Поради від команди DEKALB
4 квіт 2018

Проблема:
Досить часто при посіві насіння кукурудзи сівалка не лише має бути якісною, але й правильно налаштованою. Нерівномірний
посів кукурудзи, поява «двійників», пропускання, різна глибина заробки насіння в грунт та слабкий контакт насіння з грунтом – це
лише деякі з проблем, які можуть виникнути, якщо зернова сівалка налаштована невірно

Причина:
1. Неправильно підібраний диск сівалки.
2. Сівалка має забруднений диск.
3. Неправильне регулювання вакууму або розділювача насіння
4. Залипання насіння.
5. Зношення деталей висівного механізму.
6. Недостатній тиск посівної секції на грунт.
7. Слабка ступінь прокотування V-подібних катків за секцією.

Рішення
1. Підібрати диск під свою фракцію насіння.

Вся інформація, надана Монсанто, її працівниками або агентами усно чи письмово, включаючи інформацію в цьому нарисі, надана добросовісно, але не повинна сприйматися в якості
гарантіі або зобов'язання з боку Монсанто щодо якості або придатності продукціі, які можуть залежати від місцевих кліматичних умов иабо інших факторів. Монсанто не принимає
зобов'язання щодо будь-якої такої інформації. Ця інформація не є частиною будь-якого договору з Монсанто, якщо інше не визначено письмово.

2. Одночасно сіяти однією сівалкою тільки одну партію та проводити регулювання під конкретну партію насіння.
3. Очистити диск (промити теплою водою, просушити).
4. Додавати тальк або графітну суміш з насінням в кожну висівну банку відповідно до рекомендацій виробника сівалок.
5. Правильно відрегулювати ступінь присмоктування насіння і розділювача.
6. Замінити тарілки або пальчиковий механізм у механічних сівалок.
7. Відрегулювати в полі пружини паралелограмного механізму кожної секції або змінити тиск на гідроциліндр (за наявності)
8. Вибирати правильну ступінь тиску прикопуючих катків в полі.

Зауваження
Перед посівом прокрутити сівалку і перевірити кожний апарат, чи є порушення в кількості висівного насіння!

Причини перебоїв в рівномірності подачі насіння:
1. Знос спеціального відливу тарілки в місці скидання зайвого насіння або самого пальчикового механізму (пружинки, ложечки).
2. Налипання барвника або протруйника на тарілку і збій роботи механізму, забивання нижнього повітряного дренажного
каналу.
3. Відсутність подачі графітного порошку або тальку з насінням згідно рекомендацій виробника сівалок.
4. Заміна місцями посівних банок в період експлуатації.

Якщо вас цікавлять поради щодо вирощування та позіціонування кукурудзи, завітайте до нашої Агрономічної бібліотеки.

Вся інформація, надана Монсанто, її працівниками або агентами усно чи письмово, включаючи інформацію в цьому нарисі, надана добросовісно, але не повинна сприйматися в якості
гарантіі або зобов'язання з боку Монсанто щодо якості або придатності продукціі, які можуть залежати від місцевих кліматичних умов иабо інших факторів. Монсанто не принимає
зобов'язання щодо будь-якої такої інформації. Ця інформація не є частиною будь-якого договору з Монсанто, якщо інше не визначено письмово.

