
 
 

SEMĂNĂTOARE PENTRU CULTURI AGRICOLE ÎN 
RÂNDURI DESE PE TEREN NEPRELUCRAT 

SSD 

 
 
DOMENIU DE APLICABILITATE 

Aplicarea unui sistem cu lucrări minime, pentru creșterea și dezvoltarea sistemului radicular 

al cerealelor, reducerea infiltrației apei în sol, creșterea riscului excesului de umiditate la suprafață și 

reducerea consumurilor energetice, se realizează prin utilizarea unei semănători pentru culturi 

agricole în rânduri dese pe teren neprelucrat, care la o singură trecere efectuează următoarele lucrări: 

- afânarea solului pe fâşii înguste de sol pe fiecare rând; 

- semănatul în rânduri dese unor semințe de cereale, leguminoase și ierburi (grâu, rapiță, mazăre, 

muștar+facelia, trifoi+iarbă); 

- acoperirea semințelor și tasarea ușoară a solului. 

 

PREZENTARE GENERALA 

Semănătoarea este destinată tehnologiei de înființare directă în rânduri dese a culturilor 

agricole este destinat să lucreze în agregat cu tractoarele de 45 CP pe roți la semănatul în teren nearat a 

culturilor agricole în rânduri dese (grâu, rapiță, mazăre, muștar+facelia, trifoi+iarbă), în special pe 

soluri ușoare și medii, pe teren șes sau cu pantă până la 6°.  

Aceasta este de tipul purtat și lucrează în agregat cu tractoarele de 45 CP pe roți prevăzute cu 

mecanisme de suspendare în trei puncte de categoria 1 conform SR ISO 730:2012 și are în 

componență următoarele subansambluri principale: cadru, discuri asamblate, brăzdar disc pentru 

semănat, ventilator, furtunuri asamblate, roată sprijin stg., roată sprijin dr. 

 

PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE 

Tipul purtat 



Sursa energetică tractor de 45 CP pe roți 

Numărul de discuri de prelucrat solul, buc 8 

Distanta dintre discurile de prelucrat solul, mm 175 

Tipul organelor de lucrat solul discuri crestate 

Numărul de discuri pentru  semănat, buc 8 

Capacitatea buncărului de semințe, l 120 

Tipul dozatorului de semințe cu cilindri canelați 

Transportul semințelor la brăzdarele de semănat pneumatic 

Variantele dozatorului de semințe - Dozator pentru semănat grâu+ ridiche 

- Dozator pentru semănat mazăre+ fasole 

- Dozator pentru semănat rapiță 

- Dozator pentru semănat muștar + facelia 

- Dozator pentru semănat trifoi + iarba 

Alimentarea electrică a ventilatorului 12V, 25A 

Transportul semințelor la brăzdarele de semănat Pneumatic 

Curentul absorbit de ventilatorul electric 25A la pornire 

Tipul brăzdarelor de semănat discuri crenelate 

Apăsarea brăzdarelor pe sol prin arcuri lamelar 

Sistem de ghidare pentru următoarea trecere GPS agricol Matrix 430 din cabina tractorului 

Dimensiunile de gabarit, mm 

- lungime 

- lățime 

- înălțime 

 

1620 

1798 

1665 

Masa, kg 460 

Adâncimea de lucrat solul, mm 20...140 

Lățimea de semănat, mm 1400 

Adâncimea de semănat, mm 20...120 

 

POTENȚIALI UTILIZATORI 

Societăți comerciale, asociații de proprietari, cultivatori particulari de cereal păioase, ieburi și 

leguminoase. 

 

AVANTAJELE UTILIZĂRII TEHNOLOGIEI 

- imbunatatirea parametrilor de conservare a apei in sol cu 15-20%  

- o productie mai mare cu 5-8% la culturile agricole; 

- combaterea efectelor secetei, pastrarea fertilitatii solurilor si creşterea cantitativa şi calitativa a 

producţiilor la principalele specii de plante cultivate. 


