
Geriausios patirties 
GIDAS



Turinys
1 SKYRIUS:  Sumo giluminio dirbimo 

sėjamoji (DTS)

Apžvalga3

2 SKYRIUS:  Ražienos tvarkymas
Pasėlių liekanos
Supresuoti arba smulkinti šiaudai
Ražienos aukštis

4
5
6

4 SKYRIUS:  Dirvos struktūra
10 Giluminis purentuvas

Tarpinės kultūros11

6 SKYRIUS:  Sėjamosios nustatymai
16 Lauko ypatumai

Ražiena ir minimalusis dirbimas
Augalų guolis arimuose
Sėjimo kryptis
Santrauka

17

18

7 SKYRIUS:  Gedimų šalinimas
19 Dozavimas

Noragėlių sistema
Bendrieji „Artemis“ valdymo 
bloko kodai

20
21

3 SKYRIUS:  Žemės dirbimas
Kokį poveikį turi minimalus 
žemės dirbimas?
Žemės dirbimas diskais
Šiaudų akėčios
SUMO akėčios
Žemės dirbimas/suvestinė

7

8
9

Įžanga
Juostinės sėjos nauda yra akivaizdi lyginant 
su įprastiniais augalų auginimo metodais. 
Sėjamoji suprojektuota taip, jog ūkininkai 
galėtų pasinaudoti juostinių sėjamųjų 
pranašumais ir universalumu.

Taikant juostinės sėjos sistemą ne tik 
mažėja kuro ir laiko sąnaudos, darbas 
vyksta greičiau ir žymiai našiau, bet ir 
gerėja dirvos kokybė, didėja biologinis 
aktyvumas. Gamybos sąnaudos mažėja 
trečdaliu lyginant su esamomis sistemomis, 
laukus galima apdirbti per trumpą laiką 
lengviau prisitaikant prie oro sąlygų. Nuolat 
naudojantis Sumo DTS tausojama aplinka. 
Gali pagerėti dirvos struktūra dėl geresnio 
vandens pralaidumo, sumažėjusios erozijos, 
didesnio atsparumo nepalankioms gamtinėms 
sąlygoms. Gerėjant dirvos būklei, didėja 
dirvos biologinių mikroorganizmų ir sliekų 
kiekis, atpalaiduojamos iki tol augalams 
neprieinamos maistinės medžiagos, 
užtikrinama tinkama PH pusiausvyra. Šiame 
gide aiškinama, kaip geriausiai išnaudoti 
sėjamąją taikant įprastinius ūkininkavimo 
būdus ir juos keičiant.

5 SKYRIUS:  Sėjos reikalavimai

12

Traktoriaus poreikis, galia ir 
rekomendacijos 
Balastas ir vikšrai arba padangos 
Hidraulinių jungčių skaičius/
alyvos išeiga
DTS sėjimo gylis
Pakėlimas / nuleidimas ir 
prikabinimo mechanizmas

13

15

14
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H / HAHA / HEUR / HAĮPRASTINIS DIRBIMAS

69

23

180

43

35

10

0.8 1.25

1.5 0.6

3.2

1.25 0.8

3 0.3

4 0.25

Arimas

Presavimas

Frezavimas

Sėjimas

Volavimas 8 m.

H / HAHA / HEUR / HAMINIMALUS DIRBIMAS

46

21

122

14

29

10

2 0.5

4 0.25

1.43

7.5 0.13

3 0.3

4 0.25

Minimalaus dirbimo giluminis purentuvas 3 m

Sunkusis volas 4,6 m

Purškimas

Sėjimas noragine sėjamąja 4 m

Volavimas 8 m

H / HAHA / HEUR / HAJUOSTINIO DIRBIMO SĖJIMAS

9

16

47

10

82

6.0 0.16

7.5 0.13

3 0.33

4 0.25

0.87

Šiaudų akėčios 6 m

Purškimas

Sėjimas 4 m DTS 

Volavimas 8 m

Sėti pasėlius Sumo DTS labai naudinga tiek agronominiu, tiek ekonominiu požiūriu. Perėjus 
prie juostinio dirbimo sistemos labai mažėja sąnaudos:

Sumo giluminio dirbimo sėjamoji

LAIKO SUTAUPOMA 
LYGINANT SU 

ĮPRASTINIU 
DIRBIMU

73%

LAIKO SUTAUPOMA 
LYGINANT SU 
MINIMALIU 

DIRBIMU

39%

IŠLAIDŲ SUTAUPOMA 
LYGINANT SU 

ĮPRASTINIU 
DIRBIMU

54%

IŠLAIDŲ SUTAUPOMA 
LYGINANT SU 
MINIMALIU 

DIRBIMU

32%

LAIKASIŠLAIDOS

Visi duomenys remiasi Jungtinės 
karalystės žemės ūkyje esamu vidurkiu. 

Tipišku arimu grindžiama pasėlių 
auginimo sistema

Tipišku minimaliu dirbimu 
grindžiama pasėlių auginimo sistema

Tipiniu juostinio dirbimo sėjimu DTS 
grindžiama pasėlių auginimo sistema

3 LAPAS
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Iki sėjos paliktos pasėlių liekanos sudaro ypatingą dangą dirvai, sustabdo dirvožemio eroziją, 
mažina drėgmės garavimą šiltesniu laikotarpiu. Gerėja dirvos struktūra yrant organinėms 

medžiagoms, sliekai ir dirvos mikrobai turi vertingą maisto šaltinį, o žemė išlieka geros būklės 
ir struktūros. Visi šie veiksniai naudingi ūkiui, tačiau pasėjus norint gauti gerą rezultatą reikia 
papildomų tvarkymo darbų ir planavimo. Liekanų tvarkymą planuojame derliaus nuėmimo 

metu, būtina nuspręsti, kaip bus tvarkomos ražienos nuėmus pasėlius.

Ražienos tvarkymas
2 SKYRIUS

PASĖLIŲ LIEKANOS

APGALVOKITE ŠIUOS VEIKSNIUS:

Ar šiaudai bus presuojami, ar smulkinami? Koks dirvos tipas?

Laikotarpis tarp pasėlių

- Presuojant šiaudus lengviau važiuoti noraginei 
sėjamajai, mažėja užsikišimo galimybė
- Susmulkintų šiaudų organinės medžiagos išlieka 
dirvoje, gražinamos kalio ir fosforo trąšos

- Ar ražienos apsaugo nuo erozijos ar išsausėjimo?
- Ar tai turi reikšmės drėgnumui ir sėjos laikui

- Prieš purškimą leiskite gerai suvešėti savaime 
įsisėjantiems augalams ir piktžolėms
- Paspartinkite augalų liekanų mineralizaciją nau-
dodami biologinius preparatus kartu su azotinėmis 
trąšomis
- Įvertinkite tarpinių pasėlių tinkamumą

- Ražienų tvarkymui ir sėjai

1 4

52

4 LAPAS

Kokia tikėtina piktžolių ar šliužų žala 
laukui?

Kokius padargus turite?3

- Siekdami mažesnės žalos apsvarstykite, kokius 
parengiamuosius ir/arba paspartinančius darbus 
šiaudų mineralizacijai pagreitinti galima atlikti.
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Sumo DTS suprojektuota taip, jog vienu važiavimu įdirbtų dirvą su smulkintais šiaudais arba be 
jų. Jei šiaudai presuojami, svarbu, jog kombaino operatorius taikytų šiuos darbo metodus:

Taip bus žymiai lengviau dirbti rulonų vyniotuvui, 
turėtų sumažėti nupjautame lauke likusių šiaudų 
kiekis. DTS darbas bus žymiai efektyvesnis, nes 
nereikės dorotis su dideliais suspaustų šiaudų 
kiekiais, patenkančiais į noragėlių sistemą.

PRESUOTI ARBA SMULKINTI ŠIAUDAI

Įdirbant lauko pakraščius ir kampus, 
pakeltų pjaunamąją ir atsistumtu atgal apie 
10 m pradalgės, kad nebūtų per plačios 
pradalgės

1

Vengtų važiuoti kombainu technologinių 
vėžių centru, nes šiaudai kristų į 
technologines vėžes ir rulonų vyniotuvui 
būtų sunku juos surinkti

2

Užsikimšus pjaunamajai atsistumtu 10 m 
atgal pradalge arba panašiai, kad vienoje 
vietoje nesusidarytų krūvos šiaudų

3

Įsitikintų, jog kombainui išpilant grūdus 
priekabos nevažiuoja pradalgėse ant šiaudų; 
jei įmanoma, išpilti reikėtų lauko pakraščiuose

5

Naudoti pasėlių stiebų kėliklį6

Ražienos aukštis ne didesnis kaip 150 mm7

Posūkiuose pakeltų kombaino pjaunamąją 
ir važiuotų tuo pačiu greičiu, kad iki 
posūkio šiaudų likučiai visiškai išeitų iš 
kombaino

4

Rulonų vyniotuvo operatorius turi vengti važiuoti 
ant pradalgių. Operatorius taip pat turėtų užtikrinti, 
kad rulonų vyniotuvo rinktuvas būtų pakeltas į 
reikiamą aukštį, o šiaudų pradalgė nebūtų per plati 
rinktuvo žiotims.

2 PAV. RULONŲ VYNIOTUVO OPERATORIAUS DĖMESYS SMULKMENOMS1 PAV. VENGTINA VAŽIUOTI ANT ŠIAUDŲ

5 LAPAS
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Jei šiaudus lauke reikia susmulkinti, tuomet būtina:

RAŽIENOS AUKŠTIS

Užtikrinti, kad šiaudų smulkintuvo ašmenys, 
taip pat ir stacionarūs ašmenys kombainuose 
būtų keičiami arba galandami prieš kiekvieną 
sezoną

1

Patikrinti, ar smulkintuvo kreipikliai nepažeisti 
ir veiks neatsižvelgiant į vėją. Smulkintuvas 
paskleis šiaudus per visą pjaunamosios plotį

2

Šiaudai turi būti tolygiai paskleisti visomis 
kryptimis ir pjovimo plotu. Ražienos aukštis ne 
didesnis nei 150 mm

3

Naudoti pasėlių stiebų kėliklį5
Atminkite: Jei ražiena arba mulčia ilgesni už kito 
padargo žiotis, pro kurį turi praeiti, padargas pradės 
kimštis. Idealus yra ne didesnis nei 150 mm aukštis.

Užsikimšus pjaunamajai atsistumti 10 m 
atgal pradalge, kad vienoje vietoje ne-
susikauptų didelė smulkintų šiaudų krūva

4

5 PAV. TOLYGUS SUSMULKINTŲ ŠIAUDŲ PASKLEIDIMAS

4 PAV. ĮSITIKINKITE, KAD PRADALGĖ NĖRA PER PLATI RULONŲ VYNIOTUVO RINKTUVUI

3 PAV. REIKIA PAPILDOMO DĖMESIO KOMBAINO SMULKINTUVO DARBUI

6 LAPAS
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Lengvai dirbant žemę po pjovimo piktžolių sėklos ir savaime įsisėjantys augalai skatinami sudygti po derliaus 
nuėmimo iki atsėjimo. Tai naudinga prieš sėją naikinant pašiaušėlių, neveisliųjų dirsių ir savaime įsisėjančių 

augalų sėklas.  Naujausi moksliniai tyrimai rodo, kad geriausia žemę įdirbti lengvai. Pajudinus dirvą giliau 
nei 20 mm gali imti dygti nepageidaujamos piktžolės gilesniame dirvos sluoksnyje, gali kilti problemų vėliau, 

po sėjos sudygus pasėliams. Lengvai įdirbant viršutinį 20 mm sluoksnį piktžolės greitai sunaikinamos, o 
anksčiau įterptų pasėlių šaknys lieka nepažeistos.

Žemės dirbimas
3 SKYRIUS

KOKĮ POVEIKĮ TURI LENGVAS ŽEMĖS DIRBIMAS?

Šiaudų akėčios

Nedžiovina dirvožemio sluoksnio

Užtikrina tolygesnį šiaudų 
paskleidimą ir mineralizaciją

Mažina šliužų populiacijas

PRANAŠUMAI

TRŪKUMAI

Gali prireikti keleto važiavimų

Geriausiems rezultatams pasiekti 
būtini sausi orai

Neveikia drėgnais rasotais rytais

Didelis darbo našumas iki 15 ha/val.

Nepažeidžia šaknų struktūros

Greitas veikimas

Tolygiai paskleidžia ir išlygina 
liekanas

Diskinis kultivatorius

Mėšlo arba pakrato maišymas

PRANAŠUMAI

TRŪKUMAI

Tuščia eiga

Gali įdirbti per giliai

Vienodai nepaskleidžia liekanų

Suardo esamą šaknų struktūrą

Neįterpia liekanų į lengvą žemę

Gali išdžiovinti dirvožemio sluoksnį

Geras piktžolių sėklų dygimas

6 PAV. SEKLUS SENO SĖKLŲ GUOLIO PARUOŠIMAS 

7 PAV. ŠIAUDŲ AKĖČIŲ NAUDOJIMAS KAMPU 
KOMBAINO VĖŽEI

7 LAPAS
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SUMO AKĖČIOS

Sumo akėčios yra greitaeigės šiaudų akėčios senam sėklų guoliui ruošti. Akėčios padeda 
veiksmingai išnaudoti minimalų dirbimą ir tiesioginį sėjimą. Jos ne tik išlygina ir paskleidžia 
šiaudų liekanas, bet ir turi koreguojamas noragų spyruokles. Esant sausam orui noragus 

galima taip pakreipti, kad kurtų dirvos mikrostruktūrą pasėlių liekanoms skatinant piktžolių 
dygimą ir šiaudų irimą.

Dėl ne tokio agresyvaus šių akėčių darbo, ankstesnių pasėlių šaknys lieka nepažeistos. Dirva 
darosi stabilesnė stipriai lyjant, mažėja erozija. Esant daugiau liekanų, pusę akėčių noragų 

galima išretinti hidraulinių cilindrų pagalba, kad būtų lengviau įdirbti. Paskui, jei reikia, galima 
važiuoti antrą kartą nuleidus visus noragus. 

Akėčiomis rekomenduojame dirbti 30 laipsnių kampu į kombaino technologines vėžes, kad 
kuo tolygiau pasiskleistų augalinės liekanos. Jei reikia antrojo važiavimo, važiuojama kita 

kryptimi nei pirmą kartą, kad šiaudai būtų kuo geriau išakėti. 

Šiaudų akėčias galima naudoti šliužų daromai žalai kontroliuoti. Siekiant optimaliai sumažinti 
šliužų skaičių ir išardyti jų lizdus gali prireikti akėti keletą kartų.

Geriausia akėti iškart po pjovimo kombainu (per kelias valandas, jei karšta ir sausa), nes 
pačiame viršutiniame dirvos sluoksnyje dar yra drėgmės. Antrą kartą dirbama prieš pat sėją 

po purškimo siekiant paskleisti pabiras ir sunaikinti šliužų populiaciją.

9 PAV. AKĖJANT NAIKINAMI ŠLIUŽAI IR JŲ KIAUŠINĖLIAI8 PAV. AKĖJAMA KAMPU SIEKIANT OPTIMALAUS PASKLEIDIMO

8 LAPAS
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ŽEMĖS DIRBIMO APIBENDRINIMAS

Renkantis žemės dirbimo būdą po derliaus nuėmimo labai svarbu apgalvoti, kaip išsaugoti 
nepažeistas ankstesnių pasėlių šaknis.

Diskinis kultivatorius suardys šaknų struktūrą ir išmaišys ją viršutiniame 30–40 mm dirvos 
sluoksnyje. Tai yra priimtina, jei senam sėklų guoliui iki sėjos leidžiama susigulėti ir sudygti. 

Giluminio dirbimo sėjamajai reikia, kad dirvožemis ir mulčia būtų struktūriškai vientisi ir 
sėjamoji tolygiai įterptų sėklą. 

Prieš sėją šia sėjamąja rekomenduojame akėti šiaudų akėčiomis, nes:

geriausiai paskleidžiama mulčia1 nepažeidžiama ražienos šaknų struktūra2

10 PAV. SĖJIMAS DTS Į ŠIAUDŲ AKĖČIOMIS IŠAKĖTĄ ŠIAUDŲ GUOLĮ

9 LAPAS
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Naudojant mažo dirvos maišymo purentuvą sutankėjusi dirva retėja, tačiau ji ardoma 
minimaliai, t. y. viršutinis dirvos sluoksnis nesimaišo su žemesniu dirvos sluoksniu. Visus 
probleminius plotus galima nustatyti naudojantis kastuvu arba penetrometru. Nustačius 

neteisingą purentuvo gylį, ne tik naudojama daugiau kuro, bet ir paties purentuvo nebūtų 
galima pakelti ir nukratyti tinkamoje vietoje.

Siekiant atkurti dirvos struktūrą pirmiausia ir reikia retinti sutankėjusį sluoksnį, nes purenant 
atsiranda plyšiai ir įtrūkiai, kurie sudaro sąlygas poringumui, aeracijai šaknijimosi zonoje ir 

dirvos atsinaujinimui. Tai ne visada tvari priemonė, nes pagrindas dirvos struktūrai atkurti yra 
biologinio aktyvumo didinimas.

Siekiant didelio sliekų aktyvumo būtina mikroorganizmų klestėjimui tinkama dirvožemio 
struktūra. Jiems reikia trijų dalykų: vandens, oro ir maisto. Maisto yra labai daug, tačiau 

purenant galima užtikrinti kitus du dalykus, taip pat didesnį vandens pralaidumą

Dirvos struktūra
4 SKYRIUS

GILUMINIS PURENTUVAS

Taikant juostinę sėją dirvos sluoksniams leidžiama savaime persitvarkyti, nes žemė tarp 
dirbamų juostų nejudinama. Rekomenduoja naudoti biologinius preparatus savyje turinčius 

Trichoderma genties grybus, kurie yra vieni aktyviausių augalinių liekanų biodestruktorių, 
neleidžiančių susidaryti palankioms sąlygoms įsiveisti patogenams bei puikiai padedančių 

mineralizuoti augalines liekanas. Dirvos mikrobai ir sliekai gali daugintis, augti ir veiksmingai 
atkurti dirvožemį. Gerėjant dirvos struktūrai, gerėja dirvos pralaidumas vandeniui, daugėja 

organinės kilmės liekanų, didėja derlingumas ir atsparumas nepalankioms gamtinėms 
sąlygoms. Per pirmuosius porą DTS naudojimo metų gali tekti spręsti per metus 

atsirandančias viršutinio dirvos sluoksnio tankėjimo problemas. Prieš sėją taip pat gali reikėti 
mažinti dirvos tankėjimą intensyviai važinėjamuose lauko pakraščiuose arba susmukusiuose 

lauko plotuose.

13 PAV. DĖMESYS INTENSYVIAI VAŽINĖJAMIEMS/SUSPAUSTOS DIRVOS PLOTAMS
12 PAV. PIRMIAUSIA PURENAMAS 

SUTANKĖJĘS DIRVOŽEMIO SLUOKSNIS

11 PAV. GEROS STRUKTŪROS, TAMSIOS SPALVOS DIRVA RODO DIDELĮ ORGANINIŲ MEDŽIAGŲ KIEKĮ

10 LAPAS
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ŽALIOJI DANGA

Žalioji danga ir tarpiniai pasėliai labai gerina dirvos struktūrą. Pagal žalinimo taisyklėse 
reikalaujama tam tikrą kultivuojamos žemės dalį apsėti tarpiniais augalais po derliaus 

nuėmimo iki rudens sėjos arba tarpinį pasėlį palikti per žiemą.

Kadangi DTS užtenka pravažiuoti vieną kartą, tarpinio pasėlio įterpimas tekainuoja 35 eurų/
ha. Taip sumažėja sąnaudos, o drėgnoje, atlaisvintoje dirvoje sėkloms dygti susidaro geriausia 

įmanoma terpė.

DTS labai tinka tiek kuriant žaliąją dangą, tiek į ją sėjant, tad gaunama maksimali nauda. Žaliąją 
dangą reikia tvarkyti panašiai kaip ir ražienas, t. y. svarbiausia nepažeisti šaknų struktūros, 

užtikrinti jos tolygumą (jei įmanoma), kad sėti būtų lengva.

15 PAV. Į MIEŽIŲ RAŽIENĄ KAIP TARPINĖ KULTŪRA 
PASĖTOS JUODOSIOS AVIŽOS

14 PAV. SU DTS SĖJAMA TIESIAI 
Į TARPINĮ PASĖLĮ

11 LAPAS
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Sėjimo reikalavimai
5 SKYRIUS

Norint kuo didesnio DTS našumo reikės kuo tinkamesnio traktoriaus. 
Čia pateikiamas glaustas vadovas, ko reikia...

Pagrindinės sėjamąją traukiančio traktoriaus 
charakteristikos yra arklio galios, vikšrai arba 
padangos, balastas, prietaisų skydelis, hidraulinių 
jungčių rinkinys ir vilkties sijos parametrai.

Vidutinio kietumo ir kietoje žemėje dirbančiai 
standartinei DTS reikės 50–60 AG/m traukos 4WD 
traktoriaus. Tai yra vidutinė orientacinė traukos 
galia, apskaičiuota remiantis bandymais ir atliekant 
klientų apklausas. Galią gali tekti didinti 10 AG+/m 
įkalnėse ir mažinti iki 40 AG/m lygioje lengvoje 
žemėje.

TRAKTORIAUS SPECIFIKACIJA

ARKLIO GALIOS (AG)

Šiuo metu DTS prietaisų skydelis yra daugumoje 
šiuolaikinių sėjimui naudojamų traktorių. Tai 
akivaizdžiai naudinga vairuotojui, nes mažiau 
pavargstama, laukas kartografuojamas, dienos 
darbo našumas didėja 10 %. Visas prietaisų sistemas 
reikia nustatyti konkrečiam padargui, o sistemos 
veikimas labai priklausys nuo teisingai įvestų 
parametrų.

PRIETAISŲ SKYDELIS

Pirmiausia nustatomas GPS imtuvo aukštis ant 
traktoriaus matuojant nuo dirvos paviršiaus, tada 
nustatomas atstumas nuo GPS imtuvo iki galinės 
nevaromosios ašies vidurio. Paskui matuojamas 
atstumas nuo ašies vidurio iki vilkties sijos kablio ir 
(arba) centrinės traukės.

16 PAV. 160AG 3 M PLOČIO DTS 

17 PAV. 340AG 8 M PLOČIO DTS

12 LAPAS



WWW.SUMO1.LT  | +44 (0)1759 319900 | INFO@BALTICDIRECT.LT

DTS galima naudotis abiem variantais. Išvardijome 
kai kuriuos abejų variantų pranašumus ir trūkumus, 
tačiau pasirinkimas paprastai priklauso nuo ūkio.

VIKŠRAI ARBA PADANGOS BALASTAS

DTS yra prikabinamas/pakabinamas traukiamas 
padargas, todėl svorio persidavimas nuo 
sėjamosios traktoriui gali skirtis priklausomai nuo 
įvairių veiksnių. Sėjamąją traukiančio traktoriaus 
našumas priklauso, ar sėjamoji įjungta ar ne, kiek 
sėklų yra bunkeryje.  Norint tinkamai kontroliuoti 
ratų slydimą, laikykitės traktoriaus ir/arba padangų 
gamintojo nurodymų naudodami tinkamą 
balasto kiekį, vandeniu užpildytas padangas arba 
svarmenis.

Geriausia, jog svoris priekyje ir gale pasiskirstytų 
40–60% santykiu.

HIDRAULINIŲ JUNGČIŲ 
SKAIČIUS / ALYVOS SRAUTAS

Traktoriui reikės 4 hidraulinių sklendžių visoms 
traukiamoms DTS ir 3 hidraulinių sklendžių 3 
m pločio DTS. Alyva visada turi laisvai grįžti, 
geriausiai tiesiai į baką naudojant ¾ arba didesnę 
greito sujungimo movą. Ant grįžtamosios srovės 
sistemos nuo ventiliatoriaus sumontuotas slėgio 
matuoklis, rodantis traktoriui tenkančio priešslėgio 
dydį. Veikiant ventiliatoriaus varikliui ir noragėlių 
sistemai, priešslėgis neturėtų viršyti 6 barų  
siekiant apsisaugoti nuo brangiai kainuojančių 
hidraulikos įrenginių gedimo.

1

2

4

PASTABA: Ant ventiliavimo sistemos įrengtas viršslėgio vožtuvas skirtas tik įrangai 
apsaugoti ekstremaliomis oro sąlygomis.

Padargo kėlimo sistemą galima naudoti 100% 
diapazonu (jei naudojamos elektroniniu būdu 
valdomos hidraulinės sklendės, sėjamajai 
nuleisti reikia daugiau laiko nei pakelti dėl kėli-
mo svirties poslinkio apimties). 

Padargo kėlimo/nuleidimo ir/arba žymeklių 
sistema gali būti bet kurioje padėtyje, nes 
droseliai ir kontrolinės sklendės naudojami 
kaip apsauga abiems funk-cijoms atlikti.

Įprastiniu greičiu veikiančiam hidrauliniam ven-
tiliatoriui reikės ne daugiau kaip 25 l/min.

Įprastiniu greičiu veikiančiai noragėlių sistemai 
reikia ne daugiau kaip 10 l/min.

3Padangos

Universaliau nei vikšrai, nes naudojamasi pagrindiniu 
ūkio traktoriumi

Lengviau važiuoti keliais

Geresnė trauka drėgnu oru

UŽ

PRIEŠ

Gali kilti problemų drėgnu oru, sunku pasiekti optimalų 
sukibimą ir suderinti su kitomis traktoriaus funkcijomis

Didesnis nei vikšrų slėgis į dirvą

Paprastai naudojamos su mažesniais 3–6 m pločio DTS modeliais

Drėgnu oru lieka didesnės važiavimo žymės

Vikšrai

Dažniau naudojami su didesnėmis 6m+DTS. 

Tinkama vilkties kilpos jungčiai.

Palieka mažiau važiavimo žymių.

Didelis darbo našumas iki 15 ha/val.

UŽ

PRIEŠ

Gali kilti problemų šlapiu oru esant sukibimui ir 
krūmokšniams posūkiuose lauko pakraščiuose

Neidealu važiuojant keliais ir dideliais atstumais

Dėl vikšrų gali didėti darbo našumas, nes ratai lauke mažiau 
slysta ir galimai užtenka mažiau AG/m.

13 LAPAS
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Jei į prietaisų sistemą įvedami neteisingi arba neišsamūs skaičiai, sėjamoji veiks, tačiau 
rezultatas nebus geras. Tai ypač svarbu prisitaikant prie vingių arba sėjant esant nuolydžiui. 

Dygstant pasėliams pasimatys, kur nepasėta arba pasėta kelis kartus. 

Paprastai lengviau programuoti 3 metrų pločio DTS prietaisus dėl mažesnių padargo 
matmenų, dažniausiai tereikia įvesti tik darbinį plotį.

Pastaba: 8 ir 9 metrų pločio DTS neturi pravažiavimo žymeklių, todėl reikės skirti daug dėmesio 
pradiniams nustatymams.

DTS4 DTS4.8 DTS6 DTS8 DTS9MODELIS

6615 6615 7578 7995 8365A (mm)

B (mm)

C (mm) 4000 4800 6000 8000 9000

1840 1840 1840 1840 1840

19 PAV. SĖJIMO GYLIS

18 PAV. TRAUKIAMOS DTS HIDRAULINĖS JUNGTYS

Toliau pateikiami tikslūs visų traukiamų DTS parametrai.

Jungtis su pirmuoju sąlyčio su dirva tašku 
(skaičiuojama iki vidurinio taško tarp 
priekinio ir galinio komplekto)

Pirmasis sąlyčio su dirva taškas iki sėklų 
įterpimo taško (skaičiuojama iki vidurinio 
taško tarp priekinio ir galinio komplekto)

A

B

DTS SĖJIMO GYLIS

Darbinis plotis (noragėlių skaičius 
padauginus iš eilės pločio)

Toliau nurodytus gylius įveskite į traktoriaus 
prietaisų sistemą.

C

14 LAPAS
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Nuleidžiant sėjamąją, dėl tam reikalingo alyvos 
slėgio, įsijungia ploto skaičiavimo kontūro svirtis, 
kuri įjungia ir išjungia sėklų dozavimą. Operatoriaus 
vadove aprašoma, kokiu būdu jau gamykloje 
sėjamojoje užprogramuotu srauto reguliavimo 
vožtuvu (SRV) subalansuoti alyvos slėgį šioms 
funkcijoms atlikti. Pažymėtina, slėgis koreguojamas 
mažai, tereikia pasukti ¼ arba net mažiau. 
Patikrinkite, ar po reguliavimo priveržtas čiaupo 
sraigtas. 

SRV reikia reguliuoti, tik jei nuleidus sėjamąją 
sėklų dozavimas neprasideda pakankamai greitai 
arba sėjamoji posūkiuose pasikelia pernelyg lėtai. 
Nuleidus sėjamąją, hidraulinės sklendės turi veikti 
dar 3 sekundes, kol pagrindinės kėlimo svirtys 
atsistoja į savo vietas. Tai susiję su papildomomis 
funkcijomis, pvz., ploto kontūro svirties ir 
technologinių vėžių funkcijomis.  

To nepadarius, gali būti sėjama neteisingame 
gylyje ir trikti sėklų dozavimas.

PAKĖLIMAS IR NULEIDIMAS 
(TRAUKIAMOSIOS SĖJAMOSIOS)

NULEIDIMAS

Rekomenduojame, kad DTS traukti būtų naudojama 
vilkties sija, ne prikabinama/prikeliama vilktimi. 
Tokiu būdu padidės viso padargo manevringumas 
lauke ir sumažės pavojus kliudyti sėjamosios 
vilkties siją traktoriaus ratais arba vikšrais. Skirtingų 
gamintojų traktorių vilkties sijų aukštis skirsis, todėl 
siekiant užtikrinti tinkamą sėjamosios veikimą 
svarbu, kad važiuojant sėjamajai važiuoklės rėmas 
būtų kuo arčiau palei žemę. Vilkimo kilpos aukštį 
galima reguliuoti.

Atlaisvinus varžtus vilkimo kilpą galima pakelti 
aukščiau arba nuleisti žemiau, kad ji atitiktų 
traktoriaus vilkties sijos aukštį. Sėjamajai pakelti 
ir reguliuoti galima naudoti hidraulinį stovą, 
maitinamą iš atskiro šaltinio.

VILKTIES SIJA

Rankiniu būdu arba nustačius laikmatį sėjamoji 
pakeliama tik tiek, kad nuo visų jos dalių 
posūkiuose nubyrėtų žemės. Pakėlus pernelyg 
aukštai sėjamoji gali nusileisti pavėluotai.

PAKĖLIMAS

23 PAV. REGULIUOJAMAS VILKTIES SIJOS AUKŠTIS

24 PAV. VILKIMO KILPA PRITAIKOMA TAM TIKRAM AUKŠČIUI21 PAV. UŽTIKRINKITE, KAD SĖJAMOJI BŪTŲ NULEISTA Į DARBINĘ PADĖTĮ

20 PAV. SRAUTO REGULIAVIMO VOŽTUVAS

22 PAV. POSŪKYJE SĖJAMĄJĄ REIKIA PAKELTI TIEK, KAD NUBYRĖTŲ ŽEMĖS

15 LAPAS
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6 SKYRIUS

Svarbu atkreipti dėmesį į skirtingas sąlygas, nes nežinoma, kokius pasėlius sės ir/arba 
kokiomis laukų sąlygomis dirbs nauja sėjamoji. Gamykloje sėjamajai parenkami standartiniai 

nustatymai, todėl vairuotojui reikia koreguoti nustatymus pačiam atsižvelgiant į sėklų tipą 
ir lauko sąlygas. DTS vairuotojo vadove pateikiami pagrindiniai sėjamosios darbo lauke 

nustatymai:

Hidraulinių noragėlių slėgis ir srauto sparta1
Valdymo dėžės funkcijos ir produkto 
kalibravimas

2

Ploto kontūro svirtis ir jutiklis

Pakėlimo / nuleidimo nustatymai

3

6

ORGA dozavimo nustatymai skirtingoms 
sėklų ir trąšų rūšims (pavaros, įdėtinės 
detalės, kalibravimas ir kt.)

5

Ventiliatoriaus greitis 
(dvejopa produkto parinktis)

4

Sėjimo nustatymai
PASTABOS SKIRTINGOMS ORO SĄLYGOMS

ŽYMEKLIO DISKASPRIEKINIS DISKAS

PRIEKINIS KALTAS IR ŠIAUDŲ ŽERTUVASSĖJOS NORAGĖLIS

16 LAPAS



WWW.SUMO1.LT  | +44 (0)1759 319900 | INFO@BALTICDIRECT.LT

SUARTAS AUGALŲ GUOLISINFORMACIJA RAŽIENA

2–3 angos (3 sausesnėmis sąlygomis)

• Pritaisyta apsauga nuo liekanų (pasirinktinai)
• Javai – 100 mm giliau nei sėkla

• Rapsas – 160 mm giliau nei sėkla

kukurūzams ir pupoms

40 barų ± 5 barai kietai, 
akmenuotai žemei

mažesnis kampas dėl mažiau 
mėtomos dirvos

nustatyti sėjimo gylį žeme pravažiavus 
20 m, ne stovint

visiems grūdams, žirniams ir rapsams 

8–12 km/h

Priekinis diskas

Priekinis kaltas

Noragėlių slėgis

Sėjimo noragėlis

Universalieji 5” antgaliai

Universalieji 1” antgaliai

Lydintys diskai

Judėjimo pirmyn greitis

RAŽIENA

kukurūzams ir pupoms

maksimalus kampas paliks lygiausią 
dirvą

nustatyti sėjimo gylį žeme pravažiavus 
20 m, ne stovint

visiems grūdams, žirniams ir rapsams 

MINIMALUS DIRBIMAS

1–2 angos

• Nuimta apsauga nuo liekanų (pasirinktinai)
• Javai – 100 mm giliau nei sėkla

• Rapsas – 160 mm giliau nei sėkla

kukurūzams ir pupoms

35 barai ± 5 barai

didesnis kampas dirvos mėtymui 
kompensuoti

nustatyti sėjimo gylį žeme pravažiavus 
20 m, ne stovint

visiems grūdams, žirniams ir rapsams 

8–12 km/h 8–12 km/h

1 anga

• Nuimta apsauga nuo šiukšlių (pasirinktinai)
• Nuleidžiama žemiau nei sėjimo gylis 

noragėliui apsaugoti

35 barai ± 5 barai

Tolesniame skyriuje pateikiamos kelios papildomos naudingos rekomendacijos 
nustatant DTS darbui lauke

RAŽIENA, MINIMALUS DIRBIMAS IR SUARTAS AUGALŲ GUOLIS

SUARTAS AUGALŲ GUOLIS

MINIMALUS DIRBIMAS

Jei augalų guolis jau minimaliai sudirbtas, DTS priekinis kaltas gali dirbti sekliau. Reikės mažiau kuro, tačiau priekinis kaltas visada turi būti nuleistas giliau nei sėjančioji 
noragėlio kojelė.

17 LAPAS
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SĖJIMO KRYPTIS

SANTRAUKA

Paprastai juostinio dirbimo sėjamąja nauji pasėliai sėjami ne mažiau kaip 25–30 laipsnių 
kampu į esamą ražieną. Taip mulčia (ražiena arba liekanos) daug lengviau byrės pro 

sėjamosios detales negu kad sėjant ta pačia kryptimi esamai ražienai. Sudėtingomis sąlygomis 
sėti bus daug lengviau ir efektyviau, o technologinės vėžės vis dar matysis purškiant. 

26 PAV. VEIKSMINGIAUSI DTS NORAGĖLIŲ NUSTATYMAI

25 PAV. SĖJAMA KAMPU Į ESAMĄ RAŽIENĄ

18 LAPAS



WWW.SUMO1.LT  | +44 (0)1759 319900 | INFO@BALTICDIRECT.LT

7 SKYRIUS

Jei atlikus kalibravimą sėjamoji vis dar sėja neteisingai, gali padėti šios rekomendacijos:

Gedimų šalinimas
DOZAVIMAS

PRASĖJIMAS IR/ARBA PERSĖJIMAS

a) Įsitikinkite, kad sėjant gerai uždaryti
ir užsandarinti abu rezervuarų dangčiai.
(ORGA dozavimo sistemai reikia
subalansuotos oro traukos, todėl tik
sandarus sėklų bunkeris veikia tinkamai).

a) Įsitikinkite, kad ORGA kaištis yra
pritaikytas visoms sėkloms ir produktams,
išskyrus žirnius, pupas ir trąšas

b) Patikrinkite, ar dulkėmis ir šiukšlėmis
neužsikimšęs iš dozavimo sistemos į
rezervuarą vedantis oro vamzdis.

b) Užtikrinkite, kad pagal DTS operatoriaus
vadovą įdėta teisinga ORGA detalė.

c) Patikrinkite, ar ant greičio matuoklio
nėra purvo ir šiukšlių

c) Įsitikinkite, kad sklendė visiškai atidaryta

d) Prieš sėklos/trąšų kalibravimą pilnai
užpildykite ORGA sistemą

1

2

a) Ar tikslus sėklų maišo svoris? (Namie
užaugintos sėklos svoris gali būti kitoks!)

b) Ar svarstyklės tikslios? (Išbandymas su
kitu daiktu)

d) Dėl oro drėgnumo, temperatūros
parametrų gali tekti kiekvieną rytą iš
naujo patikrinti kiekvieną trąšų maišą, kad
kalibravimas vėl atitiktų reikalavimus.

e) Kalibravimo metu įvedant maišo masę,
patikrinkite dešimtainį skyriklį ir vienetus!

f) Atlikite Vairuotojo vadove nurodytus
Kalibravimo keitimus.

c) Ar teisingai veikia greičio jutiklis?
Visos sėjamosios nustatytos ant 0,0076,
todėl gali reikėti patikslinti, kad būtų
registruojamas tikrasis greitis (žr. Sumo
DTS vairuotojo vadovą autokalibravimui
atlikti).

3
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Visus kiekvieno atskiro noragėlių bloko elementus 
reikia sulygiuoti, kad noragėlių sistema veiktų 
tinkamai. Jei dėl kokių nors priežasčių priekinis 
kaltas nebevažiuoja lygiai su už jos esančiu sėjimo 
noragėliu, tarp jų neišvengiamai kaupiasi žemės ir 
liekanos, tad sėjamoji gali užsikimšti. 

Atlikdami remontą arba sezoninę techninę priežiūrą 
sulygiuokite sėjamosios detales šia tvarka:

NORAGĖLIŲ KOJOS LYGIAVIMAS

Nustatykite problemą žiūrėdami iš galo esant 
pakeltai sėjamajai ir nuimkite kojelę.

1

Įsitikinkite, kad koja sulygiuota tiesiai. Jei ne, 
hidrauliniu slėgiu sulygiuokite iš naujo. Jei 
būtina, tada vėl pritvirtinkite koją.

2

Jei priekinis kaltas vis dar nesilygiuoja su 
noragėliu, atlaisvinkite tris M16 varžtus 
raudonojo noragėlio išorinių plokštelių, laikančių 
sėjamojo noragėlio kojelės lizdus, galinėje 
dalyje. Priklausomai nuo sėjamosios amžiaus, 
ten bus lazeriu pjauti lakštiniai plieno profiliai 
arba lieti lizdai.

3

Atlaisvinus varžtus koja ir noragėlis gali 
susilyginti. Jei ne, paprašykite padėjėjo 
pajudinti galinę noragėlio dalį sukant galinius 
slegiamuosius ratus, kol jie susilygiuos, o tada 
vėl priveržkite kiekvieną varžtą iki 215 Nm

4

Nustačius per didelį iš traktoriaus ištekančio alyvos kiekį gali perkaisti traktoriaus transmisijos 
alyva ir svirtys gali ištrūkti iš kontūrų. Užtikrinkite, kad bet kokio pločio DTS sėjamajai netektų 

daugiau kaip 10–20 % alyvos.

NORAGĖLIŲ SISTEMA

NORAGĖLIŲ SLĖGIS

27 PAV. IŠSILYGIAVUSIOS KOJOS NUSTATYMAS

28 PAV. KOJELĖS IŠLYGIAVIMO PATIKRINIMAS 30 PAV. IŠ NAUJO SULYGIUOTAS NORAGĖLIS

29 PAV. M16 VARŽTAI ANT NAUJO 
TIPO LIETUOSE KOJELĖS LIZDUOSE

20 LAPAS
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ARTEMIS GREITOJO PALEIDIMO VADOVAS

PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE DARBĄ

PAGALBINĖS INFORMACIJOS EKRANAI

KIMŠIMOSI STEBĖJIMAS (PASIRINKTINAI)

21 LAPAS

Įvestis/išvestis

Tiksliojo ūkininkavimo 
programėlė (pasirinktinai)

Bendrieji 
parametrai

GPS

ARTEMIS 
programėlė

Vaizdas kameroje 
(pasirinktinai)

ĮJUNGIMAS/
IŠJUNGIMAS

EKRANAS
Runs the drill at a simulated speed 

for a specified time. Used when 
going into work until the target 

speed is reached (e.g. 8km/hr for
5secs)

DOZAVIMO VARIKLIS ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS SĖJIMAS PUSE DARBINIO PLOČIO KANALO BŪSENA

ANGOS PERJUNGIMAS
Pasirinkite angą. Pasirinktas anga 

šviečia mėlynai

KEITIMO RODIKLIS
Keiskite tikslinį rodiklį siūlomais 

dydžiais

NUDGE RATE
Nudge the target rate in preset

increments

NUSTATYTAS NORIMAS RODIKLIS
Rodo klaviatūrą norimiems 

rodikliams pasirinktame kanale įvesti

VENTILIATORIAUS GREITIS
Rodo dabartinį I arba II 

ventiliatoriais greitį.

DARBINĖ PADĖTIS
Rodo sėjamosios (ne)

darbinę padėtį, ir veikiant 
technologinių vėžių ritmui

ANGOS
Rodo naudojamų angų 
būseną ir tikslinį rodiklį

JUDĖJIMAS TECHNOLOGINĖMIS 
VĖŽĖMIS 

Didina technologinių vėžių sekos numerį 

TECHNOLOGINIŲ VĖŽIŲ 
SUSTABDYMAS

Laikykitės esamos technologinės 
vėžė, kai sėjamoji pakelta/nuleista

TECHNOLOGINIŲ VĖŽIŲ BŪSENA
Rodo tikslinę seką, momentinį 

važiavimo skaičių ir žalias varneles 
važiuojant technologine vėže

Trumpai paspauskite kad perjungtumėte 
šiuo metu pasirinktą kanalą Įj./ Išj.

Arba trumpai palieskite kanalo 
piktogramą, kad įjungtumėte arba 
išjungtumėte.

Visų kanalų perjungimas: Paspauskite ir palaikykite 3 
sekundes. Kai sėjama su puse darbinio pločio, išjungiamas 
kairysis arba dešinysis dozavimo variklis trumpai paliečiant 
atitinkamą (-as) kanalo piktogramą (-as).

JUDĖJIMO PIRMYN GREITIS
Rodo judėjimo pirmyn greitį arba, 

įjungus, imituojamą/fiksuotą greitį.

ANGA ĮJUNGTAS/IŠJUNGTAS

IŠJUNGTAS DOZAVIMO VARIKLIS

ĮJUNGTAS DOZAVIMO VARIKLIS - 
SĖJAMOJI PAKELTA IR NEDIRBA / STOVI 
VIETOJE

ĮJUNGTAS DOZAVIMO VARIKLIS - 
SĖJAMOJI NULEISTA DARBUI IR JUDA

Spausti          einant per 

pirminio ekrano puslapius
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Pagrindiniame sėjamosios ekrane pirmiausia nustatykite tikslinį rodiklį kalibruojamiems kanalams

Paspauskite paleidimo jungiklį, kad nustatytumėte reikiamą dozuojamo produkto kiekį
PASTABA: Priklausomai nuo konkrečios sėjamosios konfigūravimo, paleidimo jungikliu (-iais) nustatomas trumpalaikis arba ilgalaikis veikimas. 
Ilgalaikiam dozavimui pradėti paspauskite ir atleiskite jungiklį. Tada paspauskite ir vėl atleiskite dozavimui baigti. Trumpalaikiam dozavimui 
pradėti paspauskite ir palaikykite jungiklį. Tada atleiskite, kad dozavimas baigtųsi. Paspaudus paleidimo jungiklį ekranai automatiškai 
persijungia į kalibravimo ekraną. Sustabdžius dozavimo bloką, prietaisas parodo svorį remiantis esamo, programuoto produkto kalibravimo 
koeficientu.
PASTABA: Veikiant vienam varikliui / esant dvigubo dozavimo konfigūracijai, produktas surenkamas, pasveriamas ir programuojamas iš ABIEJŲ 
dozavimo blokų. Tada paspauskite             ir pakartokite 2 ir 3 žingsnius antram matavimo blokui ir paskirstytus svorius sudėkite.

Pagrindiniame sėjamosios ekrane nustatykite tikslinį rodiklį kalibruojamoms angoms

Įprastu būdu parenkite sėjamąją atitinkamo dozavimo angos maišu bandymui 

Pereikite į „Drill Setup“ ekraną. Ekrane rodomas kanalo konfigūravimas kaip ir pagrindiniame valdymo 
ekrane. Jei sukonfigūruoti keli tiekimo kanalai (sėklos/trąšos), būtina ta pačia tvarka kalibruoti visus kanalus, 
įskaitant susijusius kanalus.

Įprastu būdu parenkite sėjamąją atitinkamo dozavimo angos maišu bandymui

Pasverkite maišo turinį. Paspauskite           arba          (pasirinktinai) ir įveskite PASKIRSTYTĄ svorį.

Spauskite . Naujas kalibravimo koeficientas (kg/apsukos), % paklaida ir didžiausias judėjimo pirmyn 
greitis, leistinas atsižvelgiant į kanalui nustatytus veikimo rodiklius.

Spauskite          , kad grįžtumėte į pagrindinį valdymo ekraną.

Spauskite            norėdami pasirinkti kalibruotiną kanalą, tada paspauskite

Spauskite          arba           (pasirinktinai) ir įveskite svorį, kurį norite dozuoti į padavimo angą maišu.

Spauskite . Naujas kalibravimo koeficientas (kg/apsukos), % paklaida ir didžiausias judėjimo pirmyn 
greitis, leistinas atsižvelgiant į kanalui nustatytus veikimo rodiklius.

Spauskite           , kad grįžtumėte į „Drill Setup“ ekraną. 

Pasverkite maišo turinį. Paspauskite           arba           (pasirinktinai) ir įveskite PASKIRSTYTĄ svorį.

Spauskite . Dozavimo blokas suveikia (imituojamu greičiu), paskirsto programuotą produkto kiekį ir 
sustoja. Prietaisas parodo svorį remiantis esamo, programuoto produkto kalibravimo koeficientu.
PASTABA: Galite bet kada paleisti          ir sutrumpinti testą. Veikiant vienam varikliui /esant dvigubo dozavimo konfigūracijai, produktas 
surenkamas, pasveriamas ir programuojamas iš ABIEJŲ dozavimo blokų. Tokiu atveju prieš 7 žingsnį paspauskite            ir pakartokite 5 ir 6 
žingsnius antrajam dozavimo blokui, tada abu svorius sudėkite.
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PRODUKTO KALIBRAVIMAS IŠ KABINOS

PRODUKTO KALIBRAVIMAS NAUDOJANT PALEIDIMO JUNGIKLĮ



Jei turite klausimų, susisiekite:

+370 640 27 575
info@balticdirect.lt

sumo@balticdirect.lt
http://www.sumo1.lt

BALTIC DIRECT UAB, VILNIUS, LIETUVA




