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1.  CARACTERISTICI GENERALE 

1.1  Caracteristici generale ale culturii de rapiţă 

 

Rapița este o plantă din familia cruciferelor Brassicaceae, ce cuprinde 34 specii, din 

care 5 sunt cultivate. Se cultivată la nivel global pe o suprafaţă de peste 27 milioane 

hectare, ocupând un loc important in economia mondială, ca sursă de uleiuri vegetale.  

Se cultivă doua specii de rapiţă: 

a)  Rapita  Colza   (rapiţa  mare sau  rapiţa  belgiană), cu doua forme:  

          - Brassica rapa oleifera var. autumnalis D.C., cu forme de toamna, mai viguroasa, 

mai productiva si cu continut de ulei mai mare; 

          - Brassica napus oleifera var. annuua Metzg, forma de primavara. 

b) Rapita Naveta (rapiţa mică), cu doua forme: 

       - Brassica rapa oleifera var. autumnalis D.C., cu forme de toamna. 

          - Brassica  rapa oleifera var. annuua D.C., cu forme de primavara. 

Rapița are următoarele caracteristici: 

- radacină pivotantă, slab ramificată, care patrunde în sol la 70…100 cm adâncime, 

masa principală de rădăcini fiind răspândită la adâncimi de 25…45 cm; 

- tulpina erectă, înaltă de 1,2…2 m și ramificată; 

- frunzele bazale sunt peţiolate, iar cele mijlocii şi de vârf sunt lanceolate; 

- florile sunt galbene, de tip racem; 

- fructul este o teacă lungă de 5…10 cm, cu 10…30 seminţe, pe o planta fiind până 

la 800 de teci. 

- semințele sunt neregulat sferice, de culoare cafenie închis, cenuşie închis sau 

neagră, iar masa a 1000 seminţe este de 3,5…5,6 g. 

- perioada de vegetaţie a soiurilor de toamnă este de 270…290 zile, iar a soiurilor 

de primavară de 110…130 de zile; 

- densitatea optima la rapiţă este cuprinsă între 130 şi 160 plante/m2. 

  

Progresele realizate pe plan mondial şi în ţara noastră, în ameliorarea acestei plante 

şi în utilizarea multiplă a uleiului motivează pe deplin reconsiderarea suprafeţelor cultivate 

cu aceasta plantă şi în România. 

În România sunt cultivate 24 de soiuri  de rapiţă, din care cele mai importante sunt: 

 

 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Brassicaceae
http://agricultura-romania.ro/rapita/
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a. soiuri de toamnă  

Soiul înălţimea [cm] rezistenţă la producţie [kg/ha] 

Madora 105…125 

cădere 

2900 

Valesca 112…129 2600…3700 

Wotan 105…120 2500…3200 

Triumf 125…175 - - 

Colvert 49…55 

scuturare 

2550…4000 

Amor 53…54 2050 

Praska 45 - 

Astra talie inalta 1948 

Capitol - boli 1814 

Dolomit talie medie cădere 1889 

Orlando talie medie-inalta scuturare, seceta 1958 

Bristol talie medie-inalta iernare 1144 

Contact talie mică-medie 

iernare, scuturare 

1134 

Dexter talie mică 1197 

Doublol talie medie 1114 

Artus talie medie iernare, scuturare, scuturare 874 

Rasmus talie medie - 1767 

 

b. soiuri de primavara  

Soiul înălţimea [cm] rezistenţă la producţie [kg/ha] 

Bolero 98 

scuturare 

1162 

Cyclone 96 1125 

Star 106 1150 

Heros 

talie mică-medie 

scuturare, seceta - 

Hunter 

cădere, scuturare, seceta 

1919 

Lambada 2052 

Olga talie medie 2116 

 

Din punct de vedere al procesului tehnologic de recoltare cu un consum minim de 

utilaje şi energie, soiurile de rapiţă trebuie să îndeplinească urmatoarele caracteristici: 

- talie mică şi medie (Rapita Naveta); 

- rezistente la cădere şi scuturare. 

După cum se vede din cele două tabele, soiurile de rapiţă recomandate a fi cultivate 

în România din punct de vedere al recoltării sunt soiurile de primăvară şi soiurile de 

toamnă Contact, Dexter, Astus, Rasmus, pentru că având caracteristicile menţionate, se 

pot recolta într-o singură fază, direct cu combina de recoltat cereale echipată cu heder de 

cereale. 
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1.2  Caracteristici generale ale combinelor de recoltat cereale 

Combina de recoltat cereale a fost brevetată în 1834 de americanul Hiram Moore. 

Primele combine de recoltat cereale, dintre care unele de mari dimensiuni, au fost trase de 

atelaje de cai sau catâri şi au folosit roţi motoare pentru acţionarea organelor de lucru. 

 

Fig. 1 - Combină tractată de recoltat cereale localitatea Henty, Australia 

 

Apariţia combinelor a fost o consecinţă a necesităţii recoltării unor suprafeţe agricole 

din ce în ce mai mari într-un interval de timp cât mai mic şi cu un minim posibil de forţă de 

muncă umană. Acestea au permis reducerea semnificativă a numărului muncitorilor din 

agricultură şi trecerea lor în alte activităţi necesare societăţii, productivitatea muncii 

crescând de 6000 de ori în cazul recoltării cu combinele actuale faţă de recoltarea 

manuală. 

Primele combine autopropulsate de recoltat cereale păioase au apărut în America de 

Nord în deceniul al 4-lea al secolului XX, una din primele combine fiind realizată de firma 

Massey-Harris din Manitoba – Canada, încercată în Argentina în 1946.  

 

Fig. 2 - Combina autopropulsată de recoltat cereale Massey-Harris–1950 
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Această combină avea în componenţă un echipament numit heder necesar tăierii 

plantelor, un elevator central pentru transportul acestora la batoză, organele principale ale 

batozelor (aparat de treier tangenţial, scuturător cu cai, sistem de curăţire), buncăr, 

transportoare, platformă de conducere, post de conducere, motor şi transmisie necesare 

autopropulsării. Aceste combine poartă denumirea generică de combine convenţionale de 

recoltat cereale. 

În Europa primele combine convenţionale de recoltat cereale autopropulsate au 

apărut după cel de al doilea război mondial, având lăţimi şi capacităţi de lucru mai mici 

decât tipurile de combine tractate care predominau în acea perioadă. Cu timpul însă 

combinele autopropulsate au înlocuit pe cele tractate, care în prezent se produc foarte rar. 

În figura 3 este prezentată combina românească GLORIA (2007), iar în figura 4 sunt 

prezentate organele principale de lucru ale unei combine convenţionale de recoltat 

cereale. 

 
Fig. 3 - Combina românească GLORIA (2007) 

 
 

 
Fig.4 - Organele principale de lucru ale unei combine convenţionale de recoltat cereale 
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Procesul tehnologic de recoltare al cerealelor păioase cu ajutorul combinelor este 

alcătuit din următoarele operaţii: tăierea plantelor, desprinderea seminţelor din spice, 

separarea, transportul şi colectarea seminţelor, eliminarea paielor fracţiunilor păioase. 

Fluxul tehnologic şi organele principale de lucru ale acestor combine sunt sintetizate 

în schema din figura 5. 

Fig. 5 - Fluxul tehnologic şi organele principale de lucru 
ale combinelor convenţionale de recoltat cereale  

 

 

Domeniul de utilizare al combinelor convenţionale de recoltat cereale păioase a fost 

treptat extins, acestea prevăzându-se cu diferite echipamente şi reglaje ale organelor de 

lucru ce permit utilizarea lor şi la recoltarea altor culturi (porumb, floarea soarelui, rapiţă, 

mazăre, soia, fasole etc.), modificându-se în funcţie de cultură şi componenţa organelor 

de lucru şi regimul lor de funcţionare. 

Combinele convenţionale de recoltat cereale pot recolta în condiţii optime 

următoarele culturi: 

1. grâu  10. soia 19. iarbă gazon 28. morcov 

2. ovăz 11. mazăre 20. trifoi roşu 29. lăptucă 

3. orz 12. năut 21. trifoi alb 30. ţelină 

4. mei 13. sfeclă 22. rapiţă salbatică 31. cicoare 

5. secară 14. fân grecesc 23. rapiţă 32. lupin 

6. floarea soarelui 15. sorg zaharos 24. muştar 33. orez 

7. porumb 16. in 25. varză  

8. bob 17. spanac 26. lucernă  

9. bobuşor 18. ridichi 27. pătrunjel  

În perioada 1950-1980 preocuparea constructorilor de combine de recoltat cereale a 

constat în definitivarea concepţiei combinei convenţionale de recoltat cereale şi apariţia 

concepţiei combinei cu flux axial (1956). 
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Fig. 6 - Combina cu flux axial IH 1440 

 

 

În 1975 firma Sperry New Holland a lansat în fabricaţie combina cu flux axial TR 70, 

având aparatul de treier format din două rotoare paralele, montate pe axa longitudilală a 

batozei, iar în 1977 firma Case International Harvester a introdus în fabricaţie trei tipuri de 

combine cu flux axial (IH 1440, IH 1460 IH 1480), având aparatul de treier cu un singur 

rotor (fig. 7). 

 

 
Fig.7  Fluxul tehnologic şi organele principale de lucru ale unei combine cu flux axial 

 

 

Perfecţionarea combinelor cu flux axial s-a realizat în sensul îmbunătăţirii 

performanţelor tehnice şi măririi universalităţii acestora. Astfel, în 2000 firma John Deere a 

lansat cel mai mare model de combină de recoltat cereale, tipul 9880 STS, echipat cu un 

aparat de treier axial prevăzut cu o serie de elemente constructive şi funcţionale deosebite 

de cele realizate anterior. 
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2.  RECOLTAREA RAPIŢEI 

2.1  Caracteristicile recoltării mecanizate a rapiţei 

Perioada optimă de recoltare a rapiţei începe la sfârşitul lunii iunie sau începutul lunii 

iulie, când lanul capătă o culoarea galbenă ruginie, plantele sunt aplecate, tecile sunt 

galbene-liliachii, iar pe majoritatea seminţelor se pot observa puncte cafenii. Recoltarea 

trebuie făcută cu mare grijă pentru că pierderile la recoltare pot fi şi de 50 % deoarece 

tecile de rapiţă plesnesc uşor, iar seminţele se scutură. 

Procesul tehnologic de recoltare a rapiţei depinde de: 

 factori agrobiologici caracteristici culturii: 

 - soiul (înălţimea plantelor, rezistenţa la cădere şi scuturare, capacitate de 

producţie); 

 -  umiditatea seminţelor şi a plantei; 

 -  gradul de maturizare a seminţelor; 

 -  gradul de îmburuienare al culturii; 

 -  caracteristicile speciilor de buruieni; 

 -  uniformitatea maturizării plantelor în lan; 

 -  uniformitatea maturizării tecilor pe plantă; 

 -  gradul de cădere al lanului; 

 factori caracteristici maşinilor folosite la recoltat: 

 -  recoltatul cu combina de recoltat cereale echipată cu heder; 

 -  recoltatul cu combina de recoltat cereale echipată cu heder şi extensie; 

 -  recoltatul cu vindrover şi combina de recoltat cereale echipată cu heder şi 

ridicător din brazdă; 

Factorii agrobiologici impun găsirea unor soluţii constructive şi reglaje ale organelor 

de lucru ale combinelor de recoltat cereale şi echipamentelor necesare recoltării rapiţei, 

astfel încât recoltarea să se facă în cele mai bune condiţii, evitându-se pierderile de 

recoltă. 

Rapiţa este una din plantele agricole pentru seminţe care solicită o deosebită atenţie 

în ceea ce priveşte stabilirea momentului , tehnologiei şi utilajelor recoltării. 

 

2.2  Tehnologia de recoltare a rapiţei 

Tehnologia de recoltare a rapiţei prevede recoltarea acesteia în funcţie de 

caracteristicile soiurilor, într-o fază sau în două faze. 
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2.2.1  Tehnologia de recoltare a rapiţei în două faze 

Recoltarea rapiţei în două faze se practică la soiurile cu talie mare (Raiţa Colza) sau în 

anumite condiţii de climă. Acestă tehnologie de recoltare constă în cositul plantelor în faza 

de coacere în pârgă (teci de culoare galbenă şi sămânţa cu început de brunificare, cu 

umiditatea de 25…30 %). Plantele se taie cu vindroverul (fig. 8) şi rămân pe miriştea înaltă 

de 25…30 cm, până umiditatea seminţelor ajunge la 12…14 %, .după care se treieră cu 

combina de recoltat cereale echipată cu heder şi ridicător din brazdă, care preia plantele 

tăiate şi le transmite hederului combinei. 

 

Fig. 8 - Vindrover pentru tăierea rapiţei şi lăsarea acesteia în brazdă 

 

 
Fig. 9 - Combina de recoltat cereale echipată cu heder şi ridicător din brazdă 
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Această tehnologie prezintă avantajul că se obţin seminţe cu un conţinut redus de 

umiditate şi mai curate de impurităţi. Prin această tehnologie pierderile de seminţe sunt 

reduse, astfel sporul de recoltă care se obţine acoperă cheltuielile suplimentare cu 

recoltarea în două faze şi două maşini. 

2.2.2  Tehnologia de recoltare a rapiţei într-o fază 

Recoltarea într-o fază, direct cu combina de recoltat cereale, este cea mai sigură 

tehnologie, fiind practicată de 95 % din fermieri. Această tehnologie de recoltare este 

eficientă numai dacă se iau măsuri de micşorare a pierderilor la recoltare şi există 

posibilităţi de uscare a recoltei. 

 
Fig. 10 - Combină echipată cu heder cu despărţitoare de lan prevăzute 

cu aparate de tăiere, folosită la recoltarea rapiţei într-o fază 

 
Recoltarea începe când seminţele sunt brunificate şi umiditatea acestora ajunge la 

16...18 % (umiditatea optimă la recoltare într-o fază fiind de 9...10 %). 

Recoltarea se face numai dimineaţa sau seara şi nu va dura mai mult de 2...3 zile, 

după recoltare făcându-se curăţirea suplimentară a seminţelor şi reducerea umidităţii 

acestora prin lopătare sau cu echipamente specializate. 

Sunt situaţii în care pentru uşurarea recoltarii rapiţei intr-o singură fază, se realizeaza 

desicarea lanului (se folosesc substanţe care micşorează rapid umiditatea plantelor). In 

acest caz, recoltarea începe când seminţele au o umiditate 15 % şi se termină când 

umiditatea lor este de 9%. 

Combinele moderne de recoltat cereale pot fi uşor reglate asftel încât să se realizeze 

recoltarea rapiţei într-o singură fază, de bună calitate fără pierderi. 

La unele modele de hedere, distanţa dintre aparatul de tăier şi melcul de alimentare se 

măreşte la recoltarea rapiţei. 
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Fig. 11 - Mărirea distanţei dintre aparatul de tăiere şi melcul de alimentare 

la hederele combinelor de recoltat cereale ale firmei Claas 

 

 
Fig. 12 - Mărirea distanţei dintre aparatul de tăiere şi melcul de alimentare 

la hederele combinelor de recoltat cereale ale firmei John Deere 

 

La unele modele de hedere, se modifică unghiul platformei hederului în raport cu solul 

la recoltarea rapiţei. 

 

Fig. 13 - Modificarea unghiul platformei hederului în raport cu solul la recoltarea rapiţei 
la hederele combinelor de recoltat cereale ale firmei John Deere 
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La unele modele de hedere, se pot monta despărţitoare de lan prevăzute cu aparat de 

tăiere vertical. 

 
Fig. 14 - Montarea despărţitoarelor de lan prevăzute la recoltarea rapiţei, 

la hederele combinelor John Deere 

 

La unele modele de hedere ale combinelor de recoltat cereale ale firmei germane 

Claas, platforma hederului este prevăzută cu transportoare cu bandă (fig.15). 

 

 
Fig. 15 - Platforma hederului prevăzută cu transportoare cu bandă la recoltarea rapiţei, 

la hederele combinelor Claas 
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Pentru creşterea productivităţii la recoltarea rapiţei şi în condiţii de secetă 

accentuată, când tecile capătă o nuanţă mată pronunţată, plesnesc uşor şi seminţele cad, 

afectând semnificativ producţia se practică utilizarea unei extensii pentru recoltat rapiţă, 

mecanism adiţional special conceput pentru această cultură. 

 

 

 
Fig. 16 - Echipament special prevăzut cu extensie şi mecanism adiţional special conceput pentru 

recoltat rapiţei [firma Biso Schrattenecker] 

 
 
 

 
Fig. 17 - Extensia echipamentului special BISO CX 100 Integral 

pentru recoltarea rapiţei 
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2.2.3 Reglarea combinelor de recoltat cereale folosite la recoltarea rapiţei 
           într-o singură fază 

La recoltarea rapiţei într-o singură fază se fac reglaje la viteza  de recoltare şi la 

următoarele organe de lucru ale combinei de recoltat cereale: heder, aparat de treier 

tangenţial şi sistem de curăţire. 

1. Viteza de recoltare a combinei va fi de maxim 3 km/oră; 

2. Reglajele hederului 

a.  se ridică rabatorul la poziţia maximă sau se demontează (poz. 18); Ridicarea 

rabatorului se realizează electro-hidraulic de la o manetă centrală de comandă (fig.20) 

 
Fig. 18 - Ridicarea rabatorului la recoltarea rapiţei într-o singură fază 

 

b. reglarea distanţei dintre aparatul de tăiere şi melcul de alimentare prin retragerea 

melcului de alimentare în raport cu aparatul de tăiere la poziţia maximă (fig. 19); 

 

Fig. 19 - Retragerea melcului de alimentare în raport cu aparatul de tăiere 
la poziţia maximă la modelul M410 al firmei Laverda 
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Retragerea melcului de alimentare în raport cu aparatul de tăiere la poziţia maximă 

se realizează slăbind piuliţele care fixează melcul de alimentare pe pereţii laterali ai 

hederului (vezi săgeata din figura 19) şi acţionând asupra piuliţei întinzătorului în sensul 

retragerii melcului de alimentare. 

- reglarea distanţei dintre aparatul de tăiere şi melcul de alimentare (fig.11 şi fig.12); 

Reglajele se fac în funcţie de tipul hederului şi firmei producătoare, indicaţiile 

regăsindu-se în cărţile tehnice ale combinelor respective.  

-  se micşorează turaţia rabatorului  la cca. 20 rot/min (fig. 20); 

 
Fig. 20 - Reducerea turaţiei rabatorului de la postul de conducere 

la combina de recoltat cereale M410 a firmei Laverda 
 
 

- se mai practică reducerea numărului de palete ale rabatorului şi căptuşirea acestora cu 

cauciuc; 

 

 

3. Reglajele aparatul de treier 

Aparatul de treier al unei combine convenţionale de recoltat cereale este de tip 

tangenţial. Acesta este cel mai important organ de lucru din punct de vedere al procesului 

de separare cât şi al consumului energetic şi în ciuda marelui progres tehnologic realizat, 

componenţa lui a rămas neschimbată de la inventarea acestuia. 

Componentele principale ale aparatului de treier tangenţial cu şine de batere sunt: 

bătătorul, contrabătătorul, postbătătorul, prelungirea postbătătorului şi planul oscilant (fig. 

21). 
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Fig. 22 - Componentele principale ale aparatului de treier tangenţial 

 
Distanţa între bătător şi contrabătător variază în funcţie de natura culturii, diametrul 

seminţelor, umiditatea materialului recoltat şi gradul de desprindere al seminţelor din spic. 

Deschiderea posterioară dintre bătător şi contrabătător trebuie să fie întotdeauna mai mică 

decât deschiderea anterioară pentru a asigura baterea culturii recoltate prin efectul de 

frecare. 

 
Fig. 23 - Reprezentarea spaţiului de treier 

 
 

Spaţiul de treier mai este definit şi de următorii parametri: 

dintrare – distanţa dintre bătător şi contrabătător la intrarea în spaţiul de treier; 

dieşire – distanţa dintre bătător şi contrabătător la ieşirea din spaţiul de treier; 
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În tabelul următor sunt date deschiderile optime la intrarea şi la ieşirea din spaţiul de 

treier pentru diverse culturi la combinele româneşti C110 şi C140. 

 

Cultura 
Turaţia 

bătătorului 
(rot/min) 

Distanţa la intrare 
(mm) 

Distanţa la ieşire 
(mm) 

grâu 750…950 12…20 4…10 

orz 900…1000 10…18 3…10 

ovăz 850…950 12…20 3…10 

secară 750…950 12…20 3…10 

orez 500…750 14…18 3…6 

porumb 500…700 25…30 15…20 

floarea soarelui 450…500 30 20 

fasole 500 20…35 10…18 

mazăre 500 20…30 10…18 

rapiţă 550…700 12…16 3…4 

 

Conform datelor din tabel, turaţia şi distanţele de intrare şi ieşire din spaţiul de treier 

pentru recoltarea rapiţei sunt:  

- turaţia bătătorului va fi reglată 550..700 rot/min ; 

-  distanţa între bătător şi contrabătător va fi reglată la 12…16 mm la intrare  

 şi 3-4 mm la ieşire ; 

Reglajele se fac de la postul de conducere al combinelor, conform cărţilor tehnice, în 

funcţie de producător şi model al combinelor. 

 

4. Reglajele sistemului de curăţire 

Sistemul de curăţire al combinelor de recoltat cereale (fig. 24) este un organ de lucru 

în interiorul căruia se desfăşoară un proces complex de separare a seminţelor din vraful 

rezultat de la aparatul de treier şi sistemul de scuturare prin eliminarea impurităţilor, cu 

implicaţii directe asupra performanţelor combinei şi a calităţii materialului recoltat. 

În procesul de curăţire, din vraf sunt reţinute două fracţii distincte, seminţe şi teci 

netreierate, care sunt supuse în continuare acţiunii organelor de lucru şi de transport ale 

combinei, restul componentelor vrafului fiind evacuate pe sol. 
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Fig. 24 - Vedere laterală a sistemului de curăţire al combinei româneşti Gloria 

 

 

În cazul în care în masa vegetală există material verde (buruieni, cultură 

nematurizată), se recomandă diminuarea deschiderii prelungirii sitei, precum şi înclinarea 

sitei către faţă. 

 
Fig. 26 - Sitele şi manetele sistemului de curăţire la combinele de cereale  

1 - sita superioară, 2 - prelungirea sitei superioare, 3 - maneta de acţionare a deschiderii sitei 
superioare, 4- maneta de acţionare a deschiderii prelungirii sitei superioare, 5 - sita inferioară 

 
 

Reglarea deschiderii sitei superioare şi a prelungirii sitei superioare se efectuează în 

funcţie de tipul, umiditatea şi gradul de maturitate al culturii recoltate. În general, se 

recomandă o deschidere mare a lamelor pentru a beneficia de efectul de curăţire în 

curentul de aer produs de ventilator. Reglarea se efectuează slăbind piuliţele de fixare în 

şuruburi şi schimbarea poziţiei manetelor de acţionare (fig. 27). 
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Fig. 27 - Sita superioară, prelungirea sitei şi maneta de acţionare a deschirii lamelelor 

la combina de recoltat cereale M410 a firmei Laverda 
 
 

Sita inferioară este interschimbabilă şi este aleasă (ca dimensiuni de găuri) în funcţie 

de mărimea seminţelor culturii recoltate. 

Combinele de recoltat cereale se livrează cu un set de site pentru culturile recoltate  

În ansamblul sistemului de curăţire un rol esenţial îi revine ventilatorului, care prin 

caractersticile curentului de aer realizat trebuie să asigure anumite distribuţii ale câmpului 

de viteze pe lungimea şi lăţimea sitelor, astfel încât recuperarea seminţelor să fie mai 

eficientă şi pierderile de semunţe cât mai reduse.  

Reglarea volumului de aer produs de ventilator se efectuează prin modificarea 

turaţiei ventilatorului, acţionând maneta de reglare (fig. 28) 

 

 
Fig. 28 - Maneta de reglare a turaţiei ventilatorului combinei romăneşti Dropia 
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Volumul de aer produs de ventilator şi repartizat celor două site prin intermediul 

deflectorului (fig. 24), se poate schimba modificând poziţia axului de rotire a deflectorului 

în una din poziţiile care urmează (fig. 29); 

- poziţia de sus corespunzătoare pentru volum mare de aer pe sita inferioară ; 

- poziţia de mijloc corespunzătoare pentru volum de aer pe ambele site ; 

- poziţia de jos corespunzătoare pentru volum mare de aer pe sita superioară ; 

 
Fig. 29 - Ideograma pentru reglarea poziţiei ventilatorului la combinele româneşti 

 

În tabelul următor sunt date deschiderile sitei superioare şi prelungirii sitei 

superioare, diametrele găurilor sitei inferioare şi reglarea ventilatorului la unele culturi 

recoltate cu combina de recoltat cereale. 

Cultura sită superioară  
prelungire sită 

superioară 
diametru gaurilor 

sitei inerioare 
ventilator 

grâu deschisă ¾ închisă 8…12 medie/max 

orz deschisă ¾ închisă 10…12 medie/max 

ovăz deschisă ¾ închisă 16 medie 

secară deschisă ¾ închisă 10 medie 

orez - 1/2 deschisă 12…18 medie 

porumb sită găuri 16…22 1/2 deschisă 14…16 medie/max 

foarea soarelui deschisă 1/2 deschisă 14…16 medie 

rapiţă ¾ deschisă ¾ închisă 4…5 medie/max 

 
Conform tabelului, la recoltarea rapiţei se fac următoarele reglaje ale sitelor şi 

ventilatorului: 

- sita superioară (de regulă sită reglabilă tip Closz) la ¾ deschisă ; 

- prelungirea sitei superioare Closz ¾ închisă ; 

- sita inferioară (de regulă cu găuri rotunde) cu găuri de 4…5 mm ; 

- ventilatorul reglat pe poziţia medie sau maxim. 


