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Якість підгрунтового внесення мінеральних добрив  

 
 

Добривний модуль з диско-чизельною бороною БДВП 4,2-01 для 

підґрунтового внесення мінеральних добрив 
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Добривний модуль призначений для формування комбінованих агрегатів з серійними 

машинами для обробітку ґрунту при одночасному внесенні добрив. 

 

Технічні параметри робочих органів.  

Добривний модуль: висівний бункер з автоматизованою системою внесення добрив з кабіни 

трактора, системою відключення висіву на розворотах, регульована норма внесення добрив - від 3 

до 500 кг/га, місткістю 2000л, висівних котушок – 8. 

Ґрунтообробний модуль: диско-чизель: робочі органи – комбіновані (вирізні і зубчасті) диски, 

діаметром 71 см зібрані на єдиному валу в секції, чизельні лапи, висотою 68 см з прямолінійною 

стійкою і двогранним клиноподібним  долотом шириною до 7 см, клиновидні котки – діаметром 

60 см (опція)), відстань між дисками в ряду - 28 см, міжсліддя проходу чизельних лап 44 см, 

кількість рядів дисків – 2, кількість рядів чизельних лап – 2.  

Особливості конструкції. Добривний модуль:можливість адаптації до установки на різних 

типах ґрунтообробних знарядь; принцип висіву добрив – механічний, подачі - під дією сил 

тяжіння, виконання  бункера та механізмів - з агресивно стійких матеріалів. 

Ґрунтообробний модуль: поєднання поверхневого і глибокого обробітків дисками і чизелями; 

регульований діапазон від 00 до 200 кута повороту дисків; забезпечення диско-чизельною бороною 

укладання добрив на регульовану глибину ходу лапи до 40 см. 

 

Дослідницьке 2021 рік 
 

 

 

mailto:agromash.krasne@ukr.net
http://www.krasnagromash.vn.ua/


 
Фокус-тест ЦВТ УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 

 протокол № 01-30-2021 від 13 грудня 2021 р. 

Умови випробувань: агрофон – дискована стерня соняшника, грунт – чорнозем, малогумусний, 

середгьосуглинковий. Комбінований агрегат в агрегатуванні з трактором CLAAS Axion 930, 

потужність 300 к.с. з шинами базової комплектації. Вологість ґрунту в шарах 0-40 см складає 13,0-

15,6 % твердість 1,3-1,4 МПа. 

Режими роботи – установлена глибина ходу робочих органів: дисків – 15 см, чизелів - 30 см; 

установлена глибина внесення добрив – 30 см; швидкість руху 7км/год; фактична норма внесення 

добрив -150 кг/га. 

Критерії оцінювання якості роботи – глибина обробітку, нерівномірність внесення добрив. 

 

Результати досліджень 
 

Глибина обробітку Нерівномірність внесення добрив (кг/га) 

за робочими органами БДВП 4,2-01 

  

 

Коментарі: Чизельні лапи забезпечили добру встановлену глибину обробітку ґрунту 30 см з 

відхиленням ± 3,1 см та внесення добрив на глибину 30 см.  

За показником нерівномірності внесення добрив вираженим коефіцієнтом варіації (ν) агрегат 

забезпечив відмінну (12%) якість внесення добрив.  

 

Загальні висновки:  
Модуль добривний забезпечив адаптацію для установки на диско-чизельній  бороні, при цьому, його 

використання не знижує продуктивність роботи ґрунтообробного знаряддя, протидіє випаровуванню 

ґрунтової вологи та сприяє більшій агротехнічній ефективності використання добрив. Його застосування у 

складі бункера, механічного дозатора та самопливних рукавів сприяє формуванню  нормованих доз 

внесення добрив та їх  відмінній якості  за нерівномірністю розподілу при підґрунтовому внесенні 

чизелями.  

Ґрунтообробний модуль у складі дискових секцій між рядами яких встановлені глибокорозпушувальні 

лапи забезпечує відмінну якість їх роботи по глибині ходу з доставкою добрив на дно спушеного шару та  

одночасний обробіток верхніх горизонтів дисками.  
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