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Derliaus nu ÷mimo mašinos 

operatoriaus  
kasdieninis kontrolinis sąrašas 

 
 
DERLIUS 
 
 
Ar jūs žinote, koks kokyb ÷s lygis 
yra privalomas šiam derliui? 
 
Apniokojimas  <8%? 
Mechaninis apgadinimas <5%? 
Gruntas/grumstai/ 
akmenys             n÷ra? 
Bulvienojai           keletas/n÷ra? 
 
Kam suteikiamas prioritetas? 
 

 
 
Ar jūs žinote paskutin ÷s kokyb ÷s 
kontrol ÷s rezultatus ir kaip jie yra 
palyginami su planuojamais? 
 
Jeigu atsiranda apgadinimas, kas 
tur÷tų būti pagerinta, kad sumažinti 
apgadinimo lygį? 
Ar jums reikia pagalbos/patarimo? 

   
 

  PROCESAS 

 



 
Ar bandote reguliariai pakoreguoti 
mašinos sureguliavim ą tam, kad 
pagerinti darb ą, ypač susijus į su 
dirvos tipu?  
 
Ar jums reikia pagalbos/patarimo? 



 
Ar yra tam tikr ų vietų derliaus 
nu÷mimo mašinoje, kurios, j ūsų 
nuomone, gal ÷tų padidinti 
šakniavaisi ų apgadinim ą? 
 
Kokių Jūs gal÷tum÷te imtis priemonių? 

 
 
Ar jūs naudojate tinkamiausi ą 
strukt ūrą esamoms s ąlygoms? 
Pavyzdžiui, gelež čių greit į, geležčių 
dyd į, geležčių uždangalus, gelež čių 
tipą, laistymo reikmenis, valymo 
voleli ų dyd į ir tip ą, valymo modul į ir 
pan. 
 

 
 
 
Ar laukas bei lauko s ąlygos gal ÷tų 
sukelti apgadinim ą, pavyzdžiui, 
nuožulnumai, dirvos dr ÷gnumas, 
piktžol ÷s, bulvienojai ir pan.? 
 
Apgalvokite geriausią būdą, kaip rinkti 
derlių nuožulniose vietose, kaip dr÷kinti 
dirvą, kaip kulti/rauti/purkšti piktžoles. 
 

 
 

 
JEI JUMS KAŽKAS KELIA SUSIR ŪPINIMĄ, PRANEŠKITE APIE TAI VADOVUI – 
GRĮŽTAMASIS RYŠYS YRA GYVYBIŠKAI SVARBUS! 
 

 
 
 

                                      DERLIAUS NUöMIMO MAŠINA                                               PATIKRINTA 
Patikrinti Laikykit÷s gamintojo nustatytos kasdienin÷s priežiūros plano                                                  � 
Patikrinti Užtikrinkite, kad derliaus nu÷mimo mašinos vadovas yra prieinamas, geriausia – pačioje 

mašinoje                                                                                                                                     � 
Patikrinti Kad visos paslaugos būtų atliekamos ir pavaros dirbtų taip, kaip reikia                                    � 
Patikrinti Kad noragai, diskai, įleidimo voleliai būtų sureguliuoti ir veiktų, kaip reikia                                � 
Patikrinti Ar neapgadintos geležt÷s, ar tarp geležčių n÷ra įstrigusių tokių daiktų kaip viela ar senas 

metalas.  
Ar akmenys/gruntai/bulvienojai po voleliais nestumia geležčių į vieną pusę.                             � 

Patikrinti Kad bulvienojų voleliai nebūtų susid÷v÷ję ar apgadinti bei patikrinti bulvienojų galūnes           � 
Patikrinti Kad valymo modulis nebūtų susid÷v÷jęs ar apgadintas                                                             � 
Patikrinti Ar n÷ra tarpų derliaus perdavimo vietose, kuriose gal÷tų įstrigti šakniavaisiai                          � 
Patikrinti Ar akmenų/gruntų/bulvienojų susidarymas neapgadino elevatoriaus trajektorijos ir neiškraip÷ 

elevatoriaus juostos                                                                                                                   � 



Patikrinti Ar pasirūpinta apsauginiu sluoksniu/medžiaga derliaus perdavimo taškuose                           � 
Patikrinti Būklę apsauginių prietaisų, tokių kaip iškritimų smulkintuvų/paklotų ir pan. derliaus perdavimo 

iš derliaus nu÷mimo mašinų į priekabas metu.                                                                          � 
 


