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Cu toate acestea, acest articol nu se referă la comparația dintre diferitele sisteme ale 
producătorilor. Mai degrabă, este vorba despre o privire asupra tehnicii (de săpare) în sine. 
Deci, uneltele cu care se lucrează în, la și pe teren. Tehnologia modernă de săpare oferă pentru 
multe culturi câte ceva, dar nu întotdeauna totul poate fi folosit fără probleme. Prin urmare, este 
logic să planificăm exact ce operațiuni trebuie finalizate și cum ar trebui să arate rezultatul dorit. 
Aici se pot face multe într-o singură trecere prin echiparea corectă a mașinii. Dar atenție: Dacă 
vrei prea mult, poţi strica multe. Acest lucru afectează în final randamentul.

Desțelenire, tăiere, fărâmare, călcare, stivuire, protejare: Acestea sunt concepte de bază ale 
tehnologiei de săpare. În ultimele decenii, această tehnică antică a fost tratată mai mult ca o 
mamă vitregă.

Per ansamblu, aproape toți producătorii oferă următoarele instrumente:
Brăzdar de cultură; brăzdar de săpat în diferite modele; diverse brăzdare cu aripi, respectiv 
brăzdare tip picior de gâscă, adesea în diverse lățimi de lucru; vibro-brăzdarul, care constă 
dintr-un arc superior – opțional și cu arc de armare – și o tijă rigidă; raportor, adesea în diverse 
lățimi de lucru; tablele, respectiv discurile de protecție; corpuri de brăzdar, cu design rigid sau 
reglabil; stele de săpare și brâzdare curbate.

Înlocuit de utilizarea adesea prea ieftină și, din păcate, din ce în ce mai liberalizată a protecției 
chimice a culturilor, această formă de control al buruienilor, eficientă din punct de vedere al 
protecției mediului și al resurselor, are parte de o renaștere. Indiferent dacă pentru trasarea 
cărărilor se folosesc sisteme cu cameră sau sisteme sonare sau, de exemplu, dispozitive de 
imagistică termică pentru protejarea zonelor de reproducere a păsărilor sălbatice pe cale de 
dispariție: Tehnologia modernă și digitalizarea agriculturii pregătesc terenul pentru o revenire la 
reglementarea mecanică a buruienilor. Nu în ultimul rând din cauza interzicerii iminente a 
erbicidului total Roundup cu ingredientul său activ glifosat, mulți caută alternative eficiente, 
ieftine și, mai presus de toate, practice.

Să începem cu cea mai utilizată unealtă. Ea are multe nume, brăzdar de cultură, grape de 
cultură, grape de pene, brăzdare S etc. și este instrumentul pe care probabil toată lumea îl 
cunoaște. Deoarece acesta nu este utilizat numai în tehnologia de săpat, dar, de asemenea, și 
la excavatoare fine, utilaje de semănat și sfredelit, precum și la numeroase alte aplicații. Există 
un motiv pentru asta.
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Este una dintre cele mai vechi forme pe care agricultura 
mecanică le cunoaște. Se caracterizează printr-o 
vibrație puternică și o rată ridicată a arcului. Vibraţiile îl 
fac ideal pentru fărâmare. Echipat cu un foarfece 
îngust, acesta poate fi utilizat pentru a desțeleni banda 
de rulare. În funcție de condițiile solului, poate fi 
necesară utilizarea unui arc de armare pentru a crește 
rezistența brăzdarului. În funcție de dimensiunea și 
unghiul de lucru, cu un brăzdar tip picior de gâscă se 
poate obține un ușor efect de grămădire sau 
amestecare. Pe de altă parte, nu este deosebit de 
potrivit pentru o tăiere precisă, deoarece nu produce un 
orizont de tăiere constant datorită mișcării sale mari de 
lucru. Cu toate acestea, există o gamă largă de diverse 
brăzdare pentru săpat, care pot fi combinate cu acest 
brăzdar. În acest caz, precizia poate fi ușor mărită prin 
utilizarea unui arc de armare. La unii producători, 
brăzdarul S este, de asemenea, furnizat ca suport 
pentru corpuri mai mari fixe sau reglabile de brăzdar. 
Schițele standard ale producătorilor au adesea o 
secțiune transversală a materialului de 32 x 12 mm. În 
unele cazuri, se utilizează, de asemenea, 32 x 10 mm. 
În principiu, sunt posibile secțiuni transversale și mai 
mari. Aici, diferența se află doar în rata arcului 
brăzdarului. Arcul de armare este apoi puțin mai mic în 
secțiune transversală și este ghidat împreună cu 
cleștele în același suport. Prin urmare, la post-
echiparea armăturii, trebuie inclus întotdeauna un 
suport adecvat. În comerțul cu utilaje agricole, în unele 
cazuri sunt disponibile și plăci de ghidare suplimentare 
pentru montarea în suport. Acestea sunt menite să 
asigure că brăzdarul nu se mișcă în suport și, astfel, 
deteriorează treptat cadrul. Totuși, o astfel de foaie de 
metal este de fapt necesară numai în condiții foarte 
dure.
Când vine vorba de precizie, vibro-brăzdarul este unul 
dintre cele mai eficiente și versatile instrumente din 
portofoliul producătorului. Prin combinarea unui arc 
superior vibrator cu tija rigidă pentru ajustarea fără 
trepte a înălțimii, se obține un orizont de tăiere constant. 
Și aici presiunea poate fi mărită printr-un arc de întărire. 
Tija este de obicei disponibilă în formă dreaptă și în 
formă curbată. Acesta poate fi echipat cu brăzdar de 
săpat, brăzdar tip picior de gâscă sau brăzdar cu aripi, 
precum și raportoare. Opţional, tinerele propriu-zise pot 
fi, de asemenea, echipate cu plăci suplimentare de 
tamponare, care apoi adună pământul mai departe în 
spatele grămăjoarei propriu-zise. Unii producători au 
disponibile brăzdare patentate cu degete, care pot fi, de 
asemenea, utilizate pentru plivire într-un rând. Mai rar, 
dar, de asemenea, posibilă, este echiparea cu corpuri 
mari de îngrămădire. Totuși, în acest caz, trebuie 
selectat un arc superior mai mare, deoarece corpul de 
îngrămădire are o masă proprie mare, iar pământul care 
urmează să fie mutat reprezintă o rezistență care nu 
este neglijabilă. În funcție de condițiile solului, aici poate 
fi de asemenea utilă utilizarea unei armături. Arcurile 
simple superioare sunt de obicei disponibile în două 
grosimi.
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Arcul 40X12 al unui 
vibrocultivator

Produsul emblematic al 
combaterii buruienilor 
mecanice: organul 
cultivatorului 32X12 pe 
care a fost montat un 
vârf îngust



Pe de o parte, varianta ceva mai mică în secțiunea transversală 32 × 12 mm, de regulă, cu un 
arc de armare în 32 × 10 mm. Ea este standardul și este disponibilă la aproape toți 
producătorii. În plus, există arcuri superioare mai mari pentru condiții grele de 40 x 12 mm și 
40 x 10 mm sau 45 x 12 mm și 45 x 10 mm. Trebuie avut grijă să se asigure că la versiunile 
mai puternice sunt folosite adesea tijele mai groase. Comune sunt secțiunile transversale 32 x 
10 mm și 35 x 12 mm. Tija este fixată cu ajutorul unui dispozitiv de prindere. În funcţie de 
sistem, aceasta este construită în una sau două părţi. Cu toate acestea, fixările pot fi adesea 
schimbate între ele - datorită geometriei similare a arcurilor superioare.
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Protecția culturii trebuie să fie primordială atunci 
când se lucrează îndeaproape. În cazul 
raportoarelor unghiulare menționate mai sus, 
există variante de realizare care fie poartă deja 
protecția prin forma lor, fie pot fi echipate cu 
deflectoare suplimentare. De obicei, la alte 
foarfece acest lucru nu este aplicabil, astfel încât 
există un risc de deteriorare a culturii din cauza 
solului turbulent sau a pietrelor. În acest scop, 
există plăci de protecție sau șaibe care sunt 
ghidate paralel cu instrumentele de lucru și sunt 
destinate să prevină presărarea culturii. Există 
puține criterii pentru alegerea elementului potrivit. 
Atât discul, cât și foile metalice nu sunt supuse 
uzurii. În timp ce discurile au o cerință de forță de 
tracțiune ceva mai scăzută ca urmare a rulării, foile 
metalice acoperă o gamă de lucru mai lungă. Mai 
ales atunci când mai multe instrumente urmează 
să fie introduse succesiv în apropierea rândului, cu 
greu se poate ajunge în jurul foilor de metal. 
Pentru culturile de baraj, cum ar fi cartofii, 
producătorii oferă corpuri speciale de brăzdar. 
Acestea pot fi ajustate mecanic pentru a le adapta 
la diferite lățimi de rânduri. În unele cazuri, acestea 
sunt, de asemenea, ghidate în suspensii separate. 
Acestea sunt, de obicei, foarte masive și asigură o 
sarcină spate considerabilă pe tractor datorită 
poziției de instalare din spate.

Majoritatea foarfecelor disponibile pentru 
brăzdarele S pot fi, de asemenea, utilizate pentru 
vibro-brăzdare cu ajutorul unei tije adaptive. Totuși, 
un lucru este rezervat pentru vibro-brăzdar - de 
asemenea, din cauza modului său de funcționare. 
Este vorba despre raportor. Aceste cuțite cu muchii 
ascuțite, care sunt de obicei îndoite pe o parte în 
unghi drept, sunt destinate utilizării direct la rând. 
Adesea nu sunt mai groase de 3 sau 4 mm și taie 
extrem de plat și precis rădăcinile ierburilor de sub 
suprafață. În acest scop, ghidarea precisă a vibro-
brăzdarului este indispensabilă. La alegerea lățimii 
de lucru, trebuie acordată o atenție deosebită 
suprapunerii. Mai ales în cazul ierburilor mai 
flexibile, dacă există prea puține suprapuneri, 
plantele pot pătrunde literalmente între cuțite.

 Potrivit numai pe un organ  
vibrocultivator : vârful, aici 160mm 
X 4mm

Brăzdar cultivator lățime de lucru de 
120 mm pe un organ de cultivator

 Săgeata cu o lățime de 
 lucru de 300 mm



În plus, cerința privind forța de tracțiune este mărită în mod semnificativ ca urmare a acestui 
fapt.
Stelele de grapare sunt de obicei montate de trei ori una lângă alta și pot fi utilizate foarte 
versatil. Decalajul dintre stelele din dreapta și din stânga este o imagine în oglindă, iar stelele 
sunt vopsite în roșu și negru pentru a evita confuzia. Aici rezultatul muncii poate diferi foarte 
mult. Cu aceste stele, solul poate fi afânat sau fărâmiţat. De asemenea, este posibil să se 
plivească sau să se presare între rânduri. În cazul reglării oblice, solul poate fi lucrat fie înspre 
rând, fie dinspre rând. În culturile de baraje, stelele pot lucra flancurile barajului datorită 
ajustării axiale. În funcție de producător, există chiar și grăpare care sunt complet echipate cu 
stele de grapare.

Având în vedere oferta enormă a numeroșilor producători din domeniul tehnologiei de săpare, 
toată lumea ar trebui să găsească ceva potrivit pentru culturile sale. Cei care doresc să aducă 
în prim plan „vechiul“ sau să se adapteze la culturi modificate pot să își facă de cap din 
portofoliile furnizorilor relevanți de piese de schimb. Pe lângă variantele uzuale ale 
producătorilor, există, de obicei, și unele inovații și modificări. Dacă nu știți cum să vă ajutați, 
puteți contacta, de asemenea, consilierii tehnici ai acestor companii. Adesea, aici puteți obține 
cel puțin o sugestie. Acolo știți uneori în avans dacă combinațiile sunt posibile sau nu.

La final vine ceea ce este, de asemenea, ultimul în mașină este brăzdarul curbat. Acesta este, 
de obicei, capătul vehiculului și ar trebui - în funcție de configurație sau design - să treacă puțin 
mai agresiv sau mai slab pe solul afânat și, de exemplu, să transporte reziduuri de plante sau 
să distribuie solul. Aici, fiecare producător are propria filozofie. Ar trebui spus că aproape 
oricare brăzdar curbat execută aceeaşi muncă. În principiu, utilizatorul trebuie doar să urmeze 
distanța dintre linii și să regleze rezistența dorită pentru rezistență pentru a face o selecție. 
Uneori, selecția poate fi limitată de situația de instalare predominantă. În unele cazuri, este, de 
asemenea, posibil să se facă schimb între sistemele producătorilor pentru a găsi cea mai bună 
soluție.
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Posibilitatea prelucrarii 
flancurilor de dig




