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Vadovo 
kontrolinis sąrašas 
Naudokite šį žiniaraštį reguliariai, kaip parankų kontrolinį sąrašą tam, kad 
įvertintum÷te pagrindines sritis, kur gali atsitikti apgadinimas ar 
sužalojimas. Naudokite jį kontroliuodami darbuotojus, kad šie remtųsi 
geriausia nusistov÷jusia tvarka ir kad apgadinimas būtų minimalus. 

LAUKO ĮVERTINIMAI 
 PAVYZDYS VEIKSMAS PATIKRINTA  
Ar rizikos ir pažeidimo 
įvertinimas buvo atliktas ir 
kada? 

Kai pradedamas įdirbti laukas, 
pakeičiama rūšis ar specifinis 
lauko plotas (žiūr÷ti žemiau 
pateiktus punktus) 

Užtikrinkite, kad derliaus 
nu÷mimo mašinos ir 
automobilio su priekaba 
vairuotojai yra susipažinę su 
rizikos ir pažeidimo 
įvertinimo rezultatais. 

 

Gerokai rečiau, nei planuota 
(pavyzdžiui 0-5%, kai planuota 
10%) 

Kartą per dieną.  

Vos rečiau, nei planuota 
(pavyzdžiui ~8%, kai planuota 
10%) 

Du kartus per dieną (ištirkite 
priežastį).  

Šiek tiek dažniau, nei planuota 
(pavyzdžiui ~12-14%, kai 
planuota 10%) 

Būtina prieži ūra dabar! 
Ištirkite priežastį.  

Kaip dažnai užpildomi 
pažeidim ų įvertinimai? 

Gerokai dažniau, nei planuota 
(pavyzdžiui >20%, kai 
planuota 10%) 

Sustokite! Planuokite 
susisiekti su 
agronomu/ įrengim ų 
inžinieriumi d ÷l detalesnio 
patarimo. Arba pereikite 
prie kito derliaus. 

 

Ar yra koki ų nors lauko sri čių, 
kuriose b ūtų žinomas skirtingai 
augantis ar priži ūrimas derlius?  

Įvairūs dirvožemio tipai, trąša, 
ligų paplitimas, dr÷kinimas, 
patvinimas ar sausra? 

Išskirkite rizikos įvertinimą ir 
paruoškite pažeidimo testus 
toms lauko sritims, kur 
skirtingai auga ar yra 
prižiūrimas derlius. 

 

Ar yra kažkoki ų lauko sri čių, kur 
gal÷tų būti aptinkamas 
šakniavaisi ų pažeidimas 
derliaus nu ÷mimo metu? 

Vyksta purškimas arba 
dr÷kinimas. Vagos 
pervažiuojamos traktoriaus. 

Stenkit÷s atskirti derlių nuo 
‘gero’ derliaus tam, kad 
nebūtų numenkintas viso 
lauko derlius. 

 

 
PROCESAI LAUKE   

Ar traktorių bei derliaus nu÷mimo mašinų vairuotojai išlaiko atstumą tarp ratų ir 
gretimų vagų? 

 

Ar derliaus nu÷mimo mašinų bei automobilių su priekabomis vairuotojai lygiai 
įvažiuoja ir išvažiuoja iš vagų? 

 

Ar derliaus nu÷mimo mašinos operatorius nuolat tikrina procesus ir elevatoriaus 
poziciją - žemas užpildymo aukštis ir l÷tas elevatoriaus greitis? 

 

Ar derliaus padavimas per derliaus nu÷mimo mašiną nesmarkus, be sulaikymų, 
staigaus pagreit÷jimo ar atsitrenkimų? 

 

Ar l÷tai traukiamos pilnai pakrautos priekabos nelygia žeme?  
Ar automobilių su priekabomis vairuotojai gerai žino, kas vyksta aplink derliaus 
nu÷mimo mašiną, nuolat stebi ją ir priekabos pildymo procesą? 

 

Ar d÷ž÷s/priekabos yra pripildomos sutarta tvarka?  
 

RŪŠIAVIMO MAŠINA  
Ar važiuodami atbuline eiga link piltuvų automobilių su priekabomis vairuotojai yra palydimi, stengiantis 
išvengti automobilių su priekabomis atsitrenkimų į bulves, kurios jau yra piltuvuose?  



Ar rūšiavimo darbuotojai tikrina, kad priekabos užpakalin÷s dalys nepaliestų bulvių, esančių piltuve?  
Ar rūšiavimo mašina yra švari ir be atliekų?  
Kai rūšiuojama į d÷žes ar dideliais kiekiais, ar yra naudojama putų paklotai?  
Kai bulv÷s yra rūšiuojamos į d÷žes, ar rūšiavimo darbuotojai tikrina, kad jos nebūtų perpildytos?  
Kai kraunama į didmeninį sand÷lį, ar pripildoma sluoksniais ir elevatoriaus kritimo aukštis nustatytas ties 
minimumu?  
Kai rūšiuojama dideliais kiekiais, ar jūs užtikrinate, kad niekas nevaikšto ant krovinio?  
 
 


