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Abstract: The agriculture works demonstrate that the obtained crops 
level for square area is influenced in a great way by the realisation of an 
optimal density so to can assure nutrition spaces equals for all plants. 

After year 2000 in our country was selled many types of manual sowing 
machines for small vegetable seeds. Two of them (the one made in Hungary and 
1001 B type made in USA) was tested in competition, by our researches group, 
to establish some quality working parameter (the distance between seeds on 
row, deviation from the realized medium distance, the non-uniformity of the 
distance from seeds on row, sowing precision as seeds number in nestle). 

The results of the tests shows that: a -  the sowing machines are good for 
the pourpose that them was built, realizes both of them qualiy parameters that 
are superior to Saxonia A-200 and SUP-21 sowing machines; b - the quality 
working parameters realized are highly superiors at hungarian by seed 
precision sowing machine face to 1001 B type from USA. 

  
Practica agricolă a demonstrat că nivelul producţiilor obţinute la unitatea de 

suprafaţă este influenţată, în mare măsură, în mare măsură, de realizarea unei 
densităţi optime şi, deci, de asigurarea unor spaţii de nutriţie egale pentru toate 
plantele. 

După anul 2000 în ţara noastră au fost comercializate mai multe tipuri de 
semănători pe un rând, manuale, pentru seminţe mici de legume. Două dintre 
acestea (cea fabricată în Ungaria şi modelul 1001 B de provenienţă SUA) au fost 
încercate comparativ, de către colectivul nostru, în vederea stabilirii unor indici 
calitativi de lucru. 

I. MATERIAL ŞI METODĂ 
În cadrul experimentărilor, efectuate în laboratorul de "Maşini horticole", pe un 

stand care simulează un canal de sol, s-au folosit două semănători şi anume: 
• semănătoarea fabricată în Ungaria (fig.1), prevăzută cu aparat de distribuţie 

tip disc vertical rotativ, cu linguriţe. Pe disc se poate monta un număr de 24, 12, 8, 6, 
4, 3, 2, 1 linguriţe, ale căror formă şi dimensiuni diferă, în funcţie de felul seminţelor 
(tabelul 1); 

• semănătoarea model 1001 B, de provenienţă S.U.A (fig.2), prevăzută cu un 
aparat de distribuţie tip disc vertical cu cupe (fig.3), rotativ în plan vertical. 
Semănătoarea are un set de discuri, cu număr şi formă diferite ale cupelor. Discul  ce 
se montează se alege în funcţie de cultura ce se înfiinţează (tabelul 2). 

 



 

 

Fig.1 – Schema semănătorii 
manuale pentru legume 

(Ungaria): 
 

a – vedere din spate; 
b – vedere laterală din stânga. 

 
1 – roţi de sprijin şi acţionare; 

2 – cutia pentru seminţe; 
3 – şubăr; 

4 – camera de alimentare a 
distribuitorului; 

5 – discul distribuitorului; 
6 – cupele (linguriţele) 

distribuitorului; 
7 – pâlnia de preluare a seminţelor 

descărcate din cupe; 
8 – brăzdar tip pană; 

9 – aripi de acoperire-nivelare; 
10 – mânere pentru deplasare 

(împingere) şi conducere. 

 
Tabelul 1 

Principalele caracteristici ale cupelor distribuitorului de la maşina manuală 
de semănat legume (Ungaria) 
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Fig.2– Schema constructiv-funcţională a semănătorii de precizie pentru 
legume, model 1001 B (vedere laterală din stânga): 

1 – cadru; 2 – suportul mânerelor de conducere; 3 – mânerele de împingere-conducere a 
semănătorii;  4 – roata  de  sprijin  anterioară,  activă - motoare;  5 – roata  de  sprijin  

posterioară; 6 – marcator de urmă; 7 – curea pătrată de transmisie; 8 – cutie de seminţe; 
9 – distribuitor tip disc vertical   cu   cupe;  10 – fereastră   în   peretele  din  dreapta  a  
cutiei  de  seminţe;  11 – cupă;  12 – fereastra   de   descărcare  a  seminţelor  din  cupe;  

13 – tub  de  conducere  a  seminţelor; 14 – brăzdar; 15 – lanţ de acoperire-nivelare. 
 

 

Fig.3 – Distribuitorul de 
seminţe tip disc vertical 
cu cupe (semănătoarea 
model 1001 B): 
 
1 – discul distribuitor;  
2 – cupă;  
3 – orificiu pentru descărcare;  
4 – sămânţă;  
5 – fereastra de descărcare  a   
      seminţelor  din  cupe;   
6 – tub  de  conducere  a    
      seminţelor;   
7 – cutie  de seminţe;  
8 – fereastră în peretele din   
      dreapta al cutiei de    
      seminţe. 
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Tabelul 2 

 Principalele discuri distribuitoare din dotarea semănătorii de precizie pentru legume 
(model 1001 B) 

Discul distribuitor 
Numărul 
discului Cultura însămânţată 

Numărul 
de cupe 
pe disc 

 Distanţa teoretică 
între seminţe pe rând, 

mm 
7 Ridiche, asparagus, spanac 12 73 
8 Morcov, salată, napi, varză, ceapă, tomate ş.a. 8 110 
9 Sfeclă roşie 10 88 
10 Porumb zaharat 5 176 
11 Fasole; mazăre cu bobul mic 10 88 
12 Mazăre cu bobul mare 12 73 
33 Castraveţi 4 220 
34 Fasole de Lima, arahide şi altele asemănătoare 3 293 
35 Porumb pentru floricele 4 220 
37 Morcov, salată, nap, ceapă ş.a. 8 110 

39 Conopidă, varză, broccoli, ceapă ş.a., toate 
pentru răsad 36 25 

În timpul încercărilor s-a determinat distanţa între seminţe pe rând. Pe baza 
acestor date s-a calculat abaterea medie faţă de distanţa medie realizată şi 
neuniformitatea distanţei dintre seminţe pe rând. De asemenea, s-a determinat 
numărul de seminţe din fiecare cupă, pe baza acestuia calculându-se apoi precizia 
de semănat ca număr de boabe în cuib. 

II. REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Datele obţinute în cadrul experimentărilor s-au folosit pentru calcularea, cu 

ajutorul relaţiilor curent utilizate în tehnica experimentală, a neuniformităţii 
distanţei dintre seminţe pe rând şi a preciziei de semănat ca număr de boabe în 
cuib. Rezultatele obţinute sunt prezentate în tabelele 3 şi 4. 

Distanţa medie realizată între seminţe pe rând, dm, a fost calculată cu 
relaţia: 
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în care:   di – distanţa măsurată  între seminţe pe rând, mm; 
  n – numărul de măsurători. 
 

Datele rezultate (tab.3) ne arată că, în toate cazurile, distanţa medie 
realizată este mai mică decât cea reglată. Aceasta se explică prin aceea că unele 
linguriţe ale maşinii ungureşti se încarcă cu 2 – 4 seminţe, iar la maşina model 
1010 B unele cupe se încarcă cu până la 8 – 9 seminţe. 

Abaterea medie faţă de distanţa medie realizată, Abm, s-a calculat cu 
relaţia: 

1n

)dd(
A

ni

1i

2
mi

bm −

−
±=
∑
=

= ,  mm 

 
 

 570



 
 
 
 
 
 
 

Tabelul 3 
Neuniformitatea distanţei dintre seminţe pe direcţia rândului 

 
Distanţa între seminţe pe rând, mm 

Cultura Tipul 
semănătorii cerinţa 

agrotehnică Reglată Realizată 

Abaterea medie 
faţă de distanţa 

medie,  
mm 

Neuniformitatea 
distanţei dintre 

seminţe pe rând, % 

de Ungaria 137 121 ± 27,4 22,6 
Ardei iute 

model 1001 B 
100 – 200  

110 100 ± 93,5 93,5 
de Ungaria 68 57 ± 36,2 63,5 

Ceapă ceaclama 
model 1001 B 

100 – 120 
110 41 ± 51,3 125,1 

de Ungaria 137 83 ± 20,8 25 
Fasole 

model 1001 B 
300 

176 45 ± 29,6  140,9 
de Ungaria 102 72 ± 35,8  49,9 Mazăre de 

grădină model 1001 B 
80 – 100 

88 41 ± 37,2 90,7 
de Ungaria 102 74 ± 48,7 65,8 

Morcov 
model 1001 B 

100 – 150 
110 100 ± 93,5 93,5 

de Ungaria 137 94 ± 57,7 60,3 
Sfeclă roşie 

model 1001 B 
150 – 200 

176 39 ± 88,7 227,4 
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                                                            Tabelul 4 
 Procentul cupelor, din total cupe examinate, încărcate cu un anumit număr de seminţe 

 

Numărul de seminţe într-o cupă: 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Cultura Tipul 

semănătorii 

Distanţa 
reglată 
(mm) Procentul cupelor, din total cupe examinate, încărcate cu un anumit număr de seminţe 

de Ungaria 137 4 51 39 6 - - - - - - Ardei iute 
model 1001 B 110 11 34 22 23 - - - - - - 
de Ungaria 68 5 46 42 6 1 - - - - - Ceapă  

ceaclama model 1001 B 110 - 23 22 16 16 16 7 - - - 
de Ungaria 137 - 42 29 18 11 - - - - - Fasole 
model 1001 B 176 - - 31 14 29 14 12 10 - - 
de Ungaria 102 10 35 55 - - - - - - - Mazăre de 

grădină model 1001 B 88 11 38 23 8 12 8 - - - - 
de Ungaria 102 14 26 46 10 4 - - - - - Morcov 
model 1001 B 110 5 30 30 15 20 - - - - - 
de Ungaria 137 - 53 40 7 - - - - - - Sfeclă roşie 
model 1001 B 176 25 6 6 15 15 8 - - 15 10 
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Valorile înregistrate ale abterii medii (tab.3) prezintă o mare variaţie de la o 
cultură la alta (între ± 20,8 mm şi ± 93,5 mm). Valorile mai mari (între ± 29,6 mm 
şi ± 93,5 mm) se întâlnesc la maşina model 1001 B, faţă de numai ± 20,8 mm 
până la ± 57,7 mm la maşina ungurească. 

Pentru acelaşi fel de sămânţă, aproape în toate cazurile, abaterea medie 
creşte pe măsură ce se măreşte distanţa reglată între seminţe pe rând. Acest lucru 
se poate explica prin aceea că apariţia unei linguriţe sau cupe fără sămânţă, ori 
preluarea a două sau mai multe seminţe, determină erori mai mari în cazul 
distanţelor mari între boabe, decât la distanţele mici. 

Neuniformitatea distanţei dintre seminţe pe rând, Nsr (tab.3), calculată 
cu relaţia 

100
d
AN

m

bm
sr ⋅=  (%), 

are valori foarte mari (22,6 … 65,8 % la maşina ungurească şi 90,7 – 227,4 % la 
maşina model 1010 B), faţă de maximum 3 % cât prevede cerinţa agrotehnică.   
Acest lucru se întâmplă datorită faptului că cea mai mică trepidaţie conduce la 
descărcarea linguriţelor maşinii ungureşti, înainte ca acestea să ajungă deasupra 
pâlniei  colectoare, iar la maşina model 1001 B majoritatea cupelor se încarcă cu 
2 – 5 seminţe (la unele culturi chiar cu 8 – 9).  

 Precizia de semănat ca număr de boabe în cuib, Ps (tab.4), s-a calculat 
cu relaţia: 

100
n
nPs

tc

cc ⋅=  (%), în care 

ncc  - numărul de cuiburi (cupe) cu numărul corect de boabe în cuib; 
ntc – numărul total de cuiburi (cupe) pe proba luată. 
 
 Din analiza rezultatelor obţinute s-a stabilit că: 
•  numărul de cupe goale, exprimat în procente, este relativ mic (0 – 14 % 

la maşina ungurească şi 0 – 25 % la maşina model 1001 B), fiind mai mare la 
seminţele cu suprafaţa rugoasă (morcov, pătrunjel, sfeclă roşie), seminţe care nu 
se descarcă din linguriţe şi cupe datorită, probabil, apariţiei unor forţe 
electrostatice între acestea şi suprafaţa seminţelor;  

•  procentul cupelor cu un singur bob este de 26 – 53% la maşina 
ungurească şi de numai 0 – 38% la maşina model 1001 B. La seminţele mari şi 
calibrate acest procent creşte, realizându-se chiar cerinţa agrotehnică de minimum 
80%; 

•  la majoritatea culturilor, procentul cupelor cu două seminţe se apropie de 
cel al cupelor cu  un singur bob, fiind de 29–55% la maşina ungurească şi de 6–
30% la semănătoarea model 1001 B; 

• procentul cupelor cu trei sau mai multe seminţe variază mult în funcţie de 
cultură, fiind mai mare la culturile la care seminţele nu sunt sortate şi calibrate.   
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III. CONCLUZII 

1. Distanţa medie realizată între seminţe pe rând este mai mică decât cea 
reglată, diferenţele fiind mai mari la modelul 1001 B. 

2. Neuniformitatea distanţei dintre seminţe pe rând este de 22,6 – 65,8 % la 
maşina ungurească şi de 90,7 – 227,4 % la modelul 1001 B, depăşind cu mult 
cerinţa agrotehnică de maximum 3 %. 

3. Procentul de goluri este relativ mic (0 – 14 % la maşina ungurească şi 0 – 
25 % la modelul 1001 B), fiind mai mare la seminţele cu suprafaţa rugoasă. 

4. Procentul de cuiburi cu o sămânţă variază între 26 şi 53 % la maşina 
ungurească şi între 0 şi 38 % la modelul 1001 B. Aproximativ aceleaşi valori se 
înregistrează şi în cazul cuiburilor cu două seminţe.   

5. Procentul cuiburilor cu trei sau mai multe seminţe se măreşte în cazul 
seminţelor mici şi neuniforme ca mărime, mai ales la semănătoarea model 1001 B.  

6. Ambele semănători corespund scopului pentru care au fost fabricate, dar 
pentru producţie recomandăm maşina produsă în Ungaria, care realizează indici 
de calitate net superiori faţă de modelul 1001 B.  
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