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Тенденції розвитку машин для локального внесення добрив
В.В. Куденчук, аспірант
Луцький державний технічний університет
Запропоновано новий напрям розвитку машин для внесення органомінеральних добрив, які містять перспективне джерело органічної речовини
– сапропель. Розроблено структурну схему машини для локального внесення
органо-мінеральних добрив.
Досягнення науково-технічного прогресу не оминули сферу механізації
внесення добрив, про що свідчить застосування в агрегатах систем навігації,
сигналізації, контролю і управління технологічними процесами. За рахунок
цього підтримується висока врожайність сільськогосподарських культур,
економічно використовуються усі ресурси та матеріали, завдається найменша
шкода ґрунтам і навколишньому середовищу. У системі точного
землеробства застосовується комплекс машин для забезпечення мінерального
балансу живлення рослин і лише інколи передбачається відновлення та
покращення існуючої родючості ґрунту органічними методами землеробства.
На низькогумусованих ґрунтах, через негативний вплив мінеральних
поживних елементів, залишається актуальним застосування існуючих машин
для внесення органічних добрив розкидним способом, оскільки засоби для
локального внесення відсутні.
Позбутися
негативного
впливу
мінеральних
макроелементів,
задовольнити вимоги енерго- та ресурсозбереження, отримати високі й
екологічно чисті врожаї сільськогосподарських культур можна завдяки
збалансованому локальному внесенню органічних і мінеральних добрив за
один прохід агрегату. Це досягається використанням гранульованих органомінеральних добрив, що є нерентабельним поблизу пунктів накопичення і
переробки органічної речовини. Тому актуальною є проблема зниження
собівартості забезпечення ґрунту органо-мінеральними добривами.
Використовуючи нанотехнології, досягнення в комп’ютеризації та
автоматизації виробничих процесів науковці здійснили великий прорив у
вирішенні проблеми зниження ресурсо- і енерговитрат машин для внесення
добрив, створивши високопродуктивні комбіновані посівні агрегати МВЗ4,5; Pronto; Maistro 11 RC; Great Plains CTA 4000/ADC 2220 та ін. [1–3].
Процес локального внесення добрив у ґрунт вони здійснюють механізмами,
призначеними для роботи з активно сипкими матеріалами, що нездатні
працювати з вологими органічними добривами. Машини для локального
внесення органічних добрив, запропоновані дослідниками, не набули
застосування в сучасних технологіях вирощування сільськогосподарських
культур через складність конструкцій, значну енергоємність та недостатню

надійність виконання операції [4–7]. Унаслідок невизначених обставин цей
напрям розробки засобів механізації внесення добрив втратив належну увагу,
не вирішивши проблеми.5
Мета досліджень – розробка структурної схеми машини для внесення
добрив локальним способом з утворенням бездефіцитного органомінерального балансу поживних речовин.
Результати досліджень. Значні переваги локального припосівного
внесення добрив потребують постійного вдосконалення технологій їх
реалізації, що чітко відслідковують тенденцію дбайливішого використання
ресурсів та збільшення валового прибутку від сільськогосподарських
культур. Найбільш ефективно на продуктивність рослин впливає спільне
застосування органічних і мінеральних добрив, що було передумовою
створення різних видів органо-мінеральних добрив. Однак застосування
таких добрив може супроводжуватися запізненою активацією поживних
речовин через тривалість процесу розчинення в надмірно зневодненому
ґрунті. Уникнути затримання процесів переходу мінеральних компонентів у
доступні для рослин форми можна одночасним внесенням мінеральних і
вологих органічних добрив.
Розробка надійних компактних механізмів для локального внесення
органічних добрив, що ускладнена негативним впливом фізико-механічних
властивостей органічних мас на технологічні процеси робочих органів,
стримує створення комбінованого агрегату для забезпечення ґрунту органомінеральними поживними елементами. Тому актуальним є питання
залучення альтернативних джерел поповнення ґрунту органікою,
застосування яких сприятиме винаходам нових способів внесення добрив та
механізмів для їх реалізації.
Найбільш придатні для внесення локальним способом пастоподібні види
органічних добрив: безпідстилковий гній, пташиний послід, сапропель та ін.
Здебільшого їх використовують після переробки через непристосованість
існуючих машин, що призводить до збільшення витрат пов’язаних із
зневодненням або зі зберіганням, навантаженням, транспортуванням і
внесенням добрив при розрідженні водою.
Найперспективнішим видом органічних добрив є сапропель. На його
основі запропонований спосіб локального внесення добрив, що усуває
вимивання та вивітрювання мінеральних добрив, забезпечує їх розчинення з
утворенням легкодоступних поживних речовин, які локалізовані в органічній
речовині, збагачує ґрунт гумусом і сприяє проростанню насіння завдяки
додатковій волозі, що надходить від сапропелю [8]. Тому створення
комбінованого агрегату для реалізації способу бездефіцитного органомінерального живлення рослин дозволить застосувати комплекс необхідних
заходів хімізації і гуміфікації ґрунту за один прийом, що є перспективним
напрямом у розробці машин для внесення добрив.
На основі аналізу конструкцій сучасних комбінованих посівних агрегатів
розроблено схему засобу для локального внесення добрив (рисунок).
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Структурна схема засобу для локального внесення органо-мінеральних
добрив
Економне використання витратних матеріалів запропонованим засобом
для локального внесення органо-мінеральних добрив досягається точним
дозуванням необхідних для певного виду рослин поживних елементів на
основі обробки інформації запрограмованих картограм ґрунтів. Це
забезпечується інтегруванням в агрегаті комп’ютерних систем та
автоматизації технологічних процесів, що є невід’ємною складовою сучасних
засобів механізації. Впровадження нововведень щодо можливості зміни дози
внесення добрив за довжиною стрічки з використанням картограм і
одночасного поповнення ґрунту органічною речовиною дасть змогу
поступово вирівняти агрофон полів не тільки відносно вмісту мінеральних
елементів, а й органічних речовин.
У подібних до запропонованого засобу агрегатах доцільно
використовувати прості види мінеральних добрив, тому їх набором
визначатиметься кількість ємностей і живильників. Негатив збільшення
кількості механізмів компенсується можливістю зміни в широких межах
співвідношень між мінеральними компонентами, що виступає фактором
охорони навколишнього середовища через відсутність перенасичення ґрунту
окремими з них, а також розширює зону застосування агрегату. Оскільки
живильники сипких матеріалів представлені великою низкою конструкцій, то
труднощі з підбором найбільш вдалого механізму не виникатимуть. Однак
проведений огляд винаходів конструкцій механізмів для локального внесення
органічних добрив не дав бажаного результату пошуку живильника
пастоподібних органічних мас. Слід вказати також на відсутність розробок
спеціального сошника для вкладання в ґрунт органо-мінеральних добрив.
Тому саме від технічного рівня винаходів живильника органічних добрив і
спеціального сошника залежить перспективність подальшої розробки машин
для локального внесення органо-мінеральних добрив.
На основі проведеного аналізу розвитку засобів механізації внесення
добрив розроблено структурну схему машини для локального внесення
органо-мінеральних добрив, що здатна реалізувати запропонований раніше
[8] однойменний спосіб.
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