
 

 

 

 

 

 

ECHIPAMENT TEHNIC PENTRU SEMĂNAT ŞI 

FERTILIZAT PLANTE PRĂŞITOARE PE 

BILOANE - SDB6 
 

 

 

 
DOMENIUL DE APLICABILITATE 

 

Echipamentul tehnic de semănat şi fertilizat plante prăşitoare pe biloane tip 

SDB6 este destinat să execute semănatul plantelor prăşitoare pe biloane direct în 

teren nearat sau în biloanele rămase de la o cultură anterioară. 

 

PREZENTARE GENERALĂ 

 

Echipamentul tehnic de semănat pe biloane este destinat să execute simultan 

următoarele lucrări: prelucrarea solului pe fâşii înguste, distribuirea îngrăşămintelor 

chimice solide cu încorporarea lor în sol şi semănatul plantelor prăşitoare pe rândurile 
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prelucrate. În acest scop el are în componenţă secţii de prelucrarea solului, 

echipament de semănat, echipament de administrat îngrăşăminte chimice solide, 

mecanisme pentru susţinerea echipamentului în transport sau la întoarcerile de la 

capetele parcelei de lucru, cuplă de prindere la mecanismul tractorului, roţi de sprijin, 

marcatoare de urmă, dispozitiv de acţionare al marcatoarelor de urmă, cilindrii 

hidraulici pentru acţionarea mecanismelor de susţinere etc. 

 

PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE 

 

- Tipul echipamentului      semipurtat pe tractorul de 65 CP 

- Numărul de rânduri semănate şi fertilizate  6 

- Distanţa între rânduri, cm    70…80 

- Lăţimea de lucru, m     4,2…4,8 

- Tipul brăzdarului pentru semănat    brăzdar dublu disc 

- Adâncimea de semănat, cm   4…8 

- Numărul de brăzdare pentru îngrăşăminte  6 

- Tipul brăzdarului pentru îngrăşăminte   brăzdar patină 

- Adâncimea de încorporare a  

 îngrăşămintelor, cm     2…3 sub sămânţă şi 10 lateral 

- Tipul organelor active ale secţiei  

 de lucrat solul:      - disc cu obadă pentru crestarea în 

         plan vertical al bilonului; 

- disc sferic orizontal pentru 

tăierea vârfului bilonului şi 

curăţarea acestuia; 

- disc riflat pentru mobilizarea şi 

afânarea solului în benzi cu 

lăţime de 3…4 şi adâncime de 

2…8 cm. 

 



EFECTE ECONOMICE ŞI DE MEDIU 

 

- Număr redus de lucrări: 

- consumuri energetice reduse cu cca. 55%; 

- posibilitatea creşterii suprafeţelor lucrate cu aceeaşi forţă de muncă; 

- încadrarea în epocile optime de semănat cu efecte asupra creşterii producţiei. 

- Reducerea eroziunii solului; 

- Creşterea profitului brut al beneficiarului tehnologiei cu cca. 1.250.000 €/an. 

 


