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КОМБ1НОВАНЕ ЗНАРЯДДЯ ДЛЯ 
БОРОЗЕННО-СМУГОВОГО ПОС1ВУ КУКУРУДЗИ

Шдомо [1,2], що в посушпивШ зон1 ГИвдня Укршни, а також на 
ехидах, дощльно застосовувати борозенну технолопю nociey кукурудзи 3i 
смуговим внесениям грунтових гербщид1в у зону рядк1в. Але це потребуе 
вмрпмсння питания щодо оптимгзацп як технолог1чних прийом1в внесения 
i ср6щи;ив i поЫву кукурудзи, так i значень параметр1 в та режиму робота 
робочих орган1в комб|'нованого агрегату, що використовуватиметься для 
никоиаиия тако1 технолопчноТ onepaniT.

Борозенний nociB кукурудзи можна здшснювати звичайними 
иросапиими с1валками вггчизняного виробництва: СУПН-8(6), «Клен-5,6», 
(Т1('-8, УПС-8 або /мпортними: «К1нзе» (США), «Беккер», «Огтма», 
«Асромат» (Жмеччина), «Пневмасем» (Франция) та iH. Головною 
оеобливютю борозенного nociey е мала глибина загортання насшня (3...5 
см), причому ця глибина мае формуватися завдяки канавщ в неспушеному 
ipyirri вщ проходу сошника (до 2 см) i завдяки шару спушеного грунту в 
борозш (3...4 см). Канавка потрнбна, щоб насшня розташувалося у щшьному 
зволоженому iuapi пщ гербщидним екраном, що сприятиме дружним 
сходам. Наявнють спушеного шару фунту в борозш не обов’язкова, 
оск1льки насiння буде загорнуте загортачами й прикочене катками поавних 
секщй. Кращ1 умови для борозенного поаву i3 смуговим внесениям 
гербщщнв може утворити робочий орган для пщфунтового внесения 
гсрбщид1в у виглядг гшоскор1жучоТ лапи у pasi, якщо вш утворить i 
сприятливий профшь борозни.
Для поеднання борозенного nociey кукурудзи та стр1чкового внесения 
гсрбщид1в у захисш зони рядмв пропонуеться комбшоване знаряддя [3], 
яке складаеться з трактора тягового класу 1,4, ciвалки СУПН-8, 
обнрискувача ПОМ-630, пристрою для внесения гербщид1в (рис. 1). До 
рами / шаргпрно прикршлеш повщки 2, у яких встановлеш po6o4i органи 4 
для подачi розчину гербщид!'в у фунт. Вони регулюються за глибиною
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ходу, a i'x заглиблення здшснюеться притискними пружинами 3 3i 
штангами.
Робочий орган являе собою спарену лапу-бритву 3i щитком-екраном та 
розпилювальним вузлом 5, зв’язаним шлангом через покажчик системи 
контролю 6 з колектором 7. Колектор з’еднаний шлангом з пультом 
ксрування обприскувача ПОМ-630, який змонтований на тракторг Позаду 
до рами 1 за допомогою автозчшки приеднана швалка СУГТН-8.

Рис. I. Комбшоване знаряддя для борозенного поаву кукурудзи та 

CTpinKOBoro внесения гербщщнв:

1 -  рама; 2 -  поводок; 3 -  пружина; 4 -  робочий орган для внесения 

гербщид1в; 5 -  розпилювач; 6 -  пристрШ контролю; 7 -  колектор

Шдгрунтове внесения гербщщпв в смуз1 Грунтового шару на деякш 
iiiiiiiniii вщ поверхн1 поля здатне забезпечити високу якють утворення 
Iрумгово-гербщидно1 смуги на пол1 незалежно вщ типу i виду гербщиду,

Л/(ипшродиа пауково-практична конференция „ Розвиток иаукових ОосзиО.жень ' 2012"



стану поверхш шару загортання грунту i дози обприскування за умови 
яюсного розпилювання розчину на заданш глибиш, вщповщних 
геометричних параметр! в розпилювача i оптимальних параметр! в режиму 
руху комбшованого знаряддя. При цьому зшмаються питания щодо 
перем!шування гербщиду з грунтом i тривалост1 часу м1ж обприскуванням 
i загортанням.

Економ1чний ефект вгд стр1чкового внесения гербщид1в складаеться 
3i скорочення витрат за рахунок об’еднання щеТ операцн з nociBOM 

кукурудзи, зменшення у два рази норм внесения гербщид1 в, зниження 
витрат на його готування i пщвезення до агрегаДв.

Дослщження [2] довели, що за основними показниками якосп робота 
машин та засм1ченосД nocieiB i врожаю зерна кукурудзи, 
внутр i ш н ьогру нто в и й i поверхневий способи внесения гербщид!в 
практично однаков!. За енерговитратами, ущдльненням грунту й охороною 
навколишнього середовища cnoci6 3i стр1чковим внутршньогрунтовим 
внесениям герб!цид1в випдно вщр!зняеться, а найбшьше ефективним 
способом застосування Грунтових герб1цид1в е i'x стр!чкове 
внутрiшньогрунтове внесения одночасно з nocieoM кукурудзи.
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