
Sprawdzenie siewnika

Bezawaryjnie funkcjonująca technika siewu jest istotnym warunkiem  uzyskania Rolnicze Doradztwo

szybkich i całkowitych wschodów zapewniających optymalną obsadę roślin. w Uprawie Buraka 

Cukrowego [LIZ]

Dlatego prosimy  wykonać następujący test i 
skontrolować siewnik przy pomocy listy kontrolnej  (patrz na drugiej stronie) www.liz.pl

Test sekcji wysiewaj ących

1. Przygotowanie

Wsypać nasiona i  przekr ęcać (aż wszyst.otwory będą wypełnione)

Podstawi ć pojemnik  
pod wszystkie zbiorniki nasienne 

Wykona ć zaznaczenie (widoczne od koła napędowego)
na jednej tarczy wysiewającej

2. Próba kr ęcona  (kołem napędowym*)

możliwie z pr ędko ścią jazdy  (ok. 1 obrót na sekundę)
aby wypadło ok. 60 nasion  (np.  6 otworów na tarczy wysiew. x 10 obrotów tarczy wysiewającej)

3. Ocena

Policzy ć nasiona w podstawionych pojemnikach
Ilość nasion powinna odpowiadać min. 95% oczekiwanej ilości (patrz wyżej)

Ilość nasion powinna być taka sama w wszystkich pojemnikach 
Sprawdzi ć uszkodzenia nasion (otarcie, kruszenie, p ękni ęcia)

Przy odchyleniach ilo ści nasion lub uszkodzeniach nasion 
Kontrolowa ć otwory tarcz, zgarniacze i wyrzutniki  (patrz na drugiej stronie) 
wzgl ędnie zleci ć sprawdzenie siewnika 

*przy  elektrycznym nap ędzie 
włączyć sterowanie
wyłącznik  krańcowy nacisnąć i trzymać (lub użyć taśmy klejącej) 

Tarcze wysiewające można także pojedyńczo okręcać ręcznie  gdy: 
są luźno osadzone i
mechaniczny napęd (łańcuch) jest rozłączony. 

do  listy kontrolnej

PFEIFER & LANGEN GLINOJECK S.A.:  Cukrownia Glinojeck            tel. 23 674 06 63  e-mail@liz.pl

PFEIFER & LANGEN POLSKA S.A.:      Cukrownia Gostyń              tel. 65 575 26 00  e-mail@liz.pl
                                                Cukrownia Miejska Górka      tel. 65 545 06 00  e-mail@liz.pl

w zależności od typu redlicę
wcześniej opuścić



 - Lista kontrolna 
…sprawdzi ć, ustawi ć, wymieni ć

Stan  i zamocowanie

redlica  (wytarcie i ostrość) 
                          ok           zużyty

otwór tarczy  (kształt)

zgarniacz  (zużycie)

wyrzutnik (wytarcie)

koło bruzdowe (ruch boczny) 

skrzynia przekładniowa  (ustawienia i biegi) 

elektromotory (funkcjonowanie)

elektronika  i komputer  (funkcjonowanie)

Siewnik ogółem
kierunek toczenia si ę rolek ( jedna linia)
brak bocznych odchyle ń

punkty obrotu dro żne
obci ążenie (przy siewnikach mulczowych)

Opony (ciśnienie, uszkodzenia)

Niezawodno ść i bezpiecze ństwo

redlica

zagarniacze

zgarniacz brył

koła z ębate (wytarcie)

łańcuchy (wytarcie i napięcie )

zbiornik nasion  (szczelność i czystość) 

rama (pęknięcia i rysy)

składanie siewnika (funkcjonowanie)

znacznik (odległość) 

oświetlenie  / tablice ostrzegawcze (funkcjonowanie, czystość)

(nastawność)


