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Анотащя -  у po6〇Ti розглянуто засоби механ1зацп 
дозованого внесения органо-м1неральних добрив в прикореневу 
зону саджанщв плодових культур.
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Постановка проблемы. При вирощуванн1 саджанц1в плодових 
культур, важливим елементом технологй. е внесения органо- 
мшеральних добрив. При традиц1йному cnoco6i, добрива вносяться з 
розрахунку на одиницю площ1, що призводить до i'x перевитрат i 
нерац1ональному розподшенн1 у npocTopi [1]. В наш час значна увага 
придшяеться енерго-ресурсозбереженню, в даному випадку це може 
бути досягнуто за рахунок дозованого внесения в прикореневу зону 
саджашйв плодових культур.

Аиал1з ocmamix дослгдженъ. Внесения органо-м1неральних 
добрив здшснюеться наступними методами: мехашчними
розкидачами твердих добрив [2], внесениям твердих добрив при 
проведены! поверхневого оброб1тку грунту, розпилюванням редких 
добрив нав1сними знаряддями до трактор1в [3], внесениям добрив 
разом з поливочною водою з канала та при крапельному зрошенн1 [4]. 
Для внесения добрив за другим методом словацькими виробниками
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розпушувач VP 500 GN [5] з пневматичним пристроем для глибинного 
дозованого внесения твердних мшеральних добрив у садах (рис. 1, а). 
Для третьего методу, одн1е з останн1х розробок е розсшвач 
мшеральних добрив RNZ SAD [6] призначений для внесения 
мшеральних добрив у прикореневу зону дерев у садах, для чого диск, 
що розкидае, оснащений спец1альним напрямним кожухом (рис. 1,6). В 
шститут1 сад1вництва НААН розроблено спец1альну машину внесения
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добрив у м!жряддя маточника клонових гйдщеп i кущових яг!дник!в 
[7]. Машина складаеться з двох бункер1в з похилим дном, у нижн1й 
частин1 яких встановлено котушко -  шнековии вистаючии апарат з 
пристроем для регулювання норми внесения, який за допомогою 
тукопроводу з’еднаний з гйдкормлюючим ножем -  
розпушувачем.Продуктившсть машини складае 0,25 га/год, глибина 
внесения добрив - до 10 см, ширина смуги осташйх - 10-12 см. 
Машина агрегатуеться з малогабаритними тракторами класу 0,2 — 0,4.
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а) б)
Рис.1. Засоби механ1зац11 для внесения мшеральних добрив в 

сад1вництв1: a) VP 500 GN; б) RNZ SAD.

Проведений анал1з показуе, що найб1льш прогресивним е
• • • •• • f —останнш метод, але i вш мае cboi недолпси, так як доорива 

нер1вном1рно розподшяються по трубц1, деяю з них, маючи щшьшсть, 
яка в1др1зняеться в1д щшьност1 води, накопичуеться в н1жн1й частин1 
трубки. Що стосуеться пертттих трьох метод1в, то до брив а взагал1 
можуть не потрапити в прикореневу зону саджанц1в.

Формування щлей cmammi. В po6〇Ti поставлена задача розробки 
мехашзованого пристрою для дозованого внесения органо- 
м1неральних добрив в прикореневу зону саджанщв плодових культур.

Остена частииа. На п1дстав1 анал1зу осташйх досягнень 
пуол1кацш 1 патентного матер1алу, а також оазуючись на теоретичних 
i експериментальних досл1дженнях було запропоновано 
конструктивне рш ення для мехашзац11 дозованого внесения органо- 
м1неральних добрив в прикореневу зону саджанц1в плодових культур, 
на основ! розроблено! блок-схеми (рис. 2.).

Головним елементом е барабани з кон1чними насадками, кр1зь 
яю i вщбуваеться внесения добрив (рис.З).
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Рис.2.

Рис.З.

Структурна блок -  схема пристрою для дозованого
внесения добрив: 1 -  бак з добривами; 2 -  засувка; 
3 -  барабан; 4 -  кон1чш насадки; 5 -  саджанщ; 6 -  рама; 

7 -  насос; 8 -  засувки.

Схема барабана для внесения добрив
2 -  KOHinHi насадки; 3 -  втулка; 4

- барабан; 
- полув1сь;

г - • •5 -  рад1альнии отвф.

Внесения добрив в1дбуваеться таким чином. 1з бака з добривами 
вони насосом пщ тиском поступають до розподшьчо! труби-рами i 
потрапляють у полу в1сь, яка мае рад1альний OTBip. При обертанн1 
барабана в момент, коли кошчний насадок занурюеться в землю в
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• V-* • • • • • V-*прикореневш зони саджанцт, отвф кошчного насадку i рад1альнии 
OTBip втулки поло! Bici сп1впадають i добриво дозовано зл1ва i справа 
в1д саджанця потрапляе п1д поверхню земл1.

Це значно зменшуе витрати добрива, його випаровування, або 
видування та розвшвання, що невщворотно в1дбуваеться при 
традицшних методах внесения добрив.

Ефективн1сть внесения редких органо-м1неральних добрив 
посилюеться залежно в1д збшьшення и глибини, оскшьки при цьому 
воно накопичуеться в 3〇Hi корен1в, зв1дки менше випаровуеться. Тому 
в якост1 критер1я якост1 внесения добрив в прикореневу зону можна

v_* v_* * f-y  * v_*прииняти статичнии момент площ1 о шару, залежно вщ иого
вщдаленост1 вщ поверхш [8]:

S = \ L r h-dh (1)
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де S -  статичний момент площ1 м2,
L -  довжина слою, що обробляеться на поверхн1 (крок сад1ння), м; 
h -  глибина внесения добрив вщ поверхш, м.

Коеф1ц1ент ефективност1 внесения добрив можна обчислити

Ле.в.д. = ^ 7 ^  (2)

^  Леед ~ коефщент ефективност1 внесения добрив;
•J • • • ••  •пд -  дшсна вщстань вщ денн〇1 поверхн! поля до точки внесения

добрив, м;
he -  еталонна глибина внесения, м.

Що стосуеться точност1 внесения добрив в1дносно розташування 
саджанц1в в рядку, то в1дстань м1ж кон1чними насадками повинна 
дор1внювати в1дстан1 м1ж саджанцями (тобто кроку садшня). Таким 
чином, пристрш для внесения добрив виготовляеться вщповщно 
агротехн1чних вимог до сад1ння саджанц1в плодових культур.

Висновки. Запропонований пристр1й дозованого внесения органо- 
мшеральних добрив в прикореневу зону саджанц1в плодових культур 
дозволяе знизити витрату добрив при i'x пщкормц1. Результати 
проведених досл1джень можуть бути використанн1 при проведешь 
досл1дницько-конструкторських po6iT робочих орган1в засоб1в 
механ1зац11 для розсадниюв.
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МЕХАНИЗАЦИЯ ДОЗИРОВАННОГО ВНЕСЕНИЯ 
ОРГАНИЧЕСКИ-МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В 

ПРИКОРНЕВУЮ ЗОНУ САЖЕНЦЕВ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР

Стручаев Н.И., Сушко С. Л.

Аннотация -  в статье рассмотрены средства механизации 
дозированного внесения органически-минеральных удобрений в 
прикорневую зону саженцев плодовых культур.

MECHANIZATION OF THE DOSED OUT ENTERING OF 
ORGANO-MINERAL FERTILIZERS IN THE RADICAL ZONE OF

SAPLINGS OF FRUIT CROPS

M. Struchaev, S. Suschko 

Summary
In article means of mechanisation of the dosed out entering of 

organo-mineral fertilizers in a radical zone of saplings of fruit crops 
are considered.
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