
REGULAGEM DE
PLANTADEIRA 

Do Barracão ao Campo

Treinamento em



+ Regulagem
- Falhas

+ Produtividade
E mais vendas na próxima safra!



Simulador de Plantio

O objetivo é realizarmos a regulagem de forma
preventiva no barracão.

Mão na masa

Momento de expor o profissional ao dia a dia de
uma rotina de plantio, destacando as principais
dificuldades e eventuais imprevistos.

App GA Plus

O relatório do app consolida as  informações que
podem ser transmitidas ao cliente. 

Como fazemos



Antecipar é essencial Ajuste fino da máquina

Garanta o melhor plantio possível
do teu material e saia na frente em
um teste lado a lado.

Recomendações Práticas

Regulagem Preventiva no Barracão
Objetivos

Oportunidade de fornecer, através
do relatório, dicas práticas e
simples para o cliente plantar
melhor, aumentando assim a
percepção do valor do teu
acompanhamento.

Na última hora pode não ser
possível ao produtor comprar os
componentes necessários para um
bom plantio de cada tipo da tua
semente.



Itens avaliados

Taxa de semente Taxa de fertilizante Seleção do Disco
e Anel

Combinação de engrenagens
para distribuição correta do
número recomendado de
sementes na linha de plantio.

Por híbrido ou variedade

Avaliar se há desuniformidade
entre as linhas de adubação que
podem ser causadas pela
transmissão ou rosca sem fim.

Teste de vazão Precisão

O diâmetro destes componentes
deve ser o mais próximo possível
do diâmetro de cada semente
proposta ao cliente.



Itens avaliados

Nível de Vácuo Profundidade de
plantio

Velocidade

Pressão de ar ideal para
succionar e distribuir de forma
precisa as sementes na linha de
plantio.

Encontre o nível adequado

Definição da profundidade
desejável para cada tipo de
semente.

Profundidade ideal

Como avaliar a velocidade
adequada e quais as
implicações de se plantar com
velocidade acima do
recomendado.

Impactos da velocidade



Avaliando o Ambiente

Uma boa avaliação da condição
em que será realizado o plantio é
fundamental para o sucesso da
operação e desempenho do
híbrido/variedade.

Atuando na Prática

Decisões possíveis para cada
contexto, sempre com foco em
reduzir eventuais danos à
qualidade do plantio.

Registro das observações

Via App GAPlus você poderá
registrar todas as avaliações do
check de operação e emitir um
relatório para o produtor.

Regulagem no campo
Objetivos



Palhada Fertilizante Semente

Estratégias para melhorar o corte
de palha.

Redução do embuchamento

Como garantir a profundidade e
a dose corretas.

Uso correto

Verificação da profundidade
real e como corrigir possíveis
erros no plantio.

Variação zero

Itens avaliados



Sulco de Plantio Velocidade Umidade

Como evitar problemas com
germinação, envaletamento e
selamento superficial.

Melhores práticas

Porque não existe receita de bolo
para velocidade, e quais os
cuidados devem ser tomados.

As imposições do meio

Quando esperar ou plantar em
função da condição do solo e da
janela de plantio.

Ajustes possíveis

Itens avaliados



Muito obrigado!


