
ΣΠΑΡΤΙΚΕΣ-ΦΥΤΕΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ



Κατ’αρχάς θα πρέπει να δώσουμε σημαντική προσοχή στην δημιουργία κατάλληλης 
επιφάνειας στο έδαφος. Το χώμα πρέπει να είναι κατεργασμένο πρόσφατα από κάποιο 
μηχάνημα (σκαπτικό ή φρέζα) ή με τα χέρια χρησιμοποιώντας τσουγκράνα. Το χώμα 
πρέπει να είναι ισοπεδωμένο και ψιλοτεμαχισμένο, να μην έχει δηλαδή σβώλους.  

Στην κατεργασία του εδάφους μπορεί να γίνει και εφαρμογή κατάλληλου λιπάσματος 
σε κοκκώδες μορφή το οποίο μπορεί να ενσωματωθεί πριν την σπορά. Για το κατάλλη-
λο λίπασμα αλλά και για την πιθανή χρήση εντομοκτόνου πρέπει πάντα να ακολουθού-
με τις οδηγίες του γεωτεχνικού που μας προμηθεύει τα γεωργικά εφόδια. Η υγρασία 
στο έδαφος πρέπει να είναι σε ενδιάμεση κλίμακα, ούτε υψηλή, δηλαδή δεν πρέπει να 
λασπώνει, ούτε το έδαφος να είναι τελείως στεγνό. 

Οι γραμμές φύτευσης πρέπει να είναι ευθύγραμμες. Να ισαπέχουν όταν σπέρνουμε 
το ίδιο φυτό. Ένας πρακτικός τρόπος για να έχουμε ευθύγραμμες γραμμές φύτευσης 
είναι να χρησιμοποιούμε ένα κομμάτι σχοινί τεντωμένο σε δύο πασσάλους που έχουμε 
στερεώσει στο έδαφος. 

Επίσης για μία επιτυχημένη σπορά πρέπει να δίνουμε σημασία σε δύο θέματα:
Α. η απόσταση σπόρο από σπόρο στην γραμμή σποράς. Πρέπει να είναι σταθερή και 

εξαρτάται από το μέγεθος του σπόρου. Μικρά μεγέθη σπόρων με αντίστοιχα φυτά 
σπέρνονται κοντά ενώ όσο μεγαλώνει ο σπόρος αλλά και η προσδοκώμενη ανάπτυξη 
φυτών οι αποστάσεις μεγαλώνουν. Οι οδηγίες χρήσης σε κάποιες σπαρτικές μηχανές 
έχουν αντίστοιχους πίνακες.

Β. το βάθος είναι και αυτό σημαντικό. Μια απλή πρακτική συμβουλή είναι το βάθος 
να είναι όσο το μήκος τους σπόρου ή λίγο μεγαλύτερο. Η βαθιά σπορά καθυστερεί το 
φύτρωμα και η επιφανειακή σπορά έχει συνήθως έλλειψη υγρασίας και κινδύνους από 
έντομα.

Οι επαγγελματίες δεν θα πρέπει να ξεχνούν ότι οικονομικά μηχανήματα σποράς 
που έχουν στόχο τον χομπίστα δεν έχουν όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν στις 
επαγγελματικές μηχανές. Οι παράμετροι που πρέπει να καλύπτει μία επαγγελματι-
κή επιλογή είναι: 

Α. Ακρίβεια στην εφαρμογή σπόρου (δεν πρέπει να πέφτουν ούτε δύο τρεις σπόροι  
μαζί ούτε να μένει θέση σποράς κενή)

Β. Να ρυθμίζει με ακρίβεια την απόσταση σπόρο από σπόρο πάνω στην γραμμή σπο-
ράς 

Γ.  Για τις σπαρτικές με πολλές μονάδες σποράς θα πρέπει να υπάρχει ένα ικανό εύ-
ρος ρύθμισης και μάλιστα με ακρίβεια για την απόσταση γραμμής από γραμμή

Δ. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ακρίβειας του βάθους που τοποθετείται ο σπό-
ρος και να ακολουθεί κάποιος μηχανισμός συμπίεσης του χώματος πάνω από τον σπό-
ρο (κύλινδρος, ρόδα κλπ.)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΡΑ



3

Καινοτόμα σπαρτική μηχανή Δανίας με δυνατότητα διάνοιξης αυλακιάς και σωστής κατανομής σπόρου. Πλαστικής κα-
τασκευής. Η μετάβαση από τον ένα τύπο σπόρου στον άλλο γίνεται γρήγορα και εύκολα. Φέρει 6 δίσκους για διάφορους 
σπόρους και 2 δίσκους για επιλογή απόστασης σποράς. 

ΣΠΑΡΤΙΚΕΣ  
ΜΗΧΑΝΕΣ 
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

1 SAALET

Σπαρτική λαχανικών μονής σειράς τύπου ποδηλάτου. Δι-
αθέτει σποροδοχείο χοάνης που συνδέεται με δονούμε-
νη κεφαλή η οποία επιτρέπει την κίνηση των σπόρων. Η 
δοσομετρική κεφαλή ρυθμίζεται ανάλογα το μέγεθος του 
σπόρου και το βάθος σποράς είναι επίσης ρυθμιζόμενο στα 
1-5cm. Βάρος 2,6kg.

2 R-4 Pannon

Σπαρτική λαχανικών μονής σειράς τύπου ποδηλάτου. Διαθέτει 6 
δίσκους για ποικιλία σπόρων, χαλύβδινο πλαίσιο μαύρου χρώ-
ματος, σποροδοχείο από polycarbonate, μαλακές χειρολαβές. 
Η απόσταση σποράς (σπόρο από σπόρο) ορίζεται από τον κάθε 
δίσκο. 
Ενδεικτικοί σπόροι για τους διαφορετικούς δίσκους 
Νο1 μπιζέλια, φασόλια 
Νο2 μεσαία φασόλια, 
Νο 3 αγγούρι, καλαμπόκι, 
Νο4 γλυκό καλαμπόκι, 
Νο5 παντάρια, ραπανάκια, 
Νο6 καρότο, σπανάκια, μαρούλι, κρεμμύδι. 
Βάρος 5,2kg.

3 Chapin Αμερικής 8701B
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ΣΠΑΡΤΙΚΕΣ 
ΜΗΧΑΝΕΣ
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Σπαρτική από χάλυβα μιας, δύο ή  πέντε σειρών με τύμπανο επιλογής σπόρων. Η επιλογή του σπόρου γίνεται με την περιστροφή 
του τυμπάνου. Στην SMK-2 και SMK-5 η ελάχιστη απόσταση μεταξύ σειρών είναι 60mm και η μέγιστη 240mm. Σε όλες τις SMK 
περιλαμβάνεται το τύμπανο Νο 3. 

Υπάρχουν 8 τύμπανα συνολικά για περισσότερες επιλογές σπόρων και αποστάσεις σποράς.   

Σπαρτική μηχανή τύπου ποδηλάτου μονής σειράς, με τύμπανο επιλογής σπόρων. Η 
επιλογή του σπόρου γίνεται με την περιστροφή του τυμπάνου. Διαθέτει γραμμοχα-
ράκτη για την χάραξη της επόμενης σειράς. Περιλαμβάνει το τύμπανο Νo 1.

α/α Τύπος τυμπάνου
Αριθμός οπών/διάμετρος οπών (mm)

Σπόρος Απόσταση 
σποράς

1 VPS27/1  16/3 mm  Κρεμμύδι, καρότο 3 cm

2 VPS27/1  10/3 mm Καρότο, λάχανο, τομάτα, ραπανάκι (μέχρι 3mm) 5 cm

3 VPS27/1  10/4 mm Ραπανάκι (από 3mm), κόλιανδρο, άνηθο, σπανάκι 5 cm

4 VPS27/1  6/4 mm Πιπεριά, τομάτα 8 cm

5 VPS27/1  6/5 mm Παντζάρι 8 cm

6 VPS27/1  6/6 mm Παντζάρι 8 cm

7 VPS27/1  16/2 mm  Kαρότο, μαϊντανό 3 cm

8 VPS27/1  10/2 mm Kαρότο, μαϊντανό 5 cm

1 SMK-1 2 SMK-2 3 SMK-5

4 SΟR-1/1

Φυτευτική σκόρδου/κρεμμυδιού (κοκκάρι), μίας 
σειράς, αναρτώμενη σε μηχάνημα τύπου μονοα-
ξονικού σκαπτικού. Η κίνηση γίνεται με αλυσίδα. 
Διαθέτει σποροδοχείο τύπου δίσκου/βουρτσάκι και 
λάμα επικάλυψης, βάθος εργασίας 1-7cm, απόδο-
ση 1100m2/h. Βάρος 30kg.

Φυτευτική μιας σειράς για σκόρδο, κρεμμύδι (κοκκάρι), κ.α. Η κίνη-
ση γίνεται με αλυσίδα και το βάθος σποράς είναι 1-7cm ρυθμίζοντας 
ανάλογα τον αυλακωτήρα. Η απόσταση των σπόρων μεταξύ τους 
είναι 15-30τεμ/μέτρο. Η ρύθμιση γίνεται κατόπιν συνδυασμού των 
γραναζιών που φοράει η σπαρτική και των εξτρά γραναζιών που πε-
ριλαμβάνει η συσκευασία. Διαθέτει επίσης σύστημα επικάλυψης και 
σποροδοχείο τύπου δίσκου-βουρτσάκι. Βάρος 30kg. 

5 SLR-1/1 VAS
6 SLM-1/1
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Σπαρτική μηχανή SEMBDNER αναρτώμενη σε τρακτέρ με μηχανισμό 
γρήγορης αποσύνδεσης, μονάδα φύτευσης και 2 διάτρητα ελάσματα 
με ενσωματωμένες οπές σπόρων. Οι επιλογές αποστάσεων σποράς 
επί της γραμμής είναι:  15, 22, 30 και 44cm. 

Σπαρτική μηχανή SEMBDNER η κορυφαία επαγγελματική 
χειροκίνητη σπαρτική μηχανή με σποροδοχείο, αυλακωτή-
ρα, εμπρόσθιο και οπίσθιο τροχό, δύο διάτρητα ελάσματα 
πολλών οπών για χρήση σε διαφορετικούς σπόρους κα-
θώς και μηχανισμό σήμανσης. Οι επιλογές αποστάσεων 
σποράς επί της γραμμής είναι: 20,30,40 και 60cm. Ιδανική 
για βιολογικές, θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πειραμα-
τικά τεμάχια.     

Διανομέας για κοκκώδη λιπάσματα - φυτοφάρμακα για τις HS και 
GSD. 

G002-50-400-0: Με πλάτος 130cm. 

G002-50-401-0: Με Πλάτος 150cm. 

G002-50-402-0: Με Πλάτος 195cm. 

G002-50-403-0: Με Πλάτος 230cm.

G002-50-406-0: Με Πλάτος 300cm.       

Πλαίσιο έλξης για σπαρτική μηχανή GSD με λείο προ-κύ-
λινδρο διαμέτρου 35cm.

1 HS

2 GSD

3 G002-01(3)-410-0

4 G002

ΣΠΑΡΤΙΚΕΣ 
ΜΗΧΑΝΕΣ
SEMBDNER ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
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ΣΠΑΡΤΙΚΕΣ 
ΜΗΧΑΝΕΣ
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Επαγγελματική σπαρτική μηχανή τύ-
που ποδηλάτου. Διαθέτει σύστημα 
διάνοιξης της αυλακιάς, κάλυψης του 
σπόρου καθώς και γραμμοχαράκτη. Η 
μετάδοση της κίνησης γίνεται διαμέσου 
αλυσίδας από τον πίσω τροχό. 

Επαγγελματική σπαρτική μηχανή μο-
νής σειράς με σύστημα διάνοιξης της 
αυλακιάς, κάλυψης του σπόρου και 
σωστής κατανομής. Η διανομή του 
σπόρου γίνεται με την περιστροφή 
των τροχών. 

Επαγγελματική σπαρτική μηχανή δύο σειρών τύ-
που ποδηλάτου με σταθερή απόσταση μεταξύ των 
μονάδων 8-25cm. Οι πίσω τροχοί λειτουργούν και 
ως κύλινδρος συμπίεσης. Διαθέτει σύστημα διά-
νοιξης της αυλακιάς και κάλυψης του σπόρου. Η 
μετάδοση της κίνησης γίνεται διαμέσου αλυσίδας 
από τον πίσω τροχό. 

Επαγγελματικές σπαρτικές μηχανές που τοποθετούνται η μία 
δίπλα στην άλλη. Η μονάδα ακολουθεί το ανάγλυφο του εδά-
φους καθώς κινείται. Ο ιμάντας ενεργοποιεί τον δίσκο σπο-
ράς. Ο τροχός λειτουργεί και ως κύλινδρος συμπίεσης. Ελάχι-
στη απόσταση σειράς από σειρά 20cm.
* Προσοχή η φωτογραφία έχει 4 σπαρτικές μονάδες. 

Μονάδα διανομής λι-
πάσματος. Η μονάδα 
αυτή μπορεί να προ-
στεθεί επάνω σε όλα 
τα μοντέλα.

Σπαρτική μονάδα ακριβείας Pannon
Όλες οι σπαρτικές Pannon φέρουν την ίδια σπαρτική μονάδα ανεξαρτήτως μοντέλου. Η 
σπαρτική μονάδα φέρει 11 διαφορετικές θήκες (κούπες) και καλύπτουν τις ανάγκες από 
πολύ μικρούς σπόρους όπως καρότο, παπαρούνα έως πιο μεγάλους όπως φασόλι, αρα-
κάς. Οι θήκες τοποθετούνται περιμετρικά σε δίσκο ο οποίος περιστρέφεται εντός τους σπο-
ροδοχείου και έχει 24 θέσεις. O αριθμός από τις θήκες που θα τοποθετηθούν στον δίσκο 
καθορίζει την απόσταση σποράς. Η απόσταση σποράς ρυθμίζεται από 3,5 έως 84cm (8 ρυθ-
μίσεις) και το βάθος από 0-7cm.

Σπαρτική μηχανή χειρός με 
διατομή 35 mm για σπόρους 
όπως κρεμμύδι, σκόρδο, 
καλαμπόκι, φασόλι, ιδανικό 
και για σπόρους καρπου-
ζιού, πεπονιού. Ρυθμιζόμενο 
βάθος οπής για κάθε σπόρο. 
Διαστάσεις 970x170x60mm.  

Όμοια με την HP 35 αλλά με διατομή 70 mm. 
Για φυτά με μπάλα χώματος ή πατάτες. 

1 Pannon K1 2 Pannon K2 3 Pannon K2.2

4 Σύστημα σποράς pannon αναρτώμενο από τρακτέρ

5 Pannon G

7 Pannon HP35

8 Pannon HP70

Δοκός έλξης για σπαρτικές 
μονάδες που αναρτάται  στα 
τρία σημεία του τρακτέρ.

4α BEAM

Πλήρης σπαρτική μονάδα.

4β G2

Βάση ανάρτησης της σπαρτικής 
μονάδας στη δοκό έλξης.

4γ Joint G-2

Ελκόμενο ζεύγος σπαρτικών με δυνα-
τότητα ρύθμισης της απόστασης δύο 
σειρών 30-70 cm

6 Pannon Κ-1.2.
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Φυτευτική πατάτας μίας σειράς, 
αναρτώμενη σε μηχάνημα τύπου 
μονοαξονικού σκαπτικού. Η κίνηση 
γίνεται με αλυσίδα. Διαθέτει σπο-
ροδοχείο χωρητικότητας 44lit, βά-
θος σποράς 50-150mm, απόδοση 
έως 2500m2/h. Βάρος 50kg.

Φυτευτική πατάτας μονής σειράς που 
συνδέεται σε τρακτέρ ελάχιστης ιππο-
δύναμης 20ΗΡ. Η απόσταση των αυλα-
κωτήρων ρυθμίζεται σε 620/700mm. Η 
απόσταση σποράς είναι 29, 32 και 35cm 
ανάλογα τον μεταλλικό τροχό που θα 
διαλέξουμε. Με ελαστικούς τροχούς η 
απόσταση σποράς είναι 32cm. Το βάθος 
σποράς είναι 10-15cm. Χωρητικότητα 
δοχείου 90kg. Βάρος 130Kg.

Φυτευτική πατάτας μονής σειράς που συν-
δέεται σε τρακτέρ ελάχιστης ιπποδύναμης 
38ΗΡ. Η απόσταση μεταξύ σειρών ρυθμίζεται 
σε 625/675mm. Η απόσταση των αυλακωτή-
ρων ρυθμίζεται σε 625/665mm. Η απόσταση 
σποράς είναι 29, 32 και 35cm ανάλογα τον με-
ταλλικό τροχό που θα διαλέξουμε. Με ελαστι-
κούς τροχούς η απόσταση σποράς είναι 32cm. 
Το βάθος σποράς είναι 10-15cm. Χωρητικό-
τητα δοχείου 180kg. Βάρος 210Kg.

Φυτευτική πατάτας γραμμικής σποράς μιας σειράς 
με δοχείο σπόρου 20kg. Συνδέεται στο εμπρόσθιο 
ή οπίσθιο μέρος μονοαξονικού τρακτέρ. Συνδέεται 
απευθείας με το Vari Global καθώς και με άλλα τρα-
κτέρ.
 

Δονούμενος εξαγωγέας πατάτας μονής σειράς που 
συνδέεται στο σύστημα 3 σημείων μικρού τρακτέρ 
ελάχιστης ιπποδύναμης 10ΗΡ. Το δονούμενο υνί με-
ταφέρει τις πατάτες με το χώμα πάνω σε δονούμενη 
χοάνη που κοσκινίζει τις πατάτες. H ένταση κοσκινί-
σματος ρυθμίζεται από την κλίση της χοάνης και το 
βάθος εργασίας ρυθμίζεται από τους πίσω τροχούς 
έως 200mm. Όλα τα δονητικά στοιχεία του μηχανή-
ματος παίρνουν κίνηση από το ΡΤΟ. Πλάτος υνιού 
450mm. Βάρος 135kg.

Εξαγωγέας πατάτας που συνδέεται στο σύστημα 3 σημείων τρακτέρ ελά-
χιστης ιπποδύναμης 25ΗΡ. Είναι εξοπλισμένο με τροχούς (μεταλλικούς ή 
καουτσούκ) με ρύθμιση βάθους εκσκαφής κορυφογραμμής. Η κορυφο-
γραμμή με τις πατάτες σκάβεται από ένα υνί και μετά περνά σε ένα ιμάντα 
κοσκίνισης. Η μετακίνηση και ανακίνηση του ιμάντα κοσκινίζει το χώμα 
μέσα από τις ράβδους μεταφοράς και οι πατάτες πηγαίνουν στο πίσω 
μέρος του μηχανήματος όπου μια ειδικά διαμορφωμένη σχάρα αφήνει τις 
πατάτες στο πάνω μέρος της κορυφογραμμής πίσω από το μηχάνημα. Το 
μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε φυτείες με απόσταση μεταξύ των 
σειρών 62,5 – 67,5cm και το βάρος του είναι 245kg.

1 VARI SB40

ΦΥΤΕΥΤΙΚΕΣ

2 KSM-1 3 GEMINI 1ROW 4 GEMINI 2ROW

5 Z655/1 6 Z656
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Σπαρτική μηχανή 3 σειρών με ιμάντα, ιδανική για σκόρδο, 
κρεμμύδι, σαφράν, κουκιά, η οποία συνδέεται σε τρακτέρ 
ελάχιστης ιπποδύναμης 38ΗΡ. Πλάτος εργασίας 980mm, 
βάθος σποράς έως 160mm, απόσταση σειρών σποράς 
200-450mm, απόσταση σπόρων 90-200mm, απόδοση 
7000 m2/ημέρα, αριθμός καθισμάτων 2 ή 3. Βάρος 95kg.

*Υπάρχει και μηχανή 5 σειρών AGP-5R

Σπαρτική μηχανή 4 σειρών με ιμάντα, ιδανική για σκόρδο, κρεμ-
μύδι, σαφράν, κουκιά, η οποία συνδέεται σε τρακτέρ ελάχιστης 
ιπποδύναμης 38ΗΡ. Πλάτος εργασίας 980mm, βάθος σποράς έως 
160mm, απόσταση σειρών σποράς 200-320mm, απόσταση σπόρων 
70-200mm, απόδοση 7000 m2/ημέρα, αριθμός καθισμάτων 2,3 ή 4. 
Bάρος 120kg.

Σπαρτική μηχανή 3 σειρών με αλυσίδα, ιδανική για σκόρδο, 
κρεμμύδι, σαφράν, κουκιά, η οποία συνδέεται σε τρακτέρ 
ελάχιστης ιπποδύναμης 38ΗΡ. Πλάτος εργασίας 980mm, 
βάθος σποράς έως 160mm, απόσταση σειρών σποράς 
200-450mm, απόσταση σπόρων 70-200mm, απόδοση 
2000m2/h, αριθμός καθισμάτων 1. Bάρος 150kg.

Σπαρτική μηχανή 4 σειρών με αλυσίδα, ιδανική για σκόρδο, κρεμ-
μύδι, σαφράν, κουκιά, η οποία συνδέεται σε τρακτέρ ελάχιστης 
ιπποδύναμης 38ΗΡ. Πλάτος εργασίας 980mm, βάθος σποράς έως 
160mm, απόσταση σειρών σποράς 200-320mm, απόσταση σπόρων 
90-200mm, απόδοση 2000m2/h, αριθμός καθισμάτων 2. Bάρος 
260kg.

*Υπάρχει και μηχανή 5 σειρών AGP-5R

Μηχανή ξεβοτανίσματος με ελάσματα η οποία συνδέεται 
σε τρακτέρ με ελάχιστη ιπποδύναμη 38ΗΡ. Πλάτος ερ-
γασίας 1500mm, αριθμός ελασμάτων 48 με πάχος 7mm. 
Bάρος 150kg.

Ηλεκτρική μηχανή διαχωρισμού σκόρδου 230V – 50Hz, κατανά-
λωση ενέργειας 0,55kW, απόδοση έως 500kg/h, ποσοστό διαχω-
ρισμού πάνω από 95%, δύναμη φυσητήρα 0,085kW. Bάρος 135kg.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΣΚΟΡΔΟΥ
ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ

1 MGP-3R
2 MGP-4R

3 AGP-3R

4 AGP-4R

5 GW-1.5
6 GS-550
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  Επικοινωνήστε μαζί μας για τιμή και διαθεσιμότητα.
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