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ЦВТ  УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Якість виконання технологічного процесу
 при внесенні карбамідно-аміачної суміші (КАС)

Машина для внесення рідких добрив DRAGON 6000
Виробник – ТОВ «РОПА УКРАЇНА»,

вул. Поповича 35, с. Полковниче, Ставищенський р-н, Київська обл., 09431
e-mail: kobysh@ropa.in.ua

Машина  для  внесення  рідких  аміачно-карбамідних  сумішей  (КАС)  призначена  для
суцільного  та  прикореневого  внесення  рідких  добрив  на  глибину  4-9  см  з  одночасним
розпушуванням зони внесення.

Технічні параметри: тип – причіпна; робоча ширина захвату – 11,2 м, кількість інжекторних
коліс – 17 шт., крок розстановки – 70 см, діаметр колеса – 530 мм, довжина голок – 6 см, кількість
голок на колесі – 12 шт., висота переміщення колеса при копіюванні поверхні – 20 см; притискне
зусилля колеса – регульоване в діапазоні 10-60 кгс; регульована норма виливу робочої рідини – 10-
3500 л/га; робочий тиск – регульований в діапазоні 2-6 бар.

Особливості  конструкції: спосіб  кріплення  інжекторного  колеса  до  рами  –  на
підпруженому важелі; опції довжини голок – 6 см або 8 см. 

Агрегатування – трактор John Deere 6810 потужністю 130 к.с. 
Шини  –  вузькі:  передні  одинарні,  задні  спарені  Agrimax  270/95/254.  Шини  на  машині

DRAGON 6000 – Agrimax 480/80/250.
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Умови випробувань: тип ґрунту – чорнозем глибокий малогумусний середньосуглинковий;
стан  ґрунту  в  шарах  0-10  см:  вологість  29,7-31,5  %,  твердість  0,8-1,2  МПа;  агрофон  –  посіви
кукурудзи на зерно; фаза розвитку рослин – 4-6 листків, висота рослин – 18 см; ширина міжрядь –
70 см.

В цілому умови характеризуються, як ускладнені з причини налипання ґрунту на обичайці
дисків.

Режими роботи: установочна глибина внесення КАС – 4,9 см; притискне зусилля на диск –
30 кгс при швидкостях 5 км/год; 7,5 км/год; 10 км/год. Робочий тиск – 3 бар.

Критерії оцінювання:  глибина проникнення голок в ґрунт по ходу інжекторного колеса
при внесенні КАС, пошкодження рослин. 

РЕЗУЛЬТАТИ

Стан посівів кукурудзи після проходу
машини для внесення рідких КАС Вигляд інжекторного колеса в роботі

Динаміка меж проникнення голок в ґрунт по ходу
інжекторного колеса за різної швидкості руху машини

Якість роботи машини в залежності 
від швидкості руху

Швидкість
руху,

км/год

Глибина
проникнення

голок в
грунт, см

Пошкод-
ження

рослин, %

5,0 4,8 0

7,5 4,86 0

10,0 4,86 0

Коментарі за результатами випробувань

За складних умов роботи при надлишковій вологості ґрунту, через чотири години після зливи,
машина для внесення рідких добрив DRAGON 6000 стабільно забезпечує глибину входження голок
довжиною 6 см на глибину 4,9 см (з поодинокими викидами на 4-5,5 см) в захисній зоні на відстані
5 см від стебел, при цьому фіксація добрив є якісною, а пошкодження рослин не відмічено. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Випробування провели в СТОВ «Плосківське», с. Плоске
Ставищенського району Київської області:

 завідувач відділу, к.т.н. Л. Шустік, ст. науковий співробітник Н. Нілова, 
ст. науковий співробітник С. Степченко, ст. науковий співробітник

В. Громадська, науковий співробітник С. Сидоренко.
Моб. тел.:+380 504 61-16-57. E-mail: shustik@ukr.net
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