İxtisasın adı: Aqroservis mütəxəssisi
Modulun nömrəsi: 3.1.2.2.2.2.04

Kənd təsərrüfatı maşınları ilə
işlərin yerinə yetirilməsi
Bakı - 2017

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən
...............2017-ci il tarixli, ............ saylı əmri ilə təsdiq edilmişdir.

© Bakı – 2017
Modul dərs vəsaiti “SEFT Consulting MMC” şirkəti tərəfindən hazırlanmışdır.

Modul dərs vəsaiti müvafiq tədris proqramları üzrə bilik və bacarıqların verilməsi məqsədi ilə
hazırlanmışdır və ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrində müvafiq modulların tədrisi üçün
tövsiyə edilir. Modul dərs vəsaitinin istifadəsi ödənişsizdir və kommersiya məqsədi ilə satışı
qadağandır.
Müəllif:
Dizayn:
Modul üzrə məsləhətçi:
Rəyçilər:
Bu modul “SEFT Consulting” tərəfindən British Council-ın həyata keçirdiyi AVEDNO layihəsi
((“BP Exploration”in (Caspian Sea) maliyyə dəstəyi ilə)) çərçivəsində Azərbaycan
Respublikasının Təhsil Nazirliyi üçün hazırlanmışdır.

Əlaqə üçün:
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
Xətai prospekti, 49, AZ1008, Bakı, Azərbaycan
Tel: (+99412) 599-11-55, Fax: (+99412) 496-06-47
İnternet səhifə: www.edu.gov.az

Bu modulda ifadə olunan fikirlər müəllifə aiddir və heç bir şəkildə British Council-ın mövqeyini
əks etdirmir.

MÜNDƏRİCAT
MODULUN SPESİFİKASİYASI..........................................................................................................

18

GİRİŞ....................................................................................................................................................

21

1. Torpağın səpin üçün hazırlanması, kənd təsərrüfatı bitkilərinin səpini, əkinlərə qulluq,
məhsulun yığılması.......................................................................................................................

22

1.1. Məhsul yığıldıqdan sonra torpağın becərilməsi..........................................................................
1.1.1. Məhsul yığıldıqdan sonra torpağın becərilməsi.....................................................................
1.1.2. Torpağın becərilməsi...............................................................................................................
1.1.2.1. Sahənin üzdən yumşaldılması..........................................................................................
1.1.2.2. Alaqların məhv edilməsi...................................................................................................
1.1.2.3. Şırımın açılması.................................................................................................................
1.1.2.4. Torpağın sıxlaşdırılması və düzləndirilməsi...................................................................
1.1.3. Bitkilərin səpilməsi, əkilməsi və gübrələrin verilməsi..........................................................
1.1.4. Mexanikləşdirilmiş tarla işlərinin yerinə yetirilməsi............................................................
1.1.5. Maşın traktor aqreqatların aqrotexniki əməliyyatları yerinə yetirərkən hərəkət üsulları.
1.1.6. Torpağın əsas becərilməsi-şumlanma....................................................................................
1.1.7. Şum aqreqatının tarlada işə hazırlanması..............................................................................
1.1.7.1. Kotanın diskli bıçağının və ön kotancığının quraşdırılması..........................................
1.1.7.2. Kotanın verilmiş şum dərinliyinə nizamlanması...........................................................
1.1.7.3. Diskli kotan........................................................................................................................
1.1.8. Əsas kənd təsərrüfatı əməliyyatların maşın-traktor aqreqatları ilə yerinə yetirilməsinə
qoyulan sürət hüdudları.........................................................................................................
1.2. Səpin ləklərinin hazırlanması və səpin.........................................................................................
1.2.1. Torpağın səpinqabağı hazırlanması........................................................................................
1.2.2. Torpağın malalanması..............................................................................................................
1.2.3. Torpağın dişli mala ilə malalanması.......................................................................................
1.2.4. Torpağın ağır diskli mala ilə malalanması..............................................................................
1.2.5. Başdan-başa kultivasiya...........................................................................................................
1.2.6. Torpağın vərdənə ilə sıxlaşdırılması.......................................................................................
1.2.7. Səpin ləklərində aqreqatın hərəkət üsulunun seçilməsi......................................................
1.2.8. Ləklərin ölçülərinin müəyyən edilməsi..................................................................................
1.2.9. Mineral gübrələrin verilməsi...................................................................................................
1.2.10. Bitki toxumlarının səpini......................................................................................................
1.3. Vegetasiya dövründə bitkilərə qulluq işləri. Alaq otları ilə mexaniki mübarizə.......................
1.3.1. Cərgə aralarında və cərgələrdə torpağın mexaniki becərilməsi...........................................
1.3.2. Xəstəliklərə, zərərvericilərə və alaq otlarına qarşı kimyəvi mübarizə.................................
1.3.3. Bitkilərin suvarılması...............................................................................................................

23

4

23
23
24
24
24
24
25
25
26
26
28
28
28
28
29
29
29
30
30
30
30
31
31
31
32
32
32
32

33
33

1.3.3.1. Damcı ilə suvarma.............................................................................................................
1.3.3.2. Yağış yağdıran qurğularla suvarma.................................................................................
1.3.3.3. Mərkəzli pivod suvarma sistemi......................................................................................
1.3.3.4. Bir qollu (konsol) yağış yağdıran suvarma sistemi........................................................
1.3.3.5. Frontal gedişli pivod suvarma sistemi.............................................................................
1.3.3.6. Dönən fırlanan suvarma sistemi......................................................................................
1.3.3.7. Uzununa suvarma sistemi................................................................................................
1.3.3.8. Kanaldan qidalanma sistemi............................................................................................
1.3.3.9. Dairəvi və müxtəlif istiqamətli-cıdır sistemli suvarma..................................................
1.3.3.10. Suvarmada yaranan alaq problemi...............................................................................
1.3.4. Alaq otlarına qarşı mübarizə...................................................................................................
1.3.4.1. Alaqların əl ilə çəkilməsi...................................................................................................
1.3.4.2. Alaqların kəsilməsinin mexaniki yolu kultivasiyadır.....................................................
1.3.4.3. Çıxışlardan sonra əkinlərin torlu mala ilə malalanması.................................................
1.3.4.4. Yastı kəsən pəncəli cərgəarası becərən kultivator........................................................
1.3.4.5. İynəvari işçi orqanlı dairəvi yumşaldıcı kultivator.........................................................
1.3.4.6. Kultivasiya ilə birlikdə bitkiyə gübrə və herbisidin verilməsi.......................................
1.3.5. Lentli əkinlərdə cərgəaralarının becərilməsi.........................................................................
1.4. Bitki mühafizə vasitələrinin tətbiqi..............................................................................................
1.4.1. Bitkilərin kimyəvi mühafizə vasitələri....................................................................................
1.5. Məhsulun yığılması........................................................................................................................
1.5.1. Traktora asılan rotorlu ot biçən..............................................................................................
1.5.2. Otun tirəyə yığılması................................................................................................................
1.5.3. Otun tayaya vurulması.............................................................................................................
1.5.4. Otun senaj üçün yığılması........................................................................................................
1.5.5. Yemlərin siloslanması..............................................................................................................
1.5.6. Otun yaşıl yem üçün yığılması.................................................................................................
1.5.7. Ot unu hazırlanması, otun üyüdülməsi...................................................................................
1.5.8. Dənli bitkilərin məhsulunun yığılması....................................................................................
1.5.9. Alçaq boylu taxılın yığılması....................................................................................................
1.5.10. Taxıl bitkilərinin yığılması....................................................................................................
1.5.11. Pambığın yığılması................................................................................................................
1.5.12. Sahənin işə hazırlanması......................................................................................................
1.5.13. İşin keyfiyyətinə nəzarət.......................................................................................................
1.6. Küləşin samanın yığılması.............................................................................................................
1.6.1. Rulon formalı pres bağlayan aqreqat......................................................................................
1.6.2. Preslərin daşınması..................................................................................................................
1.7. Torpağın vəziyyəti.........................................................................................................................
1.7.1. Kənd təsərrüfatı texnikasının tətbiqinə mane olan amillər..................................................
5

33
34
34
34
35
35
35
36
36
36
36
37
37
37
37
38
38
38
38
38
42
42
42
43
43
43
43
44
44
44
45
45
47
47
47
48
48
49
49

1.8. Torpağın xarakteristikası..............................................................................................................
1.8.1. Torpağın yerüstü suvarılmasının torpağın strukturluğuna təsiri........................................
Sərbəst iş üçün tapşırıqlar...........................................................................................................................
Praktiki tapşırıqlar və fəaliyyətlər...............................................................................................................
Nəzəri biliklərin qiymətləndirilməsi...........................................................................................................

50
50
52

2.1. Hər bitki üçün səpin ləklərinin hazırlanması...............................................................................
2.2. Bitki toxumlarının səpilməsi.........................................................................................................
2.2.1. Səpinə qoyulan aqrotexniki tələblər.......................................................................................
2.2.2. Səpin üsulları............................................................................................................................
2.2.3. Toxumun basdırılma dərinliyi.................................................................................................
2.2.4. Səpin cərgələrində düzxətlilik.................................................................................................
2.2.5. Səpin aqreqatının hərəkət üsulları..........................................................................................
2.3. Toxum səpən maşının istifadəsi....................................................................................................
2.3.1. Toxum səpən maşınların tipləri..............................................................................................
2.3.2. Toxum səpən aqreqatın işə hazırlanması...............................................................................
2.3.3. Toxum səpən maşının toxum qutusuna toxumun doldurulması..........................................
2.3.4. Toxum səpən maşına mineral gübrənin tökülməsi................................................................
2.3.5. Toxum səpənin səpin normasına nizamlanması....................................................................
2.3.6. Tökülən toxumun çəkilməsi....................................................................................................
2.3.7. Toxum səpən aparatın toxuma görə nizamlanması...............................................................
2.3.8. Amazone - D9 markalı toxumsəpən maşın.............................................................................
2.3.9. Səpən aparatın iş qaydası........................................................................................................
2.3.10. Səpən aparatın toxumsəpən diski........................................................................................
2.3.11. Toxumsəpən maşınların cığıraçanları.................................................................................
2.3.11.1. Anker tipli cığıraçan........................................................................................................
2.3.11.2. Diskli tipli cığıraçan.........................................................................................................
2.3.12. Tirəli üsulla taxıl toxumsəpən maşını..................................................................................
2.3.13. Çovdar toxumu səpərkən aqreqatın hərəkət üsulu............................................................
2.3.14. Böyük ölçülü dəqiq səpinin aparılması................................................................................
2.3.15. Səpinin keyfiyyətinə nəzarət................................................................................................
2.3.16. Qovuşuq cərgəaralarının yoxlanması..................................................................................

57

2. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin səpilməsi, əkilməsi. Səpən və əkən maşınlarla işləmək.......

2.3.17.
2.3.18.
2.3.19.
2.3.20.
2.3.21.
2.3.22.

Cərgələrdə toxumların basdırılma dərinliyinin yoxlanması..............................................
Cərgəarası becərilən bitkilərin səpilməsi............................................................................
Mexaniki cərgəli toxum səpən maşın...................................................................................
Pnevmatik cərgəli toxum səpən maşın................................................................................
Aqreqatın sahədə işi..............................................................................................................
Qarğıdalının intensiv becərilməsi........................................................................................
6

53
56

57
58
58
59
59
60
60
60
61
61
62
62
63
63
64
64
65
65
65
66
66
66
67
67
67
68
68
69
71
71

71
72

2.4. Kartof əkinində səpin texnikası....................................................................................................
2.4.1. Kartof əkinində səpin texnikası...............................................................................................
2.4.2. Kartof əkən maşının texnoloji prosesi....................................................................................
2.4.3. Kartof əkinindən əvvəl sahənin və əkin materialının hazırlanması.....................................
2.4.4. Aqreqatın tərtib edilməsi.........................................................................................................
2.4.5. Traktorun aqreqatlaşacağı maşına uyğunlaşdırılması..........................................................
2.4.6. Traktorun hidravlik asma sisteminin paylayıcısı...................................................................
2.4.7. Aqreqatın işə hazırlanması......................................................................................................
2.4.8. Pambığın səpilməsi..................................................................................................................
2.4.9. Pambıq səpən maşınlar............................................................................................................
2.4.10. Lifli çiyidsəpən maşınlar.......................................................................................................
2.4.11. Aqreqatın hərəkət üsulu və iş rejiminin seçilməsi..............................................................
2.5. Toxumdan asılı olaraq torpaq səthinin xırdalığı..........................................................................
2.5.1. Torpağın tərəvəz toxumları səpilməsi üçün hazırlanması....................................................
Sərbəst iş üçün tapşırıqlar...........................................................................................................................
Praktiki tapşırıqlar və fəaliyyətlər...............................................................................................................
Nəzəri biliklərin qiymətləndirilməsi...........................................................................................................

3. Torpağın mexaniki becərilməsinin onun strukturuna təsiri və onun qarşısının alınması
tədbirləri........................................................................................................................................
3.1. Torpağın maşınla becərilməsinin strukturuna olan təsirləri......................................................
3.1.1. Traktorun və kənd təsərrüfatı maşınının torpağa etdiyi təsirin izahı..................................
3.1.2. Traktor və kənd təsərrüfatı maşınlarının hərəkət hissələri..................................................
3.2. Şinlər - torpağa düşən təzyiq.........................................................................................................
3.2.1. Şinlərin elementləri..................................................................................................................
3.2.2. Maşının ağırlığının traktora nəzərən balanslaşdırılması.....................................................
3.2.3. Texnikanın ağırlığından torpağa düşən təzyiq.......................................................................
3.2.4. Torpağa düşən təzyiqin hesablanması....................................................................................
3.2.5. Texnikanın təkərinin torpağa təsirinin dərin qatlarda əks edilməsi....................................
3.2.6. Traktor təkərlərinin enindən asıl olaraq torpağa düşən təsirin dəyişməsi.........................
3.3. Torpağın (kipləşməsi) sıxlaşması.................................................................................................
3.3.1. Tırtıllı traktorların tırtıllı hərəkət etdiriciləri........................................................................
3.3.2. Tırtıl bəndi................................................................................................................................
3.3.3. Tırtıllı texnikanın torpaqla görüş sahəsi.................................................................................
3.3.4. Tırtıllı hərəkət etdiricinin uzunluğu boyunca torpağa düşən təzyiq....................................
3.3.5. Tırtıllı hərəkət etdiricinin tarımlığı.........................................................................................
3.3.6. Tırtıllı hərəkət etdiricinin tarımlığının nizamlanması...........................................................
3.3.7. Tırtılın tarımlığının normada olması nə üçün lazımdır.........................................................
3.3.8. Tırtıllı hərəkət etdiricinin diyircəkli asqıları..........................................................................
3.3.9. Tırtıllı traktorların aqrotexniki açıqlığı..................................................................................
7

72
73
74
75
75
75
76
76
77
77
77
77
78
78
80
81
85

86
86
87
87
87
89
89
90
90
91
91
92
92
93
93
93
94
94
94

95
95

3.3.10. Yüksək aqrotexniki açıqlığına malik təkərli traktor...........................................................
3.3.11. Yarım tırtıllı traktorlar..........................................................................................................
3.3.12. Taxılyığan kombaynların hərəkət hissələri.........................................................................
3.3.13. Yarım tırtıllı hərəkət hissəli kombayn.................................................................................
3.3.14. Yarımtırtıllı hərəkət hissəli kombaynlar.............................................................................
3.3.15. Texnikanın yamaclarda dayanıqlığı.....................................................................................
3.4. Torpağın becərilməsi ilə torpaq eroziyası, rütubətlilik, su buraxma və torpağın lillənməsi
arasında əlaqə................................................................................................................................
3.4.1. Strukturluğun pozulmasının yaratdığı çətinliklər.................................................................
3.4.2. Torpağın məsaməliyi................................................................................................................
3.4.3. Şumdan sonra torpağın məsaməliyinin dəyişməsi................................................................
3.4.4. Məsaməliyin yüksəldilməsi......................................................................................................
3.4.5. Torpağın bərkliyi və onun texnikanın işçi hissələrinə təsiri.................................................
3.4.6. Torpağın texnikanın işçi orqanlarına yapışması....................................................................
3.4.7. Torpağın sıxlaşması..................................................................................................................
3.4.8. Təkərin bitkinin kök sisteminə təsiri......................................................................................
3.4.9. Torpağın kipliyinin artmasının fəsadları................................................................................
3.4.10. Torpağın sıxlığının ölçülməsi...............................................................................................
3.4.11. Torpağın kipliyinin bitkinin inkişafına təsiri......................................................................
3.4.12. Qidalı maddələrin mənimsənilmə qabiliyyəti.....................................................................
3.4.13. Torpağın korlanmasının qarşısının alınması yolları...........................................................
3.4.13.1. Maşınların gedişlərinin sayının azaldılması.................................................................
3.4.13.2. Geniş en götürümlü aqreqatların tətbiqi......................................................................
3.4.13.3. Kombinə edilmiş aqreqatlardan istifadə......................................................................
3.4.13.4. Aqrotexniki əməliyyatların birləşdirilməsi..................................................................
3.4.13.5. Traktorun təkərlərinin cüt qoyulması..........................................................................
3.4.13.6. Torpağın bitişkənliyi......................................................................................................
3.4.14. Torpaqların su saxlama qabiliyyətləri.................................................................................
3.4.15. Torpaqda qaysağın əmələ gəlməsi.......................................................................................
3.4.16. Torpaqda suyun saxlanma qabiliyyəti.................................................................................
Sərbəst iş üçün tapşırıqlar...........................................................................................................................
Praktiki tapşırıqlar və fəaliyyətlər...............................................................................................................
Nəzəri biliklərin qiymətləndirilməsi...........................................................................................................
4.

95
96
96
96
97
97
97
98
98
98
98
99

99
99
99
99
100
100
100
101
101
101
102
102
102
103
103
104
104
105
106
108

Üzvi və qeyri-üzvi gübrə səpən maşınların iş prinsipi və maşınlarla işləmək......................

109

4.1. Bərk və ya maye halında olan üzvi gübrələrin səpilməsi. Peyinsəpən.......................................
4.1.1. Bərk üzvi gübrələr...................................................................................................................
4.1.2. Torf, peyin, kompost qarışığının hazırlanması......................................................................
4.1.3. Üzvi gübrələrin səpilməsi.......................................................................................................
4.1.4. Şirəli gübrə qarışığının hazırlanması.....................................................................................

109

8

109

109
110
110

4.1.5. Maye halında olan gübrələrin səpilməsi................................................................................
4.1.6. Torf-mineral kompost qarışığı................................................................................................
4.1.7. Üzvi gübrələri dağıdan texnika...............................................................................................
4.1.8. Şaquli yerləşmiş səpələyici işçi orqanlı peyin dağıdan.........................................................
4.1.9. Peyin dağıdanların banı və tamasalı nəqletdirici..................................................................
4.1.10. Səpələyici şnekləri üfüqi yerləşmiş peyin dağıdan maşın..................................................
4.1.11. Kombinə edilmiş işçi orqanlı peyin dağıdan maşın............................................................
4.1.12. Üzvi gübrəni qabaq yan tərəfdən səpələyən peyin dağıdan maşın...................................
4.1.13. Bərk üzvi gübrəni, yanda yerləşən işçi orqanla dağıdan maşının.....................................
4.1.14. Üzvi gübrəni yandan dağıdan maşının işçi orqanları.........................................................
4.2. Peyin şirəsi səpən maşınlar...........................................................................................................
4.2.1. Westem WF-LS firmasının istehsalı olan peyin şirəsi səpən maşının sahədə işi................
4.3. Bərk və maye halında olan mineral gübrələrin səpilməsi...........................................................
4.3.1. Mineral gübrələr......................................................................................................................
4.3.2. Mineral gübrələrdən istifadənin bitkiyə təsiri......................................................................
4.3.3. Gübrə verilməyən sahələrdə bitkilərin inkişafı zəifləyir......................................................
4.4. Qutulu (yeşikli) gübrə səpən.........................................................................................................
4.4.1. Mərkəzdən qaçma prinsipi ilə mineral gübrə səpələyən maşınlar......................................
4.4.2. İki tərəfli kompost, gübrə verən maşın.................................................................................
4.4.3. Yandan səpələyən mineral gübrə səpən maşın.....................................................................
4.4.4. Gübrəsəpən maşınların traktorla aqreqatlaşması................................................................
4.4.5. Mineral gübrələrin qablaşdırılması və istifadəsi...................................................................
4.4.6. Gübrələrin sahələrə səpilmə texnologiyası...........................................................................
4.4.7. Yemləndirici gübrə vermə.......................................................................................................
4.5. Diskli və ya mərkəzdən qaçan gübrə səpən.................................................................................
4.5.1. Bir diskli mineral gübrə səpən maşın....................................................................................
4.5.2. Gübrənin səpələnmə sxemi.....................................................................................................
4.5.3. İki diskli səpən aparatlı mineral gübrə səpən maşının texnoloji iş prinsipi.......................
4.5.4. Gübrənin iki diskli səpələmə aparatında paylanması və səpələnməsi................................
4.5.5. Gübrənin sahəyə verim normasının nizamlanma mexanizmi..............................................
4.5.6. Səpələyici disklərin quruluşu.................................................................................................
4.5.7. İki diskli banı trapes formalı olan mineral gübrə verən maşın............................................
4.6. Dəqiq toxum səpən maşınlar.........................................................................................................
4.6.1. Orietta markalı dəqiq pnevmatik tərəvəz toxumu səpən maşın..........................................
4.6.2. SP Maschio Gaspardo dəqiq toxum səpən maşının toxum səpən aparatı...........................
4.6.3. SP Maschio Gaspardo dəqiq toxum səpən maşının anker-balta tipli cığıraçanları............
4.7. Maye formada mineral gübrələr üçün çiləyici texnika................................................................
4.7.1. Bitkilərin yemləndirilməsi üçün maye gübrənin verilməsi..................................................
4.7.2. Herbisidlərin səpilməsi...........................................................................................................
9

110
111
111
111
112
112
112
113
113
113
133
114
114
114
114
115
115
115
116
116
116
117
117
118
118
118
118
119
119
119
119
120
120
121
122
122
122
123
123

4.8. Gübrə səpən maşınların işə hazırlanması. Səpələnmə, tarla kənarlarının gübrələnməsi........
4.8.1. Mineral gübrə səpən aqreqatın sahədə hərəkət üsulu.........................................................
4.8.2. Mineral gübrənin başdan-başa səpinində aqreqatın hərəkət üsulu....................................
4.8.3. Gübrənin səpin normasının yoxlanması................................................................................
4.8.4. Tarla kənarlarının gübrələnməsi............................................................................................
Sərbəst iş üçün tapşırıqlar...........................................................................................................................
Praktiki tapşırıqlar və fəaliyyətlər...............................................................................................................
Nəzəri biliklərin qiymətləndirilməsi...........................................................................................................

123
124
124
124
125
126
127
129

5. Müxtəlif bitkilərə qulluq üçün olan maşınların iş prinsipi və istifadə edilməsi....................

130

5.1. Malalar.............................................................................................................................................
5.2. Tor şəkilli mala-dişli mala.............................................................................................................
5.2.1. Adi dişli mala............................................................................................................................
5.2.2. Aktiv işçi orqanlı dişli mala.....................................................................................................
5.2.3. Aktiv işçi orqanlı rotavator.....................................................................................................
5.2.4. Dişli malaların işçi orqanlarının tipləri..................................................................................
5.2.5. İşgənə şəkilli işçi orqan...........................................................................................................
5.2.6. Dişli mala ilə malalama............................................................................................................
5.2.7. Torşəkilli mala.........................................................................................................................
5.2.8. Cərgəli payızlıq əkinlərin malalanması..................................................................................
5.2.9. Mala aqreqatlarının sahədə hərəkət istiqaməti və hərəkət üsulu......................................
5.3. Diskli malalar..................................................................................................................................
5.3.1. Diskli malaların işçi orqanları.................................................................................................
5.3.2. Diskli malanın işçi orqanının forma və ölçüləri.....................................................................
5.3.3. İki cərgəli düzülüşlü ağır diskli mala......................................................................................
5.3.4. Ağır diskli malanın işçi orqanı................................................................................................
5.3.5. Disk batareyasının çərçivəyə birləşməsi...............................................................................
5.3.6. Kombinə edilmiş ağır diskli mala...........................................................................................
5.3.7. Zirkon-8 Lemken kombinə edilmiş diskli mala.....................................................................
5.3.8. Lemken ağır diskli malanın diskləri.......................................................................................
5.3.9. Disklərin yapışmış torpaq hissəciklərindən təmizlənməsi..................................................
5.3.10. Disklərin öndən təmizləyici tərtibatı...................................................................................
5.3.11. Əks kəsici tiyə........................................................................................................................
5.3.12. Spiral şəkilli diskləri olan ağır diskli mala...........................................................................
5.3.13. Qatlanan diskli tandem hidravlik mala................................................................................
5.3.14. Diskli malaların sahədə səmərəli işləməsi, hərəkət üsulu.................................................
5.3.15. Aqreqatın diaqonal hərəkət üsulu........................................................................................

130

5.4. Dırmıqlar..........................................................................................................................................
5.4.1. Yaylı barmaqlı eninə asma dırmıq..........................................................................................
10

130
130
130
131
131
131
131
132
132
132
133
133
133
134
134
134
135
135
135
135
136
136
136
136
137
137
138
138

5.4.2. Yaylı barmaqlı dırmığın işçi orqanları...................................................................................
5.4.3. Yarımdairə formalı eninə dırmığın işçi orqanlarının çərçivədə yerləşdirilməsi................
5.4.4. Yarım dairə formalı dairəvi en kəsikli dırmıq bəndi.............................................................
5.4.5. Təkərli barmaqlı çoxfunksiyalı dırmıq...................................................................................
5.4.6. Tonutti markalı-təkərli barmaqlı dırmığın nəqliyyat vəziyyəti..........................................
5.4.7. Təkərli barmaqlı dırmığın bölmələrinin traktora nəzərən quraşdırılma vəziyyəti............
5.4.8. Çox bölməli firlanan dırmıq....................................................................................................
5.4.9. Böyük en götürümlü 4 bölməli qoşma dırmıq.......................................................................
5.4.10. Orta en götürümlü 2 bölməli qoşulan dırmıq.....................................................................
5.4.11. Böyük ölçülü və düz relyefli sahələrdə otbiçən və tirələyən aqreqatların hərəkətinin
təşkili......................................................................................................................................
5.4.12. Kiçik ölçülü sahələrdə otbiçən və dırmıqdan ibarət aqreqatların hərəkətinin təşkili.....
5.5. Kultivatorlar........................................................................................................................
5.5.1. Başdan-başakultivasiya becərən kultivatorların işçi orqanlarının tipləri...........................
5.5.2. Sahənin işə hazırlanması.........................................................................................................
5.5.3. Kultivasiya aqreqatının hərəkət istiqaməti...........................................................................
5.5.4. Cərgəarası becərən kultivatorlar............................................................................................
5.5.5. Cərgəarası becərən kultivatorların işçi orqanları.................................................................
5.5.6. Kultivator pəncələrinin cərgəarasında quraşdırılması.........................................................
5.5.7. Kultivator pəncələrinin becərmə dərinliyinə nizamlanması................................................
5.5.8. Kvadrat-yuva üsulu ilə səpilmiş əkinlərin cərgəarasının kultivasiyası...............................
5.5.9. Yemləndirici kultivatorlar.......................................................................................................
5.5.9.1. Yemləndirici kultivatorun işçi orqanı..............................................................................
5.5.9.2. Yemləndirici və iynəli işçi orqanlı kultivator..................................................................
5.5.9.3. Çizel yumşaldıcı, yemləndirici gübrə verən kultivator...................................................
5.5.9.4. Cərgəarası yumşaldan rotasiya iynəli, yemləndirici gübrə verən kultivator................
5.5.10. Ştanqlı kultivatorlar..............................................................................................................
5.5.11. Çizel kultivator pəncələri......................................................................................................
5.5.12. İynəli, yaylı, ulduzcuqlu kultivator.......................................................................................
5.5.13. Cərgəarası becərmədə qoruyucu zonanın qoyulması.........................................................
5.5.14. Cərgəarası becərmə kultivatorunun işçi orqanlarının yerləşdirilmə sxemi.....................
5.5.15. Sadə cərgəarası yumşaltma kultivatoru..............................................................................
5.5.16. Cərgəarası becərən kultivatorların işçi orqanlarının düzgün yerləşdirilməsi üçün
meydança...............................................................................................................................
5.5.17. Cərgəarası becərən kultivatorlarda qoruyucu lövhələr.....................................................
5.5.18. Kultivasiya aqreqatının sahədə hərəkət üsulu....................................................................
5.5.19. Diyircəkli-ulduzcuqlu işçi orqanlı cərgə arası becərən kultivator.....................................
5.5.20. Diyircəkli ulduzcuqlu işçi orqanlı kultivatorun işi..............................................................
5.5.21. Diyircəkli ulduzcuqlu işçi orqanın kultivatorun çərçivəsinə birləşməsi...........................
11

138
138
138
139
139
139
140
140
140
141
141
141
142
142
142
143
143
143
144
144
144
144
145
145
145
145
146
146
146
147
147
147
148
148
148
149
149

5.5.22.
5.5.23.
5.5.24.
5.5.25.
5.5.26.

Öndən və arxadan qoşulan Chorpstar markalı kultivator..................................................
Dibdolduran diskli-barmaqlı kultivator...............................................................................
Maschio Gaspardo firmasının istehsal etdiyi Dracula 400 markalı kultivatoru...............
Rotasion kultivatorlar...........................................................................................................
Türkiyənin Minos Agri firmasının istehsal etdiyi üfüqi işçi orqanlı SR-140 markalı
torpaq yumşaldıcı frez..........................................................................................................
Sərbəst iş üçün tapşırıqlar...........................................................................................................................
Praktiki tapşırıqlar və fəaliyyətlər...............................................................................................................
Nəzəri biliklərin qiymətləndirilməsi...........................................................................................................
6. Bitki mühafizə vasitələrini çiləyən maşın və avadanlıqlar, onların işə hazırlanması və
istifadə edilməsi............................................................................................................................
6.1. Arxada gəzdirilən əl çiləyicisi........................................................................................................
6.2. Meyvə bağları üçün motorlu çiləyici.............................................................................................
6.3. Traktora qoşulan çiləyicilər..........................................................................................................
6.3.1. Ventilyatorlu çiləyicilər............................................................................................................
6.4. Özüyeriyən çiləyicilər....................................................................................................................
6.4.1. Yüksək klirensli Challenger RoGator 700 özüyeriyən qolu çiləyici......................................
6.4.2. Böyük en götürümlü Challenger RoGator 600 D özüyeriyən qolu çiləyici...........................
6.4.3. Çiləyicilərin idarə edilməsi......................................................................................................
6.5. Ventilyatorlu çiləyicilərin əsas işçi orqanları...............................................................................
6.5.1. Çiləyicilərdə qoyulan nasoslar və onların növləri..................................................................
6.6. Çiləyicilərin doldurulması.............................................................................................................
6.6.1. Çiləyici aqreqatın sahədə yoxlanması.....................................................................................
6.6.2. Çiləyicinin yoxlanması.............................................................................................................
6.6.3. Kimyəvi maddələrin küləkli havada çilənməsi.......................................................................
6.6.4. Çiləyici ucluğun məhlulu püskürməsi.....................................................................................
6.6.5. Braglia püskürücüləri...............................................................................................................
6.7. Çiləyicinin normaya nizamlanması...............................................................................................
6.7.1. Çiləyici ucluqların dəqiqəlik sərfinin yoxlanması..................................................................
6.7.2. Qıflı sərfölçənlə çiləyici ucluğun dəqiqəlik sərfinin yoxlanması...........................................
6.7.3. Elektron sərf ölçən...................................................................................................................
6.7.4. Çiləyicinin nasosu üzərində qoyulmuş manometrin tester manometrlə yoxlanması.........
6.7.5. Kontrol çiləmənin sahədə yoxlanması....................................................................................
6.7.6. Püskürmənin keyfiyyətinə və sistemdə məhlulun təzyiqinə nəzarət...................................
6.7.7. Püskürücü ucluqların formaları..............................................................................................
6.7.8. Çiləyici ucluqlarda məhlulun təmizlənməsi...........................................................................
6.7.9. Çiləyicilərdə məhlulun konsentrasiyasının saxlanması........................................................
6.7.10. Çiləyicilərin doldurulması üçün ehtiyat su çəni..................................................................
6.7.11. Hazır məhlul daşıyan qoşma tanker....................................................................................
12

149
150
150
150
151
152
153
155

156
156
156
156
157
157
158
158
158
158
159
160
160
161
161
162
163
163
164
164
164
165
165
165
166
166

166
166
167

6.7.12. Zəhərli kimyəvi məhlulun sahə kənarında hazırlanması...................................................
6.7.13. Kimyəvi zəhər məhlulunun hazırlanmasında lazım olan əlavə avadanlıqlardan
istifadə....................................................................................................................................
6.8. Defoliasiya - pambıq bitkisinin yığımdan əvvəl yarpağının tökülməsi......................................
6.8.1. Defoliasiya əməliyyatının çiləmə aqreqatı ilə yerinə yetirilməsi..........................................
6.8.2. JD 9970 markalı 4 cərgəli pambıq yığan kombaynla pambığın yığılması üçün defoliasiya
edilmiş sahə...............................................................................................................................
Sərbəst iş üçün tapşırıqlar...........................................................................................................................
Praktiki tapşırıqlar və fəaliyyətlər...............................................................................................................
Nəzəri biliklərin qiymətləndirilməsi...........................................................................................................

167
167
168
168
168
169
170
173

7. Yığım maşınlarının iş prinsipi və işə hazırlanması və istifadəsi.............................................

174

7.1. Kombaynlar.....................................................................................................................................
7.1.1. Taxılyığan kombayn.................................................................................................................
7.1.2. Belçika istehsalı olan New Holland TC-5050 markalı taxılyığan kombayn..........................
7.1.3. Almaniya istehsalı olan Claas Dominator 130 markalı taxılyığan kombayn........................
7.1.4. Finlandiya istehsalı olan Sampo Rosenlew SR-3065 markalı taxılyığan kombayn............
7.1.5. ABŞ -ın John Deere firmasının istehsal etdiyi W 650 seriyalı taxılyığan kombayn.............
7.1.6. Almaniyanın Deutsch Fahrer markalı taxılyığan kombaynı.................................................
7.1.7. Taxılyığan kombaynların texnoloji prosesi............................................................................
7.1.8. Kombaynın işə hazırlanması....................................................................................................
7.1.9. Biçicinin elementləri................................................................................................................
7.1.10. Kombaynın işçi orqanlarının sürətinin kombaynın hərəkət sürətinə nəzərən
tənzimlənməsi.......................................................................................................................
7.1.11. Biçən hissənin elementlərinin işdən əvvəl yoxlanması......................................................
7.1.12. Cəhrənin fırlanma sürətinin sahədə taxılın sıxlığına görə tənzimlənməsi.......................
7.1.13. Kombaynın sürəti ilə cəhrənin fırlanma sürətini tənzimləyən variator...........................
7.1.14. Cəhrənin sürətini tənzimləyən variatorda yarım qasnaqların dəyişdirilməsi.................
7.1.15. Maili kameraya baxış.............................................................................................................
7.1.16. Maili nəqletdiricinin elementləri..........................................................................................
7.1.17. Maili kameranın hərəkət ötürücü mexanizmlərinə baxış..................................................
7.1.18. Kombaynın döyən hissəsinin mexanizm və qovşaqlarının nizamlanması.......................
7.1.19. Kombaynın döyən aparatı.....................................................................................................
7.1.20. Barabanın fırlanma sürətinin nizamlanması......................................................................
7.1.21. Döyən aparatda barabanla baraban altlığı arasında araboşluğunun nizamlanması........
7.1.22. Ara boşluğunun qoyulması...................................................................................................
7.1.23. Taxıl kütləsinin barabanla altlığı arasında qoyulmuş araboşluğundan keçməsi..............
7.1.24. Saman küləş silkələyəndə dən və sünbül hissələrinin küləşdən ayrılması.......................
7.1.25. Saman küləş silkələyənin klavişlərinin hərəkəti.................................................................
7.1.26. Döyülmüş dənin qarışıqlardan təmizlənməsi.....................................................................

174

13

174
174
174
175
175
175
175
176
176
176
177
177
177
178
178
178
179
179
179
179
180
180
180
181
181
182

7.1.27. Püfə saman qırıqlarının dəndən təmizlənməsi...................................................................
7.1.28. Küləşin kombaynın arxa hissəsində qoyulmuş xırdalayıcı ilə xırdalanması və sahəyə
səpilməsi................................................................................................................................
7.1.29. New Holland TC-5050 markalı taxılyığan kombaynların işçi orqanlarının buğda və
arpa biçinində nizamlanma göstəriciləri.............................................................................
7.1.30. KIWI 2000 KLEVER markalı traktora qoşulan küləş xırdalayan......................................
7.1.31. Yığıma başlamazdan əvvəl taxılın yetişməsinin yoxlanılması...........................................
7.1.32. Bunkerdə və xırmanlarda dən topalarında dənin nəmliyinin ölçülməsi..........................
7.1.33. Dənin nəmlik göstəricisinin cihazda əks edilməsi..............................................................
7.1.34. Uzunluğu 500 metrdən çox olan ləklərdə kombaynla biçin apararkən sahənin
hazırlanması..........................................................................................................................
7.1.35. Kombaynın sahədə hərəkət üsulunun seçilməsi.................................................................
7.1.36. Biçin vaxtı sahənin eninin müəyyən edilməsi.....................................................................
7.1.37. Məkik hərəkət üsulunun tətbiqi şərti..................................................................................
7.1.38. Dairəvi hərəkət üsulunun tətbiq olunma şərti....................................................................
7.1.39. Yığım zamanı kombaynın bunkerinin dolması şərti...........................................................
7.1.40. Kombayn bunkerinin boşaldılması......................................................................................
7.1.41. Laverda markalı çəltikyığan kombayn.................................................................................
7.2. Pambıqyığan kombaynlar..............................................................................................................
7.2.1. JD 9970 markalı 4 cərgəli özüyeriyən pambıq yığan kombayn............................................
7.2.2. JD 9970 markalı 4 cərgəli özüyeriyən pambıq yığan kombaynın texnoloji iş prinsipi........
7.2.3. JD 9970 markalı 4 cərgəli özüyeriyən pambıq yığan kombaynın yığıcı bölməsi.................
7.2.4. Pambığın pambıqyığan kombaynla yığılıb bunkerə doldurulması.......................................
7.2.5. Pambıqyığan kombaynın müxtəlif cərgə arası üçün qurulması............................................
7.2.6. Şpindellərə hərəkət ötürücü qayışın tarımlığının nizamlanması.........................................
7.2.7. Şpindellərin dəyişdirilməsi......................................................................................................
7.2.8. Belarus 80X traktoruna qoşulan iki cərgəli qoşma pambıq yığan maşın.............................
7.3. Qarğıdalı və yem yığan kombaynlar.............................................................................................
7.3.1. John Deere rotorlu qarğıdalı və günəbaxan biçən kombayn.................................................
7.3.2. New Hollland taxılyığan kombaynları ilə qarğıdalının yığılması..........................................
7.3.3. Klavar 5600 qarğıdalı xederi...................................................................................................
7.3.4. Silos və yem yığan kombayn....................................................................................................
7.3.5. Almaniyanın CLAAS firmasının istehsal etdiyi Jaguar 850 markalı yemyığan kombayn....
7.3.6. CLAAS Jaguar 850 markalı yemyığan kombaynı ilə silosluq bitkilərin biçilməsi...............
7.3.7. CLASS Jaguar 850 yem yığan kombaynla soluxdurulmuş otun silos üçün yığılması..........
7.3.8. DON 680 M markalı yem yığan kombayn...............................................................................
7.3.9. Ploeger EPD 540 markalı noxudyığan kombaynı...................................................................
7.4. Küləş doğrayan maşınlar...............................................................................................................
7.4.1. AGMBL 300T markalı küləş saman doğrayan maşın.............................................................
14

182
182
183
183
183
184
184
184
185
185
185
186
186
186
186
187
187
187
188
188
188
188
189
189
189
189
190
190
190
190
191
191
191
192
192
192

7.4.2. Küləş saman doğrayan maşının işçi orqanları.......................................................................
7.4.3. İRК-145 rulon presi xırdalayan...............................................................................................
7.4.4. Türkiyənin Çelikel firmasının istehsal etdiyi Charger V8 markalı qoşma yem doğrayan
və qarışdıran............................................................................................................................
7.5. Rotorlu, seqmentli çarxqollu, diskli ot biçən maşınlar................................................................
7.5.1. Seqmentli bıçaqlı-barmaqlı asma tipli ot biçən.....................................................................
7.5.2. Seqmentli bıçaqlı-barmaqlı ot biçənin seqmentli bıçağı.......................................................
7.5.3. Seqmentli bıçaqlı-barmaqlı ot biçənin əks kəsici barmağı....................................................
7.5.4. KSU-1 özüyeriyən quru otbiçən...............................................................................................
7.5.5. John Deere firmasının istehsal etdiyi özüyeriyən yem yığan kombayn...............................
7.5.6. KC- 100 ÇULPAN (ЧУЛПАН) özüyeriyən ot biçən...............................................................
7.5.7. Türkiyənin Minos Agri firmasının istehsal etdiyi DSP-240 markalı çöp doğrayıb
xırdalayan................................................................................................................................
7.6. Kartof yığan kombaynlar...............................................................................................................
7.6.1. Kartof yığan kombaynın sahədə hərəkət üsulu və işin təşkili...............................................
7.6.2. Qoşma Kartof yığan kombayn..................................................................................................
7.6.3. Kartofqazan maşınlar...............................................................................................................
7.7. Çuğundur yığan kombaynlar.........................................................................................................
7.7.1. Holmer Terra Dos T 4-30 markalı özüyeriyən şəkər çuğunduru yığan kombayn...............
7.7.2. Şəkər çuğundurunun bəlim-yarpaq hissəsinin yığılması......................................................

7.8. Yükləyicilər......................................................................................................................................
7.8.1. Kleine RL 350 V Cleanliner Mega markalı çuğunduru topadan nəqliyyat vasitələrinə
yükləyən maşın.........................................................................................................................
7.8.2. Kleine RL 350 V Cleanliner Mega özüyeriyən yükləyici ilə nəqliyyata yüklənməsi............
7.9. Meyvə yığımında istifadə edilən platformalar............................................................................
7.9.1. Orsi Avant markalı özüyeriyən meyvə yığan platforma........................................................
7.9.2. Orsi Junior markalı özüyeriyən meyvə yığan platforma........................................................
7.9.3. PS-DV markalı meyvə yığan platforma...................................................................................
7.9.4. Leveling 135 3000x135 4RM 4RS özüyeriyən meyvə yığan platforma..............................
7.10. Yük boşaltma qurğuları - Pick up................................................................................................
7.10.1. Hazır məhsulların boşaldılması............................................................................................
7.10.2. Kənd təsərrüfatı təyinatlı yüklərin dəmir yol vaqonlarından yüklənib-boşaldılması......
7.10.3. Altlıqların yüklənməsi və boşaldılması................................................................................
7.10.4. Küləş və ot preslərinin yüklənməsi və daşınması üçün qoşqu-yükləyici..........................
7.10.5. JCB firmasının istehsal etdiyi təkərli frontal çalovlu yükləyici..........................................
7.10.6. JCB firmasının istehsal etdiyi təkərli frontal yükləyicinin qabarit ölçüləri.......................
7.10.7. Yükü özü yükləyən və daşıyan nəqliyyat vasitəsi...............................................................
7.11. Nəqliyyat vasitələri.......................................................................................................................
7.11.1. Kənd təsərrüfatı yüklərinin daşınması................................................................................
15

193
193
193
194
194
194
194
194
195
195
195
196
196
196
197
197
197
197
198
198
198
198
199
199
199
200
200
200
200
201
201
201
201
202
202
202

7.11.2. Traktor qoşquları..................................................................................................................
7.11.2.1. Pambığın daşınmasında istifadə edilən traktor qoşqusu............................................
7.11.2.2. Ağır tonnajlı traktor qoşquları......................................................................................
7.11.2.3. Fligel markalı 16-40 ton yük götürmə qabiliyyəti olan qoşqu....................................
7.11.3. HOWO markalı böyük yük götürmə qabiliyyətinə malik yükünü özüboşaldan
avtomobil...............................................................................................................................
7.11.4. MAN markalı böyük yükgötürmə qabiliyyətli yükünü özüboşaldan avtomobil...............
7.11.5. Silosluq kütləni daşımaq üçün RF-nın istehsal etdiyi PT-3 markalı traktor qoşqusu......
7.11.6. Dövlətlər arası loqistikada istifadə edilən çox tonnajlı FUR avtomobilləri.......................
Sərbəst iş üçün tapşırıqlar...........................................................................................................................
Praktiki tapşırıqlar və fəaliyyətlər...............................................................................................................
Nəzəri biliklərin qiymətləndirilməsi...........................................................................................................

202
203
203
203
203
204
204
204
205
206
209

8. Kənd təsərrüfatı maşın və aqreqatları ilə işləyərkən təhlükəsizlik tədbirləri......................

210

8.1. Kənd təsərrüfatı maşın və aqreqatlarının tətbiqi zamanı təhlükə mənbələri...........................
8.1.1. Qadağa işarəsi...........................................................................................................................
8.1.2. Ümumi təhlükə və xəbərdarlıq işarələri.................................................................................
8.1.3. Təhlükənin yüksək riskli olduğunu göstərən işarələr...........................................................
8.1.4. Təhlükənin orta riskli olduğunu göstərən işarələr................................................................
8.1.5. Təhlükənin zəif riskli olduğunu göstərən işarələr................................................................
8.1.6. Elektriklə zədələnmə təhlükəsini bildirən işarə....................................................................
8.1.7. Fırlanan işçi orqanlar və onların təhlükəsi.............................................................................
8.1.8. Qayış və zəncir ötürmələri və onların təhlükəsi....................................................................

210

8.1.9. Ventilyatorlar............................................................................................................................
8.1.9.1. Qaldırma qurğularının təhlükəsi......................................................................................
8.1.9.2. Asma mexanizmi...............................................................................................................
8.2. Kənd təsərrüfatı maşın və aqreqatlarının istifadəsi zamanı təhlükəsizlik tədbirləri..............
8.2.1. Yükü boşaltma maşınları..........................................................................................................
8.2.2. Təmir və xidmət işləri zamanı təhlükələr...............................................................................
8.2.3. Taxılyığan kombaynların biçən hissəsində nizamlama, xidmət və təmir işləri apararkən
təhlükələr..................................................................................................................................
8.2.3.1. Yanğın təhlükəsi................................................................................................................
8.2.3.2. Yanacaq təhlükəsi..............................................................................................................
8.2.3.3. Akumlatorda təhlükə........................................................................................................
8.2.3.4. Yüksək təzyiqli yağ və yanacaq dərinin altına keçməsi təhlükəsi.................................
8.2.3.5. Zəhərli kimyəvi maddələrin təhlükəsi.............................................................................
8.2.4. Kəsici orqanlı maşınlar və kombaynlar..................................................................................
8.2.4.1. Taxıl və yem yığan kombaynların, otbiçən maşınların kəsici orqanlarının təhlükəsi..
8.2.4.2. Pambıq yığan kombaynın yığıcı işçi orqanlarını nizamlayarkən təhlükələr.................
16

210
210
211
211
211
212
212
212
214
214
215
215
215
216
216
216
217
217
217

218
218
218
218

8.2.4.3. Yığıcı aparatın zibillənməsinin aradan qaldırılması zamanı təhlükəsizlik
tədbirləri...........................................................................................................................
8.2.4.4. Pambıqyığan kombaynın bunkerindən qorunma..........................................................
8.2.4.5. Traktoru və kombaynı arxaya və qabağa hərəkət etdirən zamanı təhlükəsizlik........
8.2.4.6. Kombaynın nəqliyyat vəziyyətində biçən hissəsinin öz özünə aşağı düşməməsini
qoruyan hidravlik silindrin ştokunun ştoporlayıcısı....................................................
8.2.4.7. Kombaynın nəqliyyat vəziyyətində maili kamerasının saxlayıcısı...............................
8.2.4.8. Kombaynı maili yerdə saxladıqda təhlükəsizlik............................................................
8.2.4.9. Xəbərdarlıq siqnalı...........................................................................................................
8.2.4.10. Kombaynda yanğın əleyhinə yanğın söndürən balonun qoyulması............................
8.2.4.11. Taxılyığan kombaynların biçən hissəsinin, bunkerinin şneklərindən qorunma.........
8.3. Qoruyucu geyimlər.........................................................................................................................
8.3.1. Texnika ilə işləyərkən mexanizator və köməkçi işçilər şəxsi mühafizə vasitələrindən
istifadə......................................................................................................................................
Sərbəst iş üçün tapşırıqlar...........................................................................................................................
Praktiki tapşırıqlar və fəaliyyətlər...............................................................................................................
Nəzəri biliklərin qiymətləndirilməsi...........................................................................................................

CAVABLAR..........................................................................................................................................

231

ƏDƏBIYYAT SİYAHISI......................................................................................................................

232

17

219
219
221
222
222
222
223
223
223
224
225
226
227
230

MODULUN SPESİFİKASİYASI
Modul üzrə ümumi təlim nəticələri:

Kənd təsərrüfatı ixtisasları üzrə 2-ci tədris ili üçün modullar

Kənd təsərrüfatında istehsalat proseslərinin mexanikləşdirilməsində
tətbiq edilən müasir texnika ilə kənd təsərrüfatı işlərinin yerinə
yetirilməsi, maşınların istehsalat nizamlamalarının aparılması, istifadə
zamanı təhlükəsizlik tədbirlərinin mənimsənilməsidir.

Modul (təhsil sahəsi):

Kənd təsərrüfatı maşınları
ilə işlərin yerinə yetirilməsi

Modulun nömrəsi:
Dərs saatı (məsləhət görülən):

3.1.2.2.2.2.04

İxtisas üzrə nəzəri dərslər:

100 saat

İstehsalat təcrübəsi:

200 saat

İxtisas üzrə praktiki dərslər:

Tədrisin məqsədi
Region üçün
xarakterik k/t
bitkilərinin əkini üçün
həyata keçirilən işləri
bilir.
Ayrı-ayrı işləri
vegetasiya dövrünə
uyğunlaşdıra bilir.
K/t maşınlarının
tətbiqinə mane olan
faktorları tanıyır.

Tədrisin məzmunu
(nəzəri)
Məhsul yığıldıqdan sonra
torpağın becərilməsi.
Səpin ləklərinin
hazırlanması. Səpin.
Qulluq işləri (məs. alaq otları
ilə mexaniki mübarizə).
Bitki mühafizə vasitələrinin
tətbiqi.
Məhsul yığımı (kombayn).
Samanın toplanması.
Torpağın vəziyyəti (suyun
miqdarı).
Torpağın xarakteristikası.

Dərs
saatları
(nəzəri)
20

Tədrisin məzmunu
(praktiki məşğələlər)
Mövcud k/t maşınları və
ya modellər üzərində hər
bir iş prosesinin izahı.
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Dərs
saatları
(praktiki
məşğələlər)
15

60 saat

İstehsalat
təcrübəsi

Dərs
saatları
(istehsalat
təcrübəsi)

Metodik
göstərişlər

Səpin üçün hər bir
bitkinin xüsusi
tələblərini bilir.
Region üçün
əhəmiyyətli bitkilərin
səpin ləklərini
hazırlaya edə bilir.

Torpağın
becərilməsinin torpaq
strukturuna
təsirlərini bilir.
K/t maşınları
vasitəsilə torpaq
korlanmalarının
qarşısını almaq üçün
tədbirləri bilir.
Üzvi və qeyri-üzvi
gübrə səpən
maşınların iş
prinsipini bilir.
Hər bir bitki üzrə
tələbata uyğun
olaraq gübrə
verilməsini həyata
keçirə bilir.

Hər bitki üçün səpin
ləklərinin hazırlanması.
Bitki toxumlarının səpilməsi.
Toxum səpənin istifadəsi.
Kartof əkinində səpin
texnikası. Toxumdan asılı
olaraq torpaq
səthinin xırdalığı.
Şinlər – torpağa düşən təzyiq.
Torpağın kipləşməsi
(preslənməsi).
Torpaq becərilməsi ilə
torpaq eroziyası, rütubətlilik,
su buraxma
və torpağın lillənməsi
arasında
əlaqə.
Bərk və ya maye halında olan
üzvi gübrələrin səpilməsi.
Peyin səpən.
Peyin şirəsi səpən.
Bərk və ya maye halında olan
mineral gübrələrin səpilməsi.
Qutulu (yeşikli) gübrə səpən.
Diskli və ya mərkəzdən
qaçan gübrə səpən.
Dəqiq toxum səpən.
Maye formada mineral
gübrələr üçün çiləyici
texnika.
Gübrə səpən maşınların işə
hazırlanması.
Səpələnmə, tarla
kənarlarının gübrələnməsi.

10

10

15

Səpin ləkinin
hazırlanmasının
nümayişi (sınaq torpaq
sahəsi).
Səpin maşınında səpin
normasının
tənzimlənməsi (= səpin
sıxlığının tənzimlənməsi).
Təkər təzyiqində asılı
olaraq yaranan torpaq
bərkiməsi.
Bərkimiş və bərkiməmiş
torpaqlarda su saxlama
qabiliyyətinin müqayisəsi.
Maşın və ya aqreqatın
işə hazırlanması. Müxtəlif
aqreqatlar
vasitəsilə tarlada
gübrənin səpilməsinin
müqayisəsi.
Tarla kənarlarının
gübrələnməsinin təşkili.
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5

10

5

Bitki tərkibinə
qulluq üçün lazım olan
aqreqatları
tanıyır.
Aqreqatları tələbata
uyğun işə hazırlaya
və istifadə edə bilir.
Bitki mühafizə
vasitələrini çiləyən
avadanlıqları tanıyır.
Avadanlıqları
tələbata uyğun işə
hazırlaya və istifadə
edə bilir.
Hər bitki üçün
məhsul yığan
texnikanı tanıyır.
Məhsul yığan
maşınları işə hazırlaya
və istifadə
edə bilir.
K/t maşın və
aqreqatlarının tətbiqi
zamanı təhlükəsizlik
qaydalarını bilir.

Mala.
Torşəkilli mala.
Dırmıq.
Kultivator.

10

Torpağa qulluq
vasitələri ilə iş
prinsiplərinin nümayişi.

5

Arxada gəzdirilən çiləyici.
Meyvə bağları üçün motorlu
çiləyici.
Traktorlara qoşulan
çiləyicilər.
Özüyeriyən çiləyicilər. Nasos
növləri.
Çiləyicinin doldurulması.
Kombayn.
Pambıqyığan.
Küləş doğrayan maşın.
Otçalan (Rotorlu, sürgü qollu,
diskli otçalan).
Yük boşaltma qurğuları (Pick
up). Nəqliyyat vasitələri.
K/t maşın və aqreqatlarının
tətbiqi
zamanı təhlükə mənbələri.
K/t maşın və aqreqatlarının
tətbiqi zamanı təhlükəsizlik
tədbirləri. Qoruyucu geyim.

10

Müxtəlif çiləyicilərin
doldurulması. Çiləyici
qolların
yoxlanması.
Xətlər və çiləyici
başlıqların yoxlanması.

5

10

Müxtəlif bitkilər üzrə
məhsul yığan kombaynları
(taxıl,
qarğıdalı, günəbaxan,
raps) işə hazırlamaq.
Müxtəlif növ ot
çalanların iş prinsipləri.
Təhlükə mənbələri.
Təhlükəsizlik tədbirləri.

5

15

20

10

GİRİŞ

Hörmətli oxucu!
Azərbaycanda kənd təsərrüfatı tarixi ənənələrə malik olan istehsal sahəsidir.
Respublikamız müstəqillik əldə etdikdən sonra aparılan torpaq islahatları nəticəsində insanlar
torpaq mülkiyyətçilərinə çevrilmiş və xüsusi mülkiyyətə əsaslanan fermer təsərrüfatları
yaranmışdır. Hazırda respublikanın aqrar sahəsində fəaliyyət göstərən özəl aqroservislərdə və
Aqrolizinq ASC-nin rayon bölmələrində olan minlərlə kənd təsərrüfatı texnikası fermerlərə
aqrotexniki xidmət göstərilməsində və bitkilərin becərilməsi ilə əlaqəli müxtəlif aqrotexniki
əməliyyatların yerinə yetirilməsində istifadə edilir.
Kənd təsərrüfatı texnikalarından məhsulun yığılmasından sonra torpağın əsaslı və
səpinqabağı becərilməsində, bitkilərin səpini və əkinində, bitkilərə vegetasiya dövründə qulluq
işlərində, bitkilərin kimyəvi mühafizəsində, suvarmada, məhsulun yığılmasında istifadə edilir.
Bu modulda bitkilərin becərilməsində torpağın vəziyyəti və xarakteristikası haqqında, hər
bir bitkinin səpilməsi və əkilməsi üçün ləklərin hazırlanması, toxumların səpilməsi üçün lazım
olan aqrotexnika və bilgilər yer almışdır. Həmçinin bitkilərin səpini və əkinində, mineral və üzvü
gübrələrin verilməsində, becərilmədə istifadə edilən ən müasir kənd təsərrüfatı texnikasının
quruluşu, əsas işçi orqanları, onların texnoloji nizamlamaları, işə hazırlanması və istifadəsi
zamanı təhlükəsizlik texnikası tədbirləri haqqında ətraflı bilgilər verilmişdir.
Respublikada becərilən bitkilərin, o cümlədən taxılın, pambığın, qarğıdalının, günəbaxanın,
kartofun, çuğundurun, çəltiyin, noxudun, meyvə və tərəvəz bitkilərinin, yem bitkilərinin
yetişdirilməsi və yığımında istifadə edilən müxtəlif ölkələrin istehsal etdiyi ən müasir texnikalar
haqqında geniş məlumatlar verilmişdir. Həmçinin, xüsusi olaraq strateji əhəmiyyət daşıyan
taxılın, pambığın istehsal texnologiyasında istifadə edilən texnikaların istismar qaydaları,
texnikanın sahədə hərəkətinin təşkili, hərəkət üsulunun seçilməsi, texnikanın işə hazırlanması,
traktorla aqreqatlaşdırılma məsələləri geniş təhlil edilmişdir.
İlk peşə-ixtisas təhsili mütəxəssisləri üçün əhəmiyyətli hesab edilən texnikadan istifadə
edilməsi məsələləri, nizamlama və tənzimləmə işləri, bilavasitə sahədə işin təşkilinə önəm
verilmişdir. Texnikadan istifadə edərkən mexanizatorların və ətrafda ola biləcək insanların
təhlükəsizliyinin qorunması tədbirlərinə xüsusi yer ayrılmışdır.
Əziz oxucular! Bu modulda olan mövzuların tədris olunması nəticəsində, Siz kənd
təsərrüfatı maşınları ilə işlərin yerinə yetirilməsi haqqında biliklər qazanacaqsınız və praktiki
məşğələlərdə və fərdi tapşırıqların icrası zamanı bu texnikalarla yaxından tanış olmaqla işlərin
yerinə yetirilmə qaydalarına dair bacarıqlara yiyələnəcəksiniz. Bu moduldan ilk peşə-ixtisası
təhsili müəssisələrində aqroservis mütəxəssislərinin hazırlanmasında dərs vəsaiti kimi istifadə
edilməsi məqsədəuyğun və əhəmiyyətli hesab edilir.
21

1. Torpağın səpin üçün hazırlanması, kənd təsərrüfatı bitkilərinin səpini,
əkinlərə qulluq, məhsulun yığılması
Torpağın xarakteristikası
Kənd təsərrüfatı bitkiləri əkilməzdən əvvəl torpaq səpinə hazırlanmalıdır. Torpağın
hazırlanması dedikdə onun müvafiq tələblərə uyğun olaraq becərilməsi başa düşülməlidir.
Torpağın becərilməsinə əsas və səpinqabağı becərmə aiddir. Əsas becərmə torpağın –
kövşənliyin üzlənməsi və şumlanması əməliyyatlarını əhatə edir. Üzləmə torpaq səthində olan
alaqların məhv edilməsi məqsədi daşıyır. Üzləmədən sonra aparılan şumlamada torpağın üst
alaqlı layı çevrilərək şum layının altına düşür və alaqlar məhv olur. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin
torpaqda normal inkişafı, becərilmənin keyfiyyəti torpağın fiziki mexaniki xassələrindən asılıdır.
Torpağın xarakteristikası dedikdə torpağın kipliyi, eroziyası, mexaniki tərkibi, nəmliyi,
sürtünməsi, bərkliyi, strukturluğu, məsaməliliyi başa düşülür. Maşın-traktor aqreqatı bitkinin
vegetasiya dövründə aqrotexniki əməliyyatları yerinə yetirərkən bir neçə dəfə sahədə torpaq
üzərində hərəkət edir. Nəticədə texnikanın ağırlığından traktorun, kənd təsərrüfatı maşınlarının
və kombaynların yerişli hissələri onların ağırlığından torpaqda iz qoyur. Yəni torpaq sıxlaşdırılır.
Bu isə torpağın yuxarıda qeyd edilən xassələrinin pisləşməsinə səbəb olur. Nəticədə bitkinin kök
sisteminin inkişafı zəifləyir, qidalı maddələrdən istifadəsi pisləşir və bitkinin inkişafı zəifləyir.
Odur ki, torpağın xarakteristikasının qoyulmuş aqrotexniki tələblərə uyğun saxlanılması tələb
edilir. Və bunun üçün müvafiq tədbirlər həyata keçirilir.
Torpağın səpinqabağı hazırlanması işlərinə aiddir. Torpaqda nəmliyin qorunması üçün
yumşaltma, alaqların məhv edilməsi, suvarma şırımının açılması, torpağın üst layının
sıxlaşdırılması və düzləndirilməsi. Bu əməliyyatlar ayrı-ayrı maşın traktor aqreqatı (MTA) ilə
yerinə yetirilir. MTA-traktordan və işi yerinə yetirən kənd təsərrüfatı maşınının dəstinə deyilir.
Məsələn, kövşənliyin şumlanması traktor və kotandan ibarət aqreqatla yerinə yetirilir.
Sahənin ləklərə ayrılması. Bu ləkdə səpini aparmaq üçün sahənin hazırlanmasına aiddir.
Sahədə maşın-traktor aqreqatı sahənin uzun tərəfi üzrə hərəkət etməklə, sahənin hər iki başında
dönməsi üçün dönmə zolaqları ayrılır. Səpin materialını aqreqata doldurmaq üçün ehtiyat toxum
və gübrəni sahənin kənarlarında yerləşdirirlər.
Səpindən sonra yerinə yetirilən əməliyyatlar bitkilərə qulluq işlərinə aiddir. Hər bir
bitkinin aqrotexnikasına uyğun olaraq qulluq işləri müəyyən edilmişdir. Qulluq işləri vegetasiya
dövründə bitkinin xüsusiyyətindən asılı olaraq aparılır. Qulluq işlərinə cərgəaralarında torpağın
yumşaldılması, kultivasiya, alaq otlarına qarşı mübarizə, xəstəlik və zərərvericilərə qarşı
mübarizə, yemləndirici gübrə vermə, suvarma şırımlarının açılması, suvarma, dib doldurma və s.
aiddir.
Bitkilərə qulluq işlərində önəmli yeri xəstəlik və zərərvericilərə qarşı mübarizə tədbirləri
tutur. Xəstəliklərə və zərərvericilərə qarşı məhvedici kimyəvi maddələrdən hazırlanmış
məhlullar çiləyicisi olan aqreqat vasitəsi ilə bitkinin üzərinə çilənir. Müxtəlif çiləyici aqreqatlar
istifadə edilir.
Aqrotexniki əməliyyatlarda ən son əməliyyat yetişdirilmiş məhsulun itkisiz yığılmasıdır.
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Məhsul yetişdikdən sonra onu kombaynla və ya yığıcı maşınlarla yığırlar. Yığım işində
köməkçi əməliyyat kimi nəqliyyat vasitələrinin təmin edilməsi və yığılmış məhsulun daşınıb
anbara təhvil verilməsidir. Taxıl bitkiləri birbaşa kombaynla yığılır. Taxıl xırmana daşınır, orada
müəyyən nəmliyədək qurudulur, qarışıqlardan və püfədən təmizlənir.
Taxılçılıqda ikinci məhsul hesab edilən küləş yığılaraq preslənir və daşınaraq ferma
kənarlarında tayaya vurulur.
Müasir taxılyığan kombaynlar New Holland, Claas, Sampo və s. qotmanlayıcısız variantda
istehsal edilir, yəni küləş xırdalanaraq kombaynın arxasınca tökülür. Sifariş olduğu halda həmin
kombaynlar qotmanlayıcı ilə istehsal edilir. Rusiya Federasiyasının istehsal etdiyi SK-5-ME-1
Effekt Niva markalı taxılyığankombaynı qotmanlayıcılı və qotmanlayıcısız variantda buraxılır.
Küləşi qotmandan presbağlayanlarla düzbucaqlı və ya rulon formalı preslərə bağlayırlar.
1.1. Məhsul yığıldıqdan sonra torpağın becərilməsi

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsulu yetişdikdə onu yığıb aidiyyəti üzrə təhvil verirlər.
Yığımdan sonra növbəti ilin məhsulunun əsası qoyulur. Yəni aqrotexniki tələblərə uyğun olaraq
torpağın becərilməsi işləri aparılmalıdır.
1.1.1. Məhsul
becərilməsi

yığıldıqdan

sonra

torpağın

Yadda saxlayın ki, hər bir kənd təsərrüfatı
bitkisinin məhsulu yığıldıqdan sonra növbəti ilin
məhsulu üçün torpaq hazırlanmalıdır. Buna becərmə
deyilir.
Strateji məhsul olan taxıl biçilərək dəni və
küləşi yığıldıqdan sonra sahə becərilməlidir (Şəkil
1.1).
Yığımdan sonra becərmə işləri verilmiş
aqrotexniki müddətdə aparılmalıdır. Aqrotexniki
müddətdən gecikmə bioloji məhsul itkisinə səbəb
olur.

Şəkil 1.1. Taxılın kombaynla biçilməsi.

1.1.2. Torpağın becərilməsi

Kənd
təsərrüfatı
bitkilərinin
əməliyyatlarına aşağıdakılar daxildir:
•
•
•
•
•

becərilmə

Kövşənliyin şumlanması (Şəkil 1.2):
Sahənin üzdən yumşaldılması (Şəkil 1.3);
Alaqların məhv edilməsi (Şəkil 1.4);
Şırımın açılması (Şəkil 1.5);
Torpağın sıxlaşdırılması və düzləndirilməsi
(Şəkil 1.6).
23

Şəkil 1.2. Kövşənliyin şumlanması.

Bu əməliyyatlar ayrı-ayrı maşın traktor
aqreqatı (MTA) ilə yerinə yetirilir.
MTA-traktordan və işi yerinə yetirən kənd
təsərrüfatı maşınının dəstinə deyilir.
Kövşənliyin şumlanması traktor və kotandan ibarət
aqreqatla yerinə yetirilir.
1.1.2.1. Sahənin üzdən yumşaldılması

Sahədə nəmliyi qorumaq üçün sahə üzdən
yumşaldılır (Şəkil 1.3)

Şəkil 1.3. Sahənin üzdən yumşaldılması.

1.1.2.2. Alaqların məhv edilməsi

Cərgə arası becərilən bitkilərdə becərilən
bitkilərin inkişafına mane olan alaq otlarını
cərgəaralarından məhv etmək üçün mexaniki
becərmə və kimyəvi mübarizə tətbiq edilir (Şəkil
1.4).

Şəkil 1.4. Alaqların kimyəvi yolla məhv
edilməsi.

1.1.2.3. Şırımın açılması
Bitkilərin suvarılması üçün cərgəaralarında və
taxıl bitkiləri əkilmiş sahələrdə müəyyən məsafədən
bir suvarma şırımları açılır (Şəkil 1.5).
Şəkil 1.5. Şırımların açılması.

1.1.2.4. Torpağın
düzləndirilməsi

sıxlaşdırılması

və

Sahədə torpağın üst qatını sıxlaşdırmaq və
səthini düzləndirmək üçün vərdənəli və hamarlayıcı
aqreqatlardan istifadə edilir (Şəkil 1.6).
Şəkil 1.6. Torpağın sıxlaşdırılması və
düzləndirilməsi.
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1.1.3. Bitkilərin səpilməsi, əkilməsi və gübrələrin verilməsi
Yadda saxlayın ki, kənd təsərrüfatı bitkilərinin növündən və vegetasiya müddətindən asılı
olaraq toxumu səpmək, şitilini, tingini və çilingini əkmək və yumrusunu basdırmaq yolu ilə
yetişdirilir.

Toxumlar, kök yumruları, tinglər, çilinglər
müəyyən dərinlikdə bərabər və qanunauyğun
paylanmalıdır.
Eyni dərinlikdə basdırılmayan toxumların
cücərməsi fərqli olacaqdır. Şəkil 1.7-dən göründüyü
kimi dayaz basdırılan toxum cücərmədən məhv olur.
Dərin basdırılan toxumlar isə cücərib torpaq səthinə
çıxa bilmədiyindən gecikir və sonra məhv olur. Odur
ki bütün toxumlar qoyulmuş aqrotexniki tələbə
uyğun müvafiq dərinlikdə basdırılmalıdır.
Gübrələr torpağın səthinə və üst qatına bərabər
səpələnməlidir. Mineral gübrə səpən maşınlar
gübrəni fırlanan disklər vasitəsi ilə mərkəzdən
qaçma qüvvəsinin hesabına uzaq məsafəyə səpələyir
(Şəkil 1.8). Bu maşınların işçi en götürümü
konstruktiv en götürümündən dəfələrlə böyük olur.

Şəkil 1.7. Toxumların qeyri bərabər
basdırılması.

1.1.4. Mexanikləşdirilmiş tarla işlərinin yerinə
yetirilməsi
Maşın traktor aqreqatları ilə mexanikləşdirilmiş
aqrotexniki
əməliyyatları
yerinə
yetirərkən
aşağıdakılar nəzərdə tutulur:
• Becərməyə qoyulan şərtlər, yəni aqrotexniki
•
•
•
•
•

tələblər;
Əməliyyatların siyahısı və ardıcıllığı;
Texniki vasitələrin, yəni maşın və
avadanlıqların tipi;
Maşınların sazlanması, yəni işə hazırlanması
və nizamlanması;
Aqreqatın sahədə hərəkət üsulları və iş
rejimləri;
Becərmə keyfiyyətinə nəzarət üsulları.
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Şəkil 1.8. Mineral gübrəsəpən maşının
texnoloji iş prinsipi.

1.1.5. Maşın traktor aqreqatların aqrotexniki
əməliyyatları yerinə yetirərkən hərəkət üsulları
Sahənin
konfiqurasiyasından,
aqreqatın
kinematik göstəricilərindən, becərilən bitkinin
xüsusiyyətlərindən asılı olaraq maşın traktor
aqreqatları sahədə müxtəlif hərəkət üsulları ilə
hərəkət etdirilir (Şəkil 1.9).
1, 2, 3, 4, 5

Sürüm hərəkət üsulları

9, 10, 11, 12

Dairəvi hərəkət üsulları

6, 7, 8

Diaqonal hərəkət üsulları

Şəkil 1.9. Maşın traktor aqreqatların sahədə
hərəkət üsulları.

1.1.6. Torpağın əsas becərilməsi - şumlanma
Şum aqreqatı, məsələn CLAAS AXİON 820
markalı traktor və LEMKEN 6 gövdəli, ön kotancıqlı
dönən kotandan ibarət olur. Şumlamaya qoyulan
aqrotexniki tələblər:
Şum dərinliyindən meyletmə

+ - 5 faiz

İri kəltənlər

10-15 faizədək

Qabarıqlığın hündürlüyü

Şırımlar arasında çökəklik

3-5 santimetrədək

Şəkil 1.10. Şumlama zamanı torpaq laylarının
kotanın gövdələri tərəfindən çevrilmə sxemi.

7 santimetrədək

Şumlamada kotan gövdələri tərəfindən layın
çevrilməsi şəkil 1.10-dakı sxemdə göstərilmişdir.
Şum zamanı laylar çevrildikdə çökəklik və
qabarıqlıq əmələ gəlir (Şəkil 1.11).
Çim basar hərəkət üsulunda aqreqatın hərəkət
istiqamətinə nəzərən gövdələr kəsilmiş layı soldan
sağa çevirir və sağa doğru tirələr əmələ gəlir (Şəkil
1.11, a).
Sahənin ortasında aqreqatın gedişi əks
istiqamətdə olduğu üçün gövdələr torpaq laylarını
sağdan sola doğru çevirir və qovuşuqda tirə əmələ
gəlir (Şəkil 1.11, b).
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Şəkil 1.11. Şum zamanı torpaq layının
çevrilməsinin sxemi.

Şumlama traktordan və kotandan ibarət
aqreqatla yerinə yetirilir.
Şəkil 1.12-də New Holland traktorundan və 5
gövdəli dönən kotandan ibarət şum aqreqatı
göstərilmişdir.
Şumdan sonra tirələrin əmələ gəlməməsi üçün
dönən
kotanlardan
istifadə
edilməsi
məqsədəuyğundur.
Şumlama zamanı sürüm hərəkət üsulu,
çimbasar və çimçevir sürümlərin növbələşməsi
tətbiq edilir.
Sürüm hərəkət üsulunda sahə bir neçə sürümə
ayrılır.
Sürümün eni C-aqreqatın en götürümünün bir
neçə mislinə bərabər olmalıdır (Şəkil 1.13)
Göründüyü kimi, aqreqat 1-ci gedişini sahənin
ortasından edir, sağa dönmələr edir və tək nömrəli
gedişlər solda, cüt nömrəli gedişlər sağda olur. 1-ci
sürüm şumlandıqdan sonra aqreqat növbəti sürümü
şumlayır.
Aqreqatın gedişlərindən sonra tirəlik əmələ
gəlməməsi üçün dönən kotanlar da tətbiq edilir. Bu
zaman sahənin başında kotanı döndərib şumlamanı
məkik üsulu ilə aparırlar.
CLAAS AXİON 820 traktorundan və 8+4 gövdəli
dönən kotandan ibarət şum aqreqatının sahədə
hərəkəti şəkil 1.14-da göstərilmişdir.
Sahədə torpağın mexaniki tərkibindən və
müqavimətindən asılı olaraq əlavə 4 gövdə qoşula və
ayrıla bilir.

Şəkil 1.12. New Holland traktorundan və 5
gövdəli dönən kotandan ibarət şum aqreqatı.

Şəkil 1.13. Sürüm hərəkət üsulu ilə sahənin
aqreqatla şumlanması zamını hərəkət sxemi.

Şəkil 1.14. CLAAS AXİON 820 traktorundan və
8+4 gövdəli dönən kotandan ibarət şum
aqreqatının sahədə işi.

27

1.1.7. Şum aqreqatının tarlada işə hazırlanması
1.1.7.1. Kotanın
diskli
bıçağının
kotancığının quraşdırılması

və

ön

Kotanın diskli bıçağını və ön kotancığını düzgün
quraşdırmaq lazımdır (Şəkil 1.15).

• Ön kotancığın gavahının burnundan əsas

gövdənin gavahının burnunadək üfüq
istiqamətdə
25-40
santimetr
məsafə
olmalıdır;
• Ön
kotancıq şaquli istiqamətdə elə
quraşdırılır ki, 10-12 santimetr dərinlikdə
layı becərə bilsin;
• Diskli bıçağın kəsən hissəsi ön kotancığın
gavahının ucundan şaquli istiqamətdə 2-3
santimetr aşağı quraşdırılmalıdır;
• Diskli bıçaq ön kotancığın gavahınından tarla
tərəfə doğru 1-3 santimetr aralanmalıdır.

1.1.7.2. Kotanın
nizamlanması

verilmiş

şum

dərinliyinə

Şəkil 1.15. Kotanda diskli bıçağın, ön
kotancığın qurulması və nizamlanması.

Şəkil 1.16. Kotanda diskli bıçağın, ön
kotancığın qurulması və nizamlanması.

Kotanın verilmiş şum dərinliyinə üfüqi hamar
səthdə nizamlayırlar (Şəkil 1.16):
Kotanın gövdələrini şum dərinliyi qədər
meydançanın səthindən qaldırırlar, dayaq təkərini
gavahınların dayaq müstəvisinə qədər endirirlər.
Elə nizamlanır ki, dayaq təkərindən gavahınlara
qədər olan məsafə şum dərinliyindən 2-3 santimetr
az olsun, bu, kotanın ağırlığından torpağın
sıxlaşmasını nəzərə alır.
1.1.7.3. Diskli kotan

Hazırda Türkiyənin istehsal etdiyi diskli
kotanlar Respublikaya gətirilmişdir (Şəkil 1.17).
Diskli kotanın iş prosesinin fərqi ondadır ki,
torpaq layı çevrilməklə yanaşı oxlanaraq xırda
hissəciklərə parçalanır, alaq otları məhv edilir.
Şırımın dibində kiplənmiş lay əmələ gəlmir.
Şum aqreqatı qoyulan aqrotexniki tələblərə
görə şum zamanı 8-12 kilometr/saat sürətlə hərəkət
edir.
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Şəkil 1.17. 3 gövdəli asma diskli kotan.

1.1.8. Əsas kənd təsərrüfatı əməliyyatların maşın-traktor aqreqatları ilə yerinə
yetirilməsinə qoyulan sürət hüdudları
Əsas kənd təsərrüfatı əməliyyatlarının maşın-traktor aqreqatları ilə yerinə yetirilməsi
zamanı tövsiyə olunan sürət rejimləri cədvəldə verilir.
Əməliyyatları yerinə yetirərkən bu sürət rejimləri əsas götürülməlidir.
Yerli şəraitə, texnikanın vəziyyətinə, sahənin ölçülərindən asılı olaraq sürət rejimlərinə
dəyişiklik etmək olar.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Aqreqatların əməliyyatlar üzrə təklif olunan sürət diapazonları, kilometr/saat
Şumlama

4-7,5

Dişli mala ilə malalama

3,5-13

Başdan-başaku tiv siya

5-12

Vərdənələmə

6-11

Dənli bitkilərin səpilməsi

-10

Qarğıdalının səpilməsi

7-11

Şəkər çuğundurunun səpilməsi

5-8,5

Cərgəarası yumşaltma

4-10

Mineral gübrə səpilməsi

6-10

Kartofun əkilməsi

Çuğundur cərgə aral rının y mşald lması
Kartofun dibinin doldurulması

Dənlik qa ğıdalının kombaynla yığılması

Silosluq qarğıdalının kombaynla yığılması
Şəkər çuğundurunun yığılması
Kartofun kombaynla yığılması

6-12
4-6
46

4-7,5
4-10

2,5-7,5
1,5-4,5

1.2. Səpin ləklərinin hazırlanması və səpin
Səpin ləklərinin hazırlanması dedikdə səpin aparılacaq sahənin səpinə hazırlanması başa
düşülür.
Torpaq səpinqabağı hazırlanmalı, ləklər müəyyən edilməli və ləklərdə aqreqatın hərəkəti
üçün hazırlıq işləri görülməlidir.
1.2.1. Torpağın səpinqabağı hazırlanması
Torpağın səpinqabağı hazırlanmasına torpağın malalanması, başdan-başakultivasiya
çəkilməsi, torpağın vərdənələnməsi və sıxlaşdırılması və hamarlanması daxildir.
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1.2.2. Torpağın malalanması
Torpağın malalanması dişli və diskli malalarla yerinə yetirilir. Dişli malalar hidravlik idarə
olunan, mexaniki qoşulan və rotasion olurlar. Rotasion malaların işçi orqanları şaquli və üfüqi
istiqamətdə yerləşməklə torpağı dərin və üzdən yumşalda bilir.
1.2.3. Torpağın dişli mala ilə malalanması

”Lion” markalı traktora asılan dişli mala en
götürümü 2,5-6 metr hüdudunda dəyişir (Şəkil 1.
18).
Sahəni 10-12 santimetr dərinlikdə yumşaldır,
alaqları məhv edir.
Malanın çərçivəsi 3 hissədən ibarətdir. 2 yan və
1 mərkəzi bölmə. Yan bölmələr nəqliyyat
vəziyyətində hidravlik silindrlərin vasitəsi ilə
qaldırılır, işçi vəziyyətə keçən zaman endirilir.

Şəkil 1.18. Torpağın səpinqabağı
hazırlanmasında istifadə edilən hidravlik
idarə edilən asma dişli mala.

1.2.4. Torpağın ağır diskli mala ilə malalanması

Ağır diskli mala ilə malalama, ağır gillicəli
torpaqlarda şumdan sonra yaranan böyük ölçülü
kəltənləri əzmək, üst səthdə kəltənləri xırdalamaq,
torpaq səthini hamarlamaq üçündür.
Müxtəlif konstruksiyada hazırlanır. Əsasən
qoşma tipli olur. Disklərin batareyasına görə
disklərin sayına və diametrinə görə fərqlənir.
Qatlanan hidravlik idarə edilən ağır diskli mala şəkil Şəkil 1.19. Qatlanan hidravlik ağır diskli mala.
1.19-də təsvir edilmişdir.
1.2.5. Başdan-başa kultivasiya

Başdan-başa kultivasiya yazqabağı kultivasiya
üçündür, tarlanı başdan başa-xərək qoymadan 10-12
santimetr dərinlikdə yumşaldır, alaqları kəsir.
Kultivatorun əsas işçi orqanı qazayağı və ya oxvari
pəncələrdir.
İki cərgədə düzülür, qabaq cərgədə olan
pəncələrin sayı arxa cərgədəki pəncələrin sayından
bir ədəd az olur qabaq və arxa pəncələr elə
yerləşdirilir ki gedişləri arasında becərilməmiş
zolaq–xərək qalmasın (Şəkil 1.20).
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Şəkil 1.20. başdan-başabecərən kultivator.

1.2.6. Torpağın vərdənə ilə sıxlaşdırılması
Vərdənələmənin məqsədi torpağın üst səthini
sıxlaşdırmaq, torpaq səthindəki xırda topacıqları
əzmək, səpiləcək toxumun torpaqla yaxşı təmasda
olmasını təmin etməkdir.
Adətən səpinqabağı vərdənələr həlqəvi
mahmızlı olur.
Həlqəvi-mahmızlı vərdənə ilə sıxlaşdırma
torpağı narın xırdalayır, sıxlaşdırır, hamarlayır,
nəmliyin saxlanmasını təmin edir (Şəkil 1.21).
1.2.7. Səpin ləklərində
üsulunun seçilməsi

aqreqatın

Şəkil 1.21. Həlqəvi-mahmızlı vərdənə ilə
torpağın sıxlaşdırılması.

hərəkət

Ləkdə aqreqatın hərəkəti məkik hərəkət üsulu
ilə yerinə yetirilir. Aqreqatın gedişləri ardıcıl olur.
Məkik hərəkət üsulu ilə aqreqatın işləməsi üçün
ləkin uzun tərəfi (Şəkil 1.22, L) boyunca hər iki başda
aqreqatın dönməsi üçün dönmə zolaqları (Şəkil 1.22,
E) ayrılır.
1.2.8. Ləklərin ölçülərinin müəyyən edilməsi
Səpin
aparılacaq
sahə
aqreqatın
en
götürümünün
misillərinə
bərabər
ləklərə
ayrılmalıdır (ləklərin eni şəkil 2.5.-də C ilə işarə
edilmişdir) ki, aqreqat bir neçə gedişdə ləki tam səpə
bilsin.
Ləkin səthində saman və başqa bitki qalıqları
olmalı deyil, daş, kəsək, ağac kökü qırıntıları
kənarlaşdırılmalı, çuxur və şırımlar doldurulmalı,
səth düzləndirilməlidir.
Ləkin sonlarında nəzarət şırımı ilə dönmə
zolaqları (Şəkil 1.23., 1) ayrılmalıdır. Şəkil 1.23-də
sürümün uzun tərəfinin hər iki başında E məsafəsi ilə
ayrılmış zolaq dönmə zolağıdır.
Şəkildə 2 rəqəmi ilə işarələnmiş xətt aqreqatın
hərəkət istiqamətini göstərir.
Dönmə zolağının eni aqreqatın ən azı en
götürümündən 2 dəfə çox olmalıdır ki, aqreqat rahat
dönə bilsin.
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Şəkil 1.22. Ləkin aqreqatın hərəkəti üçün
hazırlanması.

𝑬 = 𝟐𝑩𝒑

Şəkil 1.23. Səpin ləkinin hazırlanması və
ölçülərinin müəyyən edilməsi.

1.2.9. Mineral gübrələrin verilməsi
Mineral gübrələr şumdan əvvəl və erkən yazda
taxıl sahəsinə mineral gübrəsəpən maşınla səpilir.
Cərgəarası becərilən bitkilərin vegetasiyası
dövründə yemləmə gübrəsi verilir.
Mineral gübrələr gübrəsəpən maşının gübrə
qabına tökülür (Şəkil 1.24)

Şəkil 1.24. Mineral gübrə səpən maşına
gübrənin doldurulması.

1.2.10. Bitki toxumlarının səpini
Toxumun səpilməsi bitkilərin becərilməsində vacib aqrotexniki əməliyyat hesab edilir.
Gələcək məhsul səpinin vaxtında və keyfiyyətlə aparılmasından asılıdır.
Səpinin aparılması üçün torpaq “yetişməlidir”. Əks halda səpilən toxumum inkişafı üçün
tələb olunan temperatur və rütubət təmin edilməsə toxumların cücərməsi mümkün olmayacaq.
Səpin ləkləri, səpin aqreqatları işə hazırlandıqdan toxum, gübrə və digər materiallar
tədarük edildikdən sonra səpin işləri yerinə yetirilir.
Toxumları səpin üsulları, səpin texnikası, onların işə hazırlanması, toxumsəpən aqreqatlarla
işləmək qaydaları növbəti bölmədə ətraflı öyrəniləcəkdir.
1.3. Vegetasiya dövründə bitkilərə qulluq işləri. Alaq otları ilə mexaniki mübarizə
Cərgə aralarında qulluq işlərinə alaqların məhv edilməsi, torpağın yumşaldılması, xəstəlik
və zərərvericilərə qarşı mübarizə, bitkilərə yemləndirici gübrələrin verilməsi, suvarma və s.
daxildir.
1.3.1. Cərgə aralarında və cərgələrdə torpağın
mexaniki becərilməsi
Buraya cərgəarası becərilən bitkilərin cərgə
aralarının 8-12 santimetr dərinlikdə yumşaldılması
və alaqların kəsilməsi aiddir (Şəkil 1.25).
Şəkil 1.25. Cərgəaralarının kultivasiya
edilməsi, yumşaldılması, alaqların kəsilməsi.
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1.3.2. Xəstəliklərə, zərərvericilərə
otlarına qarşı kimyəvi mübarizə

və

alaq

Bu əməliyyat ventilyatorlu və ya qollu
çiləyicilərlə
yerinə yetirilir. Meyvə və üzüm
bağlarında ventilyatorlu çiləyicilərdən (Şəkil 1.26),
tarla bitkilərində isə qollu çiləyicilərdən (Şəkil 1.4)
istifadə edilir.

Bitkilərə yemləndirici gübrə vermə - buraya
vegetasiya dövründə bitkilərin inkişafını təmin
etmək üçün kultivasiya ilə birlikdə yemləndirici
gübrənin verilməsi daxildir (Şəkil 1.27). Kultivatorla
cərgəaraları 8-12 santimetr dərinlikdə yumşaldılır,
alaqlar kəsilir və aqrotexniki tələbata uyğun mineral
gübrələr müəyyən dərinlikdə torpaq altına verilir.

Şəkil 1.26. Bağ və üzümlüklərin xəstəlik və
zərərvericilərinə qarşı çiləyici kimyəvi
mübarizə.

1.3.3. Bitkilərin suvarılması
Bitkilərin inkişafı üçün suvarma xüsusi
əhəmiyyət daşıyır. Suvarma aşağıdakı növlərə ayrılır:
• Selləmə suvarma;
• Yerüstü, damcı suvarma;
• Yağış yağdırma ilə suvarma.

Ən səmərəli suvarma yağış yağdırma ilə
suvarma hesab edilir (Şəkil 1.28). Hektara tələb
edilən su norması yaxşı tənzimlənir, bitkilər bərabər
miqdarda su ilə təmin edilir.

1.3.3.1. Damcı ilə suvarma

Hər bitki suya tələbatından, torpağın nəmlik
saxlama qabiliyyətindən asıl olaraq
vegetasiya
dövründə bir neçə dəfə suvarılır.
Dəmyə şəraitində susuzluğa davamlı bitki
sortları
əkilməlidir.
Müasir
suvarma
texnologiyalarından biri damcılı suvarma üsuludur.
Şəbəkədən magistral şlanqla su hər cərgənin
başlanğıcından ayrılan kiçik en kəsikli şlanqla
cərgələrə verilir. Cərgə boyunca hər bitkinin dibində
şlanqdan açılmış deşikdən damcı ilə torpağa
verilməklə suvarılır (Şəkil 1.29).
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Şəkil 1.27. Kultivasiya ilə birlikdə
yemləndirici gübrə verən aqreqatın işi.

Şəkil 1.28. Yağış yağdırma ilə suvarma
qurğusu.

Şəkil 1.29. Şəbəkədən magistral şlanqla damcı
ilə suvarma.

Damcılı suvarmanın əsas işçi elementləri:
Mərkəzi su paylama şəbəkəsi - kapron borular
və bütün sahə boyunca hər bir bitkinin kökünə suyu
damcılayan ucluqdur (Şəkil 1.30).
Damcı suvarma bütün bitkilərə tətbiq edilir.
1.3.3.2. Yağış yağdıran qurğularla suvarma
Ərazinin su təchizatından asılı olaraq Mərkəzi
su paylama şəbəkəli və kanaldan su götürməli
suvarma sistemləri var.
Yağış yağdırmaqla suvarma qurğusunun çiləyici
ucluqları fırlanaraq suyu sahənin səthinə bitkiyə
Şəkil 1.30. Damcılı suvarmanın su damcıladan
bərabər miqdarda çatdırır (Şəkil 1.31).
ucluğu.

1.3.3.3. Mərkəzli pivod suvarma sistemi
Böyük sahələrdə hərəkət edən pivod suvarma
sistemi tətbiq edilir. Sistemdə su kanalından
götürülərək süzülür, təmizlənir və nasos vasitəsi ilə
paylayıcı sistemə verilir. Müəyyən məsafədən bir
yerləşmiş çiləyici ucluqlardan su ətrafa çilənir (Şəkil
1.32).
1.3.3.4. Bir qollu
suvarma sistemi

(konsol)

yağış

yağdıran

Mərkəzi pivod suvarma sisteminin bir növü
kimi kiçik enli sahələrdə bir qollu yağış yağdıran
suvarma sistemindən də istifadə edilir.
Bir qollu yağış yağdıran suvarma sisteminin
sxemi şəkil 1.33-də verilmişdir.

Şəkil 1.31. Yağış yağdırmaqla suvarma
qurğusu.

Şəkil 1.32. Mərkəzli pivod suvarma sistemi.

Şəkil 1.33. Bir qollu yağış yağdıran suvarma
sisteminin sxemi.
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1.3.3.5. Frontal gedişli pivod suvarma sistemi
Frontal gedişli pivod suvarma sistemi böyük
ölçülü sahələrdə su mənbəyi olan halda tətbiq edilə
bilir.
Yeni vəziyyətə gətirilmək üçün dartıcı
vasitələrə qoşularaq dartılır (Şəkil 1.34).

Şəkil 1.34. Frontal gedişli pivod suvarma
sistemi.

1.3.3.6. Dönən fırlanan suvarma sistemi
Dönən fırlanan suvarma sistemi dayandığı
yerdə fırlanmaqla suyu yağış kimi yağdırmaqla
torpaq səthinə çiləyir.
Suvarma sisteminə su nasos vasitəsilə vurulur,
yaradılan təzyiqdən su ucluqlardan yağış kimi
püskürdülür,
Suvarma sistemi dartıcı vasitəyə
qoşularaq yerini dəyişir (Şəkil 1.35).

Şəkil 1.35. Dönən fırlanan suvarma sistemi.

1.3.3.7. Uzununa suvarma sistemi
Pivod suvarma sistemlərinin uzununa suvarma
sistemi son vaxtlar geniş tətbiq olunur.
Bu suvarma sistemləri müxtəlif bitkilərin yağış
yağdırmaqla suvarılmasında istifadə olunur (Şəkil
1.36).
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Şəkil 1.36. Uzununa suvarma sistemi.

1.3.3.8. Kanaldan qidalanma sistemi
Əksər suvarma sistemlərinin su mənbəyi kimi
su kanallarından istifadə edilir. Kanaldan qidalanma
sistemi suyu kanaldan sormaqla götürür və təzyiq
altında sistemə vurur (Şəkil 1.37).
1.3.3.9. Dairəvi və
sistemli suvarma

müxtəlif

Şəkil 1.37. Kanaldan qidalanma sistemi.

istiqamətli-cıdır

Burada suvarma sisteminin hərəkəti cıdırda
atların hərəkət istiqamətinə bənzəyir. Odur ki,
dairəvi və müxtəlif-cıdır istiqamətli adlandırılır.
Şəkil 1.38-dən göründüyü kimi avadanlıq həm
düzxətli, həmdə dairəvi hərəkət etməklə suvarma
yerinə yetirir.

Şəkil 1.38. Dairəvi və müxtəlif istiqamətlicıdır sistemli suvarma.

1.3.3.10. Suvarmada yaranan alaq problemi
Hər dəfə sahə suvarıldıqdan sonra mədəni
bitkilər kimi alaq otları da inkişaf edir, bəzi alaqlar
mədəni bitkidən daha sürətlə inkişaf edir, çünki, kök
sistemi üzdə olur suyu yaxşı mənimsəyir (Şəkil 1.39).

Şəkil 1.39. Suvarmadan sonra sahədə
alaqların boy atması.

1.3.4. Alaq otlarına qarşı mübarizə
Vegetasiya dövründə qalxan alaqlar təcili məhv
edilməlidir. Alaqların mexaniki yolla, əl əməyi ilə
kəsilmə fraqmenti şəkil 1.40-də göstərilmişdir.
İşçi alağı kətmənlə kəsir.
Bu çox əmək və vaxt tələb edir.
Şəkil 1.40. Alaq otlarının mexaniki yolla, əl
əməyi ilə məhv edilməsi.
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1.3.4.1. Alaqların əl ilə çəkilməsi
Bəzən fermer əlavə vəsait sərf etməmək
məqsədi ilə ailə üzvləri və ya işçisi alaqları bir-bir
əllə çəkirlər (Şəkil 1.41).
Bu, həm çox zəhmət, həm də çox vaxt tələb edir.
Eyni zamanda alaqların kök və gövdə sistemi
möhkəm olduğundan onun kökünü torpaqdan tam
çıxarmaq olmur. Bu isə nəmlikdə alağın yenidən
cücərməsinə səbəb olur. Bu üsul səmərəli hesab
edilmir.

Şəkil 1.41. Alaq otlarının əl ilə çəkilməsi.

1.3.4.2. Alaqların kəsilməsinin mexaniki yolu
kultivasiyadır.

Kultivasiya cərgəarası becərilən bitkilərdə
kultivatorla yerinə yetirilir.
Kultivatorun işçi orqanları cərgəaralarında elə
yerləşdirilir ki, becərilən bitkinin kök və gövdəsi
zədələnməsin. Alaqları məhv etməklə bərabər işçi
orqanlar torpağı müəyyən dərinlikdə yumşaldır,
bitkinin inkişafını sürətləndirir.
Yaylı pəncəli cərgəarası becərən kultivator şəkil
1.42-də təsvir edilmişdir.

Şəkil 1.42. Yaylı pəncəli kultivator.

1.3.4.3. Çıxışlardan sonra əkinlərin torlu mala ilə
malalanması
Çıxışlardan sonra səpin cərgələrinə köndələn
istiqamətdə torlu mala çəkilməsi alaqlara qarşı ən
yaxşı mübarizə üsuludur.
Bu malaların en götürümü kiçik, çəkisi yüngül
olduğu üçün bir neçə malanı eyni zamanda traktora
qoşmaq mümkündür (Şəkil 1.43).

Şəkil 1.43. Əkinlərin torlu mala ilə
malalanması.

1.3.4.4. Yastı kəsən pəncəli cərgəarası becərən
kultivator
Torpağın alaqla sirayətlənməsindən asıl olaraq
bəzi hallarda bir tərəfli yastı kəsən və iki tərəfli
qazayağı formalı alaq kəsən pəncəli kultivatordan
istifadə edilir. Alaqlara qarşı mexaniki mübarizə
üsulunda istifadə edilən kultivatorda işçi orqanlar
cərgə arasının ortasında hər iki tərəfdən kəsən
qazayağı pəncə, sağdan və soldan birtərəfli yastı
kəsən pəncələr quraşdırılır. Kultivator asmadır (Şəkil
1.44).
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Şəkil 1.44. Yastı kəsən pəncəli cərgəarası
becərən kultivator.

1.3.4.5. İynəvari işçi orqanlı dairəvi yumşaldıcı
kultivator
Kombinə edilmiş, yəni bir neçə əməliyyatı bir
gedişdə yerinə yetirən dairəvi yumşaldıcı diskləri
olan yemləndirici kultivatorun görünüşü şəkil 1.45də verilmişdir.
Bu kultivator gilli torpaqlarda suvarmadan
sonra yaranan qaysaqları dağıtmaq və torpağı
yumşaltmaq və becərilən bitkini gübrə ilə
qidalandırmaq üçün istifadə edilir.

Şəkil 1.45. İynəvari işçi orqanlı dairəvi
yumşaldıcı yemləndirici kultivator.

1.3.4.6. Kultivasiya ilə birlikdə bitkiyə gübrə və
herbisidin verilməsi

Kultivasiya ilə birlikdə qarğıdalı bitkisinə gübrə
və herbisid yemləndirici kultivatorla verilir (Şəkil
1.46). Bunun üçün kultivatorun üzərinə qoyulmuş
herbisid çəninə zəhərli maddə tökülür. Hidravlik
sistem vasitəsi ilə hər cərgəyə herbisid verilir.
1.3.5. Lentli
becərilməsi

əkinlərdə

Şəkil 1.46. Kultivasiya ilə birlikdə bitkiyə
gübrə və herbisidin verilməsi.

cərgəaralarının

Lentli əkinlərdə traktorun sahədə normal
hərəkətini təmin etmək üçün traktorun təkərləri
lentlər arası cərgə araları ilə istiqamətləndirilir (Şəkil
1.47). Kultivasiyadan sonra cərgə aralarında alaqlar
tam məhv edilir və torpaq verilmiş dərinlikdə
yumşaldılır.

Şəkil 1.47. Lentli əkinlərdə cərgəaralarının
becərilməsi.

1.4. Bitki mühafizə vasitələrinin tətbiqi
1.4.1. Bitkilərin kimyəvi mühafizə vasitələri
Kənd təsərrüfatı bitkilərinin xəstəliklərinə, zərərvericilərinə və alaq otlarına qarşı
mühafizədə kimyəvi mübarizə vasitələrindən istifadə edilir.
Kimyəvi mühafizə vasitələrinə çiləyicilər, tozlayıcılar və başqa vasitələr daxildir.
Çiləyicilər, tələb edilən tərkibdə hazırlanmış zəhərli kimyəvi məhlulu bitki əkilmiş sahəyə
çiləyir.
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Kiçik sahələrdə işləmək üçün kürəyə asılan əl
çiləyiciləri istifadə edilir (Şəkil 1.48).
Zərərvericiləri
bitkilərin
hissələrindən
mexaniki yolla ayırmaq, sadə tərtibatlar düzəltməklə
yerinə yetirilir.
Dənləmək, bitkilərin zədələnməsinin başlanğıc
fazasında tətbiq etmək yaxşıdır.
Dənləmə dedikdə bitkinin yarpaqlarında kök
salmış zərərvericilər əl ilə qoparılaraq xüsusi torbaya
yığılır (Şəkil 1.49). Sahədən kənarda müvafiq
qaydada məhv edilir.

Şəkil 1.48. Kürəyə asılan əl çiləyici aparatı.

Bitkilərdə ən tez zərərvericilərlə yarpaqların
alt tərəfi, təzə bərkiməmiş bığcıqlar, qabıq, kök
boyunları zədələnir.

Zərərvericiləri bitkinin zədələnmiş hissəsindən
əllə götürürlər və hər hansı münasib olan qaba, və ya
torbaya yığıb sonra məhv edirlər. Bu yolla Kolorado
böcəyinə, ilbizə, seliyə qarşı mübarizə aparmaq olar
(Şəkil 1.50).
Respublikamızda pambıqçılıq böyük sürətlə
inkişaf etdirilir.
Pambıqçılıq həm sosial məsələ, əhali üçün
məşğulluq, gəlir mənbəyi həm də dövlət üçün valyuta
gətirən sahə kimi diqqətdə saxlanılır. Pambığın ən
geniş yayılan və pambıq məhsuluna ciddi zərər
vuran, hektardan məhsuldarlığı azaldan zərərvericisi
sovkadır (Şəkil 1.51).
Mexaniki yolla sovkanı əl ilə qoparıb torba və
ya bankaya yığıb sonra məhv edirlər.

Şəkil 1.49. Zərərvericiləri bitkilərin
hissələrindən mexaniki yolla dənləmə.

Şəkil 1.50. Kolorado böcəyinə, ilbizə, seliyə
qarşı mexaniki mübarizə.

Şəkil 1.51. Pambıq sovkası zərərvericisi.
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Pambıq sovkası elə sürətlə yumurta qoyaraq
artır ki, ona qarşı bioloji mübarizə daha məqsədə
uyğundur.
Bioloji mübarizədə 50–dən çox növü olan
entomofaq adlı həşəratlardan istifadə edilir. Bir
entomofaq 160-250 sovka yumurtasını məhv edə
bilir (Şəkil 1.52).
Balaca həşərat sovkanın
yumurtalarını sorub məhv edir.
Şəkil 1.52. Pambıq sovkası ilə mübarizədə
istifadə edilən entomofaqın sovkanı məhv
etməsi.

Pambıq sovkası qarğıdalıya da sirayət edir.
Qarğıdalıya sirayət etmiş sovkanı məhv etmək
həm mexaniki və həm də kimyəvi mübarizə
metodlarından istifadə etməklə elə məhv etmək
lazımdır ki, təkrar çoxalmasın.
Şəkil 1.53-də qarğıdalı bitkisi məhsulunun
sovka ilə zədələnməsi göstərilmişdir.

Şəkil 1.53. Qarğıdalı bitkisinin sovka ilə
zədələnməsi.

Kartof bitkisi əkilmiş kiçik sahələrdən
Kolorado böcəyini, onların süfrə və yumurtalarını
içərisində ağ neft və ya xörək duzunun tünd məhlulu
olan bankaya tökdükdə onlar məhv olur.
Bitkinin ətrafında yumurta kisələrinin, zərərli
cücülərin topasının və seliklərin olması araşdırılır,
aşkar edildikdə məhv edilir (Şəkil 1.54).
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Şəkil 1.54. Kartof bitkisinin Kolorado böcəyi
zərərvericisi.

Silkələmə, böyük bitkilərdə səmərəlidir, adətən meyvə ağaclarında istifadə edilir. Ağacın
çətirinin altına şəffaf parça və ya polietilen material sərib, ehtiyatla, budaqları zədələmədən
silkələyirlər. Zərərvericilər parçanın üzərinə tökülür, onları toplayıb məhv edirlər.
Güclü su şırnağı ilə yuma bitki biti topasına
qarşı istifadə etmək olar, amma bu üsul daha
dayanıqlı bitkilərdə tətbiq edilə bilər.
Bu məqsədlə, qoruyucu tordan istifadə edilə
bilər (Şəkil 1.55). Qoruyucu tor bitkilərin
yarpaqlarına kəpənək və milçəklərin daxil olmasını
əngəlləyir.

Şəkil 1.55. Bitki bitinə qarşı qoruyucu tordan
istifadə

Kələm “yaxalığı” kordondan və ya plenkadan
asan düzəldilə bilir (Şəkil 1.56), əkilmiş bitkinin
gövdəsinə kip oturdulur və bitkiyə zərərvericilərin
daxil olmasının qarşısı alınır.
Şəkil 1.56. Bitki gövdəsini zərərvericilərdən
qorumaq üçün kələm “yaxalığı”.

Təmizləmə,
bitkilərin
gövdələrindən
zərərvericiləri payızda təmizləmək lazımdır. Adətən
zərərvericilər bitkilərin qabığı altında gizlənir və
orada yumurta qoyur.

Yadda saxlayın! Qabıqları rezin ərsinlərlə
təmizləmək
lazımdır
ki,
bitkinin
gövdəsi
zədələnməsin (Şəkil 1.57).
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Şəkil 1.57. Bitkilərin gövdələrindən
zərərvericilərin rezin ərsinlə təmizlənməsi.

1.5. Məhsulun yığılması
Bitkilərin yetişdirilməsi və yığılması texnologiyasında ən məsul dövr yetişdirilmiş
məhsulun yığılmasıdır.
Məhsul dedikdə bitki yetişəndən sonra bu və ya digər məqsəd üçün zəruri olan son məhsul
başa düşülür. Məsələn, taxıl bitkilərində bitkinin yerüstü hissəsi olan dən, kartofda, çuğundurda
kökü meyvəli, yem bitkilərində yaşıl kütlə və s. məhsul hesab edilir.
Məhsulun yığılması üçün lazım olan maşınlar son məhsulun növündən asılı olaraq müəyyən
edilir.
Məsələn otu tədarük edilmə texnologiyasından asılı olaraq, əvvəlcə biçib, qurutmaq,
dırmıqla tirəyə yığmaq, qotmanlamaq, sonra presbağlayanla yığıb presləmək mümkündür. Bu
texnologiyada bir neçə maşın istifadə edilir. Və ya birbaşa yemyığan kombaynla biçib, xırdalayıb
nəqliyyat vasitəsinə yükləmək və yaşıl yem kimi heyvandarlıqda istifadə etmək olar.
Taxıl məhsulu sahədə qeyri-bərabər yetişdikdə 2 hissəli yığım üsulundan istifadə edirlər,
taxılın tam yetişməmiş nəmlik çox olan hissəsini əvvəlcə biçib tirəyə qoyurlar, tirədə
quruduqdan sonra kombaynla yığıb döyürlər. Bu texnologiya kombayn çatışmazlığı olan zaman
tətbiq edilir.
Birbaşa kombaynla yığım taxıl sahədə bərabər və tam yetişdikdə tətbiq edilir.
Daha səmərəli hesab edilir.
Respublikamızın kənd təsərrüfatı üçün taxılın birbaşa kombaynla yığılıb döyülməsi əlverişli
hesab edilir.
1.5.1. Traktora asılan rotorlu ot biçən

Ot biçənlər işçi orqanlarının tipinə görə rotorlu
və seqmentli bıçaqlı olur.
Ot biçənlər hərəkəti traktorun GAV-dan alır.
Rotorlu otbiçənlərin əsas işçi orqanı fırlanan
bıçaqlar və əks kəsici disklərdir (Şəkil 1.58).

Şəkil 1.58. Rotorlu ot biçən.

1.5.2. Otun tirəyə yığılması
Biçilmiş və soluxdurulmuş ot kütləsi traktora
asılan dairəvi yaylı barmaqlı dırmıqla tirəyə yığılır.
Traktor irəli hərəkət etdikcə dırmığın barmaqları
torpaqla toxunmadan fırlanır və özü ilə otu
ilişdirərək bir birinə ötürməklə tirə halında düzəldir
(Şəkil 1.59).

42

Şəkil 1.59. Otun dairəvi yaylı dırmıqla tirəyə
yığılması.

1.5.3. Otun tayaya vurulması
Otu biçib tirədə soluxdurduqdan sonra quru
kütləni tirəyə yığır, tirədən qotman düzəldir,
qotmanı daşıyıb tayaya vururlar (Şəkil 1.60).
Bu zaman istifadə edilən maşınlar:
•
•
•
•
•

Otbiçən;
Dirmıq;
yığıb-qotmanlayıcı;
asma xizək və qotman daşıyan;
taya vuran.

Şəkil 1.60. Otun tayaya vurulması.

Bu üsul çəmənlik zonada tətbiq edilir.
1.5.4. Otun senaj üçün yığılması
Otu biçib, 45-55 faiz nəmliyədək soluxdurub (qismən qurudub) xırdalayır və xəndək və ya
qüllədə konservləşdirirlər.
1.5.5. Yemlərin siloslanması
Qarğıdalı, günəbaxan və başqa bitkilərin biçilib,
xırdalanmış yaşıl kütləsindən silos hazırlayırlar.
Xırdalanmış silosluq yaşıl kütlə xəndəyə
tökülür, ağır traktorla sıxlaşdırılır, üzəri kip plyonka
ilə örtülür (Şəkil 1.61).

Şəkil 1.61. Silosluq yemlərin siloslanması.

1.5.6. Otun yaşıl yem üçün yığılması
Yaz-yay və payız dövründə mal-qaranın bağlı
saxlandığı zaman otdan və başqa bitkilərdən
xırdalanmış yaşıl yem kimi istifadə edirlər.
Yaşıl yem kimi yetişdirilmiş bitkilər Don 680 M
markalı Yemyığan kombaynla biçilib, xırdalanır və
yanaşı gedən nəqliyyat vasitəsinə yüklənir (Şəkil
1.62).
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Şəkil 1.62. Don 680 M markalı özüyeriyən
yem yığan kombaynla otun yaşıl yem üçün
yığılması.

1.5.7. Ot unu hazırlanması, otun üyüdülməsi
Quru ot, küləş heyvandarlıqda yem qarışığına
əlavə etmək üçün üyüdülür.
Azərbaycan
“Aqromexanika”
ETİ-nun
əməkdaşlarının layihəsi əsasında “Aqrolizinq” ASCnin sifarişi əsasında “Kaspi-yıldız” AzərbaycanTürkiyə müştərək müəssisəsi 2017-ci ildən mini yem
üyüdən istehsal edir (Şəkil 1.63).
Yem üyüdənin quruluşu və istifadəsi sadədir,
elektrik mühərrikindən hərəkətə gətirilir.

Şəkil 1.63. Ot unu hazırlanması, otun
üyüdülməsi.

1.5.8. Dənli bitkilərin məhsulunun yığılması
Yetişdirilən məhsulu vaxtında yığmaq üçün
taxılyığan, pambıqyığan, çuğunduryığan, kartofyığan,
yemyığan, qarğıdalıyığan, çəltikyığan, noxudyığan və
s. kombaynlar var və onlardan istifadə etməklə
məhsul itkisiz yığılmalıdır.
Şəkil 1.64-də Claas Dominator 130 markalı
kombaynlarla taxılın biçilməsi fraqmenti göstərilir.
Biçilmiş taxıl kütləsi döyən aparatda döyülür, saman
küləş xırdalanaraq sahəyə səpələnir və ya qotman
halında toplanaraq müəyyən məsafədən bir sahədə
qoyulur. Dən bunkerə yığılır.

Şəkil 1.64. Claas Dominator 130 markalı
kombaynlarla taxılın biçilməsi.

1.5.9. Alçaq boylu taxılın yığılması
Taxıl, çəltik, noxud, qarğıdalı, günəbaxan bir
sözlə dənli bitkilər xüsusi kombaynlarla yığılır,
döyülür, dən küləşdən ayrılır.
Taxıl bitkiləri gövdəsinin hündürlüyünə görə
fərqli olur. Bunun üçün kombaynların biçən hissəsi,
cəhrənin və biçən aparatın fırlanma sürəti müvafiq
olaraq tənzimlənməlidir. Almaniyanın CLAAS
firmasının
Dominator-130,
Tuqano
və
s.
kombaynlarının alçaq boylu taxılın biçilməsində
istifadəsi şəkil 1.65.-də göstərilir.
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Şəkil 1.65. CLAAS Dominator-130 taxılyığan
kombaynı ilə taxılın yığılması.

1.5.10. Taxıl bitkilərinin yığılması
Kombaynın texnoloji iş prinsipi belədir.
Taxılyığan kombayn yığılacaq sahəyə yönəldilir.
Kombaynın biçicisi taxılı biçir. Biçilmiş taxıl kütləsi
maili kamera ilə döyən aparata ötürülür. Kütlə
burada döyülür, dən küləşdən ayrılır və bunkerə
doldurulur.
Kombayn küləşi qotmanlayıcıda toplayıb
qotman şəklində sahədə qoyur və ya xırdalayıb
sahəyə səpələyir (Şəkil 1.66).
Taxıl yığımına qoyulan tələblər:

Şəkil 1.66. Taxılyığan kombaynın texnoloji iş
prinsipi.

• Yığım qısa müddətdə, itkisiz yığılır;

• Dən süd mum yetişkənliyin sonunda nəmlik

13-20 faiz olduqda yığılır;
• Biçim
hündürlüyü
15
olmalıdır.

santimetrədək

1.5.11. Pambığın yığılması
Ölkəmizin kənd təsərrüfatında pambıq ən gəlirli
sahədir.
Pambıq bitkisinin qozaları tam açıldıqda sahə
kombaynla yığım üçün hazırlanmalıdır.
Pambıq kollarının yarpaqları kimyəvi yolla
tökülməlidir. Bu defoliasiya adlanır. Defoliasiyadan
sonra,
yəni
pambıq
kollarının
yarpaqları
töküldükdən sonra sahə yığıma hazır olur. Sahənin
görüntüsü şəkil 1.67.-da verilmişdir.
Pambıq
məhsulunun
yığılmasında
Kombaynlardan istifadə edilir.
Hal hazırda Respublikamıza ABŞ-ın John Deere
firmasının istehsal etdiyi JD-9970 markalı
pambıqyığan kombaynı gətirilmiş və geniş istifadə
edilir (Şəkil 1.68.).

Şəkil 1.67. Pambıq tarlasının kombaynla
yığıma hazırlanmış görüntüsü.

Şəkil 1.68. JD-9970 markalı pambıqyığan
kombaynın sahədə iş prosesi.
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• Kombaynlar

işə hazırlanır, yoxlanılır,
nizamlanır, lazımi alət və tərtibatlarla təchiz
edilir;

• Bütün

kombaynlar
dən
tutan,
yanğınsöndürən, səs siqnalı və işıqlandırma
ilə təchiz edilir;

• Sahədə kombaynda baş verə biləcək yanğının

söndürülməsi üçün kombaynın təchiz
edildiyi yanğın söndürən balon doldurulmuş
vəziyyətdə möhürlənmiş olmalı və tarixi
göstərilməlidir (Şəkil 1.69).

Şəkil 1.69. Yanğınsöndürən balon.

Diqqət! Biçin vaxtı yanğın təhlükəsizliyini
təmin etmək lazımdır:
Yanğını söndürmək üçün ehtiyat su çəni
olmalıdır, Su çəni şassi üzərində quraşdırılan, yarım
qoşma yəni təkərli olmalı, dayaqla, nasos qurğusu ilə,
müəyyən uzunluqda şlanqla təmin edilməli, sahənin
kənarında doldurulmuş vəziyyətdə saxlanmalıdır
(Şəkil 1.70).
Diqqət! Taxıl sahələrini yanğından qoruyun!
Taxıl sahələri yanarsa taxıl olmaz, taxıl olmazsa
çörək olmaz!
Yanğına qarşı tədbirləri hər bir mexanizator
bilməli, yanğın söndürən alətlərdən istifadə etməyi
bacarmalıdır.
Taxıl sahəsində yanğın tez yayılır, qarşısının
alınması çətinləşir (Şəkil 1.71). Odur ki, yanğın baş
verməməsi üçün bütün təhlükəsizlik tədbirlərinə
əməl edilməlidir.
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Şəkil 1.70. Yarım qoşma ehtiyat su çəni.

Şəkil 1.71. Taxıl sahəsində baş vermiş
yanğının görüntüsü.

Yanğına qarşı təhlükəsizlik tədbirləri:

• Biçilməmiş sahəni biçilmiş sahədən ayırmaq

üçün 2-3 gediş şum çəkilir;

• Şum

aqreqatı biçin zamanı
kənarında saxlanılmalıdır;

sahənin

• Sahə böyük massivli olduqda ortasından

uzununa və eninə istiqamətdə iki kombayn
eni ilə biçilir, zolaq şumlanır ki, yanğın
təhlükəsi olmasın (Şəkil 1.72).

Şəkil 1.72. Taxıl sahəsinin yanğından
qorunması üçün kənarları şumlanır.

1.5.12. Sahənin işə hazırlanması
• Kombaynın məhsuldarlığı sahənin vəziyyətindən və hazırlanmasından asılıdır;

• Qeyri hamar, kəltənli, daşlı, çox qabarıqlı sahə kombaynın işinə mənfi təsir edir;

• Yığıma 10 gün qalmış sahəyə baxılır, müşahidə edilir ki, vaxtında biçinə başlansın;

• Sahədən gözlənilən məhsuldarlıq yetişmənin bərabərliyi, relyef, yolların vəziyyəti

müəyyən edilir.

1.5.13. İşin keyfiyyətinə nəzarət
• Yığımın keyfiyyətinə başlıca tələb itkisiz yığmaqdır;

• Dən itkisini 1x1 metr ölçüdə kvadrat çərçivə ilə sahənin diaqonalı istiqamətində 3 yerdə

200-300 metrdən bir yoxlanılır;

• 3 yerdən tökülmüş sünbül, dən yığılır qramla çəkilir, ədədi 3,33-ə vurulur, hektarda itən

taxıl müəyyən edilir;

• Dolmuş bunkerdən 3 dəfə 100 qram dən götürülür qırılmış, zədələnmiş dənlər və dənin

təmizliyi müəyyən edilir.

1.6. Küləşin samanın yığılması
Küləş heyvandarlıqda yem kimi istifadə edilir.
Kombaynın qoyduğu küləş qotmanlarını pres
bağlayanla presə bağlayıb daşıyırlar. Rusiyanın
“Rostselmaş” firmasının istehsal etdiyi SK-5 Niva
Effekt-1 kombaynı küləşi qotmanlayıb sahədə qoyur;
Presbağlayanlar düzbucaqlı və rulon formalı olur.
Claas firmasının istehsal etdiyi düzbucaqlı
formalı presbağlayanın təsviri şəkil 1.73-də
verilmişdir.
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Şəkil 1.73. Claas firmasının istehsal etdiyi
düzbucaqlı formalı pres bağlayan aqreqat.

Preslər sahədə preslənərək qoyulur (Şəkil
1.74).

Şəkil 1.74. Düzbucaqlı küləş preslərinin
sahədə toplanması.

1.6.1. Rulon formalı pres bağlayan aqreqat
Bəzi presbağlayanlar presi rulonladıqdan sonra
konservasiya məqsədi ilə onun üzərinə polietilen
pərdə sarır. Polietilen pərdə ilə üzləmə xüsusi
maşınla yerinə yetirilir. Maşın traktor aqreqatı şəkil
1.75-da verilir.
Rulon formalı preslər sahədə qoyulur (Şəkil
1.76)

Şəkil 1.75. Rulon formalı pres bağlayan
aqreqat.

1.6.2. Preslərin daşınması
Preslər xüsusi nəqliyyat vasitəsinə yüklənir.
daşınır və tayaya qoyulur (Şəkil 1.77).
Preslərin daşınması xüsusi platformalarda
yerinə yetirilir. Düzbucaqlı formalı presləri traktor
qoşquları və böyük yükgötürmə qabiliyyətinə malik
yük avtomobilləri ilə daşıyırlar.
Rulon formalı presləri platformalara yığıb
saxlanma yerinə və ya fermalara daşıyırlar (Şəkil
1.78). Platformanın hidravlik qaldırıcısı vasitəsi ilə
preslər qaldırılaraq platformaya qoyulur və daşınır.
Müasir Avropa istehsalı olan CLAAS, NEW
Holland, Sampo Rosenlew kombaynları küləşi
xırdalayıb sahəyə səpir. Yanğın üçün təhlükə yaradır.
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Şəkil 1.76. Rulon formalı preslər sahədə
qoyulur.

Şəkil 1.77. Düzbucaqlı formalı preslərin
traktor qoşqusu ilə daşınması.

Diqqət! Taxıl yığıldıqdan sonra heç bir halda
sahəni yandırmaq olmaz!
Bəzi bölgələrdə taxıl yığıldıqdan sonra
kövşənlikdə qalmış küləşi yığıb götürmədən
kövşənlyi yandırılar (Şəkil 1.79). Bu aqronomluq
nöqteyi nəzərindən və həm də ekoloji cəhətdən çox
ziyanlıdır. Buna yol vermək olmaz. Odur ki,
kövşənliyin yandırılması qəti qadağandır.
1.7. Torpağın vəziyyəti

Şəkil 1.78. Rulon formalı preslərin platforma
ilə daşınması.

1.7.1. Kənd təsərrüfatı texnikasının tətbiqinə
mane olan amillər
Bəzi hallarda texnikanın sahədə hərəkətləri
nəticəsində müəyyən arzuolunmaz hallar yaranır.
Belə ki, torpaq səthinin sıxlaşması, fiziki mexaniki
xassələrinin dəyişməsi, keyfiyyətinin pisləşməsi
texnikanın tətbiqi ilə əlaqəli müvafiq tədbirlərin
həyata keçirilməsini zəruri edir. Bu tədbirlər
sırasında
torpağa
düşən
xüsusi
təzyiqin
azaldılmasıdır. Traktorların ağırlığından torpağa Şəkil 1.79. Taxıl yığıldıqdan sonra kövşənliyin
yandırılması yol verilməzdir.
düşən xüsusi təzyiqin azaldılması təkərlərin eninin
artırılması, təkərlərin cüt sayda qoyulması və s.
tədbirlərlə mümkündür.
Kənd təsərrüfatı bitkilərinin torpaqda normal
inkişafı, becərilmənin
keyfiyyəti torpağın fiziki
mexaniki xassələrindən asılıdır:
•
•
•
•
•
•
•
•

Torpağın kipliyi;
Eroziyası;
Mexaniki tərkibi;
Nəmliyi;
Sürtünməsi;
Bərkliyi;
Strukturu;
Məsaməliliyi.

Bir bitkinin yetişdirilib məhsulunun yığılması müddətində aqrotexniki işləri yerinə
yetirmək üçün sahənin eyni yerindən aqreqat 15-20 dəfə gedir.
Əl ilə işlərin görülməsi çox zəhmət, vəsait, vaxt tələb etsə də torpağın sıxlığı, tərkibi, və
nəmliyinin dəyişməsinə ciddi təsir etmir.
Mexanikləşdirilmiş becərmədə traktorun, kənd təsərrüfatı maşınlarının, kombaynların, məhsulu
sahədən daşıyan nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti zamanı ağırlığından torpaq kipləşir.
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1.8. Torpağın xarakteristikası
Torpaqla səmərəli işləmək üçün yerli torpağın
xassələrini yaxşı öyrənmək lazımdır.

Diqqət! Siz öz torpağınızın xarakteristikasını
nə qədər yaxşı bilsəniz onun sağlamlaşdırılmasına
yönəlmiş tədbirlər bir o qədər yaxşı nəticə
verəcəkdir.
Şəkil 1.80-də iki fərqli struktura, məsaməliyə,
münbitliyə və sıxlığa malik torpaq layının kəsiyi
a)
b)
Şəkil 1.80. Fərqli sıxlığa, məsaməliyə və
verilmişdir. Şəkildən görünür ki, b) layının
münbitliyə malik torpaq layları.
məsaməliyi a) layına nisbətən çoxdur, sıxlığı azdır,
daha münbitdir.
Yaxşı torpağın xassələri onun strukturu ilə müəyyən edilir. Belə torpaq layında bitkilərin
kök sistemi yaxşı inkişaf edir.
Münbit qat məsaməli struktura malikdir. Belə torpaq süngər kimi suyu və qidalı maddələri
özünə çəkir.
1.8.1. Torpağın yerüstü suvarılmasının torpağın
strukturluğuna təsiri
Yerüstü selləmə suvarma torpağın aşınmasına,
yuyulub
eroziya
edilməsinə,
strukturunun
pozulmasına
səbəb olur. Yerüstü selləmə
suvarmanın yaratdığı fəsadlar şəkil 1.81-də əks
olunmuşdur.
Bunlar nə kimi təsir edir?
• Cərgə

aralarında, bitkinin cərgəsinin
yaxınlığında torpağın sıxlaşması səbəbindən
torpağın strukturu dəyişir;

• Sıxlığı artmış, bərk torpaqda bitkilərin kök

sistemi yaxşı inkişaf edə bilmir;

• Torpaqdakı qidalı maddələrdən səmərəli

istifadə edə bilmir, bitkinin inkişafı zəifləyir.

Torpaqdakı su, münbitliyin
məhsuldarlığının əsas amilidir.

və

bitkilərin

Suda qidalı maddələr həll olur və torpaq
məhlulundan köklər vasitəsi ilə bitkiyə daxil olur.
50

Şəkil 1.81. Yerüstü selləmə suvarmanın
fəsadları.

Su torpağa yağıntılardan, qrunt sularından,
suvarma suyundan daxil olur. Şəkil 1.82-də pivod
sistemi suvarmada suyun torpaq səthinə yayılması
əks edilmişdir.
Dəmyə - suvarılmayan zonalarda torpağın əsas
su mənbəyi yağıntılardır.
Torpağın suya tələbatı nəmliklə müəyyən edilir.
Nəmlik nəm və quru torpağın kütlələrinin
fərqindən müəyyən edilir. Nəmlik xüsusi cihazla
ölçülür.
Torpağın su keçirməsi məsaməlikdən asılıdır.
Məsaməlilik az olduğundan suvarma ilə verilən su
torpağın dərin qatlarına sızıb keçə bilmir.
Su
çatışmazlığından
bioloji
(vegetasiya
dövründə) məhsul itkisi artır, məhsuldarlıq azalır.
Ən çox su tələb edən bitki pambıqdır. Hektara
800-1400 litr su tələb edir.
Pambıq suvarılan torpaqlarda əkilir.
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Şəkil 1.82. Suyun torpaq səthinə yayılması.

Sərbəst iş üçün tapşırıqlar
1.

2.

Yaşadığınız ərazidə fəaliyyət göstərən fermer təsərrüfatlarına səfər edərək taxıl yığımında
iştirak edin və hansı kombayndan istifadə etdiyi haqqında məlumat toplayın;

Yaşadığınız rayonda becərilən bitkilərin siyahısını tərtib edin;

3.

Rayonunuzda becərilən taxıl və cərgəarası becərilən bitkilərdən birinin səpinində iştirak
edin, toxumun basdırılma dərinliyini, üstünün torpaqla örtülmə vəziyyətini müəyyən edin;

5.

Səpin prosesində iştirak etdiyiniz sahə haqqında məlumat hazırlayın: ölçüləri, uzunluğu, eni,
torpağın səpinə hazırlanma vəziyyəti və s.

4.

Toxum səpini zamanı aqreqatın hansı hərəkət üsulu ilə hərəkət etdiyini müəyyən edin;

6.

Yaşadığınız ərazidə becərilən bitkilərin xəstəlik və zərərvericilərinə qarşı istifadə edilən
mübarizə üsullarını öyrənin;

8.

Bitkilərin alaq otlarında təmizlənəsi prosesində iştirak edin;

7.

9.

Rayonunuzda yerləşən texnika parklarında olan və bitkilərin kimyəvi mühafizəsində istifadə
edilən çiləyici maşınlar haqqında məlumat toplayın;
Rayonunuzda bitkilərin yağışyağdıran qurğular vasitəsi ilə suvarılması prosesini müşahidə
edin;

10. Selləmə suvarma ilə suvarılmada torpağın eroziyasını müşahidə edin;

11. Otun biçilməsi, dırmıqla tirəyə yığılması və preslənməsi əməliyyatlarında iştirak edin;

12. Rayonunuzda taxıl biçini vaxtı fermer təsərrüfatına səfər etməklə küləşin necə
toplanmasında, preslərin bağlanmasında iştirak edin;

13. Yaxın ərazidə pambıq bitkisinin zərərvericisi olan sovkanın mexaniki yolla əl ilə
kənarlaşdırılmasında iştirak edin və sovka haqqında məlumat toplayın;
14. Bir pambıq kolunda neçə pambıq qozası olduğunu, neçə pambıq ləçəyi olduğunu sayın,
pambığın əl ilə yığılmasında iştirak edin;

15. Şum aqreqatının naturada tərtib edilməsində (faktiki aqreqatlaşmasında) və şumun yerinə
yetirilməsində iştirak edin, layın çevrilməsini müşahidə edin və şumdan sonra əmələ gələn
kəltənlərin ölçüləri haqqında məlumat toplayın;
16. Maşın traktor aqreqatı sahədə əməliyyat yerinə yetirərkən təkərlərin izində torpağın
sıxlaşmasını müşahidə edin;

17. Təkərin izində və iz olmayan yerdə adi baxmaq və əllə toxunmaqla torpağın sıxlaşmasını
müqayisə edin;
18. Hər bir tapşırıq üzrə əldə etdiyiniz məlumatları qrup yoldaşlarınızla müqayisə və müzakirə
edin.
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Praktiki tapşırıqlar və fəaliyyətlər

Fəaliyyət

Tapşırıqlar
• İş paltarınızı geyinin lazım olan alətləri
•
•
•

1. Torpağın əsas becərilməsi üçün
aqreqatı tərtib edin.

•
•

•
•
•
•

hazırlayın.
Texniki təhlükəsizlik qaydalarına diqqət edin.
Traktorun dartı gücünə uyğun olaraq kotanı
seçin (gövdə sayına diqqət verin)
Kotanı üfüqi vəziyyətdə düz, hamar səthdə
olduğundan əmin olun.
Traktoru arxa hərəkətlə kotana yaxınlaşdırın.
Hidravlik sistemin paylayıcısını ”endirmə”
vəziyyətinə qoyub asma mexanizmini kotanın
asqı nöqtələrinə uyğunlaşdırın.
Üç nöqtəli asma bəndlərini birləşdirin.
Birləşmələrin etibarlı olduğuna əmin olun
Traktoru işə salıb asma mexanizmini qaldırma
vəziyyətinə qoyun.
Aqreqatı nizamlama meydançasına sürüb şum
dərinliyinə nizamlayın.

• Lazım olan alətləri hazırlayın.

• Texniki təhlükəsizlik qaydalarına diqqət edin.
• Traktoru işə salıb kotanı qaldırın.

• Kotanı üfüqi vəziyyətdə olmaqla hamar səthə
•
•

2. Kotanı 27 santimetr şum dərinliyinə
nizamlayın.

•

•
•
•
•

qoyun.
Gövdələri qaldırın.
Kotanın nizamlayıcı təkərinin altına 24-25
santimetr qalınlıqda dayaq qoyun.
Kotanın gövdələrini nizamlayıcı vint vasitəsi ilə
döşəməyə toxunanadək və gavahınların kəsici
burunları eyni vəziyyətdə olsun.
Dayağı bərkidin.
Traktoru işə salıb kotanı qaldırın və sahəyə
aparın.
Sahədə nəzarət gedişi edib şum dərinliyini
yoxlayın.
Ehtiyac olduqda nizamlamanı davam etdirin.
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• Səpin ləklərinin hər iki başında aqreqatın en
•
•
•
•

3. Səpin ləklərinin və aqreqatın işə
hazırlanmasını yerinə yetirin.

•
•
•
•
•
•
•

götürümünün 2 misli məsafədə dönmə zolağı
ayırın.
Sahənı daşdan və iri kəltənlərdən təmizləyin.
Səpin əməliyyatı üçün aqreqatın hərəkət
üsulunu müəyyən edin.
Səpən maşının səpin normasına
nizamlanmasından əmin olun.
Toxum səpənin toxum qutusuna toxum tökün.
Gübrə qutusuna tələb edilən mineral gübrəni
tökün.
Ehtiyat toxum və gübrəni sahənin başında
toplayın.
Aqreqatın işçi hərəkət sürətini və ötürmə
pilləsini müəyyən edin.
Traktorun yanacaq çənində kifayət edən qədər
yanacaq olduğuna əmin olun.
Traktoru işə salıb nəzarət gedişi edin.
Toxumun və gübrənin hektara faktiki
səpininin verilmiş normada olduğunu yoxlayın.
Aqreqatın düzxətli hərəkətini təmin edin.

• Kimyəvi maddələrlə işləyərkən qoruyucu
•
•

4. Mövsümə uyğun olaraq bitkilərin
xəstəlik və zərərvericilərinə qarşı
mexaniki mübarizə tədbirlərini yerinə
yetirin.

•
•
•
•
•
•
•

vasitələrdən istifadə edin və təhlükəsizlik
tədbirlərinə əməl edin.
Müvafiq işi yerinə yetirməyə tələb edilən
geyim və avadanlıqları müəyyən edin
Zərərvericini bitkinin zədələnmiş yerində
axtarın.
Zərərvericiləri toplamaq üçün tərtibatı
özünüzlə götürün
Zərər vericini toplayın və məhv edin.
Səpən maşının səpin normasına
nizamlanmasından əmin olun.
Xəstəliyə uyğun zəhərli kimyəvi maddəni
çiləyiciyə tökün.
Mexanizatorun iştirakı ilə məhlulun
çilənməsini yerinə yetirin.
Arxaya asılan çiləyici aparatı zəhərli maye ilə
doldurun.
Əl aparatı ilə çiləmə işini yerinə yetirin.
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• Kombaynın hərəkət üsulunu və iş rejimini
•
•

•

5. Taxılın kombaynla biçilməsi və küləşin
toplanmasını yerinə yetirin.

•
•
•
•
•

müəyyən edin.
Taxıl sahəsinin kənarlarını biçib sahəni biçin
üçün hazırlayın.
Sahənin ortasından uzununa və eninə
istiqamətdə iki kombayn gedişi ilə biçib
nəqliyyat vasitələri üçün yol hazırlayın.
Yanğın təhlükəsizliyi üçün sahənin yola yaxın
yerlərini, biçilmiş sahə ilə biçilməmiş sahələri
ayıran yerləri 2-3 gedişdə şum aqreqatı ilə
şumlayın.
Kombaynın yığdığı dəni nəqliyyat vasitəsinə
boşaldın.
Əgər kombayn qotmanlayıcı ilə təmin edilibsə
küləşi toplayıb sahədən kənarlaşdırın.
Yığıb presləyən aqreqatı küləş topasına
yaxınlaşdırıb işə salın.
Küləş preslərini nəqliyyat vasitəsinə yükləyin
Küləşi ferma yanına və ya ayrılmış saxlanma
yerinə daşıyın.
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Nəzəri biliklərin qiymətləndirilməsi
Test 1
Sual 1. Torpağın əsas becərməsi hansı aqreqatla yerinə yetirilir?

A) Şum aqreqatı ilə;
B) Kultivator aqreqatı ilə;
C) Toxum səpənlə;
D) Gübrəsəpənlə.

Sual 2. Ləklərdə kəltənlərin əzilməsi hansı aqreqatla yerinə yetirilir?
A) Kombaynla;
B) Çiləyici ilə;
C) Vərdənə ilə;
D) Diskli mala ilə.

Sual 3. Taxıl toxumunu səpən zaman hansı aqreqatdan istifadə edilir?

A) Mineral gübrəsəpəndən;
B) Dişli maladan;
C) Toxum səpən maşından;
D) Kultivatordan.

Sual 4. Bitkilərin zərərvericisinə qarşı mexaniki mübarizə üsulu nə ilə yerinə yetirilir?

A) Qollu Çiləyici ilə;
B) Traktorla;
C) Əl ilə;
D) Ventilyatorlu çiləyici ilə.

Sual 5. Taxıl məhsulunu hansı kənd təsərrüfatı maşını ilə yığırlar?

A) Traktorla;
B) Kombaynla;
C) Kultivatorla;
D) Diskli mala ilə.

Sual 6. Torpağın nəmliyi nə ilə tənzimlənir ?

A) Gübrə verməklə;
B) Şumlamaqla;
C) Malalamaqla;
D) Suvarmaqla.
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2. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin səpilməsi,
maşınlarla işləmək

əkilməsi. Səpən və əkən

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin becərilməsi prosesində bitkilərin toxumlarının səpilməsi,
əkilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edən aqrotexniki əməliyyatlar hesab edilir.
Hər bir bitkinin aqrotexnikasında bitki toxumlarının səpini və əkilməsinə bəzi aqrotexniki
tələblər müəyyən edilmişdir. Səpin və əkin prosesində bu aqrotexniki tələblərə mütləq əməl
edilməlidir. Bitkinin xüsusiyyətindən, aqrotexnikasından asılı olaraq müxtəlif səpin üsulları
tətbiq edilir.
Aqrotexniki tələblər əsasında səpin və əkin texnoloji əməliyyatlarını yerinə yetirən
müvafiq kənd təsərrüfatı maşınları vardır. Bu maşınlar toxum səpən və əkən maşınlar adlanır.
Məsələn taxıl bitkilərinin toxumunun səpilməsi üçün taxıl toxumu səpən maşınlardan istifadə
edilir. Dənli bitkilərin, o cümlədən taxıl bitkilərinin toxumları cərgəli səpin üsulu ilə, tirəli səpin
üsulu ilə səpilir.
Cərgəarası becərilən bitkilərin, məsələn, pambığın, şəkər çuğundurunun, qarğıdalının,
günəbaxanın və başqalarının toxumları yuvalı, kvadrat-yuvalı, qarışıq səpin üsullarından istifadə
edilməklə səpilir.
Tərəvəz bitkiləri həm toxumun səpilməsi və həm də şitillərinin əkilməsi ilə becərildiyindən
müxtəlif texnologiyaya uyğun olaraq maşınlardan istifadə edilir.
Pomidor, badımcan, bibər, kələm və s. bitkilər əsasən şitillərin əkilməsi ilə yetişdirilir və
becərilir.
Bəzi tərəvəz və bostan bitkiləri toxumun səpilməsi ilə yetişdirilir və becərilir.
Kartof bitkisinin yumruları torpağa basdırılmaqla yetişdirilir və becərilir.
Bir və çoxillik ot və yem bitkiləri qarışıq səpin üsulunda səpilməklə yetişdirilir.
Çoxillik meyvə, üzüm və tut bitkilərinin tingləri və çilingləri əvvəlcədən hazırlanmaqla və
çıxarılaraq əkilməklə yetişdirilir və becərilir.
Bütün hallarda bitkilərin toxumlarının səpilməsi, şitillərin əkilməsi, yumruların
basdırılması üçün səpən və əkən maşınlar mövcuddur. Bu bölmədə toxumların səpilməsi və
əkilməsində istifadə edilən kənd təsərrüfatı texnikası haqqında, onların quruluşu, iş prinsipi və
istifadə edilməklə səpin və əkinin yerinə yetirilməsi məsələləri ilə tanış olunacaq müvafiq
biliklər, bacarıq və vərdişlər əldə edəcəyik.
2.1. Hər bitki üçün səpin ləklərinin hazırlanması

Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkilərinin səpini üçün ləklərin hazırlanmasında ümumi və fərdi
xüsusiyyətlər vardır. Taxıl bitkiləri üçün sahənin-ləkin hazırlanması əsasən eyni xarakter daşıyır.
İstisna olaraq çəltik bitkisinin səpilməsi fərqlidir. Respublikanın bir neçə rayonunda
Lənkəran, Astara, Ağdaş, Yevlax və başqa rayonlarda çəltik yetişdirilir.
Çəltik bitkisinin suya tələbatı çox olduğu üçün hazırlanmış ləklər su ilə doldurulur.
Göründüyü kimi səpin aparılması seçilir və xüsusi texnologiya üzrə aparılır.
Cərgə arası becərilən bitkilər üçün səpin ləklərinin hazırlanması da əsasən eyni
xarakterlidir.
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Pambıq bitkisinin çiyidinin səpilməsinin xüsusi
tələbləri var. Torpaq payızda şumlanır, ikinci dəfə
qışda şumlanır və arat suyu ilə suvarılır. Torpaq arat
edilir. Torpaqda nəmliyin saxlanması üçün səthi
çizelləmə aparılır ki, nəmlik saxlanılsın. Buna el
arasında artın qaçması da deyilir.
Şəkər çuğundurunun əkilməsi üçün ləklər
ümumi qaydada hazırlanır.
Kartofun
basdırılması
üçün
ləklərin
hazırlanmasında cərgəarası becərilən bitkilərin
hamısı üçün xarakterik olan qovuşuq cərgəarasının
düzgün qoyulmasıdır.
Ləklərin səpin üçün hazırlanmasında əsas
işlərdən biri ləkin aqreqatın hərəkəti üçün
hazırlanmasıdır.
Sahədən aqreqatın gündəlik iş normasına
kifayət edən lək ayrılmalıdır, bu ləkin eni (Şəkil 2.1.,
C) və uzunu (L) ilə müəyyən edilir.
Ləkin əsas işçi hissəsi ilə dönmə zolağı nəzarət
xətti (K-K) ilə ayrılır.
Aqreqatın sahədə hərəkət üsulu seçildikdən
sonra , aqreqatın kinematik eninə görə ləkin uzun
tərəfindən (L) hər iki başından dönmə zolağı (E)
ayrılır və ləkin işçi uzunluğu (l) əldə edilir.
Aqreqatın birinci gedişinin izi (A-A) işarələnir.

Şəkil 2.1. Ləklərin səpin üçün hazırlanması.

2.2. Bitki toxumlarının səpilməsi
2.2.1. Səpinə qoyulan aqrotexniki tələblər
Hər bir bitkinin toxumunun səpini əlverişli və
qısa aqrotexniki müddətlərdə aparılmalıdır. Səpinin
bu müddətdə aparılmasından bitkinin məhsuldarlığı
asılıdır. Əgər toxum qoyulmuş aqrotexniki
müddətdən gec əkilərsə onda bitkinin vegetasiya
müddətinin başa çatması da gecikəcək və məhsulun
formalaşması və yetişməsi müddəti gecikdiyindən
gözlənilən
məhsulu
əldə
etmək
mümkün
olmayacaqdır. Bu zaman itirilən məhsul itkisi gözlə
görünmür və bioloji itki hesab edilir.
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Şəkil 2.2. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin
vegetasiya dövrünün ilin aylarına uyğun
işarələnməsi.

Şəkil 2.2-də saat siferblatında saatlara uyğun olaraq ilin aylarının yerləşdirilməsi təsvir
edilmişdir. Bitki toxumlarının səpilməsi məlum olduğu kimi torpaqda müəyyən qədər istiliyin və
rütubətin formalaşdığı vaxtda həyata keçirilir. Payızlıq dənli bitkilərin səpini payızda bu şərtlər
daxilində səpilir. Ümumilikdə isə bitkilərin vegetasiya dövrü aprel-avqust aylarına təsadüf edir.
Şəkildə bitkilərin vegetasiya dövrünü əhatə edən aylar ox və qövslə işarə edilmişdir. Toxumların
səpilməsindən başlamış məhsulun yığılmasınadək olan bu müddətdən gec olaraq işlər yerinə
yetirildikdə məhsul itkisi olacaqdır. Odur ki, hər bir bitkinin aqrotexnikasında aqrotexniki
müddət göstərilir.
2.2.2. Səpin üsulları

Qeyd edildiyi kimi, bitkilərin xüsusiyyətindən
asılı olaraq müxtəlif səpin üsulları tətbiq edilir. Şəkil
2.3-də bitkilərin səpin üsullarının sxemləri
verilmişdir.
Şəkildə a) cərgəli səpin üsulu, b) lentli səpin
üsulu, c) yuvalı səpin üsulu, d) kvadrat-yuvalı səpin
üsulu, e) çarpaz yuvalı səpin üsulu, f) cərgə-yuvalı
səpin üsulu sxematik olaraq verilmişdir.
Yadda saxlayın ki,

• Müəyyən edilmiş səpin normasına uyğun

olaraq toxum sahə boyunca və cərgələrdə
bərabər ölçüdə səpilməlidir.
• Taxıl səpinində səpin normasından 3 faiz
meyletməyə;
• Ot toxumlarında isə -4 faiz meyletməyə yol
verilir.

Şəkil 2.3. Bitki toxumlarının geniş yayılmış
səpin üsulları.

2.2.3. Toxumun basdırılma dərinliyi

Toxum
torpağa
bərabər
dərinlikdə
basdırılmalıdır. Dərinlikdən ən çoxu 15 faiz
meyletməyə yol verilir. Şəkil 2.4-də normal
dərinlikdən (5) müxtəlif dərinlikdə basdırılmış
toxumların (1,2,3,4) inkişaf vəziyyəti əks edilmişdir.
Göründüyü kimi 5-ci toxumun inkişafı normal gedir.
4-cü toxumdan başlayaraq toxumun basdırılma
dərinliyi artdıqca toxumların inkişafı və bitkinin kök
sistemi zəifləyir. Gün hesabı ilə 5-ci toxumun
cücərmə vaxtı ilə 1-ci toxumun cücərmə vaxtı
arasında olan fərq hesabına 1 toxum cücərsə də
sonrakı inkişafdan geri qalaraq məhv olacaqdır. Bu
isə məhsul itkisi deməkdir.
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Şəkil 2.4. Müxtəlif dərinlikdə basdırılmış
toxumların cücərmə və inkişafında yaranan
fərqin nümayişi.

2.2.4. Səpin cərgələrində düzxətlilik
Səpin cərgələri düzxətli olmalı və cərgəaraları
eyni bərabərlikdə olmalıdır. - Cərgə arası məsafədən
meyletmə 8 faizdən çox olmalı deyil.
Şəkil 2.5-də səpin cərgələrinin düzxətliyinin
normal olduğu əkinin şəkili verilmişdir. Göründüyü
kimi, cərgələrin düzxətliliyi təmin edilmişdir.
Şəkil 2.5. Səpin cərgələrinin düzxətliliyinin
normal təmin edilməsi.

2.2.5. Səpin aqreqatının hərəkət üsulları
Səpin aqreqatlarının əsas hərəkət üsulu məkik
hərəkət üsuludur (Şəkil 2.6). Burada aqreqatın
gedişləri növbələşir.
1-ci gediş sahənin sol tərəfindən başlamaqla,
növbəti gedişlər ardıcıl aparılır.
Toxum səpən maşının tək nömrəli gedişində
sağ markerin açdığı, cüt nömrəli gedişində isə sol
markerin açdığı izlə aqreqatın növbəti gedişi aparılır,
bununla qovuşuq cərgəaralarının eni tənzimlənir.
Dönmə zolağının eni 2Biş götürülür, yəni
aqreqatın en götürümünün 2 mislinə bərabər olur.

Şəkil 2.6. Aqreqatın məkik hərəkət üsulu ilə
toxum səpininin aparılma sxemi.

2.3. Toxum səpən maşının istifadəsi
Müxtəlif ölçüyə, fiziki-mexaniki xassəyə malik olan toxumların səpilməsində müxtəlif
toxum səpən maşınlar istifadə edilir.
Toxumsəpən maşınlar mexaniki, pnevmatik, dəqiqsəpən, asma, qoşma, səpinlə birlikdə
gübrə verən və s. tipli olur.
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2.3.1. Toxum səpən maşınların tipləri
Bitkilər bir bitkinin qida sahəsindən və
tələbatından asılı olaraq müxtəlif üsullarla səpilir:
Cərgəli, yuvalı, punktir, lentli, kvadrat-yuvalı,
çarpaz səpin üsulları.
Toxumun
səpilməsi
mexanizminə
görə
toxumsəpən maşınlar pnevmatik və mexaniki olur.
Pnevmatik toxum səpən maşınlarda toxumun
toxum qutusundan götürülməsi və cığıraçanlara
çatdırılması pnevmatik sistemin yaratdığı havanın
təsirindən baş verir.
Mexaniki tip toxumsəpən maşınlarda isə
toxumun hərəkəti mexaniki vasitələrin təsiri ilə baş
verir.
Toxum
səpən
maşınlar
traktorlarla
aqreqatlaşmasına görə asma və qoşma tipli olur.
Qoşma tipli toxumsəpənlərin toxum səpən
aparatları onların öz təkərlərindən hərəkətə gətirilir.
Hərəkət təkərdən səpən aparatlara zəncir və
dişli çarx ötürmələri vasitəsi ilə verilir.
Səpinlə birlikdə mineral gübrə və alaq otlarına
qarşı mübarizə məqsədi ilə herbisidin də verilməsini
yerinə yetirə bilən müxtəlif toxum səpən maşınlar
mövcuddur.
Şəkil 2.7-də toxum səpən maşının səpən
aparatlarına zəncir ötürməsi hərəkətin verilmə
sxemi göstərilmişdir.

Şəkil 2.7. Toxum səpən maşının səpən
aparatlarına zəncir ötürməsi ilə hərəkətin
verilmə sxemi.

2.3.2. Toxum səpən aqreqatın işə hazırlanması
Cərgəli və tirəli toxum səpən aqreqat işə
hazırlanarkən onun texniki vəziyyəti yoxlanılır,
toxum səpən aparatlarına hərəkət verən aşkar edilən
nasazlıqlar aradan qaldırılır və yağlanır (Şəkil 2.8).
Şəkil 2.8. Toxum səpən maşının işə
hazırlanmasından görüntü.
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2.3.3. Toxum səpən maşının toxum qutusuna
toxumun doldurulması
Toxum səpən maşının toxum qutusuna
toxumun doldurulması əl ilə və ya xüsusi
avadanlıqlaşdırılmış toxum dolduran maşın vasitəsi
ilə yerinə yetirilir.
Sahənin ölçülərindən asılı olaraq doldurma
üsulu seçilə bilər. Əgər fermerin sahəsi kiçikdirsə,
onda mürəkkəb quruluşlu və baha maşının
alınmasına vəsait sərf edilməsi iqtisadi baxımdan
məqsədəuyğun deyil.
Adi halda toxum torbalarda olur. Belə daşımaq
asan olur, itkiyə yol verilmir.
Doldurma sahənin bir və ya hər iki başında
aparıla bilər bu sahənin uzunluğundan asılıdır.
Toxum torbalarının yığıldığı nəqliyyat vasitəsi,
avtomobil və ya traktor qoşqusu cərgənin başında
səpən aqreqata yaxınlaşır və köməkçi işçi
torbalardakı toxumu səpən maşının toxum qutusuna
boşaldır (Şəkil 2.9). Burada toxumu səliqəli tökmək
lazımdır ki, yerə tökülməsin.

Şəkil 2.9. Toxumsəpən maşının toxumla
doldurulması.

2.3.4. Toxum səpən maşına mineral gübrənin
tökülməsi
Əksər hallarda toxum səpini zamanı toxumla
birlikdə torpağa mineral gübrə də verilir. Eyni
zamanda toxum səpən maşına toxumla birlikdə
səpənin gübrə qutusuna mineral gübrə də doldurulur
(Şəkil 2.10).
Mineral gübrə də sahənin kənarında torbalarda
saxlanılır. Nəqliyyat vasitəsi toxum səpən aqreqata
yaxınlaşaraq gübrəni gübrə qutusuna tökür. Bu
zaman mineral gübrənin gübrə qutusunda bərabər
səviyyədə olmasına çalışmaq lazımdır. Gübrələr
dənəvər olduğu üçün nəmlənə və gübrə qutusunda
topalana bilər. Səpin zamanı köməkçi işçi buna
nəzarət etməlidir və belə hal olarsa topalanan
gübrəni dağıtmalıdır.
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Şəkil 2.10. Toxum səpən maşına mineral
gübrənin tökülməsi.

2.3.5. Toxum
nizamlanması

səpənin

səpin

normasına

Səpiləcək bitkidən asılı olaraq toxumsəpən
maşın hektara səpin normasına nizamlanır. Bunun
üçün
• Toxum səpən maşın düz hamar səthə
gətirilir;
• Təkərlər dayağa qaldırılır;
• Cığıraçanın altına brezent sərilir.

Şəkil 2.11. Toxum səpən maşının səpin
normasına qurulmaq üçün hazırlanması.

Şəkil 2.11-də toxum səpən maşının səpin
normasına
qurulmaq
üçün
hazırlanması
göstərilmişdir.
Sonra toxum səpən maşının toxum qutusunun
üzərində olan norma nizamlayıcı dəstəyi hektara
səpiləcək toxumun normasına uyğun gələn
vəziyyətə, yəni bölgünün üzərinə qoyulur (Şəkil
2.12.).
Bundan sonra toxum qutusuna onun
tutumunun 1/3 hissəsi qədər toxum tökülür. Toxum
səpənin dayaq təkəri 15 dəfə fırladılır.
Bu zaman brezentin üzərinə toxumlar tökülür.

2.3.6. Tökülən toxumun çəkilməsi

Brezentin üzərinə tökülən toxum toplanaraq
tərəzidə çəkilir Şəkil 2.13;
Təkərin 15 dövründə səpilən sahə (m2) ilə
10000 m2 in nisbətinə görə bu nizamlanma ilə
hektara səpilə biləcək toxumun çəkisi müəyyən
edilir.
Əgər faktiki səpilən toxumun çəkisi hektara
qoyulan normadan fərqlənərsə toxum qutusu
üzərində olan mexanizmin dəstəyini müvafiq
istiqamətə dəyişməklə nizamlamanı təkrar aparmaq
lazımdır.
Bu proses qoyulmuş normanı tam əldə edənə
qədər davam etdirilir.
• Taxıl üçün hektara normadan 2-3 faiz

meyletməyə yol verilir.

Diqqət! Səpin
nizamlama aparılır.

norması

əldə

edilənədək
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Şəkil 2.12. Toxum səpən maşının hektara
səpin normasını tənzimləyən qurğusu.

Şəkil 2.13. Toxumsəpən maşının hektara
səpin normasına nizamlanarkən istifadə
edilən tərəzi.

2.3.7. Toxum səpən
nizamlanması

aparatın

toxuma

görə

Dənli bitkilərin toxumsəpən maşınlarının səpən
aparatı makara tiplidir. Səpilən toxumun növündən
asılı olaraq makara ilə altlıq arasındakı ara məsafəsi
və ya makaranın toxum qutusuna daxil olan
hissəsinin uzunluğu nizamlanır.
Taxıl toxumu üçün makaranın dişlərinin
çənbəri ilə altlıq arasında 1-2 santimetr,
dənli paxlalı bitkilər üçün 8-10 santimetr
qoyulur (Şəkil 2.14).
Səpin aqreqatının gedişlərinin düzxətliyi,
qovuşuq cərgələrdə xərəklərin və üstörtmələrin
olmaması markerlə əldə edilir.
Diqqət! Qovuşuq cərgəarasının tənzimlənməsi
məqsədi ilə növbəti gedişdə traktorun sağ təkəri
markerin cızdığı izlə sürülməlidir.
Aqreqat toxumsahənin uzun tərəfi üzrə
sürülməklə səpir.
Şəkil 2.15-də toxumsəpən aqreqatın qovuşuq
cərgəarasının formalaşması zamanı 2 ardıcıl
gedişinin markerin çıxış uzunluğu ilə tənzimlənməsi
göstərilmişdir.

Şəkil 2.14. Toxum səpən aparatda makaranın
toxumun növünə görə nizamlanması.

Şəkil 2.15. Toxum səpən aqreqatın qovuşuq
cərgəarasının formalaşması zamanı 2 ardıcıl
gedişin markerin çıxış uzunluğu ilə
tənzimlənməsi.

2.3.8. Amazone - D9 markalı toxumsəpən maşın
Hazırda Respublikamızın təsərrüfatlarında
istifadə edilir. Quruluşu sadə, istismarı asan, texnikitexnoloji göstəriciləri yüksək olan bu toxum səpən
maşın taxıl bitkilərinin toxumunun səpilməsində
istifadə edilir.
14 kiloNyutonluq traktorlarla aqreqatlaşır
(Şəkil 2.16).
Şəkil 2.16. Amazone - D9 markalı toxumsəpən
maşının görünüşü.
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2.3.9. Səpən aparatın iş qaydası
Şəkil 2.17-də makara tipli mexaniki toxum
səpən aparatın iş prinsipi göstərilmişdir.
Şəkildə

1 - toxum borusu,
2 - makara,
3- toxum qutusu və ya makaranın altlığı işarə
edilmişdir.
Göründüyü kimi makara soldan sağa doğru
fırlanmaqla toxum qutusundan toxumu götürərək
toxum qutusunun çıxışına və toxum borusunun
ağzına gətirir. Toxum öz ağırlığı hesabına toxum
borusu ilə aşağıya cığır açanın torpaqda açdığı cığıra
düşür.

Şəkil 2.17. Mexaniki tipli səpən aparatın iş
qaydası.

2.3.10. Səpən aparatın toxumsəpən diski
Mexaniki tipli toxumsəpən aparatın səpici
diksinin sxemi şəkil 2.18-də verilmişdir.
Göründüyü kimi diskin-makaranın üzərində
fərqli ölçülü dişləri olan disklər vardır.
yerləşdirilmişdir. Disklərin dişləri böyük ölçülü
toxumların səpilməsi üçündür.
Burada
1 - toxumlar üçün;
2 - xırda toxumlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Şəkil 2.18. Mexaniki tipli toxum səpən
aparatın səpici diski.

2.3.11. Toxumsəpən maşınların cığıraçanları
Cığıraçanlar toxum səpənlərin əsas işçi orqanlarından biridir.
Cığıraçan adından göründüyü kimi səpıləcək toxumun torpağa basdırılması üçün
aqrotexniki qaydalarda müəyyən edilmiş dərinlikdə cığırın açılması üçündür.
Müasir toxumsəpən maşınlarda qoyulan cığıraçanlar iki növdə olur:
Anker və diskli tipli.
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2.3.11.1. Anker tipli cığıraçan
Anker tipli cığıraçanın əsas elementi torpağı
yararaq cığırı açan ankeri-baltaya oxşar tiyəsidir
(Şəkil 2.19., 2). Şəkildə 1- toxum borusunun
cığıraçana birləşdiyi bənd göstərilir.
3- cığıraçanın torpaqda açdığı cığıra, toxum
düşdükdən sonra onun üstünü torpaqla örtən
üstörtəndir. Anker tipli cığıraçan şəkil 2.19.
verilmişdir.

Şəkil 2.19. Anker tipli cığıraçan.

2.3.11.2. Diskli tipli cığıraçan
Diskli cığıraçanın quruluşu şəkil 2.20-də
verilmişdir. Şəkildən göründüyü kimi diskli cığır açan
torpağı yaran diskdən (1), toxum borusunun sonuna
birləşdirilən, toxumu cığıra yönəldən qəlyandan (3),
disk üzərində toxum arasını tənzimləyən qovşaqdan
(4) və diskin üzərinə yapışmış torpağı təmizləyən
sıyırıcı diskdən ibarətdir.
Şəkil 2.20. Diskli tipli cığıraçan.

2.3.12. Tirəli üsulla taxıl toxumsəpən maşını
Tirəli üsulda taxıl toxumu səpmək üçün tirəli
toxum səpən maşından istifadə edilir (Şəkil 2.21).
Bu maşın adi cərgəli toxum səpəndən fərqi
ondadır ki, tirələr arasında cərgəarasından 2-3 dəfə
çox ara məsafəsi qoyulur. Taxıl cərgələri tirə
formasında olur. Üstünlüyü ondadır ki, tirələr arası
məsafədə
taxıl
səpilmədiyindən
aqrotexniki
əməliyyatları yerinə yetirmək asanlaşır, torpaq çox
sıxlaşmır, bitkinin inkişafı üçün normal şərait təmin
edilir.
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Şəkil 2.21. Tirəli üsulda taxıl toxumu səpən
maşın.

2.3.13. Çovdar
hərəkət üsulu

toxumu

səpərkən

aqreqatın

Çovdar toxumu səpilərkən məkik və ikigedişli
məkik hərəkət üsulu tətbiq edilir.
İki gedişli məkik üsulda aqreqatın bir
gedişindən sonra iki en götürümü ara qoyub ikinci
gedişi edir və üçüncü gedişdə arda qalan zolağı
səpməklə hərəkət edir. Beləliklə sahə səpilir və iki
gedişdən bir məkik əmələ gəlir (Şəkil 2.22). Qeyd
edildiyi kimi məkik hərəkət üsulu ilə gedişlərin
ardıcıl növbələşməsi deməkdir.

Şəkil 2.22. Çovdar toxumu səpərkən
aqreqatın iki gedişli məkik hərəkət üsulu.

2.3.14. Böyük ölçülü dəqiq səpinin aparılması

Böyük ölçülü dəqiq səpin apardıqda sahələrdə
aqreqatın
gedişləri
və
dönmə
zolaqları
işarələnməlidir (Şəkil 2.23). Böyük ölçülü dəqiq
səpin iri massivlərdə mümkündür.
Şəkildən göründüyü kimi A – zonası böyük
ölçülü massivi göstərir.
İşarələnmiş sahə səpin aparılan ləki göstərir.
Burada Lr – sahənin işçi uzunluğunu, E- dönmə
zolağını göstərir.
Həmişə olduğu kimi, əsas sahə səpildikdən
sonra dönmə zolaqları səpilir

Şəkil 2.23. Böyük ölçülü dəqiq səpin aparılan
sahənin işarələnməsi.

2.3.15. Səpinin keyfiyyətinə nəzarət

Səpin zamanı aqreqatın işini və səpinin
keyfiyyətini dəyərləndirmək məqsədi ilə səpinin
keyfiyyətinə nəzarət edilir (Şəkil 2.24).
Səpinin keyfiyyətinə aqreqatın I, II və III
gedişində, sonra isə növbə ərzində 2-3 dəfə nəzarət
edilir.
Bunun üçün toxum səpilmiş cərgədə toxumların
üstü müəyyən məsafədə torpaqdan təmizlənir,
toxumun basdırılma dərinliyi, cərgəarası məsafə,
xüsusilə qovuşuq cərgələrdə cərgə arası məsafə,
cərgədə toxumlar arası məsafə, cərgələrin
düzxətliliyi, gübrənin verilmə vəziyyət və basdırılma
dərinliyi və s. Göstəricilər ölçülür və səpinin
keyfiyyəti haqqında fikir yürüdülür.
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Şəkil 2.24. Səpin keyfiyyətinə nəzarət.

2.3.16. Qovuşuq cərgəaralarının yoxlanması
Qovuşuq cərgəarası məsafə sahədən səmərəli
istifadə edilməsi, cərgəarası becərilən bitkilərdə
cərgəaralarının becərilməsi zamanı bitkilərin
zədələnməməsi üçün əhəmiyyətlidir.
Odur ki, səpin vaxtı qovuşuq cərgəarası
məsafənin əldə edilməsi üçün diqqətli olmaq
lazımdır.
Aqreqatın iki ardıcıl gedişləri arasında yaranan
qovuşuq cərgələrin ara məsafəsi yoxlanılır.
Şəkil 2.25-də
qovuşuq cərgəarası məsafə
göstərilmişdir. Göründüyü kimi qovuşuq cərgəarası
məsafə o biri cərgələrdən enlidir. Bu yol verilməzdir.
2.3.17. Cərgələrdə
toxumların
dərinliyinin yoxlanması

basdırılma

Cərgələrdə toxumların basdırılma dərinliyi
yoxlanılır.
Sahədə diaqonal boyunca üç yerdə toxumların
basdırma dərinliyi yoxlanılmalıdır (Şəkil 2.26.).
Bunun üçün cərgədə bir neçə santimetr
məsafədə toxumların üstünü açıb, xüsusi xətkeşlə
toxumların düşdüyü dərinlik ölçülür. Aqrotexnika
üzrə qoyulmuş meyletməyə uyğunluq yoxlanılır.
Belə ki, toxumun basdırılma dərinliyindən aşağı
yuxarı 1 santimetr meyl etməyə yol verilirsə
müəyyən edilmiş faktiki meyletmə bu qədər
olmalıdır.
Meyletmə çox olarsa toxumların cücərmə
keyfiyyəti pisləşəcək, az olduqda isə toxumların
bitmə faizi aşağı düşəcək. Səpin seyrək alınacaq.
Fərqli dərinlikdə basdırılmış
inkişafında hansı fəsadlar ola bilər?

Şəkil 2.25. Qovuşuq cərgəaralarının adi
cərgəaralarından fərqlənməsi.

Şəkil 2.26. Cərgələrdə toxumların basdırılma
dərinliyinin yoxlanması.

toxumun

Müxtəlif dərinlikdə basdırılmış toxumların
inkişafı fərqli olur (Şəkil 2.27).
Torpağa basdırılmayan toxumlar məhv olur.
Zəif cücərtilər məhsula düşmür.
Vegetasiya dövründə dərin və dayaz basdırılmış
toxumların əksəriyyəti məhv olur.
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Şəkil 2.27. Müxtəlif dərinlikdə basdırılmış
toxumların inkişafı fərqlidir.

Məhsul itkisi yaranır.
Toxumlar eyni dərinlikdə basdırılmalıdır.
Şəkil 2.27-də toxumların müxtəlif dərinlikdə
basdırılması göstərilmişdir.
Şəkildən göründüyü kimi toxumlar düzgün
basdırılmayıb - dərinlik fərqlidir.
Toxumun eyni dərinlikdə basdırılması bitkilərin
eyni inkişaf etməsini təmin edir.
Şəkil 2.28-də
toxumların eyni dərinlikdə
basdırılması göstərilmişdir.
Göründüyü kimi, çıxışlar eyni boyda və eyni
səviyyədədir.
Diqqət! Səpin zamanı aqreqatın dayanmadan
işləməsini təmin etmək üçün sahənin kənarında
ehtiyat toxum saxlanılmalıdır.
Şəkil 2.29-da səpin zamanı toxum ehtiyatı
nümayiş etdirilir.
Böyük sahələrdə işlədikdə toxum toxumusəpən
maşına xüsusi yükləyən vasitələrlə yüklənir.

Şəkil 2.28. Toxumun eyni dərinlikdə
basdırılması.

Şəkil 2.29. Səpin zamanı toxum ehtiyatı.

2.3.18. Cərgəarası becərilən bitkilərin səpilməsi
Qarğıdalı, günəbaxan, pambıq və şəkər
çuğunduru səpən zaman cərgələrdə və ya yuvalarda
toxumları düzgün və verilmiş sayda yerləşdirmək
lazımdır.
Yuvalı və kvadrat yuvalı səpində hər yuvaya
qarğıdalı və günəbaxanda 2-3 toxum, paxlalılarda və
pambıqda 4-5 toxum, bostan bitkilərində 3-4 toxum
səpmək lazımdır.
Şəkər çuğunduru səpən aqreqatın sahədə
hərəkət üsulu.
Məkik hərəkət üsulu, aqreqatın sahənin
kənarlarında dönməsi üçün 12 metr enində dönmə
zolağı ayrılır.
İşçi gedişlər bir birinin ardınca növbələşmiş
olur.
Dönmə zamanı sola və sağa dönməli ilməkli
dönmə növündən istifadə olunur (Şəkil 2.30).
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Şəkil 2.30. Şəkər çuğunduru səpən aqreqatın
sahədə hərəkət üsulunun elementləri.

Tütün və bəzi tərəvəz bitkiləri, pomidor,
badımcan, bibər və s. şitillərlə əkilir.
Şitilin əkilməsi maşınla yerinə yetirildikdə
aqreqatın sürəti çox aşağı olmalıdır. Maşının
aqreqatlaşdığı traktor sürət yavaşıdıcı reduktorla
təmin edilməlidir.
Şitil əkən maşın 2,4,6 və 8 cərgəli ola bilir (Şəkil
2.31).
Maşının əsas işçi orqanı şitil əkən aparatdır.
Şitiləkən aparatlar müxtəlif diametrli diskdən
Şəkil 2.31. Şitiləkən aqreqat.
və onların üzərində müəyyən məsafədən bir
yerləşdirilmiş şitiltutanlardan ibarətdir.
Bəzi firmaların istehsal etdiyi şitiləkən
maşınlarda şaquli yerləşdirilmiş və şaquli hərkət
edən transportyorlu əkən aparat quraşdırılır.
Transportyorun üzərində müxtəlif məsafələrdən bir
bərkidilmiş üfüqi şitiltutanlar vardır.
Maşının cərgələrinin sayından asılı olaraq
köməkçi işçilər maşında xüsusi oturacaqda oturub
şitilləri kökü özünə tərəf olmaqla şitiltutana
yerləşdirir. Şitiltutan fırlanaraq torpağa yaxınlaşanda
Aparatın arxası ilə hərəkət edən üst örtənlər şitilin
dibini torpaqla doldurur. Aparat fırlanaraq .
torpaqdan aralanır və bu zaman şitilin gövdəsi Şəkil 2.32. İtaliyanın istehsal etdiyi Sfoggiya
markalı şitiləkən maşının şitiləkən
şitiltutandan sıyrılaraq çıxır və şaquli vəziyyətdə
aparatlarının görünüşü.
torpaqda qalır.
İtaliyanın istehsal etdiyi Sfoggiya markalı
şitiləkən maşının şitiləkən aparatlarının görünüşü
Şəkil 2.32-də verilir.
Uzununa və eninə cərgələrin düzxətli olmasına
ciddi əməl etmək lazımdır (Şəkil 2.33).
Meyletmə ±3 faiz əsas cərgələrdə;
±7 faiz
qovuşuq cərgələrdə yol verilir.
Yuvaların mərkəzinin eninə cərgənin oxundan uzunu
boyunca meyletməsi cərgəarasının enindən 7 faizdən
çox olmalı deyil.
Yadda saxlayın! Səpinlə birlikdə mütləq gübrə
də vermək lazımdır.
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Şəkil 2.33. Səpində uzununa və eninə
cərgələrin düzxətliyi təmin edilməlidir.

2.3.19. Mexaniki cərgəli toxum səpən maşın
Qarğıdalı və digər cərgəarası becərilən bitkiləri
yuvalı üsulda səpmək üçün asılan dəqiq səpən
pnevmatik və mexaniki toxum səpən maşınlardan
istifadə edilir. Türkiyənin Cansa firmasının lifli
pamdıq və qarğıdalı toxumu səpmək üçün istehsal
etdiyi mexaniki cərgəli toxum səpən şəkil 2.34-də
verilmişdir. Bu texnika respublikamızda geniş
istifadə edilir.

Şəkil 2.34. Türkiyənin Cansa firmasının
istehsal etdiyi mexaniki tipli cərgəli toxum
səpən maşın.

2.3.20. Pnevmatik cərgəli toxum səpən maşın
Türkiyənin CANSA firmasının istehsal etdiyi
Cansa B-600P modelli 6 cərgəli gübrəsəpənli
pnevmatik dəqiq qarğıdalı və lifsiz pambıq çiyidi
səpən maşını respublikada geniş istifadə edilir (Şəkil
2.35)
Pnevmatik toxum səpən maşının hərəkət tələb
edən işçi orqanları traktorun GAV-dan hərəkətə
gətirilir.
Toxum səpən maşın toxum qutusundan, gübrə
qutusundan, cığıraçanlardan, toxum və gübrə
borularından, pnevmatik sistemdən, üstörtənlərdən,
markerlərdən və çərçivədən ibarətdir.

Şəkil 2.35. Türkiyənin Cansa firmasının
istehsal etdiyi pnevmatiki tipli cərgəli toxum
səpən maşın.

2.3.21. Aqreqatın sahədə işi
Adətən bitki toxumlarının səpini məkik hərəkət
üsulu ilə yerinə yetirilir.
Toxum səpən maşınlarda hər hərəkətində
növbəti gedişi istiqamətləndirmək üçün marker
quraşdırılır.
Markerdən istifadə etməklə aqreqatın növbəti
gedişinin yeri müəyyən edilir və qovuşuq
cərgəarasının eni növbəti gedişlə tamamlanır.
Məsələn, NEW HOLLAND T-4050 və ya Gəncə
AZİB-nin Belarusiya ilə birgə istehsal etdiyi Belarus
80X traktorları ilə aqreqatlaşdırılır (Şəkil 2.36).
Aqreqatın iş rejimi-işçi hərəkət sürəti 7-9
kilometr/saat olmalıdır.
71

Şəkil 2.36. Cərgəli toxum səpən maşınların
traktorla aqreqatlaşması.

2.3.22. Qarğıdalının intensiv becərilməsi
Qarğıdalının intensiv becərilmə texnologiyası
aşağıdakı texnoloji proseslərdən ibarətdir (Şəkil
2.37).
İşin keyfiyyətinə mütəmadi nəzarət edilir:
əsas
şərt
işçi
sürətin
və
qovuşuq
cərgəaralarının sabit saxlanması və hərəkətin
düzxətli olmasıdır.

𝐯𝐢ş = 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭

Şəkər çuğundurunun səpini yalnız bölgələr üzrə
rayonlaşdırılmış sortlarının yüksək reproduksiyalı
toxumlarından istifadə edilir.
Toxumların ölçüsü əsasən 3,5-4,5
millimetr, qismən 4,5-5,5 millimetr olmalıdır.
Dəqiq səpində norması 6-9 kiloqram/ha
olmalıdır.
Səpin əsasən 60 santimetr cərgəarası ilə aparılır
(Şəkil 2.38).
Nəmlik kifayət etmədikdə daha dəqiq çıxışlar
əldə etmək üçün torpaq səpindən əvvəl, bəzi hallarda
səpindən sonra sıxlaşdırılır.
Dəmyə zonalarda toxum səpənin arxasına
hamar vərdənə birləşdirilir, onun arxasınca isə
torpağı yumşaltmaq üçün yüngül mala, zəncir əlavə
edilir.
Şəkər çuğundurunu 3-4 gün ərzində torpaqda 5
santimetr dərinlikdə temperatur 6 0C-dən çox olanda
səpmək lazımdır.

Şəkil 2.37. Qarğıdalının intensiv becərilmə
texnologiyası.
1 - sahənin üzlənməsi;
2 - mineral gübrənin verilməsi;
3 - üzvi gübrənin verilməsi;
4 - şumlama;
5 - torpağın yazda düzləndirilməsi;
6 - herbsidin verilməsi;
7 - səpinqabağı becərmə;
8 - səpin;
9 - əkinlərin vərdənələnmə;
10 - cərgəarası becərmə;
11 - qarğıdalının dən üçün yığılması;
12 - qıcaların daşınması;
13 - qıcaların xırdalanması.

2.4. Kartof əkinində səpin texnikası
Kartof bitkisi digər kökümeyvəlilərdən fərqli
olaraq yumru ilə çoxalır. Yəni kartof toxumluq
yumruların aqrotexniki tələblər əsasında müəyyən
dərinliyə basdırılmaqla yetişdirilir. Bu məqsədlə
kartof basdıran maşınlardan istifadə olunur.
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Cərgəarası a = 60 sm
Şəkil 2.38. Şəkər çuğunduru səpiləcək
ləklərin səpin sxemi.

2.4.1. Kartof əkinində səpin texnikası
Kartofçuluq respublikamızda ən çox inkişaf
etmiş və əhalinin tələbatı olan sahədir. Kartof bitkisi
dağlıq və dağətəyi bölgələrdə geniş becərilir. Hətta
bəzi hallarda kartof yetişdirildiyi bölgəyə görə
fərqləndirilir. Qidalılıq keyfiyyətlərinə görə ən çox
tələb edilən Gədəbəy kartofu hesab edilir. Müxtəlif
sortları vardır.
Kartof bitkisi cərgə arası becərilən bitkidir.
Kartof adətən 2 və 4 cərgəli kartof basdıran
maşınlarla əkilir.
Şəkil 2.39-da 4 cərgəli kartof basdıran aqreqat
təsvir edilmişdir.
Əkinlə birlikdə maye şəklində dərman verilməsi
üçün maşın avadanlıqlaşdırılmışdır.
Qovuşuq cərgəarasını tənzimləmək üçün sol
marker işçi vəziyyətindədir.

Şəkil 2.39. 4 cərgəli kartof basdıran aqreqat.

Yadda saxlayın ki, əkin üçün nəzərdə tutulmuş
kartof yumruları 50-80 qram ölçüdə olmalı və
əkindən əvvəl nisbətən cücərdilməlidir. (Şəkil 2.40)

Şəkil 2.40. Maşınla əkin üçün nəzərdə
tutulmuş kartof yumruları.

Yadda saxlayın! Bəzən kartof yumruları əkin
üçün gecikdirildikdə cücərtilər həddindən çox uzanır.
Yumrular yeşiklərdən, torbalardan maşının kartof
üçün qutusuna töküləndə, əkən aparatın tutucularına
düşəndə sürtünmə nəticəsində qırılır. Bu isə
toxumun gözlərinin zədələnməsi deməkdir. Odur ki,
yumrularda uzun çıxıntılar əkindən qabaq
kəsilməlidir (Şəkil 2.41).
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Şəkil 2.41. Yumruların üzün cücərtiləri
əkindən əvvəl kəsilməlidir.

2.4.2. Kartof əkən maşının texnoloji prosesi
Kartof əkən maşın traktora asılır və GAV-dan
hərəkətə gətirilir.
Basdırma dərinliyi relyef köçürən təkər vasitəsi
ilə tənzimlənir (Şəkil 2.42, 2). Maşının önündə gedən
Yumşaldıcı pəncələr (4) torpağı yumşaldır. Kartof
yumruları qutudan (12) əkən aparatla (8), yumru
tutucularla (9) götürülür, şaquli istiqamətdə
qaldırılır, dönərək aşağı istiqamətdə torpağa
yaxınlaşdırılır. Yumrular torpağa yaxınlaşdıqda
yumrunu saxlayan barmaqlar ayrılır və yumru öz
ağırlığı ilə torpağa çığır açanın (6) açdığı cığıra düşür.
Yumru ilə birlikdə maşının konstruksiyasından asılı
olaraq qoyulmuş dərman qabından ucluq (7) vasitəsi
ilə maye dərman yumrunun düşdüyü laydan
aşağıdan torpağa
püskürülür. Dərmanın dəqiq
yerinə düşməsi lövhə ilə (11) tənzimlənir.
Yumruların üstü üstörtənlə torpaqlanır.
Əsas şərtlərdən biri ondan ibarətdir ki, uzununa
cərgələr düzxətli olmalıdır.
Əsas cərgə arası məsafədən meyletmə ±2 sm,
qovuşuq cərgəaralarından meyletmə ±10 santimetr
ola bilər (Şəkil 2.43) .
Kartof bitkisinin dibi doldurulmalı və suvarma
şırımları çəkilməlidir.
Kartof yumruları hamar əkində 8-14 santimetr,
qabarıqlı basdırmada 10-18 santimetr dərinlikdə
basdırılmalıdır.
Dərinlikdən meyletmə ±2 santimetrədək ola
bilər.
Kartofun tirə düzəltməklə 4 cərgədə
basdırılması şəkil 2.44-də verilmişdir.
Kartof yumrular cərgədə cərgəli əkində 23-32
santimetr addımla, kvadrat-yuvalı əkində isə hər
yuvaya 2 yumru olmaqla, eyni zamanda mineral
gübrə verməklə əkilir.
Əkin zamanı traktorun təkərlərinin cərgədə
yerləşməsi, kartof yumruları arası məsafə, cərgəarası
məsafənin gözlənilməsi sxematik olaraq şəkil 2.45-də
verilmişdir. Burada a) kartof 75 santimetr cərgəarası
ilə əkildikdə; b) cərgəarası 90 santimetr olduqda
verilir.
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Şəkil 2.42. Kartof əkən maşının texnoloji
prosesi.

Şəkil 2.43. Kartof əkinlərində cərgələrin
düzxətliyi gözlənilməlidir.

Şəkil 2.44. Kartofun tirədüzəldən maşınla
əkilməsi

Şəkil 2.45. Kartof əkinlərinin 75 santimetr və
90 santimetr cərgəarası ilə əkilməsi zamanı
yumruların yerləşmə sxemi.

2.4.3. Kartof əkinindən əvvəl sahənin və əkin
materialının hazırlanması
Sahə işə hazırlanır, sürümlərin hər iki başında
nəzarət şırımı ilə 10 metr enində dönmə zolağı
ayrılır.
Sahə qarğıdalı səpinində olduğu kimi hazırlanır.
Əkin materialı dəqiq hazırlanır, yumrular
çeşidlənir, və qablaşdırılır (Şəkil 2.46).
Şəkil 2.46. Kartofun əkin üçün çeşidlənməsi.

2.4.4. Aqreqatın tərtib edilməsi
Aqreqatı tərtib etmək üçün kartof basdıran
maşın səthi düz olan hamar yerə gətirilir.
Üfüqi vəziyyətdə qoyulur (Şəkil 2.47).

Şəkil 2.47. Tərtib edilməzdən əvvəl kartof
əkən aqreqatın düz, hamar səthdə
yerləşdirilməsi.

2.4.5. Traktorun
uyğunlaşdırılması

aqreqatlaşacağı

maşına

Kartof əkən maşının aqreqatlaşdırılacağı
traktor arxa hərəkətlə kartof basdırana elə
yaxınlaşdırılır ki, traktorun 3 nöqtəli asma
mexanizmi kartofbasdıranın asma bəndlərinə tuş
gəlsin. Lazım gəldikdə asma mexanizmin köməyi ilə
qollar lazım olan hündürlüyə gətirilir (Şəkil 2.48).
Bu zaman traktorçuya 1 nəfər mexanik kömək
edir.
Əvvəlcə kartof basdıranın növbə ilə aşağı sağ və
sol asılma barmaqları uyğun qaldırıcı qollara
birləşdirilir, sancaq keçirilir.
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Şəkil 2.48. Traktorun aqreqatlaşacağı maşına
uyğunlaşdırılması.

Sonra maşının asma qurğusunun orta bəndi
traktorun asma mexanizminin mərkəzi qoluna
birləşdirilir (Şəkil 2.49) Bunun üçün hidravlik asma
sisteminin hidravlik paylayıcısı endirmə vəziyyətinə
qoyulur. Mərkəzi qaldırıcı qolu maşının bəndinə
yaxınlaşdırılır
və
birləşdirilir.
Barmaqla
məhdudlaşdırılır.
Şəkil 2.49. Traktorun arxa hidravlik asma
sistemi.

2.4.6. Traktorun
paylayıcısı

hidravlik

asma

sisteminin

Şəkil
2.50-də
hidravlik
paylayıcının
zolotniklərini (üzərində bir neçə klapan olan val)
idarə edən qolları (1), paylayıcının gövdəsində (3)
zolotnik yerləşdiyi yuvası (2), paylayıcının
zolotnikini geri qaytaran yay (4) əsas işçi element
kimi göstərilmişdir.

Şəkil 2.50. Traktorun hidravlik asma
sisteminin paylayıcısı.

2.4.7. Aqreqatın işə hazırlanması
Aqreqat naturada tərtib edildikdən sonra işə hazırlanır, diqqətli baxılır, ehtiyac olduğu
halda bərkinmələr çəkilir, bərkidilir.
Yağlanılmalı qovşaq və oynaqlar müvafiq yağla yağlanır, hektara yumru və gübrə verimi
norması nizamlanır.
Nəzərə alın ki, cərgədə yumrular arası məsafə aqreqatın işçi sürətindən və güc ayıran valın
fırlanma tezliyindən asılıdır.
Əkin zamanı aqreqat məkik hərəkət üsulu ilə hərəkət edir.
İşin keyfiyyəti yumruların basdırma dərinliyindən meyletmələrə görə yoxlanılır.
Meyletmə ±2 santimetrdən çox olmalı deyil.
Boşluqlara cərgəli əkində 3 faiz, yuvalı və kvadrat-yuvalı əkində isə 5 faiz yol verilir.
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2.4.8. Pambığın səpilməsi
Pambığın səpilməsinə qoyulan aqrotexniki
tələblər.
Pambıq bitkisinin qozaları açılmış və ləçəkləri
yığım üçün açılmış vəziyyətdə şəkil 2.51-də verilir.
Pambıq çiyidi lifli və lifsiz - lütləşdirilmiş
formada olur.
Səpinə torpağın 8-10 santimetrdə temperatur
+12 - +14° C olduqda başlamaq lazımdır.
Lifli çiyidin hektara səpin norması-70-80
kiloqram, lifsiz çiyidin norması isə 20-25 kiloqram
olmalıdır.
Çiyid 4-5 santimetr dərinlikdə səpilir.

Şəkil 2.51. Pambıq bitkisinin görünüşü.

2.4.9. Pambıq səpən maşınlar
Lifsiz, lütləşdirilmiş toxumları səpmək üçün 4, 6
cərgəli pnevmatik dəqiq pambıq çiyidsəpən
maşından istifadə edilir (Şəkil 2.52).
Cərgə arası: 60-90 santimetr olmaqla səpə bilir.
Pnevmatik çiyidsəpən maşın traktorun GAV-dan
hərəkətə gətirilir.
Səpinlə birlikdə gübrə də verilir.
Hazırda respublikaya gətirilərək pambıq əkən
Şəkil 2.52. Türkiyənin Cansa Firmasının
fermerlər verilən pambıq çiyidi səpən pnevmatik
istehsal
etdiyi pnevmatik pambıq çiyidi səpən
çiyidsəpən maşınlar səpinlə birlikdə alaq otlarına
maşın.
qarşı mübarizə məqsədi ilə dərman da səpir.
2.4.10. Lifli çiyidsəpən maşınlar
Lifli çiyidi 4, 6, 8 cərgəli mexaniki toxum səpən
maşınla səpilir, səpinlə birlikdə gübrə də verilir.
Cansa CN 800 markalı 8 cərgəli gübrə verməklə
mexaniki çiyid səpən maşın şəkil 2.53-də verilmişdir.
Cərgə arası: 60-90 santimetr.
2.4.11. Aqreqatın hərəkət üsulu və iş rejiminin
seçilməsi
Səpin məkik hərəkət üsulunda 6-8 kilometr
sürətlə aparılır.
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Şəkil 2.53. Cansa CN 800 markalı 8 cərgəli
gübrəverənli mexaniki çiyid səpən maşın.

2.5. Toxumdan asılı olaraq torpaq səthinin
xırdalığı
Toxumun xüsusiyyətindən, kök sisteminin
quruluşundan,
vegetasiya,
yəni
inkişaf
xüsusiyyətlərindən, suya olan tələbatından asılı
olaraq səpiləcək torpağa müvafiq tələblər qoyulur.
Bu tələblərdən biri torpağın üst səthindəki layın
xırdalığıdır.
Səpindən əvvəl hər bitkinin aqrotexnikasına
uyğun torpaq səthini narın hazırlamaq lazımdır.
Toxumdan asıl olaraq torpaq səthinin xırdalığı
fərqli olur.
Səpiləcək bitkinin toxumlarının ölçülərindən,
cücərmə potensialından asılı olaraq müxtəlif
dərinlikdə basdırılır.
Həmçinin hər bitkinin səpini üçün torpaq
hazırlanarkən toxumun ölçüləri nəzərə alınmalıdır.
Pambıq səpiləcək sahədə torpaq narın hissələrədək
xırdalanmalı, yumşaldılmalı və ovxalamalıdır. (Şəkil
2.54).
2.5.1. Torpağın tərəvəz
üçün hazırlanması

toxumları

Şəkil 2.54. Pambıq səpiləcək sahədə torpaq
narın və yumşaq olmalıdır.

səpilməsi

Tərəvəz bitkilərinin toxumları, məsələn, soğan,
yerkökü, yonca, çuğundur, toxumları digər bitkilərin
toxumları ilə müqayisədə kiçik olduğu və dayaz
basdırıldığı üçün sahənin üst qatında torpaq narın
hissəciklərədək yumşaldılmalı və sahə lazer
hamarlayıcı ilə hazırlanmalıdır.
Şəkil 2.55-də lazer tipli hamarlayıcı təsvir
edilmişdir.
Lazer tipli hamarlayıcı hamarlayıcı buldozer
kovuşundan, dayaq qoşqu qurğusundan, dayaq
təkərlərindən və hamarlama dərinliyini nizamlayan
mexanizmdən ibarətdir.
Lazer hamarlayıcı traktorla aqreqatlaşır.
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Şəkil 2.55. Lazer tipli hamarlayıcı.

Lazer tirli hamarlayıcı torpaq səthini 100
metrdən 10 millimetrədək dəqiqliklə düzləndirmək
hamarlamaq üçündür. Lazer tipli hamarlayıcının
torpağı hamarlayan işçi orqanı kiçik buldozer
kovuşuna
bənzəyir,
en
götürümü
sahənin
ölçülərindən asılı olaraq 3 metrdən başlamış 10
metrədək hazırlana bilir. Hamarlayıcı işçi orqanın
uzunu boyunca böyük bazası traktorun quşqu
qurğusu ilə hamarlayıcının dayaq təkəri arasında
təmin edilir. Bu baza böyük olduqca hamarlayıcının
işinin dəqiqliyi artır.
Lazer
tipli
hamarlayıcının
traktorla
aqreqatlaşmış işçi vəziyyəti şəkil 2.56-da verilmişdir.
Torpağın
sıxlaşdırılması
torpağın
alt
qatlarından suyun tükəoxşar aralıqlarla yuxarı laya
çıxması üçün lazımdır. Bu səpindən sonra quru
havalarda çıxışların tezləşməsi üçün lazımdır(Şəkil
2.57).

Şəkil 2.56. Lazer tipli hamarlayıcının
aqreqatlaşmış işçi vəziyyəti.

Şəkil 2.57. Torpağın sıxlaşdırılması.
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Sərbəst iş üçün tapşırıqlar
1.

2.

3.

Səpin mövsümündə yaşadığınız ərazidə yaxınlıqdakı fermer təsərrüfatlarına səfər edərək
səpin ləklərinin hazırlanması prosesində iştirak edin.

Səpin üçün ayrılmış torpaq sahəsində əkiləcək bitki haqında məlumat alıb istifadə ediləcək
səpən maşın haqqında məlumat toplayın;

Taxıl toxumu səpən maşının işçi orqanının tipini, traktora aqreqatlaşmasını, toxumla
birlikdə gübrə verilməsini araşdırıb arayış tərtib edin;

4.

Cərgəarası becərilən bitkilərdən birinin qarğıdalı, pambıq, şəkər çuğunduru, günəbaxan və s.
toxum səpilməsində iştirak edin;

6.

Pnevmatik və mexaniki pambıq çiyidi səpən maşınların quruluşunda və texnoloji prosesində
olan fərqi müşahidə edin və izah edin;

5.

7.

8.

9.

Toxumsəpən maşının səpin normasına nizamlanmasında iştirak edin və normaya uyğunluğu
haqqında nəticə verin;

Qarğıdalı toxumu səpilməsi prosesində iştirak edin, cərgəarası və toxum arası məsafələri
yerində yoxlayıb aqrotexniki normadan meyletməni müəyyən edin;

Cərgəarası becərilən bitkilərdən birinin 90 santimetr cərgəarası ilə səpilməsi halı üçün sağ
və sol markerlərin çıxış uzunluqlarını hesablayın;
Pambıq əkinlərində qovuşuq cərgəaralarını müəyyən edin, onun eninin əsas cərgəaralarının
enindən meyletməsini müəyyən edin və nəticəni yol verilən meyl etmə ilə müqayisə edin;

10. Rayonunuzda fermer təsərrüfatlarının birində şitiləkən maşınlara şitilin əkilməsi prosesini
izləyin, cərgələrin düzxətli olmasını yoxlayıb yol verilən meyletmə ilə müqayisə edin;

11. Yaşadığınız ərazidə kartofun əkilməsi prosesində iştirak edin, toxumların çəkisini kartofun
basdırılma dərinliyini müəyyən edin və məlumat toplayın;
12. Kartof əkən maşını naturada traktorla aqreqatlaşdırma prosesində iştirak edin;

13. Rayonunuzda xırda toxumlu bitkilərin səpilməsi üçün torpağın səpinə hazırlanmasını
nəzərdən keçirin, torpağın üst səthində torpağın narınlığını əlinizlə yoxlayın;
14. Hər bir tapşırıq üzrə əldə etdiyiniz məlumatları qrup yoldaşlarınızla müqayisə və müzakirə
edin.
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Praktiki tapşırıqlar və fəaliyyətlər

Fəaliyyət

Tapşırıqlar
• İş paltarını geyinin lazım olan alətləri
•
•
•
•
•

1. Mövsümə uyğun olaraq toxum səpən
maşının səpin normasına qurulmasını
yerinə yetirin.

•

•
•
•
•
•
•

hazırlayın.
Texniki təhlükəsizlik qaydalarına diqqət
edin.
Bitkinin növündən asılı olaraq hektara səpin
normasını aqronomla dəqiqləşdirin.
Taxıl bitkisi üçün hektara 180-200 kiloqram
normanı səpən maşında quraşdırın.
Maşını yerdən qaldırıb çərçivəsinin altına elə
dayaq quyun ki, təkərlər sərbəst fırlansın.
Toxum qutusuna tutumunun 1/3 hissəsi
qədər toxum tökün.
Toxumsəpən maşının norma nizamlayıcı
dəstəyini 180-200 kiloqram ödəyən
bölgüsünə qoyun.
Toxum səpənin altına brezent parça sərin.
Təkəri fırladıb toxum səpən aparatları
toxumla doldurun.
Təkəri 15 dövr fırladın.
Brezentə tökülən toxumu toplayıb çəkin və
norma ilə müqayisə edin.
Normadan fərqlənərsə nizamlayıcı dəstəyi
müvafiq tərəfə doğru dəyişin.
Normaya uyğun gələnədək bu tənzimləməni
davam edin.

• İş paltarını geyinin lazım olan alətləri
•

2. Toxumsəpənin işinə nəzarəti yerinə
yetirin.

•
•
•

81

hazırlayın.
Texniki təhlükəsizlik qaydalarına diqqət edin.
Aqreqatın I, II və III gedişlərində səpinin
keyfiyyətini yoxlayın.
Toxumun basdırılma dərinliyini yoxlayın.
Cərgələrdə toxumun üstündəki torpağı açıb
toxumların basdırılma dərinliyini ölçün və
tələblə müqayisə edin.

• Toxumun faktiki dərinliyi azdırsa
•
•
•
•

cığıraçanların torpağa girmə dərinliyini
artırın. Çoxdursa əksinə edin.
Qovuşuq cərgə aralarının enini ölçün və
norma ilə müqayisə edin.
Üstörtmələrin və xərəklərin olmadığına əmin
olun.
Markerin çıxış uzunluğunun düzgünlüyünü
yoxlayın və lazım gəldikdə tənzimləyin.
Cərgələrin düzxətliyini yoxlayın.

• İş paltarını geyinin lazım olan alətləri
•
•
•
•
•
•
•

3. Kartof basdıran maşının traktora
aqreqatlaşdırılmasını yerinə yetirin.

•

•
•

•
•
•
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hazırlayın.
Texniki təhlükəsizlik qaydalarına diqqət edin.
Traktoru və kartofbasdıranı
müəyyənləşdirin.
Traktoru və kartofbasdıranı təmizləyin.
Kartof basdıran maşının üfüqi vəziyyətdə
olduğuna əmin olun.
Traktoru işə salıb kartof basdırana
yaxınlaşdırın.
Traktorun hidravlik sistemini paylayıcı
vasitəsi ilə endirmə vəziyyətinə qoyun.
Kartofbasdıranın asma bəndləri traktorun
asma mexanizminin 3 nöqtəli asma
bəndlərinə tuş gələndə parlayıcını neytral
vəziyyətə qoyun.
Mexanizatorla köməkçinin iştirakı və köməyi
ilə kartofbasdıranı asma mexanizminə
birləşdirin.
Birləşdirici barmaqların yerində olduğuna və
birləşmənin etibarlı olduğuna əmin olun.
Hidravlik asma sistemini qaldırma
vəziyyətinə qoyun, kartofbasdıranı nəqliyyat
vəziyyətinə gətirin.
Aqreqatı iş yerinə gətirin.
Kartofbasdıranın toxum qutusunu kartof
yumruları ilə doldurun.
Hektara səpin normasının düzgünlüyünə
əmin olun.

• İş paltarını geyinin lazım olan alətləri
•
•
•
•
•
•
•

4. Qarğıdalı və ya pambıq səpən maşının
işə hazırlanmasını yerinə yetirin.

•
•
•

•
•
•

hazırlayın.
Texniki təhlükəsizlik qaydalarına diqqət edin.
Traktoru və pambıq çiyidi səpəni
müəyyənləşdirin.
Traktoru və çiyid səpənin təmizliyinə əmin
olun.
Çiyidsəpən maşının üfüqi vəziyyətdə
olduğuna əmin olun.
Traktoru işə salıb çiyid səpənə yaxınlaşdırın.
Traktorun hidravlik sistemini paylayıcı
vasitəsi ilə endirmə vəziyyətinə qoyun.
Çiyidsəpən maşının asma bəndləri traktorun
asma mexanizminin 3 nöqtəli asma
bəndlərinə tuş gələndə parlayıcını neytral
vəziyyətə qoyun.
Mexanizatorla birlikdə çiyidsəpəni asma
mexanizminə birləşdirin.
Birləşdirici barmaqların yerində olduğuna və
birləşmənin etibarlı olduğuna əmin olun.
Hidravlik asma sistemini qaldırma
vəziyyətinə qoyun çiyidsəpəni nəqliyyat
vəziyyətinə gətirin.
Aqreqatı iş yerinə gətirin.
Çiyidsəpənin toxum qutusunu çiyidlə
doldurun.
Hektara səpin normasının düzgünlüyünə
əmin olun.

• İş paltarını geyinin lazım olan alətləri
•
•

5. Qarğıdalı və ya çiyid səpən aqreqatın
hərəkət üsulunu, iş rejimini müəyyən
edin və işin keyfiyyətini yoxlayın.

•
•
•
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hazırlayın.
Texniki təhlükəsizlik qaydalarına diqqət edin.
Cərgəli səpin aqreqatının sahədə hərəkət
üsulunu müəyyən edin.
Pnevmatik və mexaniki səpən maşın üçün
cərgəarası məsafəni quraşdırın.
Cərgədə toxum arası məsafəni qoyun.
Qarğıdalının dən və silos məqsədindən asılı
olaraq cərgədə toxumlar arası məsafənin
fərqli olduğunu unutmayın.

• Mexaniki və dəqiq səpində çiyidin hektara
•
•
•
•
•
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səpin norması fərqli olduğunu nəzərə alın.
Toxumun basdırılma dərinliyini yoxlayın.
Aqreqatın səpin zamanı hərəkət üsulunu
dönmə növünü müəyyən edin.
Qovuşuq cərgə aralarının enini ölçün və
meyletməni norma ilə müqayisə edin.
Markerin çıxış uzunluğunun düzgünlüyünü
yoxlayın və lazım gəldikdə tənzimləyin.
Cərgələrin düzxətliyini yoxlayın.

Nəzəri biliklərin qiymətləndirilməsi
Test 2
Sual 1. Səpən maşınların səpən aparatlarına hərəkət haradan verilir?
A) Mühərrikdən;
B) Kardan valından;
C) Güc ayıran valdan;
D) Maşının öz təkərindən.

Sual 2. Toxum səpən aqreqat sahədə hansı üsulla hərəkət etməlidir?
A) Çim basar;
B) Çim çevir;
C) Məkik;
D) Qarışıq;

Sual 3. Kartof basdıran və çıxaran maşınlar neçə cərgəli olur?
A) 1,2 cərgəli;
B) 2,3 cərgəli;
C) 3,4 cərgəli;
D) 2,4 cərgəli.

Sual 4. Toxum səpən maşınlarda markerin vəzifəsi nədir?

A) Gübrə verir;
B) Aqreqatın növbəti gedişini tənzimləmək üçün iz qoyur;
C) Kəltənləri əzir;
D) Suvarma şırımı açır.
Sual 5. Pambıq çiyidi səpən maşınlar hansı növdə olur?

A) Mexaniki;
B) Hidravlik;
C) Pnevmatik;
D) Mexaniki və pnevmatik.

Sual 6. Lazer hamarlayıcı hansı sahələrdə istifadə edilməlidir?

A) Torpağın üst qatında hamar, narın lay tələb edən toxumlar səpildikdə;
B) Damcı ilə suvarmada;
C) Səpinlə gübrə verdikdə;
D) Paxlalı bitkiləri səpdikdə.
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3. Torpağın mexaniki becərilməsinin onun strukturuna təsiri və onun
qarşısının alınma tədbirləri
Kənd təsərrüfatı ən çox zəhmət tələb edən sahədir. Bu zəhmətin böyük hissəsi kənd
təsərrüfatı bitkilərinin becərilməsinin payına düşür. Kənd təsərrüfatını texnikasız təsəvvür
etmək mümkün deyil. Yəni bitkilərin becərilməsində istehsalat proseslərinin mexanikləşdirilmə
vasitələri ilə yerinə yetirilməsi əl əməyinin azaldılmasına səbəb olur. Hər bir bitkinin
becərilməsində əməliyyatların maşın və avadanlıqlarla yerinə yetirilməsi önəmlidir. Bir
aqrotexniki əməliyyat üzrə gün ərzində 15-20 nəfər işçinin əllə yerinə yetirdiyi işi bir nəfərin
idarə etdiyi traktor və maşınla yerinə yetirmək mümkündür. Bu iqtisadi baxımdan sərfəlidir.
Lakin texnika torpaqda nə qədər hərəkət edirsə onun ağırlığından torpaq bir o qədər sıxlaşır.
Torpağın sıxlaşması onun strukturunun dəyişməsinə səbəb olur. Strukturun dəyişməsi isə
bitkilərin inkişafın müəyyən çətinliklər törədir. Bu çətinliklərin aradan qaldırılması üçün
müəyyən tədbirlər həyata keçirilir. Bu bölmədə qeyd edilən məsələlər öyrəniləcəkdir.
3.1. Torpağın
maşınla
strukturuna olan təsirləri

becərilməsinin

Traktor, kombayn, aqreqat, nəqliyyat vasitələri
və digər texnika tarlada bir neçə dəfə hərəkət etməli
olur. Aqreqatın torpaqla təmasda olan hissələri
özündən sonra müəyyən iz qoyur. Bu iz texnikanın
ağırlığından torpağa ötürülən təsirin nəticəsində
əmələ gəlir.
Bu iz torpağın sıxlaşdığını göstərir (Şəkil 3.1).

Şəkil 3.1. Texnikanın torpaq üzərində
hərəkətindən sonra yaranan iz.

Yadda saxlayın ki, torpaq becərən zaman
aqreqat tarlada hərəkələri zamanı traktorun və işçi
maşının ağırlığı ilə torpağı sıxlaşdırır, becərilən
bitkinin zərif çıxışlarını zədələyir (Şəkil 3.2).
Şəkil 3.2. Aqreqatın tarlada hərəkəti zamanı
torpağın sıxlaşması və bitkinin zədələnməsi.
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3.1.1. Traktorun və kənd təsərrüfatı maşınının
torpağa etdiyi təsirin izahı
Hər bir aqreqatın, traktorun və kənd təsərrüfatı
maşınının torpağa etdiyi təsir onun ağırlığından
asılıdır.
Traktorların ağırlığının 50 faizi qabaq təkərlərə,
50 faizi isə arxa təkərlərə düşür, traktora hər hansı
texnika asılmış və ya qoşulmuşdursa torpağa edilən
təsir qüvvəsi də artır (Şəkil 3.3).
Şəkildən göründüyü kimi texnikanın ağırlığı çox
olduqca torpağa edilən təsir artır.

Şəkil 3.3. Traktorun və kənd təsərrüfatı
maşınının torpağa etdiyi təsir.

3.1.2. Traktor və kənd təsərrüfatı maşınlarının
hərəkət hissələri
Traktor və kənd təsərrüfatı maşınları torpaq
üzərində hərəkət hissələri ilə hərəkət edir.
Təkərli traktorların arxa və qabaq hərəkət
hissələri təkərli olur.
Bəzi traktorların qabaq və arxa təkərləri eyni
ölçüdə olur (Şəkil 3.4).
Bəzi traktorlarda isə arxa təkərlərin ölçüsü
qabaq təkərlərdən böyük olur (Şəkil 3.5).

Şəkil 3.4. Təkərli traktorun hərəkət hissələri.

3.2. Şinlər - torpağa düşən təzyiq
Təkər traktorun və digər kənd təsərrüfatı
maşınlarının əsas hərəkət hissəsidir (Şəkil 3.6).
Təkər traktorun arxa körpüsündən verilən fırlanma
hərəkətini torpaqla təmas nəticəsində traktorun
hərəkətinə çevirir.

Şəkil 3.5. Arxa təkərləri böyük ölçüdə olan
traktor.

Şəkil 3.6. Traktor təkərləri.
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Təkərlər disklərə oturdulur. Disklər traktorun
arxa və qabaq körpülərinin oxlarına boltlarla
birləşdirilir (Şəkil 3.7)

Şəkil 3.7. Traktor təkərinin diski.

Təkərin rezindən olan şinləri traktorun
ağırlığından və təyinatından asılı olaraq fərqli ölçüdə
olur.
Ümumi təyinatlı traktorların təkərləri enli olur
(Şəkil 3.4).
Cərgəarası becərən və xüsusi təyinatlı
traktorların təkərləri nisbətən ensiz olur (Şəkil 3.8).

Şəkil 3.8. Ensiz traktor təkəri.

Traktor şinlərini, ölçüləri ilə fərqləndirirlər.
Şinlərin ölçüləri onun xarici və daxili diametri,
eni və hündürlüyüdür.
Şəkil 3.9-dakı işarələr şinin ölçülərini göstərir.
D-xarici diametridir,
d-daxili diametri,
H-təkərin hündürlüyü,
B-təkərin enidir.
Adətən şinin üzərində onun ölçüləri və
istehsalçı zavodun adı göstərilir.
Şəkil 3.9. Traktor şinlərinin ölçüləri.
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Adətən Şinin üzərində onun ölçüləri göstərilir,
buna şinin markalanması deyilir (Şəkil 3.10)
Şəkildə:
• 1-ci rəqəm (205) təkərin enidir, millimetrlə;
• 2-ci rəqəm (60) şinin profilinin
•
•
•
•

hündürlüyünün eninə nisbətidir faizlə;
3-cü işarə (R) şinin radial konstruksiyalı
olduğunu göstərir;
4-cü rəqəm (16) disk üçün oturtma diametri
dyüm (düymə) ilə (16”) göstərilir;
5 - şinə düşən yükün indeksidir, kiloqramla;
6 - sürət indeksidir, kilometr/saat.

1

2

3

4

5

6

Şəkil 3.10. Şinin markalanması.

Dyüm qeyri metrik uzunluq ölçü vahididir. Bəzi
ölkələrdə istifadə edilir. 1 ingilis dyümü (inch) 25,4
millimetrə bərabərdir.
3.2.1. Şinlərin elementləri
Təkərlərin əsas hissəsi olan şinlər bir neçə qat
rezinləşdirilmiş və içərisində məftil olan bərk
rezinləşdirilmiş elementlərdən ibarətdir.
Onun torpaqla ilişən hissəsi müxtəlif naxışları
olan protektor adlanır Şəkil 3.11-də şinin düzbucaqlı
kəsiyi göstərilmişdir.
Şəkil 3.11. Şinin kəsiyi.

3.2.2. Maşının
ağırlığının traktora nəzərən
balanslaşdırılması
Əksər hallarda traktora aqreqatlaşan kənd
təsərrüfatı maşınlarının ağırlığından traktorun
təkərlərinə düşən yükün balansı pozulur, ağırlığı
balanslaşdırmaq üçün həm arxa oxa həm də qabaq
oxa əks yüklər əlavə edilir (Şəkil 3.12).
Bu traktorun ağırlığını artırır.
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Şəkil 3.12. Traktora əks yüklərin əlavə
edilməsi.

3.2.3. Texnikanın ağırlığından torpağa düşən
təzyiq
Texnikanın ağırlığının hərəkət hissələrinin
torpaqla görüş sahəsinə (torpağa toxunan hissənin
sahəsi nəzərdə tutulur) nisbəti torpağa düşən
təzyiq adlanır.
Torpağa düşən təzyiq sxematik olaraq şəkil
3.13-də təsvir edilmişdir.
Təzyiq kiloqram/sm2, bar və N/sm2-la ölçülür.

Şəkil 3.13. Texnikanın ağırlığından torpağa
düşən təzyiq.

3.2.4. Torpağa düşən təzyiqin hesablanması
Torpağa düşən təzyiq nə qədər az olarsa
torpağın kipləşməsi-sıxlaşması bir o qədər az olur.
- Təkərli texnikanın bir təkərinin torpaqla görüş
sahəsi şəkil 3.14-dəki kimi, cüzi xəta nəzərə alınmasa
𝑆𝑡ə𝑘 = 𝐿 ∙ 𝐵 ′ sahəsinə bərabərdir.
𝐿 𝑣ə 𝐵 ′ təkərin torpaqla görüş sahəsinin
ölçüləridir, santimetrlə ölçülür.
-Traktorun dörd eyni təkəri olduğunu nəzərə
alsaq, torpağa düşən təzyiq traktorun ağırlığının bu
sahənin 4 mislinə bölünməsi ilə təyin edilir., başqa
sözlə:
𝐺

𝑡
2
𝑝𝑡𝑜𝑟𝑝 = 4∙𝐿∙𝐵
′ 𝑘𝑞/𝑠𝑚 ,

𝐺𝑡 −traktorun çəkisidir, kiloqram
Məsələn traktorun ağırlığı 𝐺𝑡 = 7000 kiloqram,
1 təkərin görüş sahəsi 𝐿 ∙ 𝐵 ′ = 40 ∗ 55 = 220 𝑠𝑚2
olarsa onda torpağa düşən xüsusi təzyiq
𝐺

𝑘𝑞

7000

𝑘𝑞

𝑡
𝑝𝑡𝑜𝑟𝑝 = 4∙𝐿∙𝐵
′ 𝑠𝑚2 = 4∗220 = 7,95 𝑠𝑚2 təşkil edir.
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Şəkil 3.14. Traktor təkərinin torpağa təsiri.
Təkərin torpaqla görüş sahəsi.

3.2.5. Texnikanın təkərinin torpağa təsirinin
dərin qatlarda əks edilməsi
Kənd təsərrüfatı texnikasının torpağa düşən
təzyiqi torpağın dərin qatlarına qədər təsir edir.
Hətta ağır traktorlarda 90 santimetr dərinlikdə
təsir göstərə bilir.
Dərinlik artdıqca təzyiq azalsa da təsir dairəsi
genişlənir (Şəkil 3.15).
Şəkildən görünür ki, təkərin torpaqla təmas
sahəsində təzyiq 1,4 N/sm2 –dan başlayaraq dərinlik
artdıqca təsir sahəsi genişlənir. Məsələn, dərinlik 20
santimetr olanda təzyiq 1,4 N/sm2 –dırsa, dərinlik 80
santimetr olanda təzyiq 0,7 N/sm2 –təşkil edir.
Lakin, təsir sahəsinin radiusu 80 santimetr
dərinlikdə 30-35 santimetr təşkil edir.

Şəkil 3.15. Texnikanın təkərinin torpağa
təsirinin dərin qatlarda əks edilməsi.

3.2.6. Traktor təkərlərinin enindən asıl olaraq
torpağa düşən təsirin dəyişməsi
Traktorların və kənd təsərrüfatı maşınlarının
şinləri müxtəlif ölçüdə olur.
Bu, texnikanın təyinatından və ağırlığından
asılıdır. Xüsusi təzyiqin dərinliyə təsiri təkərin eni ilə
tərs mütənasibdir (Şəkil 3.16).
Şəkildən görünür ki, təkərin eni az olduqda
ağırlıqdan torpağa düşən təsirin dərinliyə nüfuz
etməsi artır.
Burdan belə bir nəticə çıxır ki, ağırlıq artdıqca
təkərlərin eni də artmalıdır.
Yəni dar təkər daha dərinə enli təkər isə böyük
enə təsir edir.
Müşahidə göstərir ki torpağa düşən təzyiqin
eninin dərinliyə hasıli təxminən sabit olur.
1-ci təkərdə dərinlik 60 santimetr, eni kiçik, 2-ci
təkərdə dərinlik 55
santimetr, eni bir az çox, 3-cu təkərdə dərinlik
48 santimetr, çox olduğu görünür.
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Şəkil 3.16. Traktor təkərlərinin enindən asıl
olaraq torpağa düşən təsirin dəyişməsi.
1 - nazik şinlər;
2 - standart şinlər;
3 - enli şinlər.

3.3. Torpağın (kipləşməsi) sıxlaşması
Aqreqatın gedişindən sonra buraxdığı izdə
torpaq traktorun təkəri düşməyən cərgəarasına
nisbətən sıxlaşır.
Cərgəarası yumşaltmalarda torpağın dərin
qatlarında aqreqatın ağırlığından əmələ gələn
kipləşmə tam aradan qaldırılmır (Şəkil 3.17).
Torpağın kipləşməsi zərərli haldır. Bitkilərin
inkişafına mane olan amillərdən biridir.

Şəkil 3.17. Aqreqatın gedişindən sonra cərgə
aralarında torpağın sıxlaşması.

Tırtıllı traktorlarda torpağa düşən təzyiq
Qeyd etmək lazımdır ki, təkərli traktorlara nisbətən
tırtıllı traktorlarda torpağa düşən təzyiq azdır.
Səbəbi odur ki, tırtılların ölçüləri təkərə nisbətən
böyükdür, yəni torpaqla görüş sahəsi təkərlə
müqayisədə çoxdur (Şəkil 3.18).
Şəkil 3.18. Tırtıllı traktorların görünüşü.

3.3.1. Tırtıllı
etdiriciləri

traktorların

tırtıllı

hərəkət

Tırtıllı traktorların hərəkət hissəsi traktorun
hər iki tərəfində simmetrik yerləşmiş tırtıllı hərəkət
etdiricidir.
Tırtıl dəmir bəndlərin ardıcıl olaraq bir biri ilə
oynaq birləşməsindən əmələ gəlir.
Tırtıllı hərəkət etdirici tırtıldan, arxa aparan
ulduzcuqdan, dayaq vərdənələrindən, tutucu
roliklərdən və qabaq istiqamətverici təkərdən
ibarətdir (Şəkil 3.19). Tırtıl aparan ulduzcuğa və
istiqamətverici təkərin çənbərinə keçirilməklə
hərəkət edir.
Dayaq vərdənələri yayla birləşdirilir və cüt cüt
yerləşir, bunlar traktorun ağırlığını tırtıllara ötürür
və tırtılın düzxətli hərəkətini təmin edir.
Tutucu diyircəklər tırtılın üst hissədən
sallanmasının qarşısını alır.
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Şəkil 3.19. Tırtıllı traktorların tırtıllı hərəkət
etdiriciləri.

3.3.2. Tırtıl bəndi
Tırtıllı traktorun tırtılları bəndlərdən və oynaq
birləşdirici
barmaqlardan
ibarətdir.
Tırtıllar
traktorun bazasından (aparan ulduzcuğun oxu ilə
istiqamətverici təkəri oxu arasındakı məsafə) asılı
olaraq 42-43 tırtıl bəndindən ibarət olur.
Tırtıl bəndləri bir-biri ilə barmaq vasitəsi ilə
birləşdirilir (Şəkil 3.20).

Şəkil 3.20. Bir-biri ilə birləşdirilmiş 3 ədəd
tırtıl bəndi.

3.3.3. Tırtıllı texnikanın torpaqla görüş sahəsi
Tırtıllı texnikanın torpaqla görüş sahəsi tırtılın
eninin tırtılın torpaqla təmasda olan hissəsinin
uzunluğuna hasilinin 2 misli qədərdir.
Bu sahə hər iki tərəfdə olan tırtılın görüş
sahəsini ifadə edir.
Şəkil 3.21-də göstərilən halda 1 tırtılın torpaqla
təmas sahəsi 1.72 m2 -təşkil edir.
Tapşırıq: Onda traktorun tırtıllı hərəkət
etdiricisinin ümumi görüş sahəsini siz sərbəst işdə
müəyyən edəcəksiniz.
3.3.4. Tırtıllı hərəkət etdiricinin
boyunca torpağa düşən təzyiq

Şəkil 3.21. Tırtıllı texnikanın torpaqla görüş
sahəsi.

uzunluğu

Tırtıllı hərəkət etdirici böyük sahə ilə torpaqla
təmasda olduğundan onun uzunluğu boyunca
torpağa düşən təzyiq fərqli olur.
Şəkil 3.22-dən görünür ki, tırtılın uzunu
boyunca ortada təzyiq çox, traktorun qabağında
azdır, traktorun arxasına doğru azalma gedir.
Lakin ümumi götürəndə arxa və qabaq hissədə
təzyiq təxminən eynidir. Qabaqdakı iki təzyiq
sahələri arxadakı iki təzyiq sahələrinə təxminən
bərabərdir.
Tapşırıq: Bunu öz sözlərinizlə izah edin.
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Şəkil 3.22. Tırtıllı hərəkət etdiricinin
uzunluğu boyunca torpağa düşən təzyiqin
dəyişməsi.

3.3.5. Tırtıllı hərəkət etdiricinin tarımlığı
Tırtıllı hərəkət etdirici müəyyən tarımlığa malik
olmalıdır.
Bu göstərici tırtılın üst hissəsində iki tutucu
diyircək arasında tırtılın sallanma məsafəsi ilə
müəyyən edilir (Şəkil 3.23).
Vaxtaşırı olaraq tırtılın sallanması, yəni
tarımlığı yoxlanılır.
Bunun üçün diyircəklərin üstündə tırtılın
üstünə (1) düz taxta parçası qoyulur. Onun alt
hissəsindən tırtılın sallandığı yerdə üstdən ən yaxın
hissəsinədək olan məsafə xətkeşlə (2) ölçülür. Bu
məsafə tırtılın tarımlığını göstərir.

Şəkil 3.23. Tırtıllı hərəkət etdiricinin
tarımlığının ölçülmə sxemi.

3.3.6. Tırtıllı hərəkət etdiricinin tarımlığının
nizamlanması
Tırtılın tarımlığı onun sallanması ilə müəyyən
edilir.
Tutucu diyircəklər arasında tırtılın sallanma
məsafəsi normal halda 3-5 santimetr olmalıdır.
Normadan çox olduqda tırtılın tarımlığı
istiqamət verici təkərin traktorun çərçivəsinə
Şəkil 3.24. Tırtıllı hərəkət etdiricinin
nəzərən yeri (B) qabağa, az olduqda isə geriyə
tarımlığının nizamlanması.
çəkilməklə nizamlanır.
Tırtılın tarımlığını istiqamətverici təkərlə nizamlayırlar.
Bu zaman istiqamət verici təkəri traktorun çərçivəsinə nəzərən irəli çəkmək lazımdır.
Bu teleskopik vintli mexanizm vasitəsi ilə yerinə yetirilir (Şəkil 3.24).
3.3.7. Tırtılın tarımlığının normada olması nə
üçün lazımdır
Tarımlıq
tırtılın
aparan
ulduzcuqla
istiqamətverici təkər arasında normal, müqavimətsiz
Şəkil 3.25. Tırtılın tarımlığının traktorun
hərəkət etməsi və tırtılın altına iri maneə düşdükdə
hərəkətinə təsiri.
asanlıqla keçə bilməsi üçün lazımdır.
Tırtılın altına maneə düşəndə tırtıl onun üzərinə çıxır və o dartılır (Şəkil 3.25). Əgər tırtıl
həddindən çox tarım olsa onda traktorun qabaq və ya arxa tərəfi torpaqdan aralanacaq, torpaqla
ilişmə zəifləyəcək. Bu isə traktorun hərəkətini çətinləşdirir.
Tırtıl norma daxilində boş olanda isə diyircəkli yasqıların birləşdirici yayların sıxılması
hesabına tırtıl torpaq səthində ilişmədən ayrılmır, traktorun hərəkəti davam edir.
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3.3.8. Tırtıllı
asqıları

hərəkət

etdiricinin

diyircəkli

Tırtılllı traktorlarda əksər hallarda diyircəkli
asqılar qoyulur (Şəkil 3.26). Diyircəkli asqılar tırtılın
hərəkətini təmin etməklə, birləşdirici yayının
sıxılması hesabına tırtılın altına düşən maneəni
keçməyə imkan yaradır.

Şəkil 3.26. Tırtıllı hərəkət etdiricinin
diyircəkli asqıları.

3.3.9. Tırtıllı traktorların aqrotexniki açıqlığı
Bəzi ümumi və xüsusi təyinatlı traktorların
hərəkət hissələri tırtıllı olur.
Müasir traktorlarda aqrotexniki açıqlığın
yüksək olması çox əhəmiyyətlidir. Bu tırtıllı
traktorlarla cərgəarası becərmə əməliyyatlarının
aparılmasına imkan verir.
Tırtıllı traktorlarda aqrotexniki açıqlıq aparan
ulduzcuğun istiqamətverici təkərlərə nisbətən
hündür yerləşdirilməsi ilə əldə olunur (Şəkil 3.27).
3.3.10. Yüksək
təkərli traktor

aqrotexniki

açıqlığına

Şəkil 3.27. Tırtıllı traktorların aqrotexniki
açıqlığı.

malik

Aqrotexniki açıqlığı yüksək olan traktorlar
yüksək klirensli traktorlar adlanır.
Təkərli traktorlarda güc ötürmə orqanlarında
əlavə ötürücü qoyulduğu üçün traktorun dartı gücü
azalır.
Pambıqçılıqda,
tütünçülükdə,
qarğıdalı,
günəbaxan və digər texniki bitkilərin becərilməsində
yüksək aqrotexniki açıqlığa malik traktorlar daha
əlverişlidir (Şəkil 3.28).
Şəkil 3.28. Yüksək aqrotexniki açıqlığa malik
Məsələn, İtaliyanın Lamdini firmasının istehsal
təkərli traktor.
etdiyi Poüerfarm 110 HC traktorları yüksək klirensli
traktordur.
Müasir yüksək klirensli traktorlarda aqrotexniki açıqlıq bitkinin hündürlüyündən asılı
olaraq tənzimlənə bilir. Qarğıdalı, günəbaxan bitiklərinin xəstəlik və zərərvericiləri ilə
mübarizədə qollu çiləyici ilə becərmə apararkən bitkinin boyu yüksək olduğu üçün aqrotexniki
açıqlıq traktorun çərçivəsini təkərlərə nəzərən qaldırmaqla tənzimlənir.
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Tinglik təsərrüfatlarında, çayçılıqda və digər
sahələrdə istifadə edilmək üçün daha yüksək
klirensli traktorlar istehsal edilir (Şəkil 3.29).
Şəkil 3.29. Daha yüksək klirensli traktorlar.

3.3.11. Yarım tırtıllı traktorlar
Torpağa düşən təzyiqi azaltmaq, traktorun
keçiciliyini artırmaq məqsədi ilə bəzi təkərli
traktorların arxa aparan oxu tırtıllı hazırlanır (Şəkil
3.30).
Şəkil 3.30. Yarım tırtıllı traktorlar.

3.3.12. Taxılyığan
hissələri

kombaynların

hərəkət

Adətən taxılyığan kombaynların arxa və qabaq
hərəkət hissələri təkərli olur (Şəkil 3.31).
Almaniyanı CLAAS firmasının istehsal etdiyi
Dominator 130 taxılyığan kombaynları ölkəmizin
fermer
təsərrüfatlarında,
servis
xidməti
müəssisələrində istifadə edilir.

Şəkil 3.31. Təkərli hərəkət hissəli taxılyığan
kombayn.

3.3.13. Yarım tırtıllı hərəkət hissəli kombayn
Çəltik sahələrində nəmlik çox olduğu üçün
çəltik yığan kombaynın hərəkət hissələr yarım tırtıllı
hazırlanır. Yarım tırtıllı hərəkət hissələrinin qabaq
aparan oxu tırtıllı olur (Şəkil 3.32).
Tırtılın torpaqla görüş sahəsi təkərə nisbətən
çox olduğu üçün texnikanın manevrliyi və keçiciliyi
yüksək olur.
Italiyanın Laverda firmasının istehsal etdiyi
Laverda lM-400 markalı çəltikyığan kombayn
“Astaraçay” MMC-yə lizinq yolu ilə verilmişdir.
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Şəkil 3.32. İtaliyanın Laverda firmasının
istehsal etdiyi Laverda lM-400 markalı yarım
tırtıllı hərəkət hissəli çəltikyığan kombayn.

3.3.14. Yarımtırtıllı hərəkət hissəli kombaynlar
Belçikanın New Holland firmasının istehsal
etdiyi TC-seriyalı kombaynlarının yarım tırtıllı
modelləri çəltik və yüksək nəmlikli sahələrdə taxıl və
qarğıdalı yığımında istifadə edilir.
Qarğıdalı yığmaq üçün taxılyığan kombaynın
biçən hissəsinin taxıl başlığını söküb, qarğıdalı başlığı
quraşdırmaq lazımdır (Şəkil 3.33).
Tırtıllı hərəkətetdiricili texnikanın funksional
üstünlükləri
Tırtıllı hərəkətetdiricisi olan texnika təkərli
texnikaya nisbətən torpaqla ilişməsi kifayət edici
olduğu üçün tarlada torpağın nəmliyi normadan
yüksək olsa belə işləyə bilir, asan manevr edə bilir ki,
bu da məhsul itkisini azaltmağa, məhsuldarlığı
artırmağa imkan verir (Şəkil 3.34). Torpaqla
ilişmənin kifayət etməsi hesabına daha böyük en
götürümlü maşınla aqreqatlaşdırıla bilir.
3.3.15. Texnikanın yamaclarda dayanıqlığı

Şəkil 3.33. Yarım tırtıllı hərəkət hissəsi olan
çəltik və yüksək nəmlikli sahələrdə taxıl və
qarğıdalı yığan kombayn.

Şəkil 3.34. Tırtıllı hərəkətetdiricisi texnika.

Tırtıllı hərəkət etdiricisi olan texnikanın enli və
torpaqla təmas sahəsi təkərli traktorlara nisbətən
çox olduğu üçün texnikanın yamacda etibarlı
dayanıqlığını təmin edir (Şəkil 3.35.).
3.4. Torpağın becərilməsi ilə torpaq eroziyası,
rütubətlilik, su buraxma və torpağın lillənməsi
arasında əlaqə
Torpağın strukturluğu: Torpağın strukturluğu
yumşalma zamanı torpağın xırda topacıqlara dağılma
qabiliyyətidir.
Hər dəfə texnika torpaqda hərəkət etdikdə
onun strukturluğu pozulur, kipliyi artır. Fərqli kipliyə
malık torpaqların strukturluğunun görünüşü şəkil
3.36-da verilmişdir.
1 - yaxşı strukturlu torpaq;
2 - normal strukturlu torpaq;
3 - zəif strukturlu torpaq.
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Şəkil 3.35. Tırtıllı traktorun yamaclarda
dayanıqlığı yüksəkdir.

Şəkil 3.36. Fərqli strukturluğa malik
torpaqlardan görüntü.

3.4.1. Strukturluğun
çətinliklər

pozulmasının

yaratdığı

Strukturluğu pozulmuş torpaqları şumlayarkən
böyük enerji sərf edilir. Çünki belə toraqların
müqaviməti normal strukturlu torpaqlara nisbərən
çox olur (Şəkil 3.37).
Şəkil 3.37. Strukturluğun pozulmasının
yaratdığı çətinliklər.

3.4.2. Torpağın məsaməliyi

Məsaməlik torpağın mexaniki elementləri arasındakı məsamələrin-hava boşluqlarının
göstəricisidir.
Ən çox məsaməlik strukturlu torpaqlarda rast gəlinir.
Torpağın məsaməliliyi torpağın üst qatında dərinliyə nisbətən çox olur. Məsaməlilik
torpağın su və hava buraxma qabiliyyətini qiymətləndirmək üçün lazımdır.
3.4.3. Şumdan sonra torpağın məsaməliyinin
dəyişməsi
Şumdan sonra torpağın məsaməliyi artır. Bu
onunla izah olunur ki, məsaməlik şumlama zamanı
torpaq kəltənləri arasındakı boşluqlar yaranır və
məsaməlik yüksəlir. Şəkil 3.38-də şumdan sonra
torpağın məsaməliyinin dəyişməsi göstərilmişdir.

Şəkil 3.38. Şumdan sonra torpağın
məsaməliyinin dəyişməsi.

3.4.4. Məsaməliyin yüksəldilməsi
Torpaqda
məsaməliyi
yüksəldən
əməliyyatlardan biri də kultivasiyadır. Becərmə
dərinliyi səviyyəsində torpağın strukturu bərpa
edilir və məsaməlik yüksəlir (Şəkil 3.39).
Şəkil 3.39. Məsaməliyin kultivasiya
aparmaqla yüksəldilməsi.
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3.4.5. Torpağın bərkliyi və onun texnikanın işçi hissələrinə təsiri
Torpağın bərkliyi, becərən maşınların tez yeyilməsinə səbəb olur.
Torpağın nəmliyi həddindən çox azaldıqda torpaq bərkiyir.

3.4.6. Torpağın
yapışması

texnikanın

işçi

orqanlarına

Torpağın nəmliyi çox olduqca torpağın becərən
maşının işçi orqanlarına yapışması artır (Şəkil 3.40).
Bunun nəticəsində becərmə dərinliyi pozulur,
texnikanın təkərlərinin torpaqla ilişməsi hərəkəti
çətinləşdirir, texnikanın ağırlığı və müqaviməti artır
və s. nəticədə işin keyfiyyəti pisləşir.

Şəkil 3.40. Torpağın texnikanın işçi
orqanlarına yapışması.

3.4.7. Torpağın sıxlaşması
Cərgə aralarında torpaq daha çox sıxlaşır:
Dartıcı vasitələrin və becərən işçi maşının
təkərləri torpaqda təkərin eni və cərgənin uzunu
boyunca zolağı öz ağırlığından asılı olaraq müxtəlif
dərinlikdə Bu zolağın eni təkərlə torpağın təmas
sahəsinin enidir (Şəkil 3.41).

Şəkil 3.41. Torpağın sıxlaşması.

3.4.8. Təkərin bitkinin kök sisteminə təsiri

Təkər cərgə arasının düz ortası ilə hərəkət
etdirilməlidir ki, bitki zədələnməsin.
Bitkiyə nə qədər yaxın sürülərsə bitkinin kök
sistemi və gövdəsi bir o qədər çox zədələnər.
Şəkil 3.42-də traktorun təkərindən solda bitkiyə
daha yaxın məsafədə sürüldüyü üçün bitki və kök
sistemi zədələnmiş, bitkinin inkişafı zəifləmişdir.

Şəkil 3.42. Təkərin bitkinin kök sisteminə
təsiri.

3.4.9. Torpağın kipliyinin artmasının fəsadları
Kiplik və ya sıxlıq torpağın vahid həcminin kütləsidir. Yaxud bir kub santimetr həcmə malik
torpağın çəkisi deməkdir.
Torpaq nə qədər çox yumşaldılarsa onun kipliyi, sıxlığı bir o qədər az olar.
Torpağın təkrar becərilməsi onun kipləşməsinə səbəb olur.
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3.4.10. Torpağın sıxlığının ölçülməsi
Torpağın sıxlığını ölçmək üçün sıxlıq ölçən
cihazlardan istifadə olunur.
Sıxlıq ölçən cihazlar mexaniki və ultrasəsli olur.
Cihazın vericili ucluğu sərbəst gedənədək
torpağa yeridilir, dərinlik və torpağın sıxlığı cihazın
ekranında görsənir (Şəkil 3.43).
Kipliklə torpağın su, hava, istilik və qidalanma
rejimləri ilə əlaqəli olduğundan məhsuldarlıqla
birbaşa əlaqəsi vardır.
3.4.11. Torpağın kipliyinin bitkinin inkişafına
təsiri

Şəkil 3.43. Torpağın sıxlığının cihazla
ölçülməsi.

Kipliyi artmış, bərk torpaqda bitkilərin kök
sistemi yaxşı inkişaf edə bilmir. Şəkil 3.44-də fərqli
kipliyə malik torpaqlarda bitkinin kök sisteminin
inkişafı müqayisəli verilmişdir.
I - sıxlığı çox olan bərk torpaqda bitki kökünün
vəziyyəti;
II - yumşaqlığı normal olan torpaqda bitki
kökünün vəziyyəti;
Göründüyü kimi sıx torpaqda bitkinin kökü zəif
inkişaf edir.
3.4.12. Qidalı
qabiliyyəti

maddələrin

mənimsənilmə

Şəkil 3.44. Fərqli kipliyə malik torpaqlarda
bitkinin kök sisteminin inkişafının
müqayisəsi.

Sıxlığı çox olan torpaqda bitki qidalı
maddələrdən səmərəli istifadə edə bilmir, bitkinin
inkişafı zəifləyir. Şəkil 3.45-də üç fərqli sıxlığa malik
torpaqda çuğundur kökü yumrusunun inkişafı təsvir
edilmişdir.

1 - çox sıx torpaqda çuğundur yumrusunun və
yarpaqların vəziyyəti;
2 - az sıx torpaqda çuğundur yumrusunun və
yarpaqların vəziyyəti;
3 - normal sıxlığa və yumşaqlığa malik torpaqda
çuğundur yumrusunun və yarpaqların vəziyyəti;
Burada K - kök yumrusunu, ştrixli xətlər
arasındakı zolaq kök yumrusunun əsas inkişaf
zolağını göstərir.
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Şəkil 3.45. Bitkinin fərqli sıxlığa malik
torpaqda inkişafı.

Məsaməlik az olduğundan suvarma ilə verilən su torpağın dərin qatlarına sızıb keçə bilmir.
Torpağın üst qatlarının yuyulmasına və ya üst qatda toplanıb qaysaq əmələ gəlməsinə
səbəb olur ki, bu da torpağın havalanmasını pisləşdirir, strukturunu pozur, bioloji (vegetasiya
dövründə) məhsul itkisi artır, məhsuldarlıq azalır.
3.4.13. Torpağın
alınması yolları

korlanmasının

qarşısının

Mexaniki
becərmədən
sonra
torpağın
korlanmasının qarşısını hansı tədbirlərlə almaq olar.
Aşağıdakı bəzi tədbirləri nəzərdən keçirək.
Torpağa sistematik olaraq üzvü gübrələrin
verilməsi (Şəkil 3.46).
Üzvi gübrələr bərk və ya quru, şirə, maye
formada olur.
Şəkil 3.46. Torpağın korlanmasının qarşısının
alınması üçün torpağa üzvi gübrələrin
Quru üzvi gübrə kimi peyin və torfdan istifadə
verilməsi.
edilir.
3.4.13.1. Maşınların
azaldılması

gedişlərinin

sayının

• Bu

məqsədlə
geniş
en
götürümlü
aqreqatlardan istifadə torpağın sıxlaşmasını
azaldır;
• Kiçik sahələrdə aqreqatın gedişlərinin sayı
çoxdur;
• İri massivlərdə geniş en götürümlü
maşınlardan istifadə edilməsi məqsədə
uyğundur;
• Belə aqreqatla bir gedişdə 2-3 aqreqatın eni
qədər sahəni becərdikdə torpağın sıxlaşması
dəfələrlə azalır (Şəkil 3.47).

3.4.13.2. Geniş
tətbiqi

en

götürümlü

Şəkil 3.47. Geniş en götürümlü aqreqatlardan
istifadə torpağın sıxlaşmasını azaldır.

aqreqatların

Hazırda böyük ölçülü sahələrdə işləmək üçün
geniş en götürümlü aqreqatlara üstünlük verilir.
Dünyanın ən məşhur firmaları böyük en
götürümlü aqreqatlar istehsal edir.
Almaniyanın HORCSH firmasının geniş en
götürümlü, Horsch Maestro 2475 sürətli pnevmatik
toxum səpən aqreqatın sahədə işi şəkil 3.48-də
verilmişdir.
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Şəkil 3.48. Geniş en götürümlü, Horsch
Maestro 2475 sürətli toxum səpən aqreqatın
sahədə işi.

3.4.13.3. Kombinə
istifadə

edilmiş

aqreqatlardan

Kombinə edilmiş aqreqat bir gedişdə eyni
zamanda bir neçə əməliyyatı yerinə yetirən aqreqata
deyilir.
Odur ki, kombinə edilmiş aqreqatlardan istifadə
edilir. Kombinə edilmiş aqreqatı şəkil 3.49-da təsvir
edilmişdir. Bu aqreqat eyni zamanda toxum səpir,
torpağı mahmızlı vərdənə ilə hamarlayır və
sıxlaşdırır (Şəkil 3.49).

Şəkil 3.49. Horsch Sprinter SW markalı anker
tipli kombinə edilmiş toxum səpən aqreqat.

3.4.13.4. Aqrotexniki əməliyyatların
birləşdirilməsi
Pambıqçılıqda
şumlama
və
malalamakəltənlərin əzilməsi əməliyyatlarını dərin yumşaltma
və torpağın oxlanması əməliyyatında birləşdirmək
mümkündür. Bu riper adlı kənd təsərrüfatı maşını ilə
yerinə yetirilir. İtaliyanın Mascho Caspardo
firmasının istehsal etdiyi riper şəkil 3.50-də verilir.
Riperin işçi orqanları kultivatorda olduğu kimi iki
cərgədə düzülmüş isgənə şəkilli pəncələrdir.
Pəncələr elə düzülür ki, üst örtmələr gözlənilsin,
xərəklərin qoyulmasına yol verilmir.

Şəkil 3.50. İtaliyanın Mascho Caspardo
firmasının istehsal etdiyi riper.

3.4.13.5. Traktorun təkərlərinin cüt qoyulması
Müasir daha ağır traktorlarda cüt təkərlərdən
istifadə edilir (Şəkil 3.51). Nəticədə torpağa düşən
xüsusi təzyiqin 2 dəfə azalmasına səbəb olur.

Şəkil 3.51. Traktorlarda cüt təkərlərin
qoyulması torpağa düşən xüsusi təzyiqi
azaldır.
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3.4.13.6. Torpağın bitişkənliyi
Bitişkənlik - torpağın becərilmə keyfiyyətini
pisləşdirir, aqreqatın hərəkətini çətinləşdirir. Bu,
torpağın nəmliyi və mexaniki tərkibindən çox
asılıdır. Bitkinin kök sisteminin inkişafına pis təsir
edir.
Lillik - bitişkənlik əlaqəlidir. Torpaqda gil və lil
hissəcikləri çox olarsa bitişkənlik o qədər yüksək və
ya aşağı ola bilər. Bitişkənlik torpağın rütubətindən
də asılıdır. Torpaqda çürüntülərin çox olması
bitişkənliyi azaldır. Torpağın strukturluluğun
yaradılması bitkilərin inkişaf şəraitini yaxşılaşdırır,
torpağın mexaniki becərilməsini yüngülləşdirən
mühüm tədbirdir.
Yapışqanlıq - torpağın mexaniki tərkibindən,
struktur dərəcəsindən və rütubətindən asılıdır.
Rütubəti eyni olan torpaqlarda lil hissəcikləri
çoxdursa və strukturluğu azdırsa, tozludursa
yapışma dərəcəsi yüksək olur.
Yapışmanı aradan qaldırmaq üçün torpaq
becərən maşınların hazırlanmasında sürtünməyə
qarşı davamlı materiallar tətbiq etmək lazımdır.
Torpağın çox kiplənməsinin qarşısını almaq və
həm də torpaqdan səmərəli istifadə etmək üçün
təkrar əkinlərdən istifadə edilir. Məsələn, bizim
ölkəmizin iqlimi üçün xarakterik olan odur ki, taxıl
məhsulu yığılan kimi ardınca silos məqsədi üçün
qarğıdalı əkmək olar (Şəkil 3.52).
Buna sıfır becərmə də deyilir.

Şəkil 3.52. Təkrar əkinlərin aparılması
torpağın kipləşməsinin qarşısını alır və
torpaqdan istifadənin səmərəsini artırır.

3.4.14. Torpaqların su saxlama qabiliyyətləri

Bərkimiş və bərkiməmiş torpaqların su saxlama
qabiliyyətləri fərqli olur.
Bərk torpaqlarda məsaməlik az olduğu üçün
suvarma suyu və atmosfer çöküntülərinin suyu
torpağın dərin qatlarına keçə bilmir, torpağın üst
səthində toplanır (Şəkil 3.53). Bu da torpaq səthində
qalın qaysaqların əmələ gəlməsinə səbəb olur.
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Şəkil 3.53. Bərk torpaqlarda məsaməliyin az
olması səbəbindən suvarma suyu və atmosfer
çöküntüləri torpağın üst səthində toplanır.

3.4.15. Torpaqda qaysağın əmələ gəlməsi
Suvarmadan sonra su torpaq səthində qalıb
buxarlanır, suyun tərkibində olan lil torpaq səthinə
çökür və istiliyin təsirindən səthdə qaysaq əmələ
gəlir, bu da torpaqdakı suyun tez buxarlanmasına
səbəb olur (Şəkil 3.54).
Nəticədə torpaq bərkiyir.
Selləmə suvarmadan sonra torpağın səthində iri
çatlı qaysaqlar yaranır (Şəkil 3.55).

Şəkil 3.54. Torpağın səthində əmələ gəlmiş
qaysaq.

3.4.16. Torpaqda suyun saxlanma qabiliyyəti
Bərkimiş və bərkiməmiş torpaqlarda suyun
saxlanma qabiliyyəti suyun torpağa şaquli
istiqamətdə hopması ilə izah edilir. Şəkil 3.56-da
müxtəlif məsaməli torpaqlarda suyun torpağa
hopması göstərilmişdir.
• Su şaquli istiqamətdə dərinliyə yaxşı keçir;
• Su dərinliyə pis keçir.

Şəkil 3.55. Selləmə suvarmadan sonra
torpağın səthində yaranmış iri çatlı
qaysaqlar.

Şəkil 3.56. Torpaqda suyun saxlanma
qabiliyyəti.
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Sərbəst iş üçün tapşırıqlar
1.

Yaşadığınız ərazidə yaxınlıqdakı fermer təsərrüfatlarına hər hansı aqreqatın torpaq səthində
qoyduğu izi müşahidə edin.

3.

Rayonunuzda torpağın strukturluğunu yoxlayın.

2.

Traktorun və kənd təsərrüfatı maşınının torpağa etdiyi təzyiqi izah edin.

4.

Enli və dar təkərli traktorun sahədə izini müqayisə edin və torpağın sıxlaşmasındakı fərqi
izah edin;

6.

Tırtıllı traktorda tırtılın sallanmasını taxta parçası və xətkeşdən istifadə etməklə yoxlayın;

5.

Təkərli traktorun şinlərinin ölçülərini izah edin;

7.

Tırtıllı və təkərli traktorların hərəkət hissələrindəki əsas fərqi araşdırın, torpaqla ilişmələrin
fərqini izah edin;

9.

Rayonunuzda taxıl biçildikdən sonra təkrar əkin aparan fermer təsərrüfatına səfər edin və
təkrar əkini müşahidə edin;

8.

Yaşadığınız ərazidə fərqli sıxlığa malik torpaqlarda əkilmiş qarğıdalı, çuğundur və başqa
bitkinin kök sisteminin yaxşı və zəif inkişaf etdiyi yerləri arayın və bitkinin zəif inkişafını
izah edin;

10. Rayonunuzda iki fərqli bərklikdə olan torpaqdan nümunə götürüb, torpaqların su saxlama
qabiliyyətini yoxlayın;

11. Hər bir tapşırıq üzrə əldə etdiyiniz məlumatları qrup yoldaşlarınızla müqayisə və müzakirə
edin.
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Praktiki tapşırıqlar və fəaliyyətlər

Fəaliyyət

Tapşırıqlar
• İş paltarını geyinin.

• Texniki təhlükəsizlik qaydalarına diqqət

edin.

• Aqreqatın sahədə hərəkətindən sonra

torpaqda olan izin dərinliyini ölçün.

• Torpağın aqreqatın sıxlaşdırdığı yerdə sıxlığı

yoxlayın.

• Suyun adi yerdə və aqreqatla sıxlaşdırılmış

1. Maşın traktor aqreqatının hərəkət
hissələrinin torpağa təsirini müəyyən
edin.

yerdə torpağa hopma vaxtını yoxlayın.

• Aqreqatın gedişləri çox olan yerdəki bitki ilə

traktorun təkərinin izi olmayan cərgədə
bitkilərin kök sistemini müqayisə edin.

• Aqreqatın gedişləri çox olan yerdəki bitki ilə

traktorun təkərinin izi olmayan cərgədə
bitkilərin boy inkişafını yoxlayın.

• Traktorun izindən və cərgədə bitki arasında

eyni həcmdə torpaq nümunəsi götürüb
torpağın strukturluğunu, nəmliyini, və başqa
göstəriciləri yoxlayın.

• Bütün müqayisələrin fərqini cədvəl şəklində

tərtib edin və fərqləri izah etməyə çalışın.

• Torpağın sıxlaşmasını qiymətləndirin.
• İş paltarını geyinin.

• Texniki təhlükəsizlik qaydalarına diqqət

2. Təkərli və tırtıllı hərəkət etdiriciləri olan
traktorların torpağı sıxlaşdırmasını və
torpaqla ilişmə keyfiyyətini müqayisə
edin.

edin.

• Təkərli traktorla aqreqatlaşmış maşının

sahədə hərəkətindən sonra torpaqda olan
izin dərinliyini ölçün.

• Tırtıllı traktorla aqreqatlaşmış maşının

sahədə hərəkətindən sonra torpaqda olan
izin dərinliyini ölçün.

• Torpağın aqreqatların sıxlaşdırdığı cərgə
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aralarında sıxlığı yoxlayın.

• Suyun hər iki aqreqatla sıxlaşdırılmış cərgə

arasında torpağa hopma vaxtını ölçün.

• Təkərli və tırtıllı traktorların gedişləri çox

olan cərgələrdəki bitkilərin kök sistemini
fərqini müqayisə edin.

• Təkərli və tırtıllı traktorların gedişləri çox

olan cərgələrdəki bitkilərin boy inkişafını
yarpaqlarının sayını yoxlayın.

• Təkərli və tırtıllı traktorların gedişlərinin

izindən və cərgədə bitki arasında eyni
həcmdə torpaq nümunəsi götürüb torpağın
strukturluğunu yoxlayın.

• Təkərli və tırtıllı traktorların gedişləri düşən

cərgədə bitkilərin zədələnməsini yoxlayın.

3. Geniş en götürümlü və kiçik en
götürümlü aqreqatların torpağı
sıxlaşdırmasının fərqini müəyyən edin.
4. Tək və cüt təkərli traktorlarla
aqreqatlaşdırılmış maşınların torpağı
sıxlaşdırmasının fərqini müəyyən edin.

5. Üzvi və mineral gübrə verilmiş və ya
gübrə verilməmiş sahələrdə aqreqatların
gedişlərindən sonra torpağın
sıxlaşmasını müəyyən edin və müqayisəli
qiymətləndirin.

• Bütün müqayisələrin fərqini cədvəl şəklində

tərtib edin və fərqləri izah etməyə çalışın.

• 2-ci tapşırıqdakı eyni əməliyyatları geniş en

götürümlü və kiçik en götürümlü aqreqatlar
üçün icra edin və nəticələri təhlil edin.

• 2-ci tapşırıqdakı eyni əməliyyatları tək və cüt

təkərli aqreqatlar üçün icra edin və
nəticələri təhlil edin.

• 2-ci tapşırıqdakı eyni əməliyyatları üzvi və

mineral gübrə verilmiş və gübrə verilməmiş
sahələrdə aqreqatın hərəkətindən sonra icra
edin və nəticələri təhlil edin.

Əldə etdiyiniz nəticələr barədə hesabat tərtib
edin.
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Nəzəri biliklərin qiymətləndirilməsi
Test 3
Sual 1. Aqreqatın sahədə hərəkəti torpağa necə təsir edir?

A) Torpağın üst qatını yumşaldır;
B) Torpağı sıxlaşdırır;
C) Bitkini əzir;
D) Becərmə dərinliyini azaldır.

Sual 2. Torpağın sıxlaşmasının nə zərəri var?

A) Bitkinin kök sistemi əzilir;
B) Torpağın nəmliyi artır;
C) Torpağın strukturluğu pisləşir;
D) Su torpağa asan hopur.

Sual 3. Traktorun tırtıllı hərəkət etdiricilərinin təkərlərdən üstünlüyü nədir?
A) Enlidir, torpağı sıxlaşdırmır;
B) Torpağa batmır;
C) Torpaqla yaxşı ilişir və torpağı az sıxlaşdırır;
D) Torpağın dərin qatlarına təsir etmir.

Sual 4. Torpağın sıxlaşmasının nə kimi fəsadları olur?

A) Cərgələr əyri olur;
B) Qovuşuq cərgə arası çox olur;
C) Bitkinin kök sistemi zəifləyir və bitki zəif inkişaf edir;
D) Suvarma suyu bitkiyə yaxşı çatır və bitki yaxşı inkişaf edir.

Sual 5. Torpağın sıxlaşmasının qarşısını almaq üçün hansı tədbir görülür?
A) Təkərlərin eni böyüdülür və cüt təkərlər tətbiq edilir;
B) Toxumu torpaqda dayaz basdırmaq lazımdır;
C) Tez-tez sulamaq lazımdır;
D) Bitkiyə dərman verilir.

Sual 6. Böyük en götürümlü və kombinə edilmiş aqreqatların tətbiqi nə üçün lazımdır?
A) Çəkilən xərcləri azaltmaq üçün;
B) İşi tez qurtarmaq üçün;
C) Torpağın sıxlaşmasını azaltmaq üçün;
D) Sahəyə toxum sərfini azaltmaq üçün.

108

4. Üzvi və qeyri-üzvi gübrə səpən maşınların iş prinsipi və maşınlarla
işləmək
Üzvi gübrələrin səpilməsi üçün müxtəlif tipli peyin dağıdanlardan istifadə edilir.
Üzvi gübrələrdən hazırlanmış şirələrin səpilməsi üçün xüsusi maye gübrə səpən
texnikadan istifadə edilir.
Mineral və üzvi gübrələr kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığını güclü artırır.
Mineral gübrələr dənəvər halda olur və xüsusi maşınlarla tarla səthinə, şum altına, səpinlə
birlikdə və vegetasiya dövründə yemləndirici kimi verilir.
Mineral gübrələrin səpilməsi üçün səpələyici işçi orqanlı maşınlardan istifadə edilir.
Mineral gübrələr bitkinin vegetasiya dövründə yemləndirici kimi verilir. Bunun üçün
yemləndirici gübrə verən kultivatorlardan istifadə edilir.
4.1. Bərk və ya maye halında olan üzvi gübrələrin səpilməsi. Peyinsəpən
Üzvi gübrələr bərk və ya quru, şirə, maye formada olduğundan onları sahəyə xüsusi qoşma
və yarım qoşma texnika ilə səpələyirlər. Quru üzvi gübrə kimi peyin və torfdan istifadə olunur.
4.1.1. Bərk üzvi gübrələr
Torf, peyin, kompost, torf-peyin qarışığı zəngin
üzvi gübrə hesab edilir (Şəkil 4.1).
Torpaq iqlim şəraitindən asılı olaraq hər
hektara 30-50 ton üzvi gübrə verilməlidir.
Şəkil 4.1. Bərk halda üzvi gübrə.

4.1.2. Torf,
hazırlanması

peyin,

kompost

Torpağın münbitliyinin
peyin və kompost qarışığı
edirlər.
Bu qarışığın lay-lay
hündürlükdə, 2x (6-8)
əlverişlidir (Şəkil 4.2).

qarışığının

artırılması üçün torf,
hazırlayaraq istifadə

olmaqla 1,5 metr
ölçüdə hazırlanması
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Şəkil 4.2. Torf, peyin, kompost qarışığının
hazırlanma sxemi.

4.1.3. Üzvi gübrələrin səpilməsi
Kompostu, peyini və torfu səpələmək üçün olan
yarım qoşqu tipli bərk gübrə dağıdan maşından
istifadə edilir (Şəkil 4.3). Üzvi gübrədağıdan maşınlar
banının tutumundan asılı olaraq 4, 6,8,10 və s.
yüktutumlu olur.

Şəkil 4.3. Yarım qoşqu tipli üzvi gübrə
dağıdan maşın.

4.1.4. Şirəli gübrə qarışığının hazırlanması
Torf-peyin şirəsi və digər şirəli gübrə qarışıqları
fermanın yaxınlığında ayrılmış və hazırlanmış xüsusi
yerdə hazırlanır. Şirə böyük həcmli, dərinliyi 1-1,5
olan çalada hazırlanır. Hazırlanmış şirəsəpələyənə
yüklənməzdən əvvəl eyni tərkibli olması üçün
qarışdırılır. Bu xüsusi qurğu ilə yerinə yetirilir (Şəkil
4.4).

Şəkil 4.4. Şirəli gübrə qarışığının hazırlanması
və qarışdırılması.

4.1.5. Maye halında olan gübrələrin səpilməsi
Torf-peyin şirəsindən hazırlanan duru halda
qarışıq gübrəni şirə səpələyən texnika ilə sahələrə
səpələnir. Şirə səpələyən texnikanın banı sistern
formasında olur, şirəni səpələmək üçün fırlanma
hərəkəti traktorun GAV-dan alır, yarım qoşma olur.
(Şəkil 4.5).
Texnika əvvəlcə traktorla aqreqatlaşır,
Onun qoşqu bəndi traktorun qoşqu qurğusuna
tuşlanıb hər ikisinin deşikləri üst-üstə düşdükdə
barmağı şaquli istiqamətdə keçirməklə birləşdirilir.
Texnika işini qurtardıqdan sonra, yuyulur,
təmizlənir, traktordan açılır, onun qoşqu bəndinin
altında olan dayaq qaldırılır və texnika bu vəziyyətdə
saxlanılır.
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Şəkil 4.5. Maye halında olan gübrələri
səpələyən yarım qoşqu texnika.

4.1.6. Torf-mineral kompost qarışığı
Torf-mineral kompost, qarışıqlar gübrə kimi
sahələrə verilir. Tərkibi zəngin olan bu qarışıq da
peyin dağıdan qurğularla səpələnir.
Torfdan hazırlanan kompost bitkilərə faydalıdır
(Şəkil 4.6).
Şəkil 4.6. Torf-mineral kompost qarışığı.

4.1.7. Üzvi gübrələri dağıdan texnika
Üzvi gübrələri dağıtmaq üçün dağıdıcılardan
istifadə edilir.
Peyin dağıdanların səpələyici işçi orqanı şaquli
və üfüqi vəziyyətdə yerləşən olur.
Şəkil 4.7-də böyük yükgötürmə qabiliyyətli,
yarım qoşma peyini şaquli səpələyən aqreqatın işi
göstərilmişdir.
Göründüyü kimi bu texnikanın peyini səpələyən
işçi orqanları şaquli vəziyyətdə yerləşir və peyini
aqreqatın hərəkət istiqamətinə köndələn istiqamətdə
dağıdır.

Şəkil 4.7. Üzvi gübrələri dağıdan texnika.

4.1.8. Şaquli yerləşmiş səpələyici işçi orqanlı
peyin dağıdan

Peyin, maşının arxasında şaquli və ya üfüqi
vəziyyətdə
yerləşmiş
qarşı-qarşıya
fırlanan
səpələyici şneklərlə səpələnir.
Şaquli yerləşmiş səpələyici şnekli peyin dağıdan
maşın şəkil 4.8-də verilir.
Maşının əsas işçi orqanları 2 ədəd şnek tipli
səpələyicidir.
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Şəkil 4.8. Şaquli yerləşmiş səpələyici işçi
orqanlı peyin dağıdan.

Peyin dağıdan işçi orqan qarşı-qarşıya, cüt-cüt
işləyən üzəri dişli şnekli barabandan ibarətdir.
Barabanlar elə yerləşdirilmişdir ki, peyini
aqreqatın hərəkəti istiqamətində geriyə, sağ və sol
tərəfə bərabər səpələyir. Şneklər val üzərində
şahmat qaydasında yerləşdirildiyi üçün
peyin
onların arasından keçəndə xırdalanır və böyük
sürətlə mərkəzdən qaçan qüvvənin hesabına
kənarlara atılır (Şəkil 4.9).
4.1.9. Peyin
nəqletdirici

dağıdanların

banı

və

tamasalı

Peyin dağıdanların banının döşəməsində uzunu
boyunca 2 ədəd zəncirli tamasalı nəqletdirici
yerləşdirilir.
Nəqletdirici
zəncirin
üzərində
bərabər
məsafələrdən bir yerləşmiş ramasa-lövhəciklər
peyini dağıdıcıya tərəf yönləndirir (Şəkil 4.10).
Nəqletdirici banın arxasına doğru hərəkət etməklə
üzərindəki tamasalar peyini peyin dağıdan işçi
orqana fasiləsiz verilməsini təmin edir.

Şəkil 4.9. Peyin dağıdan texnikanın şaquli
yerləşmiş işçi orqanları.

Şəkil 4.10. Peyin dağıdanların banı və
tamasalı nəqletdirici.

4.1.10. Səpələyici şnekləri üfüqi yerləşmiş peyin
dağıdan maşın

Peyin səpələyən işçi orqan banın arxasında
üfüqi vəziyyətdə yerləşdirilir (Şəkil 4.11). Bu tip işçi
orqan peyini xırdalayaraq aqreqatın arxasınca
səpələyir.
Şaquli
yerləşmiş
işçi
orqanlı
peyindağıdanlarla müqayisədə bu texnika peyin daha
böyük endə səpələyə bilir.
4.1.11. Kombinə
dağıdan maşın

edilmiş

işçi

orqanlı

peyin

Bəzi firmalar üfüqi dağıdıcı qurğu ilə diskli
səpələyici işçi orqanları kombinə edilmiş variantda
tətbiq edirlər.
SİP firmasının dağıdıcı qurğusu kombinə edilmişdir,
məqsəd peyinin daha dəqiqliklə bərabər və böyük en
götürümdə səpilməsini təmin etməkdir (Şəkil 4.12).
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Şəkil 4.11. Səpələyici şnekləri üfüqi yerləşmiş
peyin dağıdan maşın.

Şəkil 4.12. Kombinə edilmiş işçi orqanlı peyin
dağıdan maşın.

4.1.12. Üzvi gübrəni qabaq
səpələyən peyin dağıdan maşın

yan

tərəfdən

Kuhn firmasının bərk üzvi gübrədağıdan
maşınlarında gübrə dağıdan işçi orqan, ənənəvi
olaraq banın arxa hissəsində deyil, ön hissədə
yerləşdirilir və yanlara səpələyir (Şəkil 4.13).
4.1.13. Bərk üzvi gübrəni,
orqanla dağıdan maşının

yanda yerləşən işçi

Hi-Spec firmasının istehsal etdiyi gübrə dağıdan
maşının yanda yerləşən işçi orqanları bərk üzvi
gübrələri yan tərəfdən dağıdır. İşçi orqanlar böyük
sürətlə işləyən zəncirdən və iri ucluqlu
dağıdıcılardan ibarətdir (Şəkil 4.14).
Banın en kəsiyi dairə formalı hazırlanır.
Digər modellərdən fərqi, etibarlığının yüksək,
banının tutumunun böyük olmasındadır.
Banın həcmi 6,7 m3 və 8,4 m3 olur.

Şəkil 4.13. Kuhn firmasının istehsal etdiyi
bərk üzvi gübrəni qabaq yan tərəfdən
səpələyən peyin dağıdan maşın.

Şəkil 4.14. Bərk üzvi gübrəni yandan dağıdan
maşın.

4.1.14. Üzvi gübrəni yandan dağıdan maşının işçi
orqanları

Hi-Spec firmasının yana dağıdan maşınların
üstünlüyü ondadır ki,
əlavə olaraq iri ölçülü
təkərlərlə, peyin tullayıcıların və zəncirlərin
avtomatik yağlayıcısı ilə təchiz edilmişdir (Şəkil
4.15). Banı uzunsov formada hazırlanır, işçi orqanlar
traktorun GAV-dan hərəkətə gətirilir.

Şəkil 4.15. Üzvi gübrəni yandan dağıdan
maşının işçi orqanları

4.2. Peyin şirəsi səpən maşınlar

Peyin şirəsi maye halda olduğu üçün torpağa
tez hopur. Odur ki, bitkilər tərəfindən daha yaxşı
mənimsənilir.
Peyin şirəsi xüsusi maşınla səpilir.
Westem WF-LS firmasının istehsalı olan peyin şirəsi
səpələyən aqreqat şəkil 4.16-da təsvir edilmişdir.
Peyin şirəsi mərkəzi nasos vasitəsi ilə çəndən
sorularaq şlanqlar vasitəsi ilə səpələyici ucluqlara
verilir. Çiləyici ucluqlar şirəni torpağa çiləməklə işi
Şəkil 4.16. Westem WF-LS firmasının istehsalı
yerinə yetirir.
olan peyin şirəsi səpən maşın.
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4.2.1. Westem WF-LS firmasının istehsalı olan
peyin şirəsi səpən maşının sahədə işi
Maşın yarım qoşqudur və çəninin tutumundan
asıl olaraq 100-150 a.q. gücündə traktorla
aqreqatlaşır.
Əməliyyat aqreqatın məkik hərəkəti ilə yerinə
yetirilir.
Şəkil 4.17-dən göründüyü kimi aqreqatın
dönmə zamanı da işçi vəziyyətdə olur. Odur ki,
dönmə zamanı ayrılmış dönmə zolağının eni ilməkli
dönmədə olduğu kimi aqreqatın enindən 2 dəfə
böyük olmalıdır.
4.3. Bərk və maye
gübrələrin səpilməsi

halında

olan

Şəkil 4.17. Westem WF-LS firmasının istehsalı
olan peyin şirəsi səpən maşının sahədə işi.

mineral

4.3.1. Mineral gübrələr
Mineral gübrələr dənəvər halda olur (Şəkil
4.18).
Sahələrə asma, diskli mərkəzdən qaçan tipli
gübrəsəpənlə səpilir.
Maşın traktorun
arxa gedişi ilə asma
mexanizminə asılır.
Birləşdirilir və sahənin kənarında kisədə olan
gübrələri maşının banına boşaldır.

Şəkil 4.18. Dənəvər halda olan mineral
gübrələr.

4.3.2. Mineral gübrələrdən istifadənin bitkiyə
təsiri
Mineral gübrə verilmiş sahədə bitkinin yerüstü
və torpaq altı hissələri yaxşı inkişaf edir, yarpaqların
rəngi şux olur. Bitkinin boyu və məhsuldarlığı artır.
Şəkil 4.19-da yaxşı gübrələnmiş kartof
əkinlərinin görünüşü verilmişdir.
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Şəkil 4.19. Yaxşı gübrələnmiş kartof
əkinlərinin görünüşü.

4.3.3. Gübrə verilməyən sahələrdə bitkilərin
inkişafı zəifləyir
Gübrəverilən və
verilməyən sahələrdə
bitkilərin inkişafı fərqli olur, bu gözlə də seçilə bilir.
Gübrəsiz sahələrdə bitkilər zəif inkişaf edir.
Şəkil 4.20-də gübrə verilməmiş zəif inkişaf edən
kartof sahəsi göstərilmişdir.
Şəkil 4.20. Gübrə verilməyən zəif inkişaf
etmiş kartof sahəsi.

4.4. Qutulu (yeşikli) gübrə səpən
Hazırda müxtəlif tutumlu üzvi və mineral gübrə
səpələyən maşınlar istehsal edilir.
Türkiyənin Cansa, Karataş, Agroinal və başqa
firmalarının istehsal etdiyi mineral gübrə səpən
maşınlar hazırda təsərrüfatlarımızda geniş istifadə
edilir.
Cənubi Koreyanın IRIS firmasının istehsal
etdiyi kiçik ölçülü-toz halında mineral gübrələri rəqsi
hərəkətlə sağa-sola dönməklə səpələyən IRIS IP -900
markalı rəqsi hərəkətli mineral gübrə verən maşının

təsviri şəkil 4.21-də verilmişdir.

Gübrəsəpən maşının soplosu – səpələyici
borusu reduktor vasitəsi ilə sağa sola dönməklə toz
halında gübrəni sahəyə səpələyir.

Şəkil 4.21. Cənubi Koreyanın IRIS firmasının
istehsal etdiyi IRIS IP -900 markalı kiçik
ölçülü-toz halında mineral gübrələri rəqsi
hərəkətlə səpələyən maşın.

4.4.1. Mərkəzdən qaçma prinsipi ilə mineral
gübrə səpələyən maşınlar
Mərkəzdən qaçma prinsipi ilə işləyən diskli
səpicili maşınlar mineral gübrələri sahənin səthinə
mərkəzdən qaçma üsulu ilə səpir.
Bu maşınların əsas işçi orqanı üzərində lövhələr
olan disklərdir.
Hazırda diskli səpicili mineral gübrə səpən
maşınlardan geniş istifadə edilir (Şəkil 4.22).
115

Şəkil 4.22. Mərkəzdən qaçma prinsipi ilə
mineral gübrə səpələyən maşınlar.

4.4.2. İki tərəfli kompost, gübrə verən maşın
Cənubi Koreyanın IRIS firmasının istehsal etdiyi
çox funksiyalı GAV-dan hərəkətə gətirilən IODD1300J markalı iki tərəfli kompost, gübrə verən maşın
şəkil 4.23-də təsvir edilmişdir.
Şəkil 4.23. Cənubi Koreyanın IRIS firmasının
istehsal etdiyi IODD-1300J markalı iki tərəfli
kompost, gübrə verən maşın.

4.4.3. Yandan səpələyən mineral gübrə səpən
maşın
Cənubi Koreyanın IRIS firmasının istehsal etdiyi
IRIS 2000 markalı 2000 l gübrə tutumlu, 8-24 metr
en götürümlü mineral gübrəsəpən maşının sahədə işi
şəkil 4.24-də verilmişdir.
Şəkil 4.24. Cənubi Koreyanın IRIS firmasının
istehsal etdiyi IRIS 2000 markalı yandan
səpələyən gübrə səpən maşın.

4.4.4. Gübrəsəpən
aqreqatlaşması

maşınların

traktorla

Mineral gübrəsəpən maşınlar traktorun arxa
gedişi ilə asma mexanizmindən asılır.
Üç nöqtəli asma mexanizminə birləşdirilir və
sahənin kənarında kisədə olan gübrələri maşının
banına boşaldır (Şəkil 4.25).
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Şəkil 4.25. Gübrəsəpən maşınların traktorla
aqreqatlaşması.

4.4.5. Mineral gübrələrin qablaşdırılması və
istifadəsi
Hal hazırda təyinatından asılı olaraq tərkibi
xüsusi miqdarda azot, fosfor və kaliumdan olan
azofoska gübrəsi gübrəsəpən maşınlarla səpilir.
Mineral gübrələr istehsalçı zavod tərəfindən
xüsusi torbalarda qablaşdırılır. Gübrə satışına xüsusi
lisenziyası (icazəsi) olan şirkətlər tərəfindən
alınaraq və müvafiq təlimata uyğun olaraq anbarlara
yığılır (Şəkil 4.26).
Gübrə
istifadəçiləri
gübrəni
mövcud
qanunvericilik əsasında alaraq norma ilə sahələrə
səpirlər.

Şəkil 4.26. Mineral gübrələrin qablaşdırılması
və istifadəsi.

4.4.6. Gübrələrin sahələrə səpilmə texnologiyası
Gübrələr şəkil 4.27-də göstərilən texnologiyalar üzrə səpilir.

Şəkil 4.27. Gübrələrin sahələrə səpilmə texnologiyası.
a) Anbardan birbaşa sahəyə daşıma və səpələmə;
b) Sahədə səpələyiciyə boşaltmaqla səpələmə;
c) Sahədə boşaltmaqla səpələmə.
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1 - Yükləmə;
2 - Daşıma;
3 - ahədə yükləmə;
4 - Səpələmə.

4.4.7. Yemləndirici gübrə vermə
Vegetasiya dövründə verilən gübrə yemləndirici
gübrə adlanır, əməliyyata isə yemləndirici gübrə
vermə deyilir.
Cərgədə bitkinin kök sisteminə yaxın yerə
verilir.
Yemləndirici gübrə vermə əsasən cərgəarası
kultivasiya zamanı verilir.
Kultivasiya ilə birlikdə yemləndirici gübrə
vermənin sxemi şəkil 4.28-də verilmişdir.

Şəkil 4.28. Kultivasiya ilə yemləndirici gübrə
vermənin sxemi.

4.5. Diskli və ya mərkəzdən qaçan gübrə səpən
4.5.1. Bir diskli mineral gübrə səpən maşın
Bir diskli asma mərkəzdən qaçma ilə səpələyən
gübrəsəpən maşın traktorla aqreqatlaşır, gübrə çəni
konusvari (trapes en kəsikli də olur) formada olur.
Konusvari ona görə edilir ki, mineral gübrə
tıxanmadan səpələyici diskin üzərinə tökülsün.
Fırlanma hərəkətini traktorun GAV-güc ayıran
valından alır (Şəkil 4.29).

Şəkil 4.29. Bir diskli mineral gübrə səpən
maşın

4.5.2. Gübrənin səpələnmə sxemi
Bu tip gübrəsəpən maşınlar mərkəzdən qaçma
prinsipi ilə işləyir.
Gübrəsəpən disk böyük sürətlə fırlandıqda
diskin üzərinə düşən gübrə hissəcikləri diskin
üzərindəki lövhələrə toxunaraq kütləsinə görə
mərkəzdən qaçma qüvvəsinin təsiri ilə uzaq
məsafələrə atılır (Şəkil 4.30).
Şəkil 4.30. Gübrənin səpələnmə sxemi.
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4.5.3. İki diskli səpən aparatlı mineral gübrə
səpən maşının texnoloji iş prinsipi
İki diskli səpən aparatlı mineral gübrə verən
maşının iş prosesi, bir diskli maşında olduğu kimidir.
Fərq ondadır ki, qarşı-qarşıya fırlanan iki disk
vasitəsi ilə səpilir. İki diskli gübrəsəpəndə gübrənin
səpələnməsinin texnoloji sxemi şəkil 4.31-də verilir.

Şəkil 4.31. İki diskli səpən aparatlı mineral
gübrəsəpən maşın.

4.5.4. Gübrənin iki diskli səpələmə aparatında
paylanması və səpələnməsi
İki diskli gübrəsəpən aparatlı maşında gübrənin
bandan disklərin üzərinə bərabər miqdarda
tökülməsi üçün gübrə axını ayrıcı qoyulur.
Gübrə axını ayırıcı vasitəsi ilə gübrə disklərə
paylanır və səpələnir (Şəkil 4.32).
Disklər bir-birinin əksinə fırlanır, gübrə
mərkəzdən qaçma prinsipi ilə kənarlara atılır.
4.5.5. Gübrənin sahəyə
nizamlanma mexanizmi

verim

Şəkil 4.32. Gübrənin iki diskli səpələmə
aparatında paylanması və səpələnməsi.

normasının

Gübrə səpən maşınla gübrənin sahəyə səpin
normasını nizamlamaq üçün maşının üzərində xüsusi
mexanizm qoyulur (Şəkil 4.33). Mexanizm vasitəsi ilə
gübrənin səpən aparata verilmə miqdarı nizamlanır.
4.5.6. Səpələyici disklərin quruluşu
Gübrəsəpən aparatların səpələyici diskləri
dairəvi formalı diskdən, üzərində 180 dərəcə və 90
dərəcə fərqlə yerləşdirilmiş 2 və 4 ədəd tamasadan
ibarət olur. Tamasaların sayının və aralarındakı
bucağın fərqli olmasında məqsəd gübrənin sahəyə
bərabər paylanmasını təmin etməkdir (Şəkil 4.34).
Disklər qarşı-qarşıya fırlanmaqla gübrənin
bərabər ölçüdə səpələnməsini təmin edir.

Şəkil 4.33. Gübrənin sahəyə verim
normasının nizamlanma mexanizmi.

Şəkil 4.34. Səpələyici disklərin tipləri və
quruluşu.
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4.5.7. İki diskli banı trapes formalı olan mineral
gübrə verən maşın
bilir.

Banının tutumu 600, 800, 1000 və 1200 litr ola

Gübrəsəpən asılan tiplidir. İşçi orqanı traktorun
GAV-dan hərəkətə gətirilir (Şəkil 4.35).
Şəkil 4.35. İki diskli banı trapes formalı olan
mineral gübrə verən maşın.

4.6. Dəqiq toxum səpən maşınlar
Dəqiq toxum səpən maşınlar pambıq, qarğıdalı,
şəkər çuğunduru, soya və s. bitkilərin toxumunu
dəqiq səpilməsində istifadə edilir.
Maschio Gaspardo firması mineral gübrə
verməklə cərgəarası becərilən bitkilərin dəqiq səpini
üçün pnevmatik toxumsəpən istehsal edir.
Şəkil 4.36-da 6 cərgəli pnevmatik dəqiq toxum
səpən maşın göstərilmişdir.
Orion 9,6 markalı bir diskli pnevmatik toxum
səpən maşının səpən aparatları səpin normasına
əvvəlcədən qoyulur, bu mexanizm mexanizator
tərəfindən yerinə yetirilir.
Orion 9,6 markalı toxumsəpən sıfır, minimal və
ənənəvi üsullarda toxumu səpə bilir.
Toxumu və gübrəni 3-9 santimetr dərinliyə
basdıra bilir.
Aqreqatlar işə hazırlanarkən toxum və gübrə
səpən aparatlar hektara səpin normasına nizamlanır.
Bunun üçün toxum səpən aparat işdən çıxarılır,
gübrəsəpən aparatlar fırladılaraq tökülən gübrəni
çəkirlər və faktiki normanı hesablayıb qoyulmuş
norma ilə müqayisə edirlər. Lazım gələrsə
nizamlananda dəyişiklik edirlər.
Sonra bu qayda ilə toxumun normasını
nizamlayırlar.
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Şəkil 4.36. 6 cərgəli pnevmatik dəqiq toxum
səpən maşın.

4.6.1. Orietta markalı dəqiq pnevmatik tərəvəz
toxumu səpən maşın
Bu toxum səpən geniş en götürümlüdür.
Toxum pnevmatik sistemin yaratdığı təzyiq
hesabına toxum qutusundan hermetik toxum
boruları ilə torpağa səpilir. Markeri hidravlik idarə
ediləndir (Şəkil 4.37).

Şəkil 4.37. Orietta markalı dəqiq pnevmatik
tərəvəz toxumu səpən maşın.

Dəqiq toxum səpən maşın toxumların
ölçüsündən asılı olaraq şəkil 4.38-də göstərilən
sxemlərlə dəqiq səpin apara bilir.
1 - Dəqiq 1 cərgəli səpin;
2 - Dəqiq növbəli qarışıq səpin;
3 - Dəqiq 2 cərgəli səpin.

Şəkil 4.38. Dəqiq səpin sxemləri.

İtaliyanın Maschio Gaspardo firmasının istehsal
etdiyi SP SPRINT tipli dəqiq toxum səpən maşın
qarğıdalı və şəkər çuğunduru toxumlarının
səpilməsində istifadə edilir (Şəkil 4.39).
Toxum səpən 4 cərgəlidir, səpinlə birlikdə
gübrə də verir.
Şəkil 4.39. İtaliyanın Maschio Gaspardo
firmasının istehsal etdiyi SP SPRINT tipli
dəqiq toxum səpən maşın.

4 cərgəli SP Maschio Gaspardo dəqiq toxum
səpən maşın 14 və 20 kN-luq traktorlarla
aqreqatlaşır (Şəkil 4.40).
Şəkil 4.40. Traktor və 4 cərgəli SP Maschio
Gaspardo dəqiq toxum səpən maşından ibarət
aqreqat.
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4.6.2. SP Maschio Gaspardo dəqiq toxum səpən
maşının toxum səpən aparatı
SP Maschio Gaspardo dəqiq toxum səpən
maşının toxum səpən aparatları pnevmatik hava
üfürür və toxumla birlikdə mineral gübrə də verir.
Toxumların üstü diskli üstörtənlə örtülür.
Maşınların üstünlüyü ondadır ki, cərgə arası və
toxum arasını dəqiq nizamlamaqla torpaq səthinin
relyefini dəqiq köçürür və toxumların eyni dərinlikdə
basdırılmasını təmin edir. Cığıraçanları diskli tiplidir
(Şəkil 4.41).

Şəkil 4.41. SP Maschio Gaspardo dəqiq toxum
səpən maşının pnevmatik toxum səpən
aparatı.

4.6.3. SP Maschio Gaspardo dəqiq toxum səpən
maşının anker-balta tipli cığıraçanları
SP Maschio Gaspardo dəqiq toxum səpən
maşının cığıraçanları anker-balta tipli seriyaları da
istifadə edilir (Şəkil 4.42).
Cığıraçanın tipi torpağın strukturluğundan asılı
olaraq müəyyən edilir.
Şəkil 4.42. Anker-balta tipli cığıraçanlı dəqiq
toxum səpən maşın.

4.7. Maye formada
çiləyici texnika

mineral

gübrələr

üçün

Maye formada mineral gübrələr və herbisidlər
çilənməklə səpilir.
Maye mineral gübrələr qablaşdırılmış formada
olur. Daha böyük həcmli aqreqatlarla işlədikdə
verilmiş tərkibdə mineral gübrə məhlulu hazırlanır
(Şəkil 4.43).
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Şəkil 4.43. Maye mineral gübrələr xüsusi
qablarda qablaşdırılır.

4.7.1. Bitkilərin yemləndirilməsi üçün maye
gübrənin verilməsi
Yemləndirmə maye gübrə verən maşınlar qollu
çiləyici tipindədir. Şəkil 4.44-də APJ-12 markalı maye
gübrə hazırlayan və çiləyən texnikanın işçi vəziyyəti
göstərilmişdir.
Maye gübrə verən çiləyici texnikanın əsas işçi
orqanları, nasos, hermetik şlanqlar, paylayıcı, çiləyici
ucluqlardır. Çiləyici ucluqlar ölçülərinə görə kimyəvi
məhlul çiləyicilərindən fərqlənir.

Şəkil 4.44. APJ-12 markalı maye gübrə
hazırlayan və çiləyən texnika.

4.7.2. Herbisidlərin səpilməsi
Alaq otları ilə mübarizədə herbisidlərdən
istifadə edilir. Herbisidlər sahəyə alaqların
miqdarından asılı olaraq təsiredici maddə hesabı ilə
hazırlanmış məhlul formasında səpilir. Herbisidlər
çiləyicilər vasitəsi ilə səpilir (Şəkil 4.45).
Maye mineral gübrələr xüsusi tərkibdə olduğu
üçün müvafiq texnika ilə çilənməlidir.
KAS- ammonium-nitrat və karbamidin 1:1
nisbətində sulu məhluludur.
Bu maye gübrəni çiləyən aqreqatın iş
prosesindən görünüş şəkil 4.46-da verilir.

Şəkil 4.45. Herbisidlərin səpilmə prosesi.

4.8. Gübrə səpən maşınların işə hazırlanması.
Səpələnmə, tarla kənarlarının gübrələnməsi
Malalama üçün torpaq şumlamada olduğu kimi
hazırlanır.
Payızlıq əkinləri malalamazdan əvvəl sahələrə
mineral gübrə verilir.
İki diskli mərkəzdənqaçan tipli AMAZONE markalı
başdan-başamineral gübrə səpən maşın Şəkil 4.47-də
verilmişdir.

Şəkil 4.46. Maye halında gübrə çiləyən
aqreqat.

Şəkil 4.47. İki diskli mərkəzdənqaçan tipli
AMAZONE markalı başdan-başa mineral
gübrə səpən maşın.
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4.8.1. Mineral gübrə səpən aqreqatın sahədə
hərəkət üsulu
Mineral gübrə səpən aqreqat sahədə sürüm
hərəkət üsulu ilə hərəkət edir.
Sahə ləklərə ayrılmalıdır. Ləkin eni aqreqatın
işçi en götürümünün 6-8 mislinə bərabər ola bilər.
Ləkin kənarlarında aqreqatın gübrə ilə
doldurulması nəzərə alınmalıdır və gübrə tədarük
edilməlidir Şəkil 4.48.
Şəkil 4.48. Mineral gübrə səpən aqreqatın
sahədə hərəkət üsulu ilə doldurulma sxemi.

4.8.2. Mineral gübrənin başdan-başa səpinində
aqreqatın hərəkət üsulu
Mineral gübrələr birbaşa səpilirsə, məsələn
taxıl sahələrinə, aqreqat məkik hərəkət üsulunda
işləyir.
Dönmə zolaqlarına çıxanda işçi orqanlar işdən
çıxarılır. Gübrəsəpən aqreqat sahənin bir və ya hər
iki başında gübrə ilə doldurula bilər (Şəkil 4.49).
Doldurmadan asılı olaraq gübrə sahənin
kənarlarına yığılır.
Mineral gübrələri mümkün qədər küləksiz
havada səpmək tövsiyə olunur.

Şəkil 4.49. Mineral gübrənin başdan-başa
səpinində aqreqatın hərəkət üsulu.

4.8.3. Gübrənin səpin normasının yoxlanması
Birinci gedişdə gübrənin səpin normasını
yoxlayırlar.
Bunun üçün gübrəni çəkin. Gübrəni dəqiq
tərəzidə çəkmək məsləhət görülür (Şəkil 4.50).
Şəkil 4.50. Gübrənin dəqiq tərəzidə çəkilməsi.
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Bəlli miqdarda gübrəni səpən maşına tökün.
Gübrənin verilmiş en götürümü ilə səpiləcəyi
yolun uzunluğu ölçülür.
Bunun üçün 2 metrlik ölçü pərgarından və ya
yığılan metrdən istifadə edilir (Şəkil 4.51).
Maşını hərəkət etdirib gübrə səpilən sahəni
payalarla qeyd edin və ölçün.
Uzun sahələri yığılan metrənin köməyi ilə ölçün
(Şəkil 4.52).
Əgər tökülmüş gübrə bu məsafədə sahəyə bəs
etməzsə onda aparatın üzərində qoyulmuş norma
nizamlayıcı vasitəsi ilə normanı azaldın (Şəkil 4.53).
Nizamlanmanı norma əldə edilənə qədər davam
etdirin.

Şəkil 4.51. 2 metrlik ölçü pərgarı.

4.8.4. Tarla kənarlarının gübrələnməsi
Əsas sahə gübrələndikdən sonra sahənin
aqreqatın dönmələri üçün ayrılmış dönmə zolaqları
gübrələnir. Sahələrin kənarları alaq və digər həşərat
və zərərvericilərdən qorunmaq üçün çiləyici texnika
ilə dərmanlanır.

Şəkil 4.52. Yığılan metrə.

Şəkil 4.53. Aparatın üzərində qoyulmuş
norma nizamlayıcı vasitə ilə normanın
qoyulması.
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Sərbəst iş üçün tapşırıqlar
1.

2.

Yaşadığınız rayonda peyinin səpilməsi prosesində iştirak edin və aqreqatın iş prinsipini
öyrənin;

Maye halında peyin şirəsinin səpələyiciyə doldurulması və səpilməsi əməliyyatını izləyin və
torpağa şirənin necə töküldüyünü izah edin;

3.

Rayonunuzda istifadə edilən peyin səpən texnikanın dağıdıcı qurğusunun üfüqi və şaquli
yerləşdirilməsini müəyyən edin və işçi en götürümünü ölçün;

5.

Mərkəzdənqaçma qüvvəsinin təsiri altında gübrə dənəvərlərinin ətrafa səpələnməsini
müşahidə edin;

4.

6.

7.

8.

9.

Rayonunuzda bərk halda olan mineral gübrələrin səpilməsində istifadə edilən maşının işçi
orqanının tipini müəyyən edin;
Mineral gübrə səpənlərin səpici disklərinin üzərində olan tamasaların sayını müəyyən edin
və hansı bucaq altında yerləşdiyini ölçün;
Dəqiq toxumsəpən maşınların işində iştirak edin;

Toxumların basdırılma dərinliyini, toxumarası və cərgəarası məsafəni yerində müəyyən
edin;
Maye formada mineral gübrələrin səpinində iştirak edin və müşahidələrinizi qeyd edin;

10. Gübrə səpiləcək sahədə aqreqatın hərəkət üsulunu müəyyən edin;

11. Gübrəsəpən maşınların işə hazırlanması və səpin normasının qurulmasını müşahidə edin,
ardıcıllığı qeyd edin.
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Praktiki tapşırıqlar və fəaliyyətlər

Fəaliyyət
•
•
•
•

1. Mineral gübrəsəpən aqreqatı işə
hazırlayın.

•
•
•
•
•
•
•

2. Peyin şirəsi səpələyən aqreqatı şirə ilə
doldurun.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

3. Mineral gübrəsəpən aqreqatla sahədə
gübrə səpilməsini izah edin.

•
•
•
•
•
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Tapşırıqlar
İş paltarını geyinin.
Texniki təhlükəsizlik qaydalarına diqqət
edin.
Aqreqatı dəstləşdirin.
Maşının hektara səpin normasını norma
nizamlayan qurğunun köməyi ilə müəyyən
edin.
Aqreqata texniki baxış keçirin.
Maşının səpici disklərinin sazlığını yoxlayın.
Zəncir ötürmələrinin vəziyyətini yoxlayın.
Maşının banına gübrə doldurun.
Aqreqatın işə hazır olmasını dəyərləndirin.
İş paltarını geyinin.
Texniki təhlükəsizlik qaydalarına diqqət
edin.
Peyin şirəsi səpələyən aqreqatı dəstləşdirin.
Aqreqatı peyin şirəsi hazırlanmış yerə gətirin.
Şirə hazırlanmış quyuda qarışdırıcını işlədin.
Traktoru işə salın.
Maşının şirə çəkən ejektorunu şirə quyusuna
salın.
Nasosu işə salın və maşının sisternini
doldurun.
İş paltarını geyinin.
Texniki təhlükəsizlik qaydalarına diqqət
edin.
Gübrəsəpən aqreqatı sahənin kənarına
gətirin.
Sahənin ölçülərini müəyyən edin.
Gübrəsəpən aqreqatın sahənin hansı başında
gübrə ilə doldurulacağını müəyyən edin.
Gübrələri bu seçimə görə sahənin baş
hissəsinə yığın.
Aqreqatın hərəkət üsulunu müəyyən edin.
Birinci gedişi yerinə yetirin.

• İş paltarını geyinin.
• Texniki təhlükəsizlik qaydalarına diqqət
•
•
•
•

4. Gübrəsəpən aqreqatı səpin normasına
nizamlayın.

•
•
•

•
•
•
•

5. Üzvi və mineral gübrə verən aqreqatlarla
növbə ilə məkik hərəkət üsulu ilə 2 gediş
•
etməklə sahədə gübrə səpini və
dönməni yerinə yetirin.
•
•
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edin.
Gübrəsəpən maşının banına müəyyən miqdar
gübrə tökün.
Aqreqatı sürümün başlanğıcına gətirin.
Sahədə gübrəsəpən aqreqatın arxa hissənin
durduğu yeri paya ilə işarə edin.
Gübrə qurtarana qədər aqreqatı sahədə
sürün.
Gübrə səpilən sahənin sonunu işarə edin.
Sahənin uzunu və enini ölçüb sahəni kvadrat
metrlə hesablayın.
Gübrəsəpənin banına tökülmüş gübrənin
çəkisini 10000 -ə vurub səpilmiş sahəyə
bölün.
Bu rəqəm hektara gübrə səpini normasını
göstərəcək.
Alınan qiyməti verilmiş norma ilə müqayisə
edin.
Məkik hərəkət üsulunda dönmə növünü
müəyyən edin.
Aqreqatın en götürümündən 2,5 dəfə çox
olmaqla sahənin hər iki başında dönmə zolağı
ayırın.
Aqreqatı iki gediş sürməklə gübrə səpini
əməliyyatını yerinə yetirin.
Dönmə zamanı aqreqatın işçi orqanlarını
işdən ayırın.
Səpinin keyfiyyətini yoxlayın və nəticələri
müqayisə edin.

Nəzəri biliklərin qiymətləndirilməsi
Test 4
Sual 1. Üzvi gübrə verən maşınların işçi orqanları hansı vəziyyətdə yerləşir?

A) Maşının banının alt hissəsində;
B) Maşının banının qabaq və üst hissəsində;
C) Maşının banının üst hissəsində;
D) Maşının banının arxa və yan hissəsində.

Sual 2. Peyin şirəsi səpələyən maşında şirə ucluqlara nəyin vasitəsi ilə verilir?
A) Nasosun;
B) Tamasanın;
C) Qayışın;
D) Zəncirin.

Sual 3. Mineral gübrəsəpən aqreqatlar sahədə hansı üsulla hərəkət edir?
A) Dairəvi;
B) Çimbasar;
C) Məkik;
D) Çimçevir.

Sual 4. Mineral gübrəsəpən maşınların işçi orqanları hansı tipdədir?

A) Lentli;
B) Diskli;
C) Barabanlı;
D) Yuvalı.

Sual 5. Mineral gübrəsəpən maşının işçi orqanı gübrəni hansı qüvvənin hesabına səpələyir?
A) Ağırlıq qüvvəsinin;
B) Dartı qüvvəsinin;
C) Mərkəzdən qaçan qüvvənin;
D) İtələmə qüvvəsinin;

Sual 6. Peyin dağıdan maşının banının döşəməsində olan nəqletdirici nə üçündür?

A) Peyini səpələmək üçün;
B) Peyini xırdalamaq üçün;
C) Peyini dağıtmaq üçün;
D) Peyini dağıdıcı qurğunun ağzına yaxınlaşdırmaq üçün.
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5. Müxtəlif bitkilərə qulluq üçün olan maşınların iş prinsipi və istifadə
edilməsi
Hər bir bitkinin aqrotexnikası ilə müəyyən edilmiş əməliyyatlar texnoloji xəritədə öz əksini
tapır.
Bitkilərin aqrotexnikasında onlara müəyyən qulluq işləri nəzərdə tutulur. Bu qulluq işləri
arasında yumşaltma, malalama və kultivasiya əsas əməliyyatlardır.
Malalar işçi orqanlarının tipinə görə dişli və diskli olur. Kultivatorlar işçi orqanlarının tipinə
görə müxtəlif olur. Təyinatına görə kultivatorlar başdan-başa yumşaldan, cərgəarası yumşaldan
və yemləndirici formada olur.
5.1. Malalar
Malalar - torpağı səpin qabağı, səpin zamanı və
çıxışlardan sonra yumşaltmaq, alaqları məhv etmək
və torpaq səthini düzləndirmək və nəmliyin
buxarlanmasını azaltmaq üçün istifadə olunur.
Çıxışlardan sonra səpin istiqamətinə köndələneninə rotasion maladan ibarət aqreqatın işi şəkil
5.1-də verilmişdir.

Şəkil 5.1. Çıxışlardan sonra səpin istiqamətinə
köndələn rotasion mala çəkən aqreqat.

5.2. Tor şəkilli mala (dişli mala)
5.2.1. Adi dişli mala
Malalar dişli, torşəkilli və diskli olmaqla aktiv və
passiv işçi orqanlı olur.
Adi dişli mala şahmat qaydasında düzülmüş
isgənə şəkilli dişlərdən ibarətdir (Şəkil 5.2).

Şəkil 5.2. Adi dişli mala.

5.2.2. Aktiv işçi orqanlı dişli mala
Hermes markalı aktiv işçi orqanlı malalar üfüqi
və şaquli rotasion malalardır.
Rotasiya sözü fırlanan deməkdir. Maşın
traktora asılır və fırlanma hərəkəti GAV-dan verilir.
Şəkil 5.3-də rotasion mala təsvir edilib.
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Şəkil 5.3. Rotasion mala.

5.2.3. Aktiv işçi orqanlı rotavator
Maschio Gaspardo markalı aktiv işçi orqanlı
şaquli fırlanan rotavator. Şaquli istiqamətdə
fırlanmaqla torpağı 12-15 santimetr dərinlokdə
yumşalda bilir. Asılandır İşçi orqanları traktorun
GAV-dan hərəkətə gətirilir (Şəkil 5.4).

Şəkil 5.4. Maschio Gaspardo markalı aktiv işçi
orqanlı şaquli rotavator

5.2.4. Dişli malaların işçi orqanlarının tipləri
Dişli mala ziqzaq, və qatlanan yan bölməli olur.
Malanın dişləri kvadrat və dairəvi en kəsikli
isgənə şəkilli olur (Şəkil 5.5).
Torpağın üst səthini 2-4 sm-dən az olmamaqla
yumşaldır, torpağı 3 sm-dən kiçik ölçüdə hissəciklərə
xırdalayır.

Şəkil 5.5. Dişli malaların işçi orqanlarının
tipləri

5.2.5. İşgənə şəkilli işçi orqan
Dişli malaların torpaq becərən isgənə şəkilli işçi
orqanı (Şəkil 5.6).
İsgənə şəkilli işçi orqan malanın çərçivəsində
olan kvadrat en kəsikli yarığa oturdulur və qayka ilə
tərpənməz bərkinir. Bu ona görə elə edilir ki,
malanın dişlərinin ucu yeyildikdə, əyildikdə,
qırıldıqda yenisi ilə əvəz etmək asan olsun.
Şəkil 5.6. İsgənə şəkilli işçi orqanı

5.2.6. Dişli mala ilə malalama
Payızlıq taxıl və ot bitkilərini dişli mala ilə
malalayarkən torpağın üst qaysağı dağıdılır, 2-4
santimetr dərinlikdə yumşaldılır (Şəkil 5.7).
Becərilən bitkilərin zədələnməsi 5 faizdən çox
olmalı deyil.
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Şəkil 5.7. Dişli maladan ibarət aqreqat

5.2.7. Torşəkilli mala
Torşəkilli mala səpin aqreqatına arxadan
qoşulur.
Məqsəd toxumların üstünün torpaqla etibarlı
örtülməsi və torpaq səthinin bərabər səviyyədə
hamarlanmasıdır (Şəkil 5.8).

Şəkil 5.8. Torşəkilli mala

5.2.8. Cərgəli payızlıq əkinlərin malalanması
Cərgəli payızlıq bitkilərin əkinləri malalanarkən
aqreqat cərgələrə köndələn istiqamətdə hərəkət
etməlidir ki, alaqlar və zəif inkişaf etmiş bitki çıxışları
daranaraq məhv edilsin (Şəkil 5.9)
Bəzi hallarda cərgəarası becərilən bitkilərin
cərgələrdə bitki arası məsafə kiçik olduğundan sıx
olur. Bitki sıxlığını azaltmaq üçün, yəni seyrəltmə
aparmaq üçün səpin cərgələrinin eninə - köndələn
istiqamətdə mala çəkilir.

5.2.9. Mala aqreqatlarının
istiqaməti və hərəkət üsulu

sahədə

Şəkil 5.9. Cərgəli əkinlərin eninə istiqamətdə
iynəli rotasion mala ilə malalanması

hərəkət

Malalamanın yüksək keyfiyyətli olmasını təmin
etmək üçün dişli və torlu mala aqreqatlarının sahədə
hərəkət
istiqaməti
və hərəkət üsulu düzgün
seçilməlidir.
Bu zaman məkik hərəkət üsulunda sahənin
sonunda ilməkli dönmə ilə hərəkət etməlidir (Şəkil
5.10).
Şəkil 5.10. Mala aqreqatlarının sahədə
hərəkət istiqaməti və hərəkət üsulu
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5.3. Diskli malalar
Diskli malalar şumdan sonra yaranan iri
kəltənli sahələrdə kəltənlərin dağıdılması, əzilməsi,
torpağın 12-15 santimetr dərinlikdə yumşaldılması
və sahənin səpin üçün hazırlanması məqsədi ilə
istifadə edilir. Diskli malalar torpağı səpinqabağı
becərmədə istifadə edilir.
Adi diskli malaların işçi orqanları-diskləri bir
sırada və iki sırada düzülə bilir (Şəkil 5.11).

Şəkil 5.11. Adi diskli malalar.

5.3.1. Diskli malaların işçi orqanları
Diskli malaların işçi orqanları sferik disklərdır.
Torpağın sıxlaşma vəziyyətindən, alaqlı
olmasından və bərkliyindən asılı olaraq müxtəlif
formalı disklər tətbiq edilir (Şəkil 5.12).
İspaniyanın Belota firması müxtəlif formalı
disklər istehsal edir.

Şəkil 5.12. Diskli malaların işçi orqanları.

5.3.2. Diskli malanın işçi orqanının forma və
ölçüləri
Diskli malanın işçi orqanı xüsusi forma və
ölçüyə malikdir.
Disklərin sferikliyi 374 millimetr radiuslu
qövsdür. Torpağı kəsən hissədə sferik qövsə toxunan
xətlə diskin düz hissəsi arasında 40 dərəcəlik bucaq
əmələ gəlməlidir. Diskin diametri təyinatından asılı
olaraq 500-660 millimetr arasında dəyişir. Disklər
təyinatından asılı olaraq 5-6,5 santimetr qalınlığa
malik olur (Şəkil 5.13).
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Şəkil 5.13. Diskli malanın işçi orqanının
forma və ölçüləri.

5.3.3. İki cərgəli düzülüşlü ağır diskli mala
Müqaviməti çox olan, ağır gillicəli torpaqlarda
şumdan sonra iri ölçülü bərk kəltənlər əməlı gəlir.
Bu kəltənləri adi diskli mala ilə dağıtmaq
mümkün deyil. Odur ki, traktora qoşulan ağır diskli
mallardan istifadə edilir (Şəkil 5.14).
Ağır diskli mala qoşma olur, nəqliyyat
vəziyyətində hərəkəti üçün dayaq hərəkət təkərləri
vardır, işçi vəziyyətdə olanda təkərlər qaldırılır,
torpağa dəymir.

Şəkil 5.14. İki cərgəli düzülüşlü ağır diskli
mala.

5.3.4. Ağır diskli malanın işçi orqanı
Diskli malanın işçi orqanı sferik, kəsən hissəsi
müəyyən addımla yarım dairə kəsikli olur. Disklərin
bu formada olması onun torpağa daha dərin işləməsi
və iri kəltənləri xırdalaya bilməsi üçündür (Şəkil
5.15).

Şəkil 5.15. Ağır diskli malanın işçi orqanı.

5.3.5. Disk batareyasının çərçivəyə birləşməsi
Disk batareya formasında ox üzərində yığılır,
disklər arasında aralıq qoruyucular yerləşdirilir.
Diskli malaların maneədən keçməsi üçün
disklər yaylı dayaqla təmin edilir (Şəkil 5.16).

Şəkil 5.16. Disk batareyasının çərçivəyə
birləşməsi.
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5.3.6. Kombinə edilmiş ağır diskli mala
Nisbətən
bərk
və
ağır
torpaqların
yumşaldılması, kəltənlərin daha xırda ölçülərdə
xırdalanması üçün kombinə edilmiş ağır diskli
malalardan istifadə edilir. Belə malalarda müxtəlif
kəsici formalı disklər, və torpağı daha narın
xırdalamaq üçün maili təmaslı silindrik vərdənə
batareyası birləşdirilir (Şəkil 5.17).

Şəkil 5.17. Kombinə edilmiş ağır diskli mala.

5.3.7. Zirkon-8 Lemken kombinə edilmiş diskli
mala

Bu malanın disklərinin diametri ağır diskli
malanın disklərinin diametrindən kiçik olsa da, en
götürümü geniş, becərmə keyfiyyəti yüksəkdir.
Disklərinin çənbəri fasonlu dişli hazırlandığı üçün
torpağı yaxşı yumşaldır (Şəkil 5.18).

Şəkil 5.18. Zirkon-8 Lemken kombinə edilmiş
diskli mala.

5.3.8. Lemken ağır diskli malanın diskləri
Lemken ağır diskli malanın diskləri fərqli
istiqamətə yönəlmiş kəskiləri olan dişlərlə təchiz
olunur.
Bu
torpaq
kəltənlərinin
kəsilərək
xırdalanmasını təmin edir (Şəkil 5.19).
Şəkil 5.19. Lemken ağır diskli malanın
diskləri

5.3.9. Disklərin
yapışmış
hissəciklərindən təmizlənməsi

torpaq

Lemken diskli malanın disklərinə yapışmış
torpaq kütləsini
təmizləmək üçün arxadan
təmizləyici tiyə quraşdırılır (Şəkil 5.20).
Şəkil 5.20. Disklərin yapışmış torpaq
hissəciklərindən təmizlənməsi üçün tərtibat
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5.3.10. Disklərin öndən təmizləyici tərtibatı
Torpağın nəmliyi yüksək olduqda disklərə
torpaq daha çox yapışır. Onu öndən təmizləmək üçün
təmizləyici tiyə qoyulur. Lemken diskli malanın
disklərinə torpaq yapışmaması üçün öndən
quraşdırılan
təmizləyici
tiyə
şəkil 5.21-də
verilmişdir.

Şəkil 5.21. Disklərin öndən təmizləyici
tərtibatı

5.3.11. Əks kəsici tiyə
Torpaq kəltənlərini yaxşı oxlamaq üçün iki
qonşu diskin arasında əks kəsici tiyə quraşdırılır.
Bu torpağın da etibarlı xırdalanmasını təmin
edir (Şəkil 5.22).
Şəkil 5.22. Əks kəsici tiyə.

5.3.12. Spiral şəkilli diskləri olan ağır diskli mala
Daha bərk torpaqları yumşaltmaq üçün ağır
diskli malalarda spiral şəkilli ağır disklər tətbiq edilir
(Şəkil 5.23).
Bu disklər İspaniyanın Belota firması tərəfindən
istehsal edilir.

Şəkil 5.23. Spiral şəkilli diskləri olan ağır
diskli mala.

5.3.13. Qatlanan diskli tandem hidravlik mala
Nəqliyyat vəziyyətində qatlanan geniş en
götürümlü hidravlik diskli mala.
Bərk torpaqları yumşaltmaq üçün istifadə edilir.
(Şəkil 5.24).
Şəkil 5.24. Qatlanan diskli tandem hidravlik
mala.
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5.3.14. Diskli
malaların
işləməsi, hərəkət üsulu

sahədə

səmərəli

Diskli malaların sahədə səmərəli işləməsi üçün
ayrılmış ləklərin sol kənarından başlayın sağ
kənarında ikinci gediş etməklə növbələşən
sürümlərlə becərmə aparılır (Şəkil 5.25).
5.3.15. Aqreqatın diaqonal hərəkət üsulu

Çarpaz hərəkət üsulu ilə səpilmiş sahələrdə
malalama aqreqatı diaqonal istiqamətdə hərəkət
etməlidir (Şəkil 5.26).
Diskli malalarla sahədə işləyərkən əlverişli
hərəkət üsulu kimi diaqonal çarpaz hərəkət üsulunu
seçmək məqsədəuyğundur (Şəkil 5.27).

Şəkil 5.25. Diskli malaların sahədə səmərəli
işləməsi və növbələşən sürümlərlə becərmə

Mala aqreqatı işə hazırlanarkən malalar
hazırlanır, bərkinmələr və malanın dişləri, disklərin
kəsən hissələri, yastıqları yoxlanılır və lazım gəldikdə
Şəkil 5.26. Aqreqatın sahədə diaqonal hərəkət
düzəldilir və ya yenisi ilə əvəz edilir.
üsulunun sxemi
Səpin və kultivasiya ilə birlikdə mala çəkərkən
malanın en götürümü əsas maşının en götürümünə
bərabər olmalıdır.
Aqreqatın sahədə birinci gedişindən sonra
dişlərin və malanın düzgün qurulduğu yoxlanılır.
Aqreqatın növbəti gedişləri elə olmalıdır ki
qovuşuq gedişlər əvvəlki gedişin izini 10 santimetr
üstünü örtsün.
Dönmələr sahənin kənarında yerinə yetirilir.
Malanın işçi orqanları vaxtaşırı təmizlənir.
Bunu üçün dönmə zolaqlarında maşın qaldırılır
və dönəndən sonra işçi vəziyyətə gətirilir.
Malalama əməliyyatında əsas məsələ aqreqatın
hərəkət sürətinin düzgün seçilməsidir.
Hərəkət sürəti 7-7,5 kilometr/saat olduqda
kəltənlər yaxşı yoxlanır.
Malalama işinin keyfiyyətinə nəzarət edərkən
torpağın üst qatının yaxşı yumşaldılmasına, səthinin
düz hamar olmasına kəltənliyin olmamasına,
bitkilərin zədlənməməsinə nəzarət edilir.
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Şəkil 5.27. Aqreqatın sahədə diaqonal çarpaz
hərəkət üsulunun sxemi

5.4. Dırmıqlar
Ot dırmıqları biçilmiş otu çevirmək, tirəyə
yığmaq üçündür. Bunlar traktora asılan və qoşulan
olur. İşçi orqanının tiplərinə görə fərqlənir.
5.4.1. Yaylı barmaqlı eninə asma dırmıq
Dırmığın yarın dairəvi barmaqları torpaqla
təmasda olanda traktorun irəli hərəkəti zamanı
biçilmiş otu darayaraq barmaqların altına toplayır
(Şəkil 5.28). Ot kütləsi kifayət qədər yığıldıqdan
sonra dırmıq qaldırılır və ot tirə halında sahədə
qoyulur.

Şəkil 5.28. Yaylı barmaqlı eninə asma dırmıq.

5.4.2. Yaylı barmaqlı dırmığın işçi orqanları
Yaylı barmaqlı dırmığın əsas işçi orqanı olan
barmaqları cüt-cüt bərkidilir (Şəkil 5.29). Bərkinmə
yerində yaylıdır. Bu ona görə edilir ki, barmaq
maneəyə rast gələndə onu asanlıqla keçə bilsin. Yəni
maneə barmağın altına düşəndə barmaq qalxır, yay
sıxılır, maneəni keçəndən sonra yay onu əvvəlki
vəziyyətinə qaytarır.

Şəkil 5.29. Yaylı barmaqlı dırmığın işçi
orqanları.

5.4.3. Yarımdairə formalı eninə dırmığın işçi
orqanlarının çərçivədə yerləşdirilməsi
Yarımdairə formalı eninə dırmığın işçi orqanları
bərabər ara məsafəsi ilə dırmığın eni boyunca
yerləşdirilir. Şəkil 5.30-da 2 metr en götürümü olan
dırmıqda
barmaqların
yerləşdirilmə
sxemi
göstərilmişdir.
Şəkildə 1-barmaqları, 2-barmağın birləşdiyi tiri
göstərir.
5.4.4. Yarım dairə formalı dairəvi en kəsikli
dırmıq bəndi
Yaylı barmaqlı dırmığın barmaqları yarım dairə,
düzbucaqlı qatlanmış və düz xətli formalı olur (Şəkil
5.31).
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Şəkil 5.30. Yarımdairə formalı eninə dırmığın
işçi orqanlarının çərçivədə yerləşdirilməsi
sxemi.

Şəkil 5.31. Yarım dairə formalı dairəvi en
kəsikli dırmıq bəndi.

5.4.5. Təkərli barmaqlı çoxfunksiyalı dırmıq
Təkərli barmaqlı çoxfunksiyalı dırmıq-Tonutti
firmasının raptor markalı dırmığıdır.
Dırmıq sağ və sol bölmələrdən ibarətdir. Hər
bölmə eyni diametrli dörd ədəd təkərli darayıcıdan
ibarətdir. Təkərli darayıcı üzərində maili vəziyyətdə
olmaqla eyni ara məsafəsi ilə barmaqlar
yerləşdirilmişdir. Dırmıqlar sağdan və soldan
mərkəzə doğru otu daramaqla çevirir və tirəyə yığır
(Şəkil 5.32).

Şəkil 5.32. Təkərli barmaqlı çoxfunksiyalı
dırmıq-Tonutti firmasının RAPTOR markalı
dırmığı.

5.4.6. Tonutti markalı-təkərli barmaqlı dırmığın
nəqliyyat vəziyyəti
Tonutti markalı-təkərli barmaqlı dırmıq en
götürümü böyük olduğu üçün nəqliyyat vəziyyətində
qatlanır və en götürümü kiçik olur, daşıma üçün
əlverişli olur (Şəkil 5.33).
Şəkil 5.33. Tonutti markalı-təkərli barmaqlı
dırmığın nəqliyyat vəziyyəti.

5.4.7. Təkərli barmaqlı dırmığın bölmələrinin
traktora nəzərən quraşdırılma vəziyyəti
Təkərli barmaqlı dırmığın bölmələrinin
traktorun qabaq hissəsindən bir və iki tərəfli və
arxasından quraşdırılma variantları göstərilmişdir
(Şəkil 5.34).
Şəkildə:
1. dırmığın traktora
qoşulması,

qabaq

sağ

2. qabaq sağ və sol tərəfdən qoşulması,

tərəfdən

3. arxadan qoşulması verilmişdir.
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1
2
3
Şəkil 5.34. Təkərli barmaqlı dırmığın
bölmələrinin traktora nəzərən quraşdırılma
vəziyyəti

5.4.8. Çox bölməli firlanan dırmıq
Kuhn firmasının istehsal etdiyi çox bölməli
firlanan dırmıq otu çevirib tirəyə qoyur (Şəkil 5.35).
Traktora qoşulur, dırmıqlar barmaqlı tiplidir,
dırmıq fırlanaraq irəli hərəkət etdikcə bölmələrin
barmaqları otu çevirərək tirəyə yığır. Dırmığın
hərəkət istiqamətində sağ tərəfində tirəni
formalaşdıran lövhə vardır.
5.4.9. Böyük en götürümlü 4 bölməli qoşma
dırmıq
Böyük sahələrdə otu daha tez yığıb tədarük
etmək
üçün
yüksək
məhsuldarlığa
malik
dırmıqlardan istifadə edilir. Məhsuldarlığın çox
olması dırmığın en götürümünün böyük olması ilə
əlaqəlidir.
Böyük en götürümlü 4 bölməli otu çevirib,
tirəyə yığan qoşma dırmığı en götürümü şəkil 3.5-də
verilən dırmıqdan 4 dəfə böyükdür.
Bölmələr cüt-cüt yerləşir və qarşı qarşıya biri
saat əqrəbi istiqamətində o biri saat əqrəbinin
hərəkətinin əksinə fırlanmaqla otu çevirib tirəyə
qoyur.
Traktora yaxın birinci cüt bölmələrin qolu
böyük olduğu üçün daha geniş məsafədən otu
tirələyir. İkinci cüt dırmıqlar isə əvvəlki dırmıqların
yaratdığı və öz en götürümləri hüdudunda tirədəki
otu təkrar çevirərək ortada tirəyə qoyur (Şəkil 5.36).
5.4.10. Orta en götürümlü 2 bölməli
dırmıq

Şəkil 5.35. Kuhn firmasının çox bölməli
firlanan dırmığı

Şəkil 5.36. Böyük en götürümlü 4 bölməli otu
çevirib, tirəyə yığan qoşma dırmığı

qoşulan

Orta en götürümlü 2 bölməli otu çevirməklə
tirəyə yığan qoşulan dırmıq əvvəlki izah edilən
dırmıqlarla eyni prinsipdə işləyir. Fərqi ondadır ki, 2
bölməlidir və en götürümü 1 bölməli dırmıqdan çox,
4 bölməli dırmıqdan azdır. Nisbətən orta ölçülü
sahələr üçün əlverişlidir (Şəkil 5.37).
Ot
dırmığı
aqreqatı
otun
biçilməsi
istiqamətində hərəkət etdirilməlidir.
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Şəkil 5.37. Orta en götürümlü 2 bölməli otu
çevirməklə tirəyə yığan qoşulan dırmıq.

5.4.11. Böyük ölçülü və düz relyefli sahələrdə
otbiçən və tirələyən aqreqatların hərəkətinin
təşkili
Böyük ölçülü, düzgün relyefli sahələrdə,
çəmənliklərdə otu biçərkən və dırmıqla tirəyə
qoyarkən sürüm hərəkət üsullarından istifadə edilir.
Şəkil 5.38-də soldakı sxemdə başdan-başa
sürüm hərəkət üsulu ilə aqreqatın hərəkətinin
istiqamətləri göstərilmişdir. Sağdakı sxemdə daha
böyük massivlərdə genişləndirilmiş, yəni bir neçə
massivdə sürüm hərəkət üsulu ilə hərəkət
istiqamətləri verilmişdir.

Şəkil 5.38. Böyük ölçülü və düz relyefli
sahələrdə otbiçən və tirələyən aqreqatların
hərkət üsulları.

5.4.12. Kiçik ölçülü sahələrdə otbiçən və
dırmıqdan ibarət aqreqatların hərəkətinin təşkili
Kiçik ölçülü sahələrdə ot biçən və otu tirəyə
yığan dırmıqlı aqreqatlar dairəvi və diaqonal
hərəkət üsulu tətbiq edilə bilər.
Şəkil 5.39-da dairəvi məkik hərəkət üsulu
(solda), diaqonal hərəkət üsulu (sağda) ilə aqreqatın
hərəkət üsullarının sxemləri verilmişdir.
Şəkildəki oxlar aqreqatın hərəkət istiqamətini,
1-10 rəqəmlər gedişlərin sayını göstərir.

Şəkil 5.39. Kiçik ölçülü sahələrdə dairəvi və
diaqonal hərəkət üsulu aqreqatın hərəkət
sxemləri.

5.5. Kultivatorlar
Torpağın aqrotexniki tələblər əsasında başdan-başavə cərgəaralarında becərilməsi,
yumşaldılması, alaqların kəsilməsi, vegetasiya dövründə becərilən bitkilərə yemləndirici
gübrələrin verilməsi, bitki diblərinin doldurulması, torpağın üzdən yumşaldılması, cərgə
aralarında suvarma şırımlarının açılması məqsədi ilə kultivatorlardan istifadə edilir.
Kultivatorlar istifadə təyinatından və yerinə yetirdiyi işdən asıl olaraq adlandırılır. Məsələn,
torpağı başdan-başabecərən – başdan-başa becərən kultivator, Cərgəarası becərəncərgəarası becərən, cərgəarası becərmə ilə bitkiləri yemləndirən kultivator - yemləndirici
kultivator adlanır.
Bu kultivatorları təyinatından asılı olaraq işçi orqanları fərqli olur. Kultivatorun işçi orqanı
eyni vəziyyətdə tərpənmədən işləyirsə bu, passiv işçi orqan, fırlanaraq işləyərsə bu, aktiv işçi
orqan hesab edilir.
Kultivasiya əməliyyatında torpaq verilmiş dərinlikdə yumşaldılır, xırdalanır, alaqlar məhv
edilir.
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5.5.1. Başdan-başakultivasiya
kultivatorların işçi orqanlarının tipləri

becərən

Başdan-başakultivasiya təmiz heriklərin səthi
becərilməsi, torpağın səpinqabağı 6-14 santimetr
dərinlikdə becərilməsi üçün yerinə yetirilir.
Başdan-başabecərən
kultivatorların
işçi
orqanlarının – pəncələrinin tipləri şəkil 5.40-da
təsvir
edilmişdir.
Başdan-başakultivatorların
pəncələri əsasən hər iki tərəfi kəsən ikitərəfli yastı
kəsən, oxşəkilli və ya qaz ayağı formasında olan
pəncələrdir.
Pəncələri kultivatorda iki cərgədə quraşdırılır,
bu zaman 4-5 santimetr üst örtməli qoymaq tövsiyə
olunur.

Şəkil 5.40. Başdan-başabecərən
kultivatorların işçi orqanlarının tipləri

5.5.2. Sahənin işə hazırlanması
Aqreqatın hərəkət istiqaməti seçilir, dönmə
zolaqları ayrılır və birinci gediş edilərək aqrotexniki
tələblərin icrası yoxlanılır.
Dərinlik, kəltənlik, alaqların kəsilməsi, torpağın
çevrilməməsi araşdırılır.
Başdan-başakultivasiyada aqreqat İlməksiz ara
qoymaqla hərəkət üsulu ilə işləməlidir (Şəkil 5.41).
Qoyulan ara aqreqatın bir en götürümü qədər
olmalıdır.

Şəkil 5.41. Başdan-başakultivasiyada
aqreqatın hərəkət üsulu

5.5.3. Kultivasiya aqreqatının hərəkət istiqaməti
Kultivasiya şuma köndələn olmaqla yerinə
yetirilir.
Sahənin eni 120-150 metrdən az olduqda
sahənin uzunu boyunca hərəkət etməyə yol verilir.
Dönmə zolağının eni aqreqatın enindən 3 dəfə
böyük olmalıdır.
Şəkil 5.42-də yuxarı istiqamət şum, sağa
istiqamət isə kultivasiya
aqreqatının hərəkət
istiqamətini göstərir.
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Şəkil 5.42. Kultivasiya aqreqatının hərəkət
istiqaməti.

5.5.4. Cərgəarası becərən kultivatorlar
Cərgəarası becərən kultivatorlar cərgəaralarında torpağı yumşaltmaq, alaqları məhv etmək,
bitkiləri gübrə ilə qidalandırmaq, suvarma şırımları açmaq, bitkinin dibini doldurmaq və başqa
işləri yerinə yetirmək üçündür.
Pambıq, kartof, çuğundur, qarğıdalı, günəbaxan və başqa cərgəarası becərilmə bitkilərin
cərgəarası fərqlidir.
Lakin cərgəarası becərən kultivatorlar eyni məqsəd daşıyır.
5.5.5. Cərgəarası becərən kultivatorların işçi
orqanları

Cərgəarası becərmə əməliyyatları bitkiləri
gübrə ilə qidalandıran kultivatorlarla yerinə yetirilir.
Bu kultivatorların müxtəlif işçi orqanlarıpəncələri olur.
Becərilən bitkidən və torpağın tərkibindən asılı
olaraq şəkil 5.43-də göstərilən pəncələr tətbiq edilə
bilər.
5.5.6. Kultivator
quraşdırılması

pəncələrinin

cərgəarasında

Bitkilərin cərgə aralarında torpağı becərmək
üçün pəncələrin quraşdırılması sxemi şəkil 5.44-də
göstərilmişdir.
Hər üç halda işçi orqanların gedişləri arasında
üstörtmələr qoyulmalı, bitkinin qoruyucu zonası
gözlənilməlidir.

Şəkil 5.43. Cərgəarası becərən kultivatorların
işçi orqanlarının tipləri.
1 - İkitərəfli oxvari və ya qazayağı pəncə;
2 - Yumşaldıcı pəncə;
3 - İsgənəşəkilli pəncə;
4 - Qidalandırıcı pəncə;
5 - Arx açan pəncə;
6 - Dibdolduran pəncə;
7 - Laydırlı-üst örtən pəncə;
8 - İynəli yumşaldıcı pəncə.

Şəkil 5.44. Kultivator pəncələrinin
cərgəarasında quraşdırılması sxemləri.
1 - Sağdan və soldan yastı kəsən pəncələrin
quraşdırılması;
2 - Cərgəarasında iki ədəd qazayağı
pəncənin quraşdırılması;
3 - Cərgəarasında iki tərəfdən birtərəfli yastı
kəsən ortadan isə qazayağı pəncənin
quraşdırılması.
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5.5.7. Kultivator
pəncələrinin
dərinliyinə nizamlanması

becərmə

İşçi orqanları çərçivədə yerləşmə vəziyyəti
yoxlanılır.
Kultivator pəncələrinin (Şəkil 5.45, 9) becərmə
dərinliyinə nizamlanması üçün istiqamətverici dayaq
təkərlərinin (3) altına becərmə dərinliyindən 1-2
santimetr az qalınlıqda dayaq qoyulur.
Pəncələr (9) döşəmənin səthinə toxunana qədər
aşağı endirilir və çərçivəyə bərkidilir (7, 10).
Şəkil 5.45. Kultivator pəncələrinin becərmə
dərinliyinə nizamlanması.

5.5.8. Kvadrat-yuva üsulu ilə səpilmiş əkinlərin
cərgəarasının kultivasiyası
Kvadrat-yuva üsulu ilə səpilmiş qarğıdalı,
günəbaxan,
və
digər
bitkilərin
cərgəarası
becərilməsi-kultivasiyası zamanı çarpaz gedişlərin
göstərilən sxem üzrə aparılması tövsiyə olunur (Şəkil
5.46).
Bu zaman işçi orqanlar elə quraşdırılır ki, hər
iki
istiqamətdə
becərmə
zamanı
bitkilər
zədələnməsin, torpaq yaxşı yumşala bilsin, alaqlar
cərgələrdə və cərgə aralarında tam kəsilsin.

Şəkil 5.46. Kvadrat-yuva üsulu ilə səpilmiş
əkinlərin cərgəarasının kultivasiyası.

5.5.9. Yemləndirici kultivatorlar
5.5.9.1. Yemləndirici kultivatorun işçi orqanı
Yemləndirmə adətən cərgənin bir tərəfi və ya
hər iki tərəfi ilə aparılır. Yemləndirici pəncə gübrəni
10-16 santimetr dərinliyə verə bilir.
Gübrə verən orqan əsas pəncəyə arxa tərəfdən
birləşdirilir (Şəkil 5.47).
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Şəkil 5.47. Yemləndirici pəncənin
quraşdırılması.

5.5.9.2. Yemləndirici
kultivator

və

iynəli

işçi

orqanlı

Yemləndirici və iynəli işçi orqanlı cərgəarası
becərən və gübrə ilə qidalandıran kultivator gübrə
verməklə yanaşı cərgəaralarında suvarmadan sonra
əmələ gələn qaysaqları dağıtmaq üçün istifadə edilir
(Şəkil 5.48).
Yemləndirici
kultivatorların
gübrəverimi
normasına nizamlanması mineral gübrə səpən
maşınlarda olduğu kimi yerinə yetirilir.
5.5.9.3. Çizel yumşaldıcı,
verən kultivator

yemləndirici

Şəkil 5.48. Yemləndirici və iynəli işçi orqanlı
kultivator.

gübrə

Cərgəaralarını səthi yumşaltmaq və gübrə
vermək üçün çizel yumşaldıcı və yemləndirici
kultivatordan istifadə edilir (Şəkil 5.49).

Şəkil 5.49. Çizel yumşaldıcı, yemləndirici
gübrə verən kultivator.

5.5.9.4. Cərgəarası yumşaldan rotasiya iynəli,
yemləndirici gübrə verən kultivator
6 cərgəli cərgəarası yumşaldan rotasiya iynəli,
yemləndirici gübrə verən kultivator cərgə aralarında
qaysağı dağıdır, torpağı üzdən yumşaldır, xırdalayır
və sıxlaşdırır (Şəkil 5.50).

Şəkil 5.50. 6 cərgəli cərgəarası yumşaldan
rotasiya iynəli, yemləndirici gübrə verən
kultivator.

5.5.10. Ştanqlı kultivatorlar
Çox alaqlı sahələrdə alaqları məhv etmək və
torpağı yumşaltmaq üçün ştanqlı kultivatorlardan
istifadə edilir.
Şəkil 5.51-də kombinə edilmiş, yüksək
aqrotexniki açıqlığı olan kultivator verilmişdir.
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Şəkil 5.51. Kombinə edilmiş, yüksək
aqrotexniki açıqlığı olan kultivator.

5.5.11. Çizel kultivator pəncələri
Kultivatorun işçi orqanının tipini torpağın
vəziyyətindən və alaqlı olmasından asılı olaraq
seçirlər.
Çizel kultivator pəncələrinın növləri şəkil 5.52də verilmişdir.
Oxvari və ya qaz ayağı pəncələrdə üst örtmələr
3-5 santimetr olması yoxlanılır. Yumşaldıcı
pəncələrdə aralıq, becərmə dərinliyi qədər olmalıdır.
Şəkil 5.52. Çizel kultivatorların pəncələri.

5.5.12. İynəli, yaylı, ulduzcuqlu kultivator
Kultivator torpağın bərkliyindən asılı olaraq
ulduzvari diskli işçi orqanlarla təchiz edilir. Eyni
zamanda arxa sırada isgənə şəkilli yaylı pəncələr də
quraşdırılır (Şəkil 5.53).
Cərgə araları becərmədə istifadə edilə bilər.
Şəkil 5.53. İynəli, yaylı, ulduzcuqlu kultivator.

5.5.13. Cərgəarası becərmədə qoruyucu zonanın
qoyulması
Cərgəarası kultivasiyada iki tərəfli və bir tərəfli
sağdan və soldan kəsən pəncələr qoruyucu zolağı
saxlamaqla cərgə arasında quraşdırılır.
Ortada qazayağı soldan sağdan isə birtərəfli
kəsən pəncələr quraşdırılır (Şəkil 5.54).
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Şəkil 5.54. Cərgəarası becərmədə qoruyucu
zonanın qoyulması.

5.5.14. Cərgəarası becərmə kultivatorunun işçi
orqanlarının yerləşdirilmə sxemi
Cərgəarası becərmə kultivatorunun
orqanlarının yerləşdirilmə sxeminə əməl edin.

işçi

Şəkil 5.55-da ştrixlənmiş zona bitkilərin qoruyucu
zonası göstərilir.
5.5.15. Sadə cərgəarası yumşaltma kultivatoru
Sadə cərgəarası yumşaldan kultivatorda işçi
orqanlar düzgün yerləşdirilərsə bitkilər zədələnməz,
torpaq tələb edilən dərinlikdə və keyfiyyətdə
yumşaldılar, kultivasiya normal keyfiyyətlə aparıla
bilər (Şəkil 5.56).
5.5.16. Cərgəarası becərən kultivatorların işçi
orqanlarının düzgün yerləşdirilməsi üçün
meydança
Cərgəarası
becərən
kultivatorların
işçi
orqanlarını düzgün yerləşdirmək üçün düz hamar
səthdə cərgəarası məsafə qədər araları olan iplər
çəkilir.
Pəncələrin çərçivədə quraşdırılma yerlərini
üstörtməni və qoruyucu zonaları nəzərə almaqla
torpaq səthində işarələyirlər. Sonra kultivatoru
həmin sahəyə gətirib işarələrə uyğun olmaqla
pəncələri çərçivəyə bərkidirlər.
Quraşdırmadan sonra ara məsafələri və
pəncələrin kəsici ucluqlarının düz xətt boyunca
yerləşməsini, aqreqatın uzun boyunca ara
məsafələrini yoxlayırlar (Şəkil 5.57).

Şəkil 5.55. Cərgəarası becərmə
kultivatorunun işçi orqanlarının
yerləşdirilmə sxemi.
1 - cərgəarası məsafə,
2 - qoruyucu zona,
3 - pəncələrin izinin üst örtməsi,
4 - cərgə arasında becərmə zonası,
5 - aqreqatın hərəkət istiqaməti boyunca işçi
orqanlar arası məsafədir.

Şəkil 5.56. Sadə cərgəarası yumşaltma
kultivatoru.

Şəkil 5.57. Cərgəarası becərən kultivatorların
işçi orqanlarını düzgün yerləşdirilməsi üçün
meydança.
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5.5.17. Cərgəarası
qoruyucu lövhələr

becərən

kultivatorlarda

Cərgəarası becərən kultivatorlarda birinci
kultivasiya zamanı xırda boylu bitkilərin üzərinin
kultivatorun becərən işçi orqanları tərəfindən atılan
torpaqla örtülməməsi üçün qoruyucu lövhələr
qoyulur (Şəkil 5.58).
Bu lövhələr poladdan və ya möhkəmləndirilmiş
plastik kütlədən hazırlana bilir.

Şəkil 5.58. Cərgəarası becərən kultivatorlarda
qoruyucu lövhələr.

5.5.18. Kultivasiya aqreqatının sahədə hərəkət
üsulu
Kultivasiya aqreqatı məkik hərəkət üsulu ilə
hərəkət etdirilməlidir. Armudvari dönmə edilməlidir.
Qovuşuq gedişlərdə üstörtmə 10-15 santimetr
olmalıdır. İlk 40-50 metr gedişdən sonra
kultivasiyanın keyfiyyəti yoxlanılır.
Şəkil 5.59-da Cərgə arası becərən Monosem SCD
kultivatorunun sahədə işi göstərilmişdir.

Şəkil 5.59. Monosem SCD kultivatorunun
sahədə işi.

5.5.19. Diyircəkli-ulduzcuqlu işçi orqanlı cərgə
arası becərən kultivator
Səpindən sonra ilk çıxışlar zamanı bitkilərin
zədələnməməsi
üçün
diyircəkli-ulduzcuqlu
kultivatordan istifadə edilməsi məqsədəuyğundur
(Şəkil 5.60).
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Şəkil 5.60. Diyircəkli-ulduzcuqlu işçi orqanlı
cərgə arası becərən kultivator.

5.5.20. Diyircəkli
kultivatorun işi

ulduzcuqlu

işçi

orqanlı

Diyircəkli ulduzcuqlu işçi orqanla kultivatorla
qarğıdalı sahələrinin ilkin cərgəarası becərilməsi
şəkil 5.61-də göstərilmişdir.
Şəkil 5.61. Diyircəkli ulduzcuqlu işçi orqanlı
kultivatorla qarğıdalı sahələrinin
cərgəarasının ilkin becərilməsi.

5.5.21. Diyircəkli ulduzcuqlu
işçi
kultivatorun çərçivəsinə birləşməsi

orqanın

Diyircəkli ulduzcuqlu işçi orqan kultivatorun
çərçivəsinə yastıqla birləşir. İş zamanı atılan torpaq
hissəcikləri işçi orqanın fırlanma oxuna yapışaraq
onun fırlanmasını çətinləşdirir. Məqsəd işçi orqanın
fırlanmasını asanlaşdırmaqdır (Şəkil 5.62).

Şəkil 5.62. Diyircəkli ulduzcuqlu işçi orqanın
kultivatorun çərçivəsinə birləşməsi.

5.5.22. Öndən və arxadan qoşulan Chorpstar
markalı kultivator
Öndən və arxadan qoşulan Chorpstar markalı
kultivator sahənin ölçülərindən və formasından asılı
olaraq aqreqatın asan idarə edilməsini təmin edir.
Qarğıdalı, kartof, çuğundur, soya bitkilərinin
cərgəarasının becərilməsində istifadə edilir.
6 dərəcə yamacda işləyə bilir (Şəkil 5.63.).
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Şəkil 5.63. Öndən və arxadan qoşulan
Chorpstar markalı kultivator.

5.5.23. Dibdolduran diskli-barmaqlı kultivator
Dibdolduran diskli-barmaqlı kultivator kartof
bitkisinin cərgə aralarında dib doldurmada istifadə
edilir (Şəkil 5.64).
5.5.24. Maschio Gaspardo firmasının istehsal
etdiyi Dracula 400 markalı kultivatoru
Maschio Gaspardo firmasının istehsal etdiyi
Dracula 400 markalı kultivatoru şəkər çuğunduru
sahələrində cərgəarası becərmədə istifadə edilir.
Kultivator kombinə edilmişdir.
Qabaq diskləri, cığıraçanları, hamarlayıcısı və
arxa sıxlaşdırıcı vərdənəsi kultivatoru müxtəlif bitki
qalıqları və alaqları olan sahələrdə işləməyə üstünlük
verir.
En götürümü 4m, 12 kilometr/saat sürətlə,
üzdən becərmədə torpağı 10 santimetrədək,
dərindən becərmədə 25 santimetrədək dərinlikdə
becərə bilir (Şəkil 5.65).
Respublikamızda Azərşəkər İB-də bu kultivator
istifadə edilir.

Şəkil 5.64. Dibdolduran diskli-barmaqlı
kultivator kartof bitkisinin cərgəaralarında
dib doldurma işini yerinə yetirir.

Şəkil 5.65. Maschio Gaspardo firmasının
istehsal etdiyi Dracula 400 markalı kultivator.

5.5.25. Rotasion kultivatorlar
Rotasion kultivator ilə torpağın yumşaldılması
Torpağı şaquli istiqamətdə yumşaltmaqla
alaqları kəsən, kəltənləri xırdalayan rotasion
kultivatorlar AMAZONE firması tərəfindən istehsal
edilir.
Həmçinin Türkiyənin Cansa, Karataş, Aqroinal və
başqa firmaları rotasion kultivator istehsal edir
(Şəkil 5.66).
Şəkil 5.66. Rotasion kultivator ilə torpağın
yumşaldılması.
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5.5.26. Türkiyənin Minos Agri firmasının istehsal
etdiyi üfüqi işçi orqanlı SR-140 markalı torpaq
yumşaldıcı frez
Xüsusi işçi orqan kimi üfüqi vəziyyətdə işləyən
fırlanan yastı kəsən pəncəli frezlərdən istifadə
olunur (Şəkil 5.67). Traktora asılır, 75 a.q güc tələb
edir, torpağı yumşaldır, en götürümü 2,4 metrdir.
Mexanizator işə başlayarkən kultivasiyanın
keyfiyyətini, becərmə dərinliyini, alaqların kəsilmə
təmizliyini, qabarıqlığı müxtəlif yerlərdə yoxlayır.
Becərmə dərinliyini kultivatorun eni boyunca və bir
neçə yerdə yoxlayırlar.
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Şəkil 5.67. Türkiyənin Minos Agri firmasının
istehsal etdiyi üfüqi işçi orqanlı SR-140
markalı torpaq yumşaldıcı frez.

Sərbəst iş üçün tapşırıqlar
1.

Yaşadığınız ərazidə yaxınlıqdakı fermer təsərrüfatlarında olan malalar haqqında məlumat
toplayın;

3.

Torşəkilli malanın işindən sonra torpağın hazırlanma keyfiyyəti haqqında mülahizələrinizi
söyləyin;

2.
4.

5.
6.

Dişli və diskli malaların işçi orqanlarının fərqini izah edin;

Diskli malaların hərəkətindən sonra malalamanın keyfiyyətini aqronomun iştirakı ilə
dəyərləndirin;

Diskli mala və traktordan ibarət olan aqreqatın işçi və nəqliyyat vəziyyətlərini müqayisə
edin;

Ot biçildikdən sonra qarışdırma və tirəyə yığılmasını müşahidə edin və fərqli işçi orqanlı
dırmıqların işini müqayisə edin;

7.

Təsərrüfatlarda fırlanan işçi orqanlı dırmığın otu tirəyə yığmasını müşahidə edib işini təsvir
edin;

9.

Təsərrüfatda olan cərgəarası becərən kultivatorun işçi orqanlarının yerləşdirilməsini izah
edin;

8.

Kultivatorların işçi orqanlarına görə təsnifatını verin;

10. Yemləndirici kultivatorun bitkilərin qoruyucu zonasənı təmin etməsini yoxlayın və şərh
edin;

11. Hər bir tapşırıq üzrə əldə etdiyiniz məlumatları qrup yoldaşlarınızla müqayisə və müzakirə
edin.
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Praktiki tapşırıqlar və fəaliyyətlər

Fəaliyyət

Tapşırıqlar
• İş paltarını geyinin.

• Əməyin təhlükəsizlik qaydalarına diqqət edin.

1. Malaların işçi orqanlarının vəziyyətini
yoxlayın.

• Malanın işçi orqanlarının vəziyyətini yoxlayın.
• Əyilən, zədələnən, qırılan işçi orqan müşahidə

edərkən onları yenisi ilə dəyişin.
• Diskli malaların disklərinin yastıqlarını
yoxlayın.
• Becərmə dərinliyinin düzgün qoyulmasına
əmin olun.
• Maşının traktora birləşməsini yoxlayın.
• İş paltarını geyinin.

• Əməyin təhlükəsizlik qaydalarına diqqət edin.
• Dırmığı düz hamar səthə gətirin.
• Traktoru işə salın.

• Traktoru geriyə istiqamətə hərəkət etdirməklə
•

2. Dırmıqların aqreqatlaşdırılmasını
yerinə yetirin.

•
•
•
•
•

dırmığa yaxınlaşdırın.
Hidravlik sistemin paylayıcısını endirmə
vəziyyətinə gətirib dırmığın asma qurğusunun
bərabərində saxlayın.
Dırmığı üç nöqtəli asma mexanizminə
birləşdirin.
Hidravlik paylayıcını qaldırma vəziyyətinə
qoyub dırmığı qaldırın.
Traktoru irəli ötürmə ilə irəli sürün.
Dırmığın düzgün asıldığına əmin olun.
Qoşma dırmığı traktorun qoşqu bəndinə
birləşdirin.

• İş paltarını geyinin.

3. Diskli malanın işinin keyfiyyətini
yoxlayın.

• Əməyin təhlükəsizlik qaydalarına diqqət edin.
• Diskli mala ilə bir işçi gedişi yerinə yetirin.
• Becərmə dərinliyini cərgənin üç yerində

yoxlayın.
• Alaqların kəsilmə keyfiyyətini nəzərdən
keçirin.
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• Torpağın ovxalanmasını yoxlayın.

• İri kəltənləri sırım boyunca 1 kvadrat metr

olmaqla üç yerdə sayın.
• Malalama əməliyyatının ümumi keyfiyyətini
dəyərləndirin.
• İş paltarını geyinin.

• Əməyin təhlükəsizlik qaydalarına diqqət edin.
• Kultivatoru düz hamar səthə gətirin.

4. Kultivatoru becərmə dərinliyinə
nizamlayın.

• Dayaq hərəkət təkərini qaldırın.

• Təkərin altına becərmə dərinliyindən 2-3

santimetr az qalınlıqda dayaq qoyun.
• İşçi orqanları torpaq səthinə toxunana qədər
aşağı endirin.
• İşçi orqanları çərçivəyə bərkidin.
• Kontrol gediş edib becərmə dərinliyinin
düzgün olmasını 3-cü tapşırıqda olduğu
qaydada yoxlayın.
• İş paltarını geyinin.

• Əməyin təhlükəsizlik qaydalarına diqqət edin.
• Kultivatoru düz hamar səthə gətirin.

• Bütün cərgə aralarında cərgə arasının tən
•

5. Cərgəarası becərən kultivatorun işçi
orqanlarını 70 santimetr cərgə arasına
quraşdırın.

•
•
•
•
•

ortasından qazayağı və ya oxşəkilli pəncəni
quraşdırın.
Cərgə arasının hər iki tərəfindən12-15
santimetr qoruyucu zona qoyub çərçivədə
qeyd edin.
Hər cərgə arasında oxvari pəncədən sol
tərəfdə sağdan yastı kəsən pəncə quraşdırın.
Hər cərgə arasında oxvari pəncədən sağ
tərəfdən soldan yastıqkəsən pəncə quraşdırın.
Bütün cərgə aralarında bu işləri yerinə yetirin.
Pəncələri kultivatorun gövdəsinə çərçivəyə
bərkidin.
Kontrol gediş edib becərmə dərinliyinin və
qoruyucu zonasının düzgün olmasını 3-cü
tapşırıqda olduğu qaydada yoxlayın.
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Nəzəri biliklərin qiymətləndirilməsi
Test 5
Sual 1. Malaların işçi orqanları hansı formada olur?
A) Diskli, dişli;
B) Gavahınlı;
C) Pəncəli;
D) Vallı.

Sual 2. Malalama aqreqatı hansı hərəkət üsulu ilə işləməlidir?
A) Dairəvi;
B) Çimbasar;
C) Çimçevir;
D) Məkik.

Sual 3. Dırmıqların vəzifəsi nədir?

A) Otu biçmək və xırdalamaq;
B) Otu presləmək;
C) Otu çevirmək və tirəyə qoymaq;
D) Otu xırdalamaq.

Sual 4. Təyinatına görə kultivatorlar hansı növdə olur?
A) Diskli;
B) Başdan-başabecərən və cərgəarası yumşaldan;
C) Eninə becərən;
D) Barmaqlı.
Sual 5. Qoruyucu zona nə üçün qoyulur?

A) Traktorun təkərini qorumaq üçün;
B) Gübrə vermək üçün;
C) Alaqları kəsməmək üçün;
D) Bitkini zədələnməkdən qorumaq üçün.

Sual 6. Kultivasiyanın məqsədi nədir?
A) Alaqları dartmaq;
B) Torpağı yumşaltmaq;
C) Otu biçmək üçün;
D) Suvarmaq üçün.
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6. Bitki mühafizə vasitələrini çiləyən maşın və avadanlıqlar, onların işə
hazırlanması və istifadə edilməsi
Kənd təsərrüfatı bitkilərinin inkişafı prosesində vacib əməliyyatlardan biri onların xəstəlik
və zərərvericilərdən qorunmasıdır. Bu məqsədlə kimyəvi mübarizə tətbiq edilir. Kimyəvi
mübarizədə xəstəliyə və zərərvericilərə qarşı istifadə edilən məhlul bitkinin üzərinə çilənir. Bu
əməliyyat çiləyicilərlə yerinə yetirilir.
6.1. Arxada gəzdirilən əl çiləyicisi
Bitki mühafizə vasitələrinin tətbiqi Bitki
mühafizə maşınlarına çiləyici və tozlayıcılar daxildir.
Mexaniki əl çiləyicisi kiçik sahələrdə az təzyiq
tələb edən çiləmədə istifadə edilə bilər (Şəkil 6.1).
Şəkil 6.1. Arxada gəzdirilən əl çiləyicisi.

6.2. Meyvə bağları üçün motorlu çiləyici
Motorlu əl çiləyici
Nisbətən böyük təzyiq tələb edən halda alçaq
təzyiqli nasosu olan arxaya asılan çiləmə aparatdan
istifadə edilir (Şəkil 6.2).
Meyvə bağlarında istifadə edilmək üçün uzun
şlanqlı, brandspoytlu, əldə gəzdirilən uzun saplı
çiləyici ucluqlu motorlu çiləyicilərdən də istifadə
edilir.

Şəkil 6.2. Arxada gəzdirilən nasoslu əl
çiləyicisi.

6.3. Traktora qoşulan çiləyicilər
bilir.

Traktora qoşulan çiləyicilər geniş frontlu ola

Traktorla aqreqatlaşan çiləyicilər asma və
qoşma olur.
Meyvə bağları üçün traktordan hərəkətə
gətirilən çiləyicilər.
Sağ və sol tərəfdə olan cərgələri çiləyir (Şəkil
6.3).
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Şəkil 6.3. Meyvə və üzüm bağlarında istifadə
edilən ventilyatorlu çiləyicilər.

6.3.1. Ventilyatorlu çiləyicilər
Ventilyatorlu çiləyicilər traktora qoşulan olur.
Çiləyicilərin işçi orqanları traktordan güc ayıran
valından (GAV)-dan hərəkətə gətirilir.
Şəkil 6.4-də göstərilmişdir.
Şəkil 6.4. Ventilyatorlu qoşma çiləyici
aqreqatın işi.

Asılan ventilyatorlu çiləyicilərin çəninin tutumu
1000 litrədək olur (Şəkil 6.5).

Şəkil 6.5. Ventilyatorlu asma çiləyici.

Qollu çiləyicilər həcmindən asılı olaraq qoşma
və asma olur
Maye çəninin tutumu 400 litrdən 2000 litrədək
ola bilir. Qolların uzunluğu 8-24 metr ola bilir.
Bəzi hallarda 36 metr də ola bilir (Şəkil 6.6).
Şəkil 6.6. Böyük en götürümlü qollu çiləyici.

6.4. Özüyeriyən çiləyicilər
Daha böyük sahələrdə xəstəliklərə qarşı zəhərli
məhlul çiləmək üçün özüyeriyən çiləyicilər
səmərəlidir.
John Deere firmasının özü yeriyən çiləyicisi
(Şəkil 6.7).
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Şəkil 6.7. John Deere firmasının özü yeriyən
çiləyicisi.

6.4.1. Yüksək klirensli Challenger RoGator 700
özüyeriyən qolu çiləyici
Yeni yüksək klirensli Challenger RoGator 700
özüyeriyən qolu çiləyici (Şəkil 6.8.).
Bu
çiləyicinin
məhsuldarlığı
yüksək,
doldurulma intensivliyi az, manevrliyi yüksəkdir.
Aqrotexniki açıqlığı (klirensi) yüksəkdir.

Şəkil 6.8. Yüksək klirensli Challenger RoGator
700 özüyeriyən qolu çiləyici.

6.4.2. Böyük en götürümlü Challenger RoGator
600 D özüyeriyən qolu çiləyici
Yeni böyük en götürümlü Challenger RoGator
600 D özüyeriyən qolu çiləyici daha yüksək
məhsuldarlığa malikdir. İdarə edilməsi asan və iş
prosesi avtomatlaşdırılmışdır (Şəkil 6.9). 21-30
kilometr/saat sürətlə işləyə bilir.

Şəkil 6.9. Yeni böyük en götürümlü Challenger
RoGator 600 D özüyeriyən qolu çiləyici.

6.4.3. Çiləyicilərin idarə edilməsi
Çiləyicin üstün cəhətləri odur ki, mexanizator
tərəfindən
idarə
edilməsi,
nizamlanmaları
avtomatlaşdırılmışdır (Şəkil 6.10).
Şəkil 6.10. Çiləyicinin avtomat idarə etmə
sistemi.

6.5. Ventilyatorlu çiləyicilərin əsas işçi orqanları
Ventilyatorlu çiləyicilərin əsas işçi orqanları nasos, ventilyator, püskürücü ucluqlar,
birləşdirici şlanqlar hesab edilir.
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6.5.1. Çiləyicilərdə qoyulan nasoslar və onların
növləri
Çiləyicilərin məhsuldarlığından asılı olaraq
mayeni sistemə vurmaq və ucluqlardan tələb edilən
keyfiyyətdə çilənməsi üçün nasoslar qoyulur (Şəkil
6.11). 3 porşenli İmovilli nasosu.
Şəkil 6.11. Çiləyicinin nasosu.

Çiləyicilərdə əsasən mərkəzdən qaçma tipli
nasoslar da tətbiq edilir. Nasosun pərləri ilə gövdəsi
arasında yaranan boşluğa yığılan maye mərkəzdən
qaçam prinsipi ilə sistemə vurulur (Şəkil 6.12).

Şəkil 6.12. Mərkəzdən qaçma su nasosu.
1 - Nasosun mərkəzdən qaçan işçi orqanı;
2 - Nasosun gövdəsi;
3 - Nasosun giriş-sorma kanalı;
4 - Nasosun çıxış-qovma kanalı.

Çiləyicinin
nasosunun
mayeni
qovma
təzyiqinin yoxlanması lazımdır. Bu məqsədlə
sistemin
qovma-təzyiqli
hissəsində
mayenin
təzyiqini ölçmək üçün manometr quraşdırılır (Şəkil
6.13).
Şəkil 6.13. Çiləyicinin nasosunun mayeni
qovma təzyiqinin yoxlanması.
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6.6. Çiləyicilərin doldurulması
Ventilyatorlu və qollu çiləyicilər iş zamanı
zəhərli kimyəvi məhlulla vaxtaşırı doldurulur.
Çiləyicilərin məhlul qabındakı zəhərli maye
qurtaranda onların qabını sahənin kənarında
məhlulla doldururlar.
Ehtiyat məhlul olan texnika aqreqata yaxınlaşıb
doldurucu qurğusu vasitəsi ilə aqreqata məhlul
doldurur (Şəkil 6.14).

Çiləyicinin qabının tutumunu artırmaq və
aqreqatın tarazlığını təmin etmək üçün çəni
traktorun qabaq və arxa tərəfinə yerləşdirilir (Şəkil
6.15). Tələb edilən tərkibdə hazırlanmış zəhərli
kimyəvi məhlulu bitki əkilmiş sahəyə çiləyir.

Şəkil 6.14. Çiləyici aqreqatın zəhərli məhlulla
doldurulması.

Şəkil 6.15. CLAAS firmasının qollu Lemken
çiləyicisinin görünüşü

Çiləyici və tozlayıcı aqreqatlar işə hazırlanır:
Zəhərli kimyəvi maddənin norması qoyulur.
Çiləyicinin əl ilə doldurulması (Şəkil 6.16).

Diqqət! Kimyəvi maddələrlə işləyən zaman
təhlükəsizlik vasitələrindən, xüsusi geyimdən,
gözlükdən, xüsusi qablardan, əlcəkdən istifadə edin!

Şəkil 6.16. Çiləyici aqreqatın maye ilə əl ilə
doldurulması

6.6.1. Çiləyici aqreqatın sahədə yoxlanması
İşə başlamazdan əvvəl sistemdə yaradılan
təzyiq və məhlulun tozlanma keyfiyyəti yoxlanır və
lazım gəldikdə nizamlanır (Şəkil 6.17).

Şəkil 6.17. CLAAS firmasının qollu Lemken
çiləyicisinin işinin keyfiyyətinin yoxlanması.
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6.6.2. Çiləyicinin yoxlanması
Çiləyicinin nasosuna hərəkət vermə intiqalı,
şlanqların bərkinməsi, maye paylayıcı sistemi
yoxlanılır və saz vəziyyətə gətirilir (Şəkil 6.18).
Diqqət! Həyat üçün təhlükəli olduğu üçün
xüsusi geyimdən və qoruyucu vasitələrdən istifadə
edin.
Diqqət verin!
tələblər (Şəkil 6.19):

Çiləyicilərin

işinə

Şəkil 6.18. Çiləyicinin yoxlanması

qoyulan

• Bu çiləyicilərlə böyük sahələrdə işləmək

daha əlverişlidir;

• Çiləyicinin işçi orqanları traktorun güc ayıran

valından hərəkətə gətirilir;

• Dönmə zamanı GAV- işdən çıxarılır ki, zəhərli

maddə torpağın
düşməsin;

becərilməyən

• Aqreqatın manevr etməsi asanlaşır;

səthinə

• Çiləyici aqreqat sahədə məkik hərəkət üsulu

Şəkil 6.19. Çiləyicilərin işinə qoyulan tələblər.

ilə işləyir;

• İşçi sürəti məhlul normasından asılı olaraq 8-

12 kilometr/saat hüdudunda seçilir.

6.6.3. Kimyəvi
çilənməsi

maddələrin

küləkli

havada

Diqqət! Küləkli havada işləyərkən çiləyici
küləyin istiqamətinə köndələn hərəkət etməlidir
(Şəkil 6.20).
Çiləyicilərin işçi orqanlarının tipi onun
təyinatından asılı olur.
Məhlulu bilavasitə xırda hissəciklərə ayıran
onun çiləyici ucluqlarıdır. Çiləyici ucluqlar püskürücü
ucluqlar da adlanır.
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Şəkil 6.20. Küləkli havada işləyərkən çiləyici
küləyin istiqamətinə köndələn hərəkət
etməlidir.

Əl ilə gəzdirilən çiləyicilərdə brandspoyt çiləyici
ucluq istifadə edilir, məqsəd bitkinin məhlul
çatmayan hissələrini çiləməkdir.
Çiləyicilərin müxtəlif məqsədli avadanlıqları:
nasos, hərəkət verici aralıq kardan valı, ayırıcı,
ucluqlar, şlanqlar və s. istifadə edilir (Şəkil 6.21).
Şəkil 6.21. Çiləyicilərin işçi elementləri.

6.6.4. Çiləyici ucluğun məhlulu püskürməsi
Məhlul narın toz halında hissəciklər formasında
bitkinin üzərinə püskürülür (Şəkil 6.22).
Ucluğun içərisində yivli içlik məhlula
burulğanlıq verir.
Püskürücü
ucluqlar
müxtəlif
formada
hazırlanır, bu məhluldan, məhlulun püskürülmə
təzyiqindən və s. amillərdən asılıdır.
Şəkil 6.22. Çiləyici ucluğun məhlulu püskürmə
Plastik maddədən hazırlanan püskürücü
sxemi.
ucluqlar yüngül və paslanmayandır (Şəkil 6.23).

Şəkil 6.23. Plastik maddədən hazırlanmış
çiləyici ucluqlar.
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6.6.5. Braglia püskürücüləri
Braglia püskürücüləri daha etibarlı bronz
materialından hazırlanır. Etibarlı, uzun ömürlü,
nisbətən ağır və paslanmayandır (Şəkil 6.24).
Ventilyatorlu çiləyicilərin iş prinsipi

Ventilyatorlu çiləyicilərin iş prinsipi mayenin
çəndən sorulub çiləyici ucluqlara çatdırılması üçün
ona müvafiq təzyiq vermək və ventilyatorun
yaratdığı, sürətli hava axını ilə daha xırda
hissəciklərə parçalanır və bitki üzərinə yönəldilir
(Şəkil 6.25).

Şəkil 6.24. Bronzdan hazırlanmış Braglia
püskürücüləri.

6.7. Çiləyicinin normaya nizamlanması
Çiləyici normaya nizamlanarkən
ardıcıllığa əməl edilməlidir. (Şəkil 6.26)

• Çiləyicinin çəninə 200 litr su tökün.

aşağıdakı

• Təzyiq nizamlayıcısını 3 atmosfer və 3

kiloqram/kvadrat santimetr təzyiqə qoyun.

• Tozlandırıcıların işini baxmaqla yoxlayın.

Püskürmə şırnağı bərabər ölçülü, bütöv
axınlı, damcısız olmalıdır.

Şəkil 6.25. Ventilyatorlu çiləyicilərin iş
prinsipi.

• Ölçü silindrinin və saniyəölçənin köməyi ilə 1

dəqiqə ərzindı hər püskürücü ucluqdan
tökülən maye sərfini ölçün. Nəticəni yazın.
Çiləyicinin sərfi 1 litr/dəqiqədən çox olan
halda ölçmə 30 saniyə ərzində aparılmalıdır.

• Alınan nəticələri toplayıb tozlayıcı ucluqların

sayına bölün. Bu həcmi hər bir ucluqdan
püskürülən həcmə müqayisə edin. 5 faiz
meyletməyə yol verilir.

• Tozlayıcı

ucluq 5 faizdən çox fərqlə
püskürərsə və ya pis püskürərsə çıxdaş edilir
və yenisi ilə dəyişdirilir.

Şəkil 6.26. Çiləyicinin normaya nizamlanması.
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6.7.1. Çiləyici
yoxlanması

ucluqların

dəqiqəlik

sərfinin

Qollu çiləyicidə bütün çiləyici ucluqlar 1 dəqiqə
işlədilərək püskürülən mayenin həcmi aşağıdakı kimi
yoxlanılır (Şəkil 6.27).
Hektara səpiləcək norma (litr/hektar) x
aqreqatın faktiki hərəkət sürəti (kilometr/saat) x
ştanqanın uzunluğu (metr)/600x çiləyici ucluqların
sayı.
Alınan rəqəmlə 1 dəqiqədə faktiki çilənən maye
həcmi müqayisə edilir və lazım gəldikdə əvvəl izah
edilmiş qaydada nizamlanır.
Borulu sərfölçənlə çiləyici ucluğun dəqiqəlik
sərfinin yoxlanması (Şəkil 6.27.).

Şəkil 6.27. Çiləyici ucluqların borulu sərf
ölçənlə dəqiqəlik sərfinin yoxlanması.

6.7.2. Qıflı sərfölçənlə çiləyici ucluğun dəqiqəlik
sərfinin yoxlanması
Qıflı sərfölçənlə çiləyici ucluğun dəqiqəlik
sərfinin yoxlanması şəkil 6.28-də verilmişdir.

Şəkil 6.28. Qıflı sərfölçənlə çiləyici ucluğun
dəqiqəlik sərfinin yoxlanması.

6.7.3. Elektron sərf ölçən
Elektron sərf ölçən çiləyicinin işinə fasiləsiz
nəzarət etmək üçün istifadə edilir.
Eyni zamanda nəzarət gedişlərində elektron
sərf ölçəndən istifadə edilməsi tövsiyə olunur (Şəkil
6.29).
Şəkil 6.29. Elektron sərf ölçəndən istifadə
etməklə çiləyicinin işinə fasiləsiz nəzarət
edilməsi.
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6.7.4. Çiləyicinin nasosu üzərində qoyulmuş
manometrin tester manometrlə yoxlanması
Çiləyicinin
nasosu
üzərində
qoyulmuş
manometri tester manometrlə yoxlamaq həm maşını
qorumaq üçündür, həmdə çirklənən mayeninməhlulun hektara düzgün çilənməsini təmin etmək
üçün lazımdır (Şəkil 6.30).
Şəkil 6.30. Çiləyicinin nasosu üzərində
qoyulmuş manometri tester manometrlə
yoxlamaq.

6.7.5. Kontrol çiləmənin sahədə yoxlanması
Hər bir çiləyici normaya nizamlandıqdan sonra
sahədə işə başlamazdan əvvəl sahədə kontrol çiləmə
aparılır və nəticəsi yoxlanılır (Şəkil 6.31).

Şəkil 6.31. Kontrol çiləmənin sahədə
yoxlanması.

6.7.6. Püskürmənin keyfiyyətinə və sistemdə
məhlulun təzyiqinə nəzarət
Püskürmənin
keyfiyyətinə
və
sistemdə
məhlulun təzyiqinə nəzarət etmək üçün bilavasitə
tozlandırıcı ucluğun yanında manometr qoyulur və
mütəmadi nəzarət edilir (Şəkil 6.32).
Şəkil 6.32. Püskürmənin keyfiyyətinə və
sistemdə məhlulun təzyiqinə nəzarət.
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6.7.7. Püskürücü ucluqların formaları
Püskürücü ucluqlar eyni püskürmə spektrində
çiləmə aparsa da onların işçi orqanı fərqli ola bilir
(Şəkil 6.33).
1 - Birbaşa püskürən;
2 - Əvvəlcədən püskürən;
3 - Herbisidlər üçün ucluq.

6.7.8. Çiləyici
təmizlənməsi

ucluqlarda

Şəkil 6.33. Püskürücü ucluqların formaları.

məhlulun

Çiləyicilərin
ucluqları
məhlulda
olan
qarışıqlarla tutulmaması üçün sistemdə ən azı 4
süzgəc
qoyulur.
Bu
süzgəclər
vaxtaşırı
təmizlənməlidir (Şəkil 6.34).
Şəkil 6.34. Çiləyici ucluqlarda məhlulun
təmizlənməsi.

6.7.9. Çiləyicilərdə məhlulun konsentrasiyasının
saxlanması
Çiləyicilərdə
iş
müddətində
məhlulun
konsentrasiyasını, tərkibini sabit saxlamaq üçün
hidravlik qarışdırıcı quraşdırılır.
Bu qarışdırıcılar fasiləsiz işləyərək məhlulu
çökməyə qoymur (Şəkil 6.35).

Şəkil 6.35. Çiləyicilərdə məhlulun
konsentrasiyasının saxlanması üçün qoyulan
hidravlik qarışdırıcı.

6.7.10. Çiləyicilərin doldurulması üçün ehtiyat su
çəni
Çiləyiciləri doldurmaq üçün məhlul hazırlayan
və çiləyiciləri məhlulla dolduran 5 tonluq yarım
qoşma komplekslərdən istifadə edilir (Şəkil 6.36).
Bu doldurucu aqreqatlar iri pambıqçılıq,
qarğıdalı, günəbaxan və başqa bitkilərin becərildiyi
təsərrüfatlar üçün əlverişlidir.
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Şəkil 6.36. Çiləyiciləri doldurmaq üçün
məhlul hazırlayan və çiləyiciləri məhlulla
dolduran kompleks.

6.7.11. Hazır məhlul daşıyan qoşma tanker
Uzaq məsafədə yerləşən sahələrdə işləyərkən
çiləyiciləri doldurmaq üçün hazır məhlulu sahəyə
gətirmək və çiləyiciləri doldurmaq olar (Şəkil 6.37).
Şəkil 6.37. Hazır məhlul daşıyan qoşma
tanker.

6.7.12. Zəhərli kimyəvi məhlulun sahə kənarında
hazırlanması
Bəzi hallarda zəhərli kimyəvi məhlulu sahə
kənarında hazırlayırlar (Şəkil 6.38). Bunun üçün
lazım olan kimyəvi maddələr aqreqatın məhlul
çəninə sahədə tökülür.
Şəkil 6.38. Zəhərli kimyəvi məhlulun
bilavasitə sahə kənarında hazırlanması.

6.7.13. Kimyəvi
zəhər
hazırlanmasında
lazım
avadanlıqlardan istifadə

məhlulunun
olan
əlavə

Bəzən məhlul hazırlayarkən ehtiyat su çənləri,
kimyəvi maddələr, əlavə su tutumları, boçka,
vedrələr, vanna, mühafizə vasitələrinin olması
vacibdir (Şəkil 6.39).
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Şəkil 6.39. Kimyəvi zəhər məhlulu hazırlamaq
üçün su çəni.

Alaq otlarına qarşı mübarizədə pestisidlərdən
istifadə olunur (Şəkil 6.40).
Bu zaman xüsusi geyimdən istifadə edilməlidir.
Şəkil 6.40. Alaq otlarına qarşı mübarizə.

6.8. Defoliasiya - pambıq bitkisinin yığımdan
əvvəl yarpağının tökülməsi
Defoliasiya kimyəvi yolla bitkinin yarpaqlarının
tökdürülməsi deməkdir. Xüsusi ilə pambıq
sahələrində pambığı kombaynla yığdıqda defoliasiya
edilməlidir ki, pambığı maşınla yığmaq asan olsun.
Kombaynla yığım üçün nəzərdə tutulmuş pambıq
sahələrdə bitkilərin yarpağı bir neçə gün öncə xüsusi
dərmanlama aparmaqla tökülməlidir (Şəkil 6.41).

Şəkil 6.41. Pambıq sahəsinin kombaynla
yığıma hazırlanması üçün defoliasiya
aparılması.

6.8.1. Defoliasiya əməliyyatının çiləmə aqreqatı
ilə yerinə yetirilməsi
Defoliasiya əməliyyatı çiləmə aqreqatı ilə yerinə
yetirilir (Şəkil 6.42).
Ventilyatorlu çiləyicilərlə pambıq sahəsində
yarpaqların tökülməsi məqsədi ilə çiləmə əməliyyatı.

Şəkil 6.42. Pambıq sahəsində defoliasiya
əməliyyatının çiləmə aqreqatı ilə yerinə
yetirilməsi.

6.8.2. JD 9970 markalı 4 cərgəli pambıq yığan
kombaynla pambığın yığılması üçün defoliasiya
edilmiş sahə
ABŞ-nın istehsalı olan JD 9970 markalı 4 cərgəli
pambıq yığan kombaynla pambığın yığılması (Şəkil
6.43).
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Şəkil 6.43. JD 9970 markalı 4 cərgəli pambıq
yığan kombaynla pambığın yığılması üçün
defoliasiya edilmiş sahə.

Sərbəst iş üçün tapşırıqlar
1.

Yaşadığınız ərazidə fəaliyyət göstərən aqroservislərdən birinə səfər edərək istifadə etdiyi
çiləyicilər haqqında məlumat toplayın;

3.

Qollu çiləyicinin iş prinsipi ilə tanış olun və əsas işçi elementlərinin funksiyalarını göstərin;

2.

Yaşadığınız rayonda becərilən bitkidən asılı olaraq istifadə edilən ventilyatorlu çiləyici ilə
işləmək qaydalarını izah edin;

4.

Ventilyatorlu çiləyicinin iş prinsipini müşahidə edin və əsas işçi elementlərin funksiyasını
izah edin;

6.

Yaşadığınız rayonda fəaliyyət göstərən iri təsərrüfat və şirkətlərdə olan özüyeriyən
çiləyicinin quruluşu və iş prinsipini müqayisə edin;

5.

7.

8.
9.

Çiləyici ucluqların məhsuldarlığını üsullardan biri ilə yoxlayın və nəticəsini norma ilə
müqayisə edin;
Çiləyicilərin məhlulla doldurulmasını yerinə yetirin və istifadə etdiyiniz cihaz və
avadanlıqlar haqqında məlumat verin;

Təsərrüfatda gördüyünüz çiləyicilərin əsas işçi orqanı olan nasosu haqqında məlumatlar
toplayın və şərh verin;
Çiləyicilərin məhlulla doldurulması üçün istifadə edilən əlavə avadanlıq və qurğular
haqqında məlumatlar toplayın;

10. Püskürücü ucluqların tiplərini sadalayın və fərqini izah edin;

11. Hər bir tapşırıq üzrə əldə etdiyiniz məlumatları qrup yoldaşlarınızla müqayisə və müzakirə
edin.
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Praktiki tapşırıqlar və fəaliyyətlər

Fəaliyyət

Tapşırıqlar
• İş paltarını geyinin.

• Əməyin təhlükəsizlik qaydalarına diqqət edin.
• Çiləyici aqreqatı doldurulacaq məhlulun

sisterninin yanına sürün.

• Çiləyicinin çəninin qapağını açın.

1. Çiləyiciləri məhlulla doldurun.

• Məhlul dolduran aqreqatın şlanqının sərbəst

ucunu çiləyicinin çəninə daxil edin.

• Doldurucu şlanqı bərkidin ki, təzyiqdən

çiləyicinin çənindən çıxmasın.

• Doldurucu maşını işə salın.
• Çiləyicini doldurun.

• Doldurucu şlanqı maye axını tam kəsiləndən

sonra çiləyicinin çənindən çıxarıb, qapağı
bağlayın.

• İş paltarını geyinin.

• Əməyin təhlükəsizlik qaydalarına diqqət edin.
• Traktoru işə salın.

• Traktoru geriyə istiqamət hərəkət etdirməklə

çiləyiciyə yaxınlaşdırın.

• Hidravlik sistemin paylayıcısını endirmə

2. Asma çiləyicini traktorla
aqreqatlaşdırın.

vəziyyətinə gətirib çiləyicinin asma qurğusunun
bərabərində saxlayın.

• Çiləyicinin üç nöqtəli asma mexanizmin növbə ilə

traktorun asma mexanizminin yan və mərkəzi
qollarına birləşdirin.

• Hidravlik paylayıcını qaldırma vəziyyətinə qoyub

çiləyicini qaldırın.

• Traktoru irəli ötürmə ilə irəli sürün.

• Çiləyicinin düzgün asıldığına əmin olun.

• Qoşma çiləyicini traktorun qoşqu bəndinə

birləşdirin.
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• İş paltarını geyinin.

• Əməyin təhlükəsizlik qaydalarına diqqət edin.
• Lazım olan avadanlıq və tərtibatları əldə edin.
• Sistemə maye doldurun.
• Aqreqatı işə salın.

3. Çiləyicini çiləmə normasına
nizamlayın.

• Ucluqlardan çilənən mayeni yoxlamaq üçün 1

dəqiqə ərzində ucluqlardan tökülən mayeni
ölçün.

• Növbə ilə hər bir çiləyici ucluqdan çilənən

mayenin həcmini ölçün.

• Məhlulu ayrıca götürülmüş qaba tökün.

• Alınan nəticə ilə hektara çilənəcək normanı

müqayisə edin.

• Fərq yol verilən olduğu halda işi yekunlaşdırın.
• Pis və az çiləyən ucluqları yenisi ilə dəyişin.
• İş paltarını geyinin.

• Əməyin təhlükəsizlik qaydalarına diqqət edin.
• Lazım olan avadanlıq və tərtibatları əldə edin.
• Traktoru işə salın.

4. Çiləyicinin sistemində təzyiqini
yoxlayın.

• Hidravlik paylayıcını qaldırma vəziyyətinə qoyun.
• Çiləyicini qaldırma rejimə gətirin.

• Çiləyicinin çiləyici ucluqlarından öncə təzyiq

ölçən manometri sistemə birləşdirin.

• Çiləyicini işə salın.

• Çilənən mayenin təzyiqini manometrlə yoxlayın.

• Ölçünü qoyulmuş norma təzyiqlə müqayisə edin.
• Fərq yol verilən olduğu halda işi yekunlaşdırın.
• Təzyiq aşağı olduqda çiləyicinin nasosunda.

nasazlıq olub olmamasını yoxlayın.

• İş paltarını geyinin.

5. Özüyeriyən qollu çiləyici ilə çiləməni
yerinə yetirin.

• Əməyin təhlükəsizlik qaydalarına diqqət edin.
• Çiləyicini işə salın.

• Çiləyicinin işçi hissələrinin işə yararlığını

yoxlayın.

• Mayesiz vəziyyətdə çiləyicini işçi vəziyyətə

gətirin.
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• Çiləyicinin qollarını açın.

• Çiləyicinin nasosunu, qolların birləşməsini

ucluqların vəziyyətini yoxlayın.

• Çiləyiciyə məhlul doldurun.
• Çiləyicini sahəyə aparın.

• Bu işlər əsas mexanizatorun köməkliyi ilə yerinə

yetirilməlidir.

• Çiləyicinin çərçivəsini qaldırın.

• Çiləyicinin sahəyə cərgə arasına salın.
• Çiləyicinin qollarını açın.

• Cərgə arasında çiləyicini düz xətt boyunca irəli

hərəkət etdirin.

• Çiləyicinin nasosunu işə salın və kontrol çiləmə

aparın.
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Nəzəri biliklərin qiymətləndirilməsi
Test 6
Sual 1. Çiləyicilərin növləri hansılardır?
A) Ventilyatorlu və qollu;
B) Diskli və şlanqlı;
C) Pəncəli və diskli;
D) Ventilyatorlu və pəncəli.

Sual 2. Ventilyatorlu çiləyicilər hansı bitkilərin çilənməsində istifadə olunur?
A) Bağların;
B) Bağların və üzümlüklərin;
C) Kartofun;
D) Taxılın.

Sual 3. Çiləyicilərin işçi orqanları hərəkəti haradan alır?
A) Özünün hərəkət təkərindən;
B) Nasosdan;
C) Arxa körpüdən;
D) Traktorun güc ayıran valından.

Sual 4. Çiləyicilərin sistemində mayenin təzyiqinə hansı cihazla nəzarət edirlər?

A) Sərf ölçənlə;
B) Voltmetrlə;
C) Manometrlə;
D) Taxometrlə.

Sual 5. Çiləyicilərdə mayeni sistemə hansı işçi orqan vurur?
A) Şlanq;
B) Ucluq;
C) Nasos;
D) Çən.

Sual 6. Məhlulu bilavasitə bitki üzərinə çiləyən işçi orqanın adı nədir?

A) Püskürücü ucluq;
B) Nasos;
C) Manometr;
D) Güc ayıran val.
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7.

Yığım maşınlarının iş prinsipi və işə hazırlanması və istifadəsi

Kənd təsərrüfatında məhsul istehsalında əsas əməliyyatlardan biri yetişdirilmiş məhsulun
yığılmasıdır. Kənd təsərrüfatında yetişdirilmiş məhsulların yığılmasında kombaynlardan və
traktora qoşulan yığım maşınlarından istifadə edilir.
Kənd təsərrüfatı bitkilərindən taxılın, pambığın, şəkər çuğundurunun, kartofun, çəltiyin,
qarğıdalının və bitkilərin yığılmasında kombaynlardan geniş istifadə edilir.
Kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsullarının yığılması ən mühüm əməliyyatdır
Burada taxıl yığan, pambıq yığan, ot tədarükü və başqa yığım texnikaları haqqında biliklər
əldə edəcəyik.
7.1. Kombaynlar
Kombaynla məhsulun yığılmasına müvafiq aqrotexniki tələblər qoyulur və kombaynlar
yığım zamanı bu aqrotexniki tələblərə əməl etməlidir.
Kombayn mürəkkəb maşındır. Bir gedişdə müxtəlif funksiyaları yerinə yetirən işçi
maşınların funksiyasını yerinə yetirir. Odur ki, onlar kombayn adlanır.
7.1.1. Taxılyığan kombayn
Respublikanın fermer təsərrüfatlarında Avropa
və ABŞ istehsalı olan kombaynlardan istifadə edilir.
7.1.2. Belçika istehsalı olan New Holland TC5050 markalı taxılyığan kombayn

Şəkil 7.1. New Holland TC-5050 markalı
taxılyığan kombayn.

Belçika istehsalı olan New Holland TC-5050
markalı taxılyığan kombayn sürətli, taxılı təmiz yığan
zədələnməyən müasir kombayndır.
Hal
hazırda
respublikamızın
kənd
təsərrüfatında yüzlərlə New Holland TC-5050
markalı taxılyığan kombayn istifadə edilir (Şəkil 7.1).
7.1.3. Almaniya istehsalı olan Claas Dominator
130 markalı taxılyığan kombayn
Almaniyanın Claas firmasının istehsalı olan
Claas Dominator 130 markalı taxılyığan kombaynı
Respublikamızın kənd təsərrüfatında geniş istifadə
edilən taxılyığan kombaynlardan biridir (Şəkil 7.2).
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Şəkil 7.2. Claas Dominator 130 markalı
taxılyığan kombayn.

7.1.4. Finlandiya istehsalı olan Sampo Rosenlew
SR-3065 markalı taxılyığan kombayn
Finlandiya istehsalı olan Sampo Rosenlew
kombaynları müxtəlif modifikasiyada buraxılır. SR3065 markalı taxılyığan kombayn müasir kombayn
hesab edilir (Şəkil 7.3).
Hal
hazırda
respublikamızın
kənd
təsərrüfatında yüzlərlə SR-2045 markalı taxılyığan
kombayn istifadə edilir.

Şəkil 7.3. Sampo Rosenlew SR-3065 markalı
taxılyığan kombayn.

7.1.5. ABŞ -ın John Deere firmasının istehsal
etdiyi W 650 seriyalı taxılyığan kombayn
ABŞ-ın John Deere firmasının istehsal etdiyi W
650 seriyalı taxılyığan kombaynı respublikanın iri
taxılçılıq təsərrüfatlarında istifadə edilir (Şəkil 7.4).
Bu kombaynlar taxıl yığımı ilə bərabər müvafiq biçici
quraşdırıldıqdan sonra qarğıdalı və yem bitkilərinin
yığılmasında istifadə edilir.
7.1.6. Almaniyanın
taxılyığan kombaynı

Deutsch Fahrer markalı

Şəkil 7.4. ABŞ-ın John Deere firmasının
istehsal etdiyi W 650 seriyalı taxılyığan
kombayn.

Almaniyanın Deutsch Fahrer markalı taxılyığan
kombaynı texniki göstəriciləri ilə fərqlənir, quruluşu
və istifadəsi san və əlverişlidir (Şəkil 7.5).
7.1.7. Taxılyığan kombaynların texnoloji prosesi
Taxılyığan kombaynların texnoloji prosesi
aşağıdakı əməliyyatları birləşdirir (Şəkil 7.6):
• Taxılın biçilməsi;
• Döyülməsi;

7.5. Almaniyanın Deutsch Fahrer markalı
taxılyığan kombaynı.

• Dənin küləşdən ayrılması;

• Dənin bunkerə doldurulması;
• Küləşin

xırdalanaraq sahəyə səpilməsi
(qotman
halında
toplanaraq
sahədə
qoyulması).
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Şəkil 7.6. Taxılyığan kombaynların texnoloji
prosesi.

Taxılyığan kombaynları işə hazırlayarkən
yığılan bitkiyə uyğun olaraq işçi orqanlar nizamlanır.
Kombaynın biçicisi nizamlanır. Biçiciyə cəhrə,
kəsən aparat, şnek və maili kamera aid edilir.
Bəzi hallarda çox güclü kombaynların en
götürümü böyük
olur.
Belə
kombaynların
biçicilərinin eni böyük olduğu üçün nəqliyyat
vəziyyətində onların hərəkəti çətinlik törədir.
İntensiv yollarda hərəkəti nəqliyyat vasitələrin
hərəkətinə mane olur. Odur ki, bu kombaynlarda
biçicilər nəqliyyat vəziyyəti üçün qatlanan olur.
Qatlana bilən biçicisi olan Claas kombaynları
vardır (Şəkil 7.7).

Şəkil 7.7. Qatlana bilən biçicisi olan Claas
kombaynı.

7.1.8. Kombaynın işə hazırlanması

Kombayn işə hazırlanarkən kəsici bıçaqların
qırılan, əzilən seqmentləri yenisi ilə dəyişdirilir.
Əvvəlcə bıçağı çıxarın (Şəkil 7.8).
Dəyişdiriləcək
seqmentlərin
bərkidici
Şəkil 7.8. Taxılyığan kombaynın biçən aparatı.
elementini açın.
Seqmenti çıxarın, yenisini qoyub əməliyyatları
əksinə icra edin.
7.1.9. Biçicinin elementləri

Biçicinin əks kəsən barmaqları cüt-cüt olur,
onların qırılanı varsa yenisi ilə dəyişdirilir (Şəkil
7.9).
Bunun üçün zədələnmiş və ya qırılmış
barmaqları boltunu açın. Dəyişdiriləcək barmaqları
Şəkil 7.9. Biçicinin kəsən aparatının əks kəsən
çıxarın,
barmaqları.
Yeni barmaq qoyub əməliyyatları əksinə icra
edin.
7.1.10. Kombaynın işçi orqanlarının sürətinin
kombaynın
hərəkət
sürətinə
nəzərən
tənzimlənməsi

Kombaynın işçi orqanlarının sürəti kombaynın
hərəkət sürətindən çox olmalıdır. Bu nisbətlər
aşağıdakı kimi qoyulmalıdır.
Kombaynın sürəti ilə kəsən aparatın bıçağının
sürətinin nisbəti gözlənilməlidir: 1,3:1,5 (Şəkil 7.10).
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Şəkil 7.10. Kombaynın işçi orqanlarının
sürətinin kombaynın hərəkət sürətinə
nəzərən tənzimlənməsi.

7.1.11. Biçən hissənin elementlərinin işdən əvvəl
yoxlanması
Biçən hissənin şneki və onun barmaqları,
cəhrəsi və tutucu tamasa və barmaqlarına baxılır,
qırılan, zədələnən, əyilən varsa yenisi ilə əvəz edilir.
Kombaynın kəsim hündürlüyü taxılın boyundan
asılı olaraq tənzimlənir, alçaq boylu taxılı biçərkən
10-15 santimetr, hündür boylu taxıl biçdikdə 35
santimetrədək ola bilər (Şəkil 7.11).
Xüsusi halda yatmış taxılı biçərkən kəsim
hündürlüyü minimuma endirilir ki, itki az olsun.

7.1.12. Cəhrənin fırlanma sürətinin
taxılın sıxlığına görə tənzimlənməsi

Şəkil 7.11. Biçən hissənin elementlərinin
işdən əvvəl yoxlanması.

sahədə

Cəhrənin fırlanma sürətini sahədə taxılın
sıxlığına görə variatorla tənzimləyirlər (Şəkil 7.12).
Cəhrənin biçən aparatdan bir qədər önə çıxması
nizamlanır.

Şəkil 7.12. Cəhrənin fırlanma sürətini sahədə
taxılın sıxlığına görə variatorla
tənzimlənməsi.

7.1.13. Kombaynın sürəti ilə cəhrənin fırlanma
sürətini tənzimləyən variator
Kombaynın sürəti ilə cəhrənin fırlanma
sürətinin nisbəti cəhrənin hərəkət ötürücü
qayışlarında quraşdırılmış variatorun qasnağının
diametrinin dəyişdirilməsi ilə əldə edilir. Variatorun
qasnağı iki yarım qasnaqdan ibarətdir (Şəkil 7.13).
Bu qasnaqları yaxınlaşdırmaq və uzaqlaşdırmaq
üçün onları bir birinə birləşdirən qayka sıxılır və ya
boşaldılır.
Kombaynın sürətinin cəhrənin fırlanma
sürətinə nisbətinin bu şərti ödəməlidir: 1,2:1,4.
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Şəkil 7.13. Kombaynın sürəti ilə cəhrənin
fırlanma sürətini tənzimləyən variator.

7.1.14. Cəhrənin sürətini tənzimləyən variatorda
yarım qasnaqların dəyişdirilməsi
Cəhrənin sürətini azaltmaq üçün variatorun
qasnağının diametri dəyişdirilir.
Qasnaq iki yarım qasnaqdan ibarətdir, bir
birinə nəzərən ox boyunca yerini dəyişir (Şəkil 7.14).
Yarımqasnaqları
yaxınlaşdıranda
qayışın
qasnağa qurşadığı diametr böyüyür və ötürmə ədədi
kiçilir, odur ki cəhrənin sürəti azalır, bir birindən
aralayanda isə əksi baş verir.

Şəkil 7.14. Cəhrənin sürətini tənzimləyən
variatorda yarım qasnaqların dəyişdirilməsi.

7.1.15. Maili kameraya baxış
Kombaynın biçən hissəsinin maili kamerasının
zəncirli-tamasalı nəqletdiricisinə baxış keçirilir.
Zəncirdə və tamasalarda əyilmə, zədələnmə
müşahidə edildikdə aradan qaldırılır (Şəkil 7.15).

Şəkil 7.15. Kombaynın biçən hissəsinin maili
kamerası.

7.1.16. Maili nəqletdiricinin elementləri
Maili nəqletdirici kombaynın biçən hissəsini
döyən aparatla birləşdirir.
Şnekdən daxıl olan taxıl kütləsini döyən aparata
istiqamətləndirir və kamerada taxıl kütləsi aparatın
eninə bərabər forma alır (Şəkil 7.16).

Şəkil 7.16. Maili nəqletdiricinin elementləri.
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7.1.17. Maili
kameranın
mexanizmlərinə baxış

hərəkət

ötürücü

Maili
kameranın
hərəkət
ötürücü
mexanizmlərinə baxış keçirilir və müvafiq
nizamlamalar yerinə yetirilir (Şəkil 7.17).
Kombaynın
sürəti
ilə
biçicinin
maili
nəqletdiricisinin sürətinin nisbəti gözlənilməlidir:
1,4:1,7.

Şəkil 7.17. Maili kameranın hərəkət ötürücü
mexanizmlərinə baxış.

7.1.18. Kombaynın döyən hissəsinin mexanizm
və qovşaqlarının nizamlanması
Kombaynın döyən hissəsinin mexanizm və
qovşaqları nizamlanır.
Döyən hissə döyən aparatdan və saman küləş
silkələyəndən ibarətdir (Şəkil 7.18).

Şəkil 7.18. Kombaynın döyən hissəsinin
mexanizm və qovşaqlarının nizamlanması.

7.1.19. Kombaynın döyən aparatı
Döyən hissənin ən əsas mexanizmi döyən
aparatdır. Döyən aparat barabandan və baraban
altlığından ibarətdir (Şəkil 7.19).
Bəzi kombaynlarda məhsuldarlığı yüksək
olduğu üçün iki baraban quraşdırılır.
Taxılyığan kombaynlarda döyən aparat
kombaynın uzununa oxuna köndələn yerləşdirilir.
Çəltik yığan kombaynlarda döyən aparat
kombaynın uzunu oxu boyunca yerləşdirilir.
7.1.20. Barabanın
nizamlanması

fırlanma

Şəkil 7.19. Kombaynın döyən aparatı.

sürətinin

Barabanın fırlanma sürəti nizamlanır (Şəkil
7.20).
Buğda yığımında 700-800 dövr/dəqiqə,
Arpa yığımında 650-750 dövr/dəqiqə.
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Şəkil 7.20. Barabanın fırlanma sürətinin
nizamlanması.

7.1.21. Döyən aparatda barabanla baraban altlığı
arasında araboşluğunun nizamlanması
Döyən
aparatda
nizamlama
apararkən
barabanla baraban altlığının giriş və çıxış
hissələrində araboşluğu nizamlanmalıdır (Şəkil
7.21).
Şəkildə göründüyü kimi baraban öz oxu
ətrafında fırlanır. Sol tərəfdə giriş sağ tərəfdə isə
çıxış hissələr yerləşir.

Şəkil 7.21. Döyən aparatda barabanla baraban
altlığı arasında araboşluğunun nizamlanması.

7.1.22. Ara boşluğunun qoyulması
Barabanla altlığı arasında ara boşluğu yığılan
bitkidən asılı olaraq qoyulur.
Məsələn, buğda və arpa biçinində araboşluğu 36 santimetr arasında qoyulur (Şəkil 7.22). Ara
boşluğu şəkildə göstərilən kimi oxla işarə edilmiş
hissə başa düşülür.
Şəkil 7.22. Ara boşluğunun qoyulması.

7.1.23. Taxıl kütləsinin barabanla altlığı arasında
qoyulmuş araboşluğundan keçməsi
İş zamanı taxıl kütləsi barabanla altlığı arasında
qoyulmuş aradan keçərkən baraban üzərində olan
qamçıların təsirindən döyülür. Döyülmüş dən, yəni
sünbüldən ayrılmış dən baraban altlığının
deşiklərindən keçərək təmizləmə qurğusuna tökülür
(Şəkil 7.23).
Girişdə
araboşluğu
çıxışa
nisbətə
az
qoyulmalıdır ki, döymə yaxşı getsin.
Bitkinin dənləri zədələnməməli, qırılmamalı və
döyülməmiş sünbüllər saman küləş silkələyənə
keçməməlidir.
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Şəkil 7.23. Taxıl kütləsinin barabanla altlığı
arasında qoyulmuş araboşluğundan keçməsi.

7.1.24. Saman küləş silkələyəndə dən və sünbül hissələrinin küləşdən ayrılması
Saman küləş silkələyən samanla birlikdə gedən döyülməmiş sünbülləri və dənləri küləşdən
ayırmaq üçündür (Şəkil 7.24). Adətən saman küləş silkələyən 4 klavişli olur və işləyərkən bu
klavişlər bir-birinə nəzərən yuxarı və irəli hərəkət etməklə küləşi həm silkələyir və həm də
kombaynın arxasına doğru aparır.

Şəkil 7.24. Saman küləş silkələyəndə dən və sünbül hissələri küləşdən ayrılır.
1 - Saman- küləş silkələyənin klavişidir;
2 - Döyən aparatın barabanı;
3 - Kombaynın bunkeri;
4 - Bunkerin boşaldıcı şneki;
5 - Baraban altlığıdır.

7.1.25. Saman küləş silkələyənin klavişlərinin
hərəkəti
Saman küləş silkələyənin klavişləri yuxarı və
aşağı başda dirsəkli val üzərində oturduğu üçün
növbəli olaraq yuxarı və irəli hərəkət edir.
Bu klavişlərin altdan görünüşündə aydın
görünür.
Klavişlərin alt hissəsi deşikli olduğu üçün
samandan ayrılan dən aşağı tökülür (Şəkil 7.25.).
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Şəkil 7.25. Saman küləş silkələyənin
klavişlərinin hərəkəti.

7.1.26. Döyülmüş
təmizlənməsi

dənin

qarışıqlardan

Saman küləş silkələyəndən tökülən dənlər
xəlbirdən təmizlənərək dən şnekinə və elevatorla
dən bunkerinə tökülür.
Xəlbirin daraqları arası məsafə yığılıb dənin
ölçülərindən asılı olaraq nizamlanır (Şəkil 7.26).
Buğda üçün yuxarı və aşağı 12-14 santimetr,
arpa üçün yuxarı 7-10, aşağı 8-12 santimetr qoyulur.
7.1.27. Püfə
təmizlənməsi

saman

qırıqlarının

Şəkil 7.26. Döyülmüş dənin qarışıqlardan
təmizlənməsi.

dəndən

Samandan ayrılmış dənlə birlikdə püfə və xırda
saman qırıqları da xəlbirdən keçə bilir.
Bunu təmizləmək üçün kombaynın təmizləmə
sistemində ventilyator quraşdırılır (Şəkil 7.27).
Ventilyatorun yaratdığı hava püfəni və xırda
saman hissəciklərini dəndən ayrılır və kombaynın
yanlarında qoyulmuş yarıqlardan kənara üfürür.
Ventilyatorun pərlərinin fırlanma tezliyi:
Buğda üçün 630-750 dövr/dəqiqə,
Arpa üçün 550-700 dövr/dəqiqə.

Şəkil 7.27. Dəndən püfə saman qırıqlarının
təmizlənməsi.

7.1.28. Küləşin kombaynın arxa hissəsində
qoyulmuş xırdalayıcı ilə xırdalanması və sahəyə
səpilməsi
Taxılyığan kombaynlar küləşi ya xırdalayıb
tarlanın səthinə səpələyir
və ya kombaynın
arxasında quraşdırılmış qotmanlayıcı ilə qotman
halında yığaraq sahədə qoyur. Küləşi samanı
qotmanlayıcıda topalayıb müəyyən məsafədən bir Şəkil 7.28. Küləşin kombaynın arxa hissəsində
qoyulmuş xırdalayıcı ilə xırdalanması və
tarlada qoyur.
sahəyə səpilməsi.
Müasir taxılyığan kombaynlar əsasən küləşi
xırdalayaraq sahəyə səpir (Şəkil 7.28).
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7.1.29. New Holland TC-5050 markalı taxılyığan
kombaynların işçi orqanlarının buğda və arpa
biçinində nizamlanma göstəriciləri
New Holland TC5050 markalı taxılyığan
kombaynların işçi orqanlarının buğda və arpa
biçinində nizamlanma göstəriciləri (Şəkil 7.29):
Barabanın
fırlanma
tezliyi:700-1000
dövr/dəqiqə;
Baraban altlığının araboşluğu: 10 millimetr;
Ventilyatorun
fırlanma
sürəti
700-800
dövr/dəqiqə;
Xəlbirin ara boşluğu: yuxarı 8-12mm, aşağı 4-6
millimetr.
7.1.30. KIWI 2000 KLEVER
qoşulan küləş xırdalayan

markalı traktora

KIWI 2000 KLEVER markalı traktora qoşulan
küləş xırdalayan (Şəkil 7.30).
Küləşi qotman kimi qoymuş kombayndan sonra
küləşi yığıb sahədən çıxarmaq mümkün olmadıqda
küləşi tirədən yığıb xırdalayır gübrə kimi sahəyə
səpir.

7.1.31. Yığıma
başlamazdan
yetişməsinin yoxlanılması

Şəkil 7.29. New Holland TC-5050 markalı
taxılyığan kombaynların işçi orqanlarının
buğda və arpa biçinində nizamlanma
göstəriciləri.

əvvəl

Şəkil 7.30. KIWI 2000 KLEVER markalı
traktora qoşulan küləş xırdalayan.

taxılın

Yığıma başlamazdan əvvəl taxılın yetişməsi
yoxlanılmalıdır. Taxılın nəmliyi əsas göstəricidir.
Odur ki, yığımdan əvvəl dənin nəmliyi yoxlanmalıdır
(Şəkil 7.31).
Sahədən diaqonal istiqamətində bir neçə
yerdən sünbülləri qoparıb əllə yoxlayıb dənləri
təmizləyin və dənin nəmliyini ölçmək üçün WILE-55,
WILE-65, cihazlarından istifadə edin.
Şəkil 7.31. Yığıma başlamazdan əvvəl taxılın
yetişməsi yoxlanılmalıdır.
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7.1.32. Bunkerdə
və
xırmanlarda
topalarında dənin nəmliyinin ölçülməsi

dən

Həmin cihazla dən bunkerində və xırmanlarda
dən topalarında dənin nəmliyi ölçülür.

Bu məqsəd üçün
WILE-55, WILE-65,
cihazlarından və xüsusi vericisi olan mildən istifadə
edin (Şəkil 7.32).
7.1.33. Dənin nəmlik göstəricisinin cihazda əks
edilməsi
Bu zaman cihazın milini taxıl topasına
yerləşdirin və 1-2 saniyə ərzində dənin nəmliyi
cihazın ekranında görsənəcəkdir (Şəkil 7.33).

Şəkil 7.32. Bunkerdə və xırmanlarda dən
topalarında dənin nəmliyinin ölçülməsi.

7.1.34. Uzunluğu 500 metrdən çox olan ləklərdə
kombaynla
biçin
apararkən
sahənin
hazırlanması
Bu məqsədlə sahədə hazırlıq işləri aşağıdakı
kimi aparılmalıdır (Şəkil 7.34).

• 8-10 metr enində taxılı daşıyan nəqliyyat
•
•

•
•

•

üçün sahə biçilir;
Kombayn sürüm hərəkət üsulu ilə işləyir;
500 metrdən az uzunluğu olan sahədə
kombayn dairəvi hərəkət üsulu ilə sağa
dönmə ilə işləyir;
Taxıl yatmış olduqda kombayn məkik
hərəkət üsulu ilə işləyə bilər;
Taxıl yatmış olanda itki çox olur, hərəkət
istiqaməti düzgün seçilməli, müvafiq
nizamlama aparılmalıdır;
Alçaq boylu taxılı ən az kəsim hündürlüyü ilə
biçmək lazımdır.
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Şəkil 7.33. Dənin nəmlik göstəricisinin
cihazda əks edilməsi.

Şəkil 7.34. Uzunluğu 500 metrdən çox olan
ləklərdə kombaynla biçin apararkən sahənin
hazırlanması.

7.1.35. Kombaynın sahədə hərəkət üsulunun
seçilməsi
Kombaynın sahədə hərəkət üsulu seçilir:
Çimbasar-çimçevir
və
biçilmiş
sahənin
genişləndirilməsi ilə sürüm hərəkət üsulları sahənin
uzunluğu 600 metr və çox olduqda əlverişlidir (Şəkil
7.35)..

Şəkil 7.35. Kombaynın sahədə hərəkət üsulu
seçilir.

7.1.36. Biçin vaxtı sahənin eninin müəyyən
edilməsi
İri taxıl sahələrində biçin apararkən sahə
küzlərə-ləklərə bölünməlidir.
Sürümün optimal eni kombaynın biçən
hissəsinin enindən 5-8 dəfə çox olmalı, sürümün
sahəsi isə kombaynın gündəlik məhsuldarlığına
bərabər olmalıdır (Şəkil 7.36).
Şəkil 7.36. Biçin vaxtı sahənin eninin müəyyən
edilməsi.

7.1.37. Məkik hərəkət üsulunun tətbiqi şərti
Məkik hərəkət üsulu sahənin kənarlarında
dönmə üçün kifayət qədər zolaq olduqda tətbiq edilir
(Şəkil 7.37).
Şəkil 7.37. Sahənin kənarlarında dönmə
zolağı olduğu halda məkik hərəkət üsulunun
tətbiqi.
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7.1.38. Dairəvi hərəkət üsulunun tətbiq olunma
şərti
Dairəvi hərəkət üsulu sürümün uzunluğu kiçik
olduqda və sahə düzgün konfiqurasiyada/formada
olmadıqda tətbiq edilir (Şəkil 7.38).
7.1.39. Yığım zamanı kombaynın bunkerinin
dolması şərti
Yığım zamanı kombayndan səmərəli istifadə
edilməsi üçün onun bunkerinin tam dolmasına
çalışmaq lazımdır.
Kombaynın bunkeri bərabər dolma və boşaltma
üçün şneklərlə təchiz edilmişdir (Şəkil 7.39).
Bunker tam dolduqda onun dolmasını sürücüyə
məlumat verən siqnal lampası kabinədə cihazlar
lövhəsində olur.

Şəkil 7.38. Düzgün forması olmayan sahədə
kombaynın dairəvi hərəkət üsulu.

Şəkil 7.39. Yığım zamanı kombaynın
bunkerinin dolmasını və boşaldılmasını təmin
edən şneklər vardır.

7.1.40. Kombayn bunkerinin boşaldılması
Kombaynın bunkeri dolduqdan sonra nəqliyyat
vasitəsi kombayna yaxınlaşmalıdır. Kombaynçı
boşaldıcı şneki açmalı və nəqliyyat vasitəsi banını
boşaldıcı şnekin düz altına verməlidir. Sonra
kombaynçı yükləyici şneki qoşur və dən nəqliyyat
vasitəsinə boşaldılır (Şəkil 7.40).

Şəkil 7.40. Kombayn bunkerinin boşaldılması.

7.1.41. Laverda markalı çəltikyığan kombayn
İtaliyanın Laverda firması çəltiyin yığılması
üçün eyni adlı kombayn istehsal edir.
Çəltikyığan xüsusi quruluşa və döyən aparata
malikdir. Bu kombayn “Astaraçay” MMC –nin texnika
parkında vardır (Şəkil 7.41) və çəltik yığımında
istifadə olunur. Kombayn hərəkət etdiricisi yarım
tırtıllıdır. Manevrliyi yüksək , idarə edilməsi asandır.
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Şəkil 7.41. Laverda markalı çəltikyığan
kombayn.

7.2. Pambıqyığan kombaynlar
Pambığın yığılması ən çox zəhmət tələb edən işdir. Böyük sahələrdə pambığın kombaynla
yığılması əlverişlidir. Pambıq yığan kombaynlar 60, 76 və 90 santimetr cərgəarası ilə səpilmiş
pambığın yığılmasında istifadə edilir. Kombaynlar 2, 4, 6 cərgəli işçi orqanlı olur.
Johh Deere, Case firmaları pambıqyığan kombaynlar istehsal edir. Belorusiyada və
Özbəkistanda traktorla aqreqatlaşan qoşma pambıq yığan maşın istehsal edilir.
7.2.1. JD 9970 markalı 4 cərgəli özüyeriyən
pambıq yığan kombayn
Respublikanın təsərrüfatlarında ABŞ-ın John
Deere firmasının istehsal etdiyi 4 və 6 cərgəli pambıq
yığan kombaynlar istifadə edilir.
4 cərgəli JD 9970 markalı və 6 cərgəli
özüyeriyən pambıq yığan kombaynlar ən çox istifadə
edilir.
Bu kombaynlar pambıq becərilməsi ilə məşğul
olan “MKT İB”, “CTS-Agro” MMC, “Şamo” MMC və
başqa təsərrüfatlara lizinq yolu ilə verilmişdir.
JD 9970 markalı 4 cərgəli özüyeriyən pambıq
yığan kombayn şəkil 7.42-də təsvir edilmişdir.

Şəkil 7.42. JD 9970 markalı 4 cərgəli
özüyeriyən pambıq yığan kombayn.

7.2.2. JD 9970 markalı 4 cərgəli özüyeriyən
pambıq yığan kombaynın texnoloji iş prinsipi
JD 9970 markalı 4 cərgəli özüyeriyən pambıq
yığan kombaynın texnoloji iş prinsipi şəkil 7.43-də
verilmişdir.
Kombaynın bölmələri cərgəyə yönəldilir.
Bölmələrin yığıcı valları öz oxu ətrafında fırlanır.
Kombayn sahədə irəli hərəkət etdikdə pambıq
kolları bölmələrə daxil olanda fırlanan barmaqlı
yığıcılar pambıq qozaları üzərində açılmış ləçəklərini
sarıyaraq götürür və arxadakı cüt barmaqlar əksinə
fırlanaraq ləçəkləri açır, ventilyasiya sistemi onları
sorub rezin borular vasitəsi ilə bunkerə atır.
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Şəkil 7.43. JD 9970 markalı 4 cərgəli
özüyeriyən pambıq yığan kombaynın
texnoloji iş prinsipi.

7.2.3. JD 9970 markalı 4 cərgəli özüyeriyən
pambıq yığan kombaynın yığıcı bölməsi
Kombaynın hər bölməsi qarşı-qarşıya fırlanan 2
cüt və ya 4 ədəd barmaqlı yığıcılardan ibarətdir.
Yığıcı barmaqlar şaquli xətt boyunca
yerləşməklə vala bərkinmişdir (Şəkil 7.44).
7.2.4. Pambığın pambıqyığan kombaynla yığılıb
bunkerə doldurulması
Pambıqyığan kombaynın quruluşu elədir ki,
bölmələrdə yığılan pambıq bölmədən sonra
şpindellərdən açılır və sorucu sistem onu ayrıca boru
ilə soraraq bunkerə atır (Şəkil 7.45).

Şəkil 7.44. JD 9970 markalı 4 cərgəli
özüyeriyən pambıq yığan kombaynın yığıcı
bölməsi.

7.2.5. Pambıqyığan kombaynın müxtəlif cərgə
arası üçün qurulması
Pambığın əkin sxemindən asılı olaraq JD9970
pambıqyığan kombaynın bölmələri 60 santimetr və
90 santimetr cərgə arasına nizamlana bilir.
60 santimetr cərgəarası ilə əkilmiş pambığı
yığdıqda bölmələr aralarında 60 santimetr məsafə
qoymaqla yığıcı hissənin çərçivəsində yerləşdirilir.
7.2.6. Şpindellərə hərəkət
tarımlığının nizamlanması

ötürücü

Şəkil 7.45. Pambığın pambıqyığan kombaynla
yığılıb bunkerə doldurulması.

qayışın

Şəkil 7.46-da göstərildiyi kimi nizamlayıcı
qaykanı (B) saat əqrəbi istiqamətində döndərin. Bu
zaman qayış tarımlanacaq. Sonra Stopor qaykasını
sıxın.
A - Ştopor qaykası
B - Nizamlayıcı qayka
Şəkil 7.46. Şpindellərə hərəkət ötürücü
qayışın tarımlığının nizamlanması.
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7.2.7. Şpindellərin dəyişdirilməsi
Kombaynın əsas işçi elementi yığıcı aparatın
şpindelləridir. JD 9970 markalı pambıqyığan
kombaynın şpindelləri barmaqlıdır.
Diqqət: Aparatın yerə buraxılması nəticəsində
əzilmə və yaxud onun fırlanan hissələrinə ilişmə sizə
və digər şəxslərə ciddi xəsarət yetirə bilər və hətta
ölümlə nəticələnə bilər.
Yığıcı aparatlar üzərində işləyən zaman aparatı
tam yerə buraxın və yaxud məhdudlaşdırıcılar
üzərində qoyun. Aparata yaxınlaşanda mühərriki
söndürün və alışdırma açarını yerindən çıxarın.
Təmir işləri zamanı kombaynın dəstinə
qoyulmuş şpindel açarından istifadə edin.
Barmaqları dəyişdirmək üçün xüsusi açarla (A)
bərkidici qaykanı fırladıb açın, dəyişdiriləcək
barmağı çıxarıb yerinə yenisini qoyun və
əməliyyatları təkrar edin.
Şəkil 7.47-də A-Şpindelin xüsusi açarıdır

Şəkil 7.47. Şpindellərin dəyişdirilməsi.

7.2.8. Belarus 80X traktoruna qoşulan iki cərgəli
qoşma pambıq yığan maşın
Pambıq istehsal olunan ölkələrdə Özbəkistanda
və həmçinin Belarusda üç təkərli Belarus 80X
traktoruna quraşdırılan XMP-1,8 markalı qoşma 2
cərgəli pambıq yığan maşından da istifadə edilir
(Şəkil 7.48).
Şəkil 7.48. Belarus 80X traktoruna qoşulan iki
Məhsuldarlığı az olsa da kiçik sahələrdə istifadə
cərgəli qoşma pambıq yığan maşın.
edilə bilər.
7.3. Qarğıdalı və yem yığan kombaynlar

New holland, Claas, Sampo Rosenlew və
Rostselmaş firmaları qarğıdalının və günəbaxanın
yığılması üçün kombayn istehsal edir.

7.3.1. John Deere rotorlu qarğıdalı və günəbaxan
biçən kombayn
John Deere rotorlu qarğıdalı və günəbaxan
biçən kombayn eyni zamanda 4,6 cərgədə qarğıdalını
biçib dəni qıçadan ayırır. Şəkil 7.49-da qatlanan
biçicili kombayn təsvir edilmişdir.
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Şəkil 7.49. John Deere rotorlu qarğıdalı və
günəbaxan biçən kombayn.

7.3.2. New Hollland taxılyığan kombaynları ilə
qarğıdalının yığılması
New Hollland firması taxılyığan kombaynlarla
qarğıdalı və günəbaxanı yığmaq məqsədi ilə xüsusi
cərgəli biçicili qarğıdalı başlıqları istehsal edir (Şəkil
7.50).

Şəkil 7.50. Qarğıdalı biçicisi quraşdırılmış New
Hollland taxılyığan kombaynı ilə qarğıdalının
yığılması.

7.3.3. Klavar 5600 qarğıdalı xederi
Kombaynın taxıl üçün xederini açıb yerinə
qarğıdalı xederi quraşdırır və döyən aparatını
qarğıdalı üçün nizamlayırlar.
Klavar 5600 qarğıdalı xederi şəkil 7.51-də
verilmişdir.

Şəkil 7.51. Klavar 5600 qarğıdalı xederi.

7.3.4. Silos və yem yığan kombayn
Silosluq bitkiləri özüyeriyən kombaynla biçib
xırdalayıb nəqliyyat vasitəsinə yükləmək üçün xüsusi
biçicisi olan yemyığan kombayn istifadə edilir (Şəkil
7.52).
Şəkil 7.52. Silos və yem yığan kombayn.

7.3.5. Almaniyanın CLAAS firmasının istehsal
etdiyi Jaguar 850 markalı yemyığan kombayn
CLAAS Jaguar 850 markalı yemyığan kombayn
respublikamızda iri təsərrüfatlarda istifadə edilir
(Şəkil 7.53).
Şəkil 7.53. Almaniyanın CLAAS firmasının istehsal
etdiyi Jaguar 850 markalı yemyığan kombayn.
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7.3.6. CLAAS Jaguar 850 markalı yemyığan
kombaynı ilə silosluq bitkilərin biçilməsi
CLAAS Jaguar 850 markalı yemyığan kombayn
silosluq bitkiləri biçib, xırdalayıb nəqliyyat vasitəsinə
yükləyir (Şəkil 7.54).
Şəkil 7.54. CLAAS Jaguar 850 markalı
yemyığan kombaynla silosluq bitkilərin
biçilməsi.

7.3.7. CLASS Jaguar 850 yem yığan kombaynla
soluxdurulmuş otun silos üçün yığılması
Soluxdurulmuş otun yığım texnologiyası və
yığım texnikası.
Otu ot biçənlə biçib soluxmaq üçün dırmıqla
çevirib tirəyə qoyurlar. Soluxdurulmuş ot yem yığan
kombaynla yığılaraq nəqliyyat vasitəsinə yüklənir.
Dırmıqla çevirib tirəyə qoyurlar.
Yığıcı quraşdırılmış CLAAS Jaguar 850 markalı
yemyığan kombaynla yığıb nəqliyyat vasitəsinə
yükləyirlər (Şəkil 7.55).

Şəkil 7.55. CLASS Jaguar 850 yem yığan
kombaynla soluxdurulmuş otun silos üçün
yığılması.

7.3.8. DON 680 M markalı yem yığan kombayn
Rostselmaş firmasının istehsal etdiyi DON 680
M markalı yem yığan kombayn, yaşıl otu, silosluq
qarğıdalını və digər yemləri biçib xırdalayıb
nəqliyyat vasitəsinə yükləyir.
Biçilmiş otu yığıb xırdalamaq və nəqliyyat
vasitəsinə yükləmək üçün xüsusi yığıcısı vardır.
DON 680 M markalı yem yığan kombayn
Aqrolizinq
ASC-nin
Ağcabədi
rayonundakı
servisində istifadə edilir (Şəkil 7.56).
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Şəkil 7.56. DON 680 M markalı yem yığan
kombayn.

7.3.9. Ploeger EPD 540 markalı noxudyığan
kombaynı
Ploeger EPD 540 markalı noxudyığan kombaynı
yaşıl noxudu, saplaqlı fasolu, paxlalıları yığmaqda
istifadə olunur (Şəkil 7.57).
En götürümü 4 metr, bunkerin tutumu 3700
litr, maksimal qaldırma hündürlüyü 3 metr, işçi
sürəti 7,1 kilometr/saat. 14 dərəcə yamaclıqda
işləyə bilir.

Şəkil 7.57. Ploeger EPD 540 markalı
noxudyığan kombayn.

Ploeger EPD 540 markalı noxudyığan
kombaynları böyük sahələrdə paralel işləyə bilir. Bu
zaman yığılmış məhsulu boşaltmaq üçün nəqliyyat
vasitəsi kombaynlara yaxınlaşır və noxud nəqliyyat
vasitəsinə boşaldılır (Şəkil 7.58).
Şəkil 7.58. Ploeger EPD 540 markalı
noxudyığan kombaynların paralel işləməsi.

7.4. Küləş doğrayan maşınlar
7.4.1. AGMBL 300T
doğrayan maşın

markalı

küləş

saman

Türkiyənin Agrional LTD şirkətinin istehsal
etdiyi AGMBL 300T markalı küləş saman doğrayan
maşın Aqrolizinq ASC- tərəfindən alınaraq
istehsalçılara lizinqlə verilir (Şəkil 7.59). Qoşmadır
hərəkəti traktorun güc ayıran valından alır.
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Şəkil 7.59. AGMBL 300T markalı küləş saman
doğrayan maşın.

7.4.2. Küləş
orqanları

saman

doğrayan

maşının

işçi

Küləş saman doğrayan maşının işçi orqanları
küləşi kiçik ölçülərdə xırdalayır və yükləyici orqana
ötürür.
Yükləyici
xırdalanmış
küləşi
nəqliyyat
vasitəsinə və ya birbaşa axura boşaldır (Şəkil 7.60).
Şəkil 7.60. Küləş saman doğrayan maşının işçi
orqanları.

7.4.3. İRК-145 rulon presi xırdalayan
Küləş və saman presləri istifadədən əvvəl
xüsusi xırdalayıcı maşınlarla xırdalanır.
İRK-145 rulon presi xırdalayan, nəqliyyat
vasitəsinə, yem paylayana yükləyən, birbaşa tövlədə
axura boşaldan, 8 bıçaqlı diskli 6 frezli qoşma maşın
(Şəkil 7.61).
Traktora qoşulur, GAV-dan fırlanma hərəkəti
alır.
Diametri 145+10 santimetr olan küləş rulonları
xırdalaya bilir.

Şəkil 7.61. İRK-145 rulon presi xırdalayan.

7.4.4. Türkiyənin Çelikel firmasının istehsal
etdiyi Charger V8 markalı qoşma yem doğrayan
və qarışdıran
Traktora qoşulur, silindrik qablıdır, qabın
içərisində şaquli tirdə spiral formasında yerləşmiş,
fırlanan 2 ədəd kəsici bıçaqları və pərləri ilə küləşi və
içəriyə tökülmüş digər yemləri xırdalayaraq
qarışdırır. İşçi orqanları traktorun GAV-dan hərəkətə
gətirilir, 80 a.q. güc tələb edir (Şəkil 7.62).
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Şəkil 7.62. Türkiyənin Çelikel firmasının
istehsal etdiyi Charger V8 markalı qoşma yem
doğrayan və qarışdıran.

7.5. Rotorlu, seqmentli çarxqollu, diskli ot biçən
maşınlar
7.5.1. Seqmentli bıçaqlı-barmaqlı asma tipli ot
biçən
Ot biçən traktora asılır. En götürümü 2,1 metr
təşkil edir. Yaşıl otu biçib torpağa qoyur. Nəqliyyat
vəziyyətində otbiçənin gövdəsi qaldırılır və şaquli
vəziyyətdə bərkidilir (Şəkil 7.63).
7.5.2. Seqmentli
seqmentli bıçağı

bıçaqlı-barmaqlı

ot

Şəkil 7.63. Seqmentli bıçaqlı-barmaqlı asma
tipli ot biçən.

biçənin

Otbiçənin əsas işçi orqanı onun bıçağı və
barmaqlarıdır.
Bıçaqlar seqment formalıdır, hər iki yanı dişli
hazırlanır, kəsəndir. Barmaqların arasında irəli geri
hərəkət etməklə arada qalan ot gövdələrini kəsir
(Şəkil 7.64).
7.5.3. Seqmentli bıçaqlı-barmaqlı ot biçənin əks
kəsici barmağı

Şəkil 7.64. Seqmentli bıçaqlı-barmaqlı ot
biçənin seqmentli bıçağı.

Barmağın seqmentli bıçaqla təmasda olan
kəsən hissəsi hər iki tərəfdən dişlidir, bıçaqla
görüşmə anında ot gövdəsi kəsilir (Şəkil 7.65).
Otbiçənin qoluna bərkidilir.
7.5.4. KSU-1 özüyeriyən quru otbiçən
Texnika
çatışmazlığından,
təbii-iqlim
şəraitindən asılı olaraq yaşıl otu vaxtında biçə
bilmədikdə KSU-1 özüyeriyən otbiçənlə qurumuş otu
da biçmək mümkündür.
Eyni zamanda qeyri bərabər yetişmiş taxılı və
kombayn kifayət etmədikdə yetişməyə 3-5 gün
qalmış taxılı biçib tirəyə qoymaq mümkün və
əlverişlidir (Şəkil 7.66).
Özüyeriyən ot biçən həmçinin dənli paxlalı bitkiləri
də biçib tirəyə qoyur.
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Şəkil 7.65. Seqmentli bıçaqlı-barmaqlı ot
biçənin əks kəsici barmağı

Şəkil 7.66. KSU-1 özüyeriyən quru otbiçən.

7.5.5. John Deere firmasının istehsal etdiyi
özüyeriyən yem yığan kombayn
Yaşıl otu, silosluq qarğıdalını və digər silosluq
bitkiləri biçib, xırdalayıb nəqliyyat vasitəsinə
yükləyir (Şəkil 7.67).
İşçi orqanlar dəstinə ot biçən, silosluq qarğıdalı
və digər bitkiləri biçən və biçilmiş soluxdurulmuş otu
yığan biçici və yığıcı daxıldir.
Özü yeriyəndir, məhsuldarlığı yüksəkdir.

Şəkil 7.67. John Deere firmasının istehsal
etdiyi özüyeriyən yem yığan kombayn.

7.5.6. KC- 100 ÇULPAN (ЧУЛПАН) özüyeriyən
ot biçən
Həmçinin müxtəlif firmalar otun biçilməsi üçün
fərqli göstəricilərə malik özüyeriyən otbiçən texnika
istehsal edir (Şəkil 7.68).
Analoq MAK DON M150 otu, taxıl bitkilərini
biçib tirəyə qoymaq üçündür.
Şəkil 7.68. KC- 100 ÇULPAN (ЧУЛПАН)
özüyeriyən ot biçən.

7.5.7. Türkiyənin Minos Agri firmasının istehsal
etdiyi DSP-240 markalı çöp doğrayıb xırdalayan
Çöp doğrayan asmadır, güc tələbatı 65 at
qüvvəsidir,
14-20 kiloNyutonluq dartı sinifli
traktorlarla aqreqatlaşır. En götürümü 2,5 metrdir
(Şəkil 7.69).
Pambıq, qarğıdalı, günəbaxan və başqa
bitkilərin yığımdan sonra qalan gövdələrini, bitki
qalıqlarını kəsib xırdalayır və torpağa qarışdırır.
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Şəkil 7.69. Türkiyənin Minos Agri firmasının
istehsal etdiyi DSP-240 markalı çöp doğrayıb
xırdalayan.

7.6. Kartof yığan kombaynlar
Almaniyanın Grimme firmasının istehsal etdiyi
Grimme
SE
75
kartof
yığan
kombaynı.
Respublikamızın
əksər
rayonlarında
kartof
yetişdirilir.
Kartofun yığılması çox zəhmət tələb edən işdir.
Odur ki, kombaynla birbaşa yığmaq, əvvəlcə kartofu
qazanlarla çıxarıb cərgəyə qoymaq və sonra iki
cərgəni birlikdə kombaynla yığmaq texnologiyası
tətbiq edilir.
Almaniyanın Grimme firmasının istehsal etdiyi
Grimme SE 75 kartof yığan kombaynı Şəkil 7.70-da
verilmişdir.

Şəkil 7.70. Almaniyanın Grimme firmasının
istehsal etdiyi Grimme SE 75 kartof yığan
kombayn.

7.6.1. Kartof yığan kombaynın sahədə hərəkət
üsulu və işin təşkili

Kartof yığan kombayn yığım zamanı bunkeri
sağda yerləşən halda sürümdə şəkildə göstərilən
qaydada hərəkət etməlidir (Şəkil 7.71).
Məqsəd aqreqatın gedişləri zamanı bir neçə
cərgədən yığılan kartofu bir yerə yığmaq və toplanıb
daşınmasını asanlaşdırmaqdır.
Şəkildə:

Şəkil 7.71. Kartof yığan kombaynın sahədə
hərəkət üsulu və işin təşkili.
C - ləkin enidir;
L-sürümün uzunluğudur;
Lp - ləkin işçi hissəsinin uzunluğudur;
I, II, III, IV - ayrılmış küzlərin işarələridir;
1, 2 - kombaynın ardıcıl gedişləridir;
E - kombaynın sahənin kənarlarında
dönməsi üçün ayrılmış dönmə zolaqlarıdır.

7.6.2. Qoşma Kartof yığan kombayn
Əksər hallarda kartofun yığılmasında kombayn
çatışmadıqda və onun maya dəyərini azaltmaq üçün
nisbətən ucuz texnikadan istifadə etmək əlverişli
olur.
Qoşma kartof yığan maşın bu məqsədlə daha
səmərəli hesab edilir (Şəkil 7.72).
100-130 at qüvvəsi güc tələb edir, işçi orqanları
traktorun GAV-dan hərəkətə gətirilir. Kartofu yığıb
nəqliyyat vasitəsinə yükləyir.
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Şəkil 7.72. Qoşma Kartof yığan kombayn.

7.6.3. Kartofqazan maşınlar
Grimme WH 200 markalı kartofqazan maşın
Almaniyanın
Grimme
firması
kartofun
becərilməsi və yığılması üzrə müasir texnika istehsal
edir.
Kartofu 2 cərgədən qazıb zəncirli tamasalı
separasiya qurğusundan keçirərək torpaq səthinə
atır (Şəkil 7.73).
7.7. Çuğundur yığan kombaynlar

Şəkil 7.73. Almaniyanın Grimme firmasının
istehsal etdiyi WH 200 markalı kartofqazan
maşın.

Respublikamızda şəkər çuğundurunun istehsalı genişlənməkdədir. Azərşəkər İB-nin şəkər
çuğunduru plantasiyalarında şəkər istehsalı, becərilməsi və yığılmasında istifadə edilən müasir
texnika vardır.
7.7.1. Holmer Terra Dos T 4-30 markalı
özüyeriyən şəkər çuğunduru yığan kombayn

Holmer Terra Dos T 4-30 markalı özüyeriyən
şəkər çuğunduru yığan kombayn Azərşəkər İB-də
istifadə edilir (Şəkil 7.74). Kombayn HR qazıcıları ilə
uyğunlaşan KOS-2 və DLG markalı bəlim kəsibyığanla aqreqatlaşır. Müxtəlif cərgə araları ilə
səpilmiş 6, 8 və 9 cərgənin çuğundurunu yığa bilir.
7.7.2. Şəkər
çuğundurunun
hissəsinin yığılması

bəlim-yarpaq

Şəkil 7.74. Holmer Terra Dos T 4-30 markalı
özüyeriyən şəkər çuğunduru yığan kombayn.

Şəkər çuğunduru yığmazdan öncə onun bəlimyarpaq hissəsi yığılmalıdır.
Sahənin relyefindən, torpağın səpin üçün
hazırlanma keyfiyyətindən asıl olaraq çuğundur
yumruları torpaqda fərqli hündürlükdə bitir (Şəkil
Şəkil 7.75. Şəkər çuğundurunun bəlim-yarpaq
7.75).
hissəsinin yığılması.
Şəkildə fərqli hündürlükdə bitən çuğundur
qruplaşdırılmışdır.
1. Qrup dərin bitənlər, yığımda çuğundurla
bərabər bəlim və torpaq kütləsi də yığılır;
2. Qrup çuğundurların bəlimi ilə bərabər
çuğundurların baş hissəsi kəsilir;
3. Aşağı zona sayılır səthi biçmə aparılır.
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7.8. Yükləyicilər
Şəkər çuğunduru, kartof, taxıl və digər məhsullar yığıldıqdan sonra anbarlara, loqistik
bazalara, xırmandan ilkin emal müəssisələrinə daşınmaq üçün böyük yükgötürmə qabiliyyəti
olan nəqliyyat vasitələrinə yüklənməlidir. Bu məqsədlə xüsusi yükləyici texnikadan istifadə
edilir.
7.8.1. Kleine RL 350 V Cleanliner Mega markalı
çuğunduru topadan nəqliyyat vasitələrinə
yükləyən maşın
Kleine RL 350 V Cleanliner Mega markalı
çuğunduru topadan nəqliyyat vasitələrinə yükləyən
maşın özüyeriyəndir, iki tərəfli şnekli yığıcısı
nəqletdirici
transportyoru
və
yükləyici
transportyoru vardır (Şəkil 7.76).

Şəkil 7.76. Kleine RL 350 V Cleanliner Mega
markalı çuğunduru topadan nəqliyyat
vasitələrinə yükləyən maşın.

7.8.2. Kleine RL 350 V Cleanliner Mega
özüyeriyən yükləyici ilə nəqliyyata yüklənməsi
Şəkər çuğunduru Kleine RL 350 V Cleanliner
Mega özüyeriyən yükləyici ilə daşınmaq üçün
nəqliyyat vasitəsinə yüklənir (Şəkil 7.77).
Yükləyici çuğundur topasına yaxınlaşaraq,
şnekli yığıcı işçi orqanları aşağı endirir. Nəqliyyat
vasitəsi
yükləyiciyə
yaxınlaşıb
yükləyici
transportyorun altında dayanır. Yükləyicinin işçi
orqanları işə qoşulduqda yükləmə prosesi başlayır.

Şəkil 7.77. Kleine RL 350 V Cleanliner Mega
özüyeriyən yükləyici ilə nəqliyyata
yüklənməsi.

7.9. Meyvə yığımında istifadə edilən platformalar
Respublikanın Quba-Xaçmaz, Şəki-Zaqatala bölgələrində meyvəçiliklə məşğul olan fermer
təsərrüfatları çoxdur.
Burada yetişdirilən meyvə bağları intensiv tipli bağlardır. Meyvə yığımında yığım prosesini
sürətləndirmək məhsuldarlığı artırmaq, yükləmə boşaltma işlərini səmərəli təmin etmək üçün
platformalardan istifadə edilir.

198

7.9.1. Orsi Avant markalı özüyeriyən meyvə
yığan platforma
Orsi Avant markalı özüyeriyən meyvə yığan
platforma cərgəarasında işləyir. Meyvə yığan işçilər
platformaya qalxaraq iki tərəfdən cərgədə meyvəni
dərib yeşiklərə və ya konteynerlərə qoyurlar (Şəkil
7.78).
25 at qüvvəsi gücündə Lombardini mühərriki
var. Platformanın eni nizamlanandır 1,7-3,5 metr,
uzunu 1,7 metr, qalxma hündürlüyü 2 metr.

Şəkil 7.78. Orsi Avant markalı özüyeriyən
meyvə yığan platforma.

7.9.2. Orsi Junior markalı özüyeriyən meyvə
yığan platforma
Bundan başqa nisbətən kiçik qabaritli, az yük
götürən platformalardan da istifadə edilir. Orsi
Junior markalı özüyeriyən meyvə yığan platforma 18
at qüvvəsi gücündə Lombardini mühərriki var.
Platformanın eni nizamlanandır 1,3-2,4 metr,
uzunu 1,7 metr, qalxma hündürlüyü 2,2 metr (Şəkil
7.79).

Şəkil 7.79. Orsi Junior markalı özüyeriyən
meyvə yığan platforma.

7.9.3. PS-DV markalı meyvə yığan platforma
Nisbətən ensiz, lakin platforması uzun olan PSDV markalı meyvə yığan platforması qoşma və 2
oxludur, meyvə üçün konteynerləri daşımaq üçün də
istifadə edilə bilər.
2,4 ton yük götürür, eni nizamlanır 1,35-2,20
metr, platforma meydançasının uzunluğu, 4,6 metr,
eni nizamlanır 1-2,5 metr (Şəkil 7.80).
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Şəkil 7.80. PS-DV markalı meyvə yığan
platforma.

7.9.4. Leveling 135 3000x135
özüyeriyən meyvə yığan platforma

4RM

4RS

Meyvə bağları üçün əlverişli konstruktiv
quruluşa malik olan platforma istifadəsi sadə və
hündürlüyü nizamlanandır.
İki oxlu üfüqi platformalı, tənzimlənən,
hidrostatik ötürməlidir. Hərəkət sürətı 10
kilometr/saatadək, mühərriki 25 at qüvvəsi
gücündədir (Şəkil 7.81).

Şəkil 7.81. Leveling 135 3000x135 4RM 4RS
özüyeriyən meyvə yığan platforma.

7.10. Yük boşaltma qurğuları - Pick up
7.10.1. Hazır məhsulların boşaldılması
Üst-üstə yığılması asan olan hazır məhsulların
boşaldılmasında istifadə edilən yükləyicilər (Şəkil
7.82).
Şəkil 7.82. Hazır məhsulların boşaldılması.

7.10.2. Kənd təsərrüfatı təyinatlı yüklərin dəmir
yol vaqonlarından yüklənib-boşaldılması
Gübrələrin, meyvə yeşiklərinin uzaq məsafəyə
göndərilməsində dəmir yol nəqliyyatından istifadə
səmərəlidir.
Bu halda yüklərin vaqonlara yüklənməsi və
boşaldılması xüsusi yükləyici texnika ilə yerinə
yetirilir (Şəkil 7.83).
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Şəkil 7.83. Kənd təsərrüfatı təyinatlı yüklərin
dəmir yol vaqonlarından yüklənibboşaldılması.

7.10.3. Altlıqların yüklənməsi və boşaldılması
Gübrələri anbarlarda, loqistik bazalarda
boşaltmaq və saxlamaq üçün taxta və plastik
kütlədən hazırlanmış altlıqları və digər yükləri
yükləmək və boşaltmaq üçün elektriklə işləyən
yükləyicilərdən istifadə edilir (Şəkil 7.84).
Bu yükləyicilər 1,5-2,0 metr hündürlükdən
yükü boşalda bilir. Manevrliyi və idarə edilməsi
asandır.

Şəkil 7.84. Altlıqların yüklənməsi və
boşaldılması üçün elektrik yükləyicisi

7.10.4. Küləş və ot preslərinin yüklənməsi və
daşınması üçün qoşqu-yükləyici
Bəzi hallarda həm yükləyici və həmdə nəqliyyat
vasitəsi eyni vaxta əldə olmur.
Bağlanmış preslərin sahədən tez daşınıb
fermalarda tayaya vurulması işinin gecikməməsi
üçün özü yükləyən qoşqulardan istifadə edilir (Şəkil
7.85).
Yük hazır olduqdan sonra nəqliyyat vasitəsi
qoşqunu təyinat yerinə aparır və qoşqu yükləyici özü
yükünü boşaldır.

Şəkil 7.85. Küləş və ot preslərinin yüklənməsi
və daşınması üçün qoşqu-yükləyici.

7.10.5. JCB firmasının istehsal etdiyi təkərli
frontal çalovlu yükləyici
JCB firmasının istehsal etdiyi təkərli frontal
yükləyici çalovlu tiplidir. Çox tonnajlıdır, tökmə
yüklərin yüklənməsində istifadə edilir (Şəkil 7.86).

Şəkil 7.86. JCB firmasının istehsal etdiyi
təkərli frontal çalovlu yükləyici

7.10.6. JCB firmasının istehsal etdiyi təkərli
frontal yükləyicinin qabarit ölçüləri
JCB firmasının istehsal etdiyi təkərli frontal
yükləyicinin qabarit ölçüləri şəkil 7.87-da verilir.
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Şəkil 7.87. JCB firmasının istehsal etdiyi
təkərli frontal yükləyicinin qabarit ölçüləri.

Təkərli frontal yükləyicinin modelləri və
növləri genişdir
Çalovunun həcmindən və yük götürməsindən
asılı olaraq fərqlənirlər (Şəkil 7.88).
Şəkil 7.88. Çalovlu yükləyici.

7.10.7. Yükü özü yükləyən və daşıyan nəqliyyat
vasitəsi
Qablaşdırılmış kənd təsərrüfatı yüklərini
yükləmək, daşımaq
və boşaltmaqda yükləyicidaşıyıcılardan istifadə edilir (Şəkil 7.89).
Şəkil 7.89. Yükü özü yükləyən və daşıyan
nəqliyyat vasitəsi.

7.11. Nəqliyyat vasitələri
7.11.1. Kənd təsərrüfatı yüklərinin daşınması
Kənd təsərrüfatında yerinə yetirilən işlərin 30 faizdən çox hissəsi nəqliyyatın payına düşür.
Yüklərin, məhsulların, taraların daşınmasında nəqliyyat vasitələrinin rolu əvəzsizdir.
Nəqliyyat vasitələri avtomobil və traktor nəqliyyat vasitələrinə bölünür.
Qısa məsafələrə, təsərrüfat daxili daşımalarda traktor qoşqularından, uzaq məsafələrə isə
avtomobil nəqliyyatından istifadə əlverişlidir.
7.11.2. Traktor qoşquları

Kənd təsərrüfatında əsas nəqliyyat növü yaxın
məsafələr üçün traktor və qoşqudan ibarət nəqliyyat
vasitəsi hesab edilir.
Mineral və üzvi gübrələr anbarlardan sahələrə
traktor qoşquları ilə daşınır. Türkiyə firmalarının
istehsal etdiyi 6,10 və 15–tonluq iki oxlu traktor
qoşqusu respublikanın təsərrüfatlarında geniş
istifadə edilir (Şəkil 7.90). Yükü yan tərəflər və
arxaya boşalda bilir.
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Şəkil 7.90. İki oxlu, yanlara və arxaya
boşaldan traktor qoşqusu.

7.11.2.1. Pambığın daşınmasında istifadə edilən
traktor qoşqusu
Türkiyənin Cansa tarım firmasının istehsal
etdiyi iki oxlu yükü hər iki yana və arxaya boşaldan
traktor qoşqusu respublikanın təsərrüfatlarında
istifadə edilir.
Qoşqunun yükgötürmə qabiliyyəti 4 ton, tələb
etdiyi güc 80 at qüvvəsidir. Əsas yanlığın
hündürlüyü 60 santimetr, əlavə torlu yanlıqların
hündürlüyü 80 santimetrdir (Şəkil 7.91).

Şəkil 7.91. Pambığın daşınmasında istifadə
edilən 4 tonluq traktor qoşqusu.

7.11.2.2. Ağır tonnajlı traktor qoşquları
Yükgötürmə qabiliyyəti 20 ton, banının həcmi
25 kub metr olan traktor qoşqusu içərisindəki yemi
özü boşaldan və ya başqa nəqliyyat vasitəsinə
boşalda bilir. Yarım qoşqu tiplidir (Şəkil 7.92).
7.11.2.3. Fligel markalı 16-40 ton yük götürmə
qabiliyyəti olan qoşqu
16 tonluq
TMK 264 modelli Fliegel
qoşqusunun gövdəsi sinkləşdirilmişdir, oxları
sifarişlə qoyulur, hidravlik qaldırıcılı, banı konusvari
olmaqla silosluq bitkilərin, yemin, peyinin, gübrənin
və kənd təsərrüfatı yüklərinin daşınmasında
səmərəli hesab edilir (Şəkil 7.93).
7.11.3. HOWO markalı böyük yük götürmə
qabiliyyətinə
malik
yükünü
özüboşaldan
avtomobil

Şəkil 7.92. Yükgötürmə qabiliyyəti 20 ton,
banının həcmi 25 kub metr olan traktor
qoşqusu.

Şəkil 7.93. Fligel markalı 16-40 ton yük
götürmə qabiliyyətli qoşqu.

Uzaq məsafələrə yük daşımada KamAZ, HOWO
markalı böyük yük götürmə qabiliyyətinə malik
yükünü özü boşaldan avtomobillərdən istifadə edilir
(Şəkil 7.94).
Şəkil 7.94. HOWO markalı böyük yük götürmə
qabiliyyətinə malik yükünü özüboşaldan
avtomobil.
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7.11.4. MAN
markalı
böyük
yükgötürmə
qabiliyyətli yükünü özüboşaldan avtomobil
Kənd təsərrüfatında, yol-tikinti işlərində MAN
markalı böyük yükgötürmə qabiliyyətli yükünü
özüboşaldan avtomobil geniş istifadə edilir (Şəkil
7.95).

Şəkil 7.95. MAN markalı böyük yükgötürmə
qabiliyyətli yükünü özüboşaldan avtomobil.

7.11.5. Silosluq kütləni daşımaq üçün RF-nın
istehsal etdiyi PT-3 markalı traktor qoşqusu
Qoşqunun döşəməsi hərəkət edəndir, açıq
havada istənilən hündürlükdə, qapalı yerdə məhdud
hündürlükdə boşalda bilir. Banın tutumu 47 kub
metrə qədərdir. Yükü 2,5-3 dəqiqə ərzində boşaldır.
Silos, senaj, taxıl, yem, peyin, taxta yonqarı
daşınmasında istifadə edilir (Şəkil 7.96).

Şəkil 7.96. Silosluq kütləni daşımaq üçün RFnın istehsal etdiyi PT-3 markalı traktor
qoşqusu.

7.11.6. Dövlətlər arası loqistikada istifadə edilən
çox tonnajlı FUR avtomobilləri
Beynəlxalq yük daşımalarında istifadə edilən
FUR avtomobilləri magistral yollarda daha əlverişli
hesab edilir (Şəkil 7.97).
Şəkil 7.97. Beynəlxalq yük daşımalarında
istifadə edilən FUR avtomobilləri.
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Sərbəst iş üçün tapşırıqlar
1.

Yaşadığınız rayonun ərazisində olan fermer təsərrüfatlarından birində olan taxılyığan
kombayn haqqında məlumat toplayın;

2.

Həmən kombaynın biçən və döyən hissələrində aparılan nizamlama işlərini qeyd edin və
təlimata uyğun olduğunu müəllimin iştirakı ilə araşdırın;

4.

Pambıqyığan kombaynın bölmələrində aparılan nizamlamaları öyrənin və təlimat normaları
ilə müqayisə edin;

6.

Küləş doğrayan texnikası olan heyvandarlıq fermasına səfər edin və yem doğrayanqarışdıran texnikanın işi ilə tanış olun, yemin doğranma və qarışdırılma keyfiyyətini
yoxlayın;

3.

5.

7.

8.

9.

Pambıq yığımı mövsümündə pambıq yetişdirilən rayonların birində olan fermer
təsərrüfatına səfər edin, istifadə edilən pambıqyığan kombayn haqqında məlumat toplayın;
Pambıqyığan kombaynın texnoloji iş prinsipini, pambığın şpindellər vasitəsi ilə yığılmasını
təsvir edin;

Kartofyığan və kartofqazan texnikası olan təsərrüfatların birində mövsüm vaxtı texnikanın
işinin keyfiyyətini yoxlayın;
Çuğunduryığan kombaynla, onun iş prinsipi ilə tanış olmaq üçün İmişli rayonuna Azərşəkər
İB-nə səfər edin;
Ot biçən texnikanın işçi orqanlarının fərqlərini izah edin;

10. Yemyığan kombaynların dəyişdirilən biçiciləri və yığıcılarının işini izləyin;

11. Aqrolizinq ASC-nin rayonunuzda yerləşən bölməsinə səfər edin və gübrə loqistik bazasında
yük boşaltma qurğuların yükü vurma və boşaltmasında iştirak edin;
12. Pambıq, silos, yem, gübrə daşınmasında istifadə edilən nəqliyyat vasitələri haqqında
məlumatları toplayın;

13. Əldə etdiyiniz nəticələri qrup yoldaşlarınızla müqayisə və müzakirə edin.
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Praktiki tapşırıqlar və fəaliyyətlər

Fəaliyyət

Tapşırıqlar
• İş paltarını geyinin.

• Əməyin təhlükəsizlik qaydalarına diqqət edin.
• Kombayna baxış keçirin.

• Yanacaq, yağ və maye axmaları olmamasından

əmin olun.

1. Taxılyığan kombaynı işə hazırlayın.

• Hidravlik sistemdə, yağlama sistemində, yağın

səviyyəsini yoxlayın.

• Yanacaq qabında kifayət edəcək qədər

yanacaq olmasını yoxlayın.

• Ehtiyac varsa kombayna əlavə yanacaq

doldurun.

• Mühərriki işə salın və normal temperaturadək

qızdırın.

• Kombaynın işə hazır olduğundan əmin olun.
• İş paltarını geyinin.

• Əməyin təhlükəsizlik qaydalarına diqqət edin.
• Kombaynın mühərrikini işə salın.

• Kombaynın işə hazır olduğundan əmin olun.
• Kombaynın yığan aparatlarını torpaq

2. Pambıq yığan kombaynın yığan
aparatının işini izah edin.

səviyyəsindən qaldırın.

• Kombaynın yığan aparatlarını işə salın.
• Dövrlər sayının normal olmasını

dəqiqləşdirin.

• Şpindelli barabanların işini izah edin.

• Pambıq ləçəklərinin koldan necə ayrılmasını

izah edin.

• Yığılan pambığın aparatdan ayrılmasını izah

edin.

• Pambığın bunkerə dolmasını izah edin.
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• İş paltarını geyinin.

• Əməyin təhlükəsizlik qaydalarına diqqət edin.
• Lazım olan avadanlıq və tərtibatları əldə edin.
• Kombaynın biçən hissəsinə baxış keçirin.

• Bıçaqların, əks kəsici barmaqların hamısının

3. Yem yığan kombaynın biçici işçi
orqanlarını işə hazırlayın.

saz və yerində olduğuna əmin olun.

• Zədələnmiş işçi orqan aşkar edildikdə onu

yenisi ilə dəyişdirin.

• Yemi xırdalayıcıya ötürən şnekin

elementlərini nəzərdən keçirin.

• Xırdalayıcının bıçaqlarına baxın.

• Yemi yükləyən borunun açılıb bağlanmasını

yoxlayın.

• Kombaynın mühərrikini işə salın.

• Biçən hissənin elementlərinin normal işini

müşahidə edin.

• İş paltarını geyinin.

• Əməyin təhlükəsizlik qaydalarına diqqət edin.
• Lazım olan avadanlıq və tərtibatları əldə edin.
• Traktoru işə salın.

• Arxa hərəkətlə traktoru küləş doğrayana

yaxınlaşdırın.

• Küləş doğrayanın kardanlı hərəkət

4. Küləş doğrayan maşını traktorla
aqreqatlaşdırın.

ötürücüsünü traktorun GAV nın çıxış
hissəsinə birləşdirin.

• Küləş doğrayanın qoşqusunu traktorun qoşqu

qurğuna birləşdirib barmaqla ştoporlayın.

• Traktorun ötürmələr qutusunun dəstəyini

neytral vəziyyətə qoyun.

• Mühərriki işə salın.
• GAV-ı işə qoşun.

• Küləş doğrayanın işçi orqanlarını işə qoşun.
• İşçi orqanların hərəkətini müşahidə edin.
• İşə salma ardıcıllığının əksi ilə mühərriki

dayandırın.
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• İş paltarını geyinin.

• Əməyin təhlükəsizlik qaydalarına diqqət edin.
• Lazım olan avadanlıq və tərtibatları əldə edin.
• Traktoru işə salın.

• Arxa hərəkətlə traktoru ot biçənə

yaxınlaşdırın.

• Hidravlik asma sistemin paylayıcısını endirmə

5. Seqmentli sürgüqollu ot biçəni traktorla
aqreqatlaşdırıb işçi hissələrin işini
müşahidə edin.

vəziyyətinə qoyun və asma mexanizmini aşağı
salın.

• Ot biçəni traktorun asma bəndlərinə

birləşdirin.

• Ot biçənin kardanlı hərəkət ötürücüsünü

traktorun GAV nın çıxış hissəsinə birləşdirin.

• Hidravlik paylayıcının dəstəyini neytral

vəziyyətə qoyun.

• Traktorun ötürmələr qutusunun dəstəyini

neytral vəziyyətə qoyun.

• Mühərriki işə salın.
• GAV-ı işə qoşun.

• Ot biçənin işçi orqanlarını işini və hərəkətini

müşahidə edin.

• İşə salma ardıcıllığının əksi ilə mühərriki

dayandırın.
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Nəzəri biliklərin qiymətləndirilməsi
Test 7
Sual 1. Taxılyığan kombaynlarda taxıl hansı işçi orqanla biçilir?

A) Saman küləş silkələyənlə;
B) Biçən hissə ilə;
C) Döyən aparatla;
D) Kəsən aparatla.

Sual 2. Taxılyığan kombaynda dən harada döyülərək sünbüldən ayrılır?
A) Cəhrədə;
B) Şnekdə;
C) Döyən aparatda;
D) Maili kamerada.

Sual 3. Pambıqyığan kombaynda pambığı koldan yığan hissənin adı nədir?
A) Barmaq;
B) Val;
C) Ventilyator;
D) Bunker;

Sual 4. Yem yığan kombaynların funksiyası nədir?

A) Otu və silosluq qarğıdalını biçmək;
B) Otu və silosluq qarğıdalını doğramaq;
C) Otu və silosluq qarğıdalını biçmək və doğramaq;
D) Otu və silosluq qarğıdalını biçmək, doğramaq və nəqliyyat vasitəsinə yükləmək;
Sual 5. Seqmentli bıçaqlı-sürgüqollu asma tipli ot biçənin əsas işçi elementi nədir?
A) Gövdə;
B) Hərəkət verən qayış;
C) Barmaq;
D) Bıçaq.

Sual 6. Holmer Terra Dos T 4-30 markalı özüyeriyən kombayn hansı bitkini yığır?
A) Kartofu;
B) Soğanı;
C) Şəkər çuğundurunu;
D) Meyvəni.
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8. Kənd təsərrüfatı maşın və aqreqatları ilə işləyərkən təhlükəsizlik
tədbirləri
8.1. Kənd təsərrüfatı maşın və aqreqatlarının tətbiqi zamanı təhlükə mənbələri
Diqqət! Kənd təsərrüfatı texnikası ilə işləyən hər bir şəxs bilməlidir ki, texnika onların
həyatı üçün müxtəlif təhlükə mənbəyidir.

Yadda saxlayın ki, texnika hərəkətli olduğu üçün həm özüyeriyən texnika, o cümlədən
traktor və kombaynlar və həm də aqreqatlaşan kənd təsərrüfatı texnikası idarə edilərkən
təhlükəsizlik texnikası qaydalarına əməl etmədikdə ciddi təhlükə yarada bilər.
8.1.1. Qadağa işarəsi

Unutmayın ki, texnika ilə işləyərkən fırlanan
hissə və mexanizmlər, qayış, zəncir və dişli çarxlı
hərəkət ötürmələri, kəsici işçi orqanlar, qaldırılan və
nizamlanan
qovşaqlar,
yanacaq,
elektrik
avadanlıqları həyat üçün təhlükə mənbəyi hesab
edilir.
Təhlükələrin olduğunu diqqətə çatdıran ən
vacib qadağa işarəsi asılanda təhlükənin yaxın
olduğu anlamına gəlir (Şəkil 8.1)
Xüsusi ilə ən təhlükəli hallar texnika işləyəişləyə onda müəyyən nizamlama işlərinin aparılması
və baxış keçirilməsidir

Şəkil 8.1. Qadağa işarəsi.

8.1.2. Ümumi təhlükə və xəbərdarlıq işarələri
Quraşdırma və sazlama içlərinin ümumi
təhlükəli olması işarəsinə əməl edin (Şəkil 8.2).

Şəkil 8.2. Quraşdırma və sazlama
işlərinin təhlükə mənbəyi olması.
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Əsas təhlükəsizliyin xəbərdarlıq işarəsi
Əsas təhlükəsizliyin xəbərdarlıq
gördükdə diqqətli olun (Şəkil 8.3).

işarəsini

Şəkil 8.3. Əsas təhlükəsizliyin xəbərdarlıq
işarəsi.

8.1.3. Təhlükənin
göstərən işarələr

yüksək

riskli

olduğunu

Təhlükələr
haqqında
məlumatın
rəngi
təhlükənin dərəcəsini göstərir.
Qırmızı rəngli fonda ağ rəngli yazı olan
işarələr təhlükənin yüksək riskli olduğunu
göstərir. Bu işarə təhlükə deməkdir (Şəkil 8.4).

Şəkil 8.4. Təhlükənin yüksək riskli olduğunu
göstərən işarələr.

8.1.4. Təhlükənin orta riskli olduğunu göstərən
işarələr
Çəhrayı rəngli fonda, qara rəngli yazı olan
işarələr təhlükənin orta riskli olduğunu göstərir. Bu
işarə diqqətli ol deməkdir (Şəkil 8.5).

Şəkil 8.5. Təhlükənin orta riskli olduğunu
göstərən işarələr.

8.1.5. Təhlükənin zəif riskli olduğunu göstərən
işarələr
Sarı rəngli fonda, qara rəngli yazı olan işarələr
təhlükənin zəif riskli olduğunu göstərir. Bu işarə
ehtiyatlı ol deməkdir (Şəkil 8.6).
Şəkil 8.6. Təhlükənin zəif riskli olduğunu
göstərən işarələr.
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8.1.6. Elektriklə zədələnmə təhlükəsini bildirən
işarə
Kənd
təsərrüfatı
məhsulları
becərilən
sahələrdə, yolları kənarlarında, fermalarda, tarlalar
arası massivlərdə və başqa yerlərdə yüksək gərginlik
xətləri keçirsə yükləyici texnika və avadanlıqlarla
işləyərkən və yüksək qabaritli texnika ilə elektrik
xətlərinin altından keçərkən elektrik şoku və
elektriklə zədələnmə təhlükəsi ola bilər (Şəkil
8.7).

Şəkil 8.7. Elektriklə zədələnmə
təhlükəsini bildirən işarə.

8.1.7. Fırlanan işçi orqanlar və onların təhlükəsi

Diqqət!
Kənd
təsərrüfatı
texnikasının
əksəriyyətinin işçi orqanları fırlanma hərəkəti edir.
Bunlar həyat üçün təhlükə mənbəyidir.
Belə işçi orqanlar traktorun ventilyatoru, güc
ayıran valı, taxılyığan kombaynların cəhrəsi, fırlanma
hərəkəti ötürən qayışlar, zəncirlər, pambıqyığan
kombaynların şpindelləri və sairdir.
Unutmayın ki, bu texnika ilə işləyərkən,
nizamlama işləri apararkən həyat üçün təhlükə ola
bilər (Şəkil 8.8).

Şəkil 8.8. Fırlanan işçi orqanlar və
onların təhlükəsi.

8.1.8. Qayış və zəncir ötürmələri və onların
təhlükəsi
Diqqət! Qayış və zəncir ötürmələri, onların
qasnaq və ulduzcuqları, qayış və zəncirlər işləyərkən
onlara yaxınlaşmaq ciddi zədə ilə nəticələnə bilər.
Bütün hallarda hərəkət ötürən intiqallar işdən
çıxarıldıqdan sonra, tam dayandırmaqla müvafiq
nizamlama işlərini icra edə bilərsiniz (Şəkil 8.9).
Şəkil 8.9. Qayış və zəncir ötürmələri
və onların təhlükəsi.
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Cəhrə, baraban, elevatorlar qayış
ehtiyatlı davranın
Kənd təsərrüfatı texnikasında
kombaynlarda hərəkət qayış ötürməsi
ötürülür.
Cəhrə, baraban, elevatorlar qayış
hərəkətə gətirilir.

ötürməsi ilə

xüsusi ilə
ilə daha çox
ötürməsi ilə

Diqqət! Dayandırılmadan müdaxilə etməyin,
həyat üçün təhlükəlidir (Şəkil 8.10).

Şəkil 8.10. Cəhrə, baraban, elevatorlar
qayış ötürməsi ilə ehtiyatlı davranın.

Qayışın nizamlanması zamanı ehtiyatlı olun
Diqqət! Əgər mühərrik işləyirsə və qayış
hərəkət edirsə, onda hərəkət edən hissələrə bədənin
hissələrinin ilişməsi qaçılmazdır. Bu isə ağır xəsarət
və ya ölümlə nəticələnə bilər.
Qayışın
nizamlanmasına başlamazdan əvvəl əmin olun ki,
mühərrik söndürülüb və dayanacaq tormoz qoşulub,
alışdırma açarı yerindən götürülüb. Əks halda qayış
bədənin üzvlərini zədələyə bilər (Şəkil 8.11).

Şəkil 8.11. Qayışın nizamlanması
zamanı ehtiyatlı olun.

Dişli çarx ötürməsi ilə işlədikdə ehtiyatlı olun
Mühərrik üzərində, ötürmələr qutusunda, arxa
körpüdə, toxum səpən, gübrəsəpən və digər
texnikalarda dişli çarx ötürməsi ilə işlədikdə
ehtiyatlı olun zədə ala bilərsiniz (Şəkil 8.12).
Şəkil 8.12. Dişli çarx ötürməsi ilə
işlədikdə təhlükəsizlik.
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8.1.9. Ventilyatorlar
Ventilyatorların pərləri təhlükəlidir
Traktorlarda,
kombaynlarda
və
digər
mühərrikli texnikalarda, ventilyatorlu çiləyicilərdə
yüksək sürətlə fırlanan ventilyatorlar quraşdırılır.
Ventilyatorların pərləri nə qədər mühafizə
olunsa da mühərrik işləyə-işləyə ona əli
yaxınlaşdırmaq təhlükəlidir (Şəkil 8.13).
Şəkil 8.13. Ventilyatorların pərləri
təhlükəlidir.

Ventilyatorun pəri tam dayandıqdan sonra
yaxınlaşın
Nə
məqsədlə
olursa
olsun
mühərrik
söndürüldükdən və ventilyatorun pəri tam
dayandıqdan sonra ona yaxınlaşmaq olar (Şəkil
8.14).
Şəkil 8.14. Ventilyatorun pəri tam
dayandıqdan sonra yaxınlaşın.

8.1.9.1. Qaldırma qurğularının təhlükəsi
Hidravlik və mexaniki qaldırma qurğuları ilə
işləyərkən təhlükəsizlik məsafəsini gözləmək
lazımdır.
Qaldırıcı və nəqletdirici maşın və vasitələrlə
işləyərkən xüsusi mühafizə vasitə və geyimlərindən
istifadə etmək lazımdır.
Qaldırıcı avadanlıqla texnikanı qaldırdıqdan
sonra qaldıran milin (b) stoporu (a) qoşulmalıdır
(Şəkil 8.15).
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Şəkil 8.15. Qaldırma qurğularının təhlükəsi.

8.1.9.2. Asma mexanizmi
Asılan və qoşulan kənd təsərrüfatı texnikasını
traktora aqreqatlaşdırarkən və onları nizamlayarkən
asma mexanizmi mütləq endirilmiş vəziyyətdə
olmalıdır (Şəkil 8.16).
Bunun üçün hidravlik sistemin paylayıcısı
“endirmə” vəziyyətinə gətirilməlidir.
Traktora asılan kənd təsərrüfatı texnikası
torpaqda tam oturmalıdır.

Şəkil 8.16. Asma mexanizmi.

8.2. Kənd təsərrüfatı maşın və aqreqatlarının
istifadəsi zamanı təhlükəsizlik tədbirləri
Hidravlik sistemin qüvvə silindrlərini qoruyucu
tərtibatla mühafizə edin
Hidravlik sistemin qüvvə silindrlərini qoruyucu
tərtibatla mühafizə edilməlidir. Bu silindrin saxladığı
işçi orqanın öz-özünə düşməsinin qarşısını alır (Şəkil
8.17).
Şəkil 8.17. Hidravlik sistemin qüvvə
silindrlərini qoruyucu tərtibatla mühafizə
edin.

8.2.1. Yükü boşaltma maşınları
Anbar daxilində yükləyici və boşaldıcı texnika
işləyərkən kənar şəxslərin təhlükəsizliyini təmin
edin
Anbar daxilində yükləyici və boşaldıcı texnika
işləyərkən kənar şəxslərin təhlükəsizliyini təmin
edin (Şəkil 8.18).
Şəkil 8.18. Anbar daxilində yükləyici və
boşaldıcı texnika işləyərkən kənar şəxslərin
təhlükəsizliyini təmin edin.
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8.2.2. Təmir və xidmət işləri zamanı təhlükələr
Yüksək təzyiq və temperaturlu maye üz, bədən
və əllərinizi yandıra bilər

Diqqət! Radiatorun qapağını mühərrik işləyəişləyə açmaq olmaz, mühərriki dayandırın bir neçə
dəqiqə soyuducu mayenin soyumasını, təzyiqin aşağı
düşməsini gözləyin (Şəkil 8.19).
Şəkil 8.19. Yüksək təzyiq və temperaturlu
maye üz, bədən və əllərinizi yandıra bilər.

8.2.3. Taxılyığan kombaynların biçən hissəsində
nizamlama, xidmət və təmir işləri apararkən
təhlükələr
Diqqət! Taxılyığan kombaynların biçən hissəsində
nizamlama, xidmət və təmir işləri aparmazdan əvvəl
onu yaxşı bərkidin, altına dayaq qoyun (Şəkil 8.20).

Şəkil 8.20. Kombaynların biçən hissəsində
nizamlama, xidmət və təmir işləri apararkən
təhlükələr.

8.2.3.1. Yanğın təhlükəsi
Mühərrikin üzərində oddan təhlükəli toz və
saman, püfə, qılçıq hissəcikləri toplanır və yanğın
təhlükəsi yaradır. Odur ki, hər gün mühərriki
təmizləyin (Şəkil 8.21).
Şəkil 8.21. Yanğın təhlükəsi.
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8.2.3.2. Yanacaq təhlükəsi
Diqqət! Dizel yanacağına benzin, spirtli və
başqa yanacaq qarışığı əlavə etmək olmaz.
Bu yanğın təhlükəsi yaradır.
Mühərrik işləyə-işləyə yanacaq qabının ağzını
açmaq olmaz.
Mühərrik işləyə-işləyə və ya tam soyumamış
halda yanacaq qabına yanacaq əlavə etmək olmaz
(Şəkil 8.22).

Şəkil 8.22. Yanacaq təhlükəsi.

8.2.3.3. Akumlatorda təhlükə
Diqqət! Akumlatorda kümü turşulu elektrolit
maye var. Onunla işlədikdə ehtiyatlı olmaq lazımdır.
Elektrolitin səviyyəsini yoxlayarkən açıq
alovdan, alışqandan istifadə etmək təhlükəlidir (Şəkil
8.23).

Şəkil 8.23. Akumlatorda təhlükə.

8.2.3.4. Yüksək təzyiqli yağ və yanacaq dərinin
altına keçməsi təhlükəsi
Diqqət! Hidravlik sistemdə yağ və yanacaq
axması müşahidə etsəniz onu əl ilə axtarmayın və
yoxlamayın. Yüksək təzyiqli yağ və yanacaq dərinin
altına asan keçə bilir. Bu məqsədlə faner və ya
kordon parçasından istifadə edin. Qoruyucu əlcək və
eynəkdən istifadə edin (Şəkil 8.24).
Şəkil 8.24. Yüksək təzyiqli yağ və yanacaq
dərinin altına keçməsi təhlükəsi.
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8.2.3.5. Zəhərli kimyəvi maddələrin təhlükəsi
Diqqət! Yüksək təzyiqli kimyəvi maddələrlə
çiləmə aqreqatları ilə işləyərkən həyat üçün təhlükəli
zədə ala bilərsiniz (Şəkil 8.25).
Qoruyucu vasitələrdən istifadə edin!

Şəkil 8.25. Zəhərli kimyəvi maddələr
təhlükəlidir.

8.2.4. Kəsici orqanlı maşınlar və kombaynlar
8.2.4.1. Taxıl və yem yığan kombaynların,
otbiçən maşınların kəsici orqanlarının təhlükəsi
Taxıl və yem yığan kombaynların, otbiçən
maşınların kəsici orqanları işləyə-işləyə onlara
yaxınlaşmaq ciddi zədə vura bilər (Şəkil 8.26).
Şəkil 8.26. Taxıl və yem yığan kombaynların,
otbiçən maşınların kəsici orqanlarının
təhlükəsi.

8.2.4.2. Pambıq yığan kombaynın yığıcı işçi
orqanlarını nizamlayarkən təhlükələr
Pambıq yığan kombaynın yığıcı işçi orqanın
barmaqlarını dəyişdirən zaman xüsusi açardan
istifadə edin.
Kombaynın bıçaqlarını dəyişəndə təhlükəsizlik
üçün əlcəklərdən istifadə edin (Şəkil 8.27).
Şəkil 8.27. Pambıq yığan kombaynın yığıcı işçi
orqanlarını nizamlayarkən təhlükələr.
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8.2.4.3. Yığıcı aparatın zibillənməsinin aradan
qaldırılması zamanı təhlükəsizlik tədbirləri
Diqqət! Yığıcı aparatın zibillənməsinin aradan
qaldırılması zamanı aparatın yerə düşməsi
nəticəsində əzilmə və ya onun fırlanan hissəsinə
toxunma zamanı sizə və ya digər şəxslərə ciddi
xəsarət yetirilə bilər və hətta ölümlə nəticələnə bilər.
Mühərrik
söndürülməsə
və
aparat
dayandırılmasa mövcud maneəni aradan qaldırmağa
cəhd göstərməyin. Aparatı yerə endirmək və yaxud
qoruyucu dayaqlar üzərində qoymaq lazımdır.
Bədən xəsarətlərinin baş verməməsi üçün
texnoloji materialı əl ilə maşının işçi orqanına
yönəltməyin (Şəkil 8.28).

Şəkil 8.28. Yığıcı aparatın zibillənməsinin
aradan qaldırılması zamanı təhlükəsizlik
tədbirləri.

8.2.4.4. Pambıqyığan kombaynın bunkerindən
qorunma
Diqqət: Pambıqyığan kombaynın bunkeri
ağırdır və onun aşması sizə və ətrafdakı digər
adamlara ağır xəsarət yetirə bilər və hətta ölümlə
nəticələnə bilər.
Bədbəxt hadisələrin baş verməməsi üçün
qaldırılmış bunker altında işləyəndə klapanı işə
salmaqla onu qaldırılmış vəziyyətdə ştoporlayın, yəni
bərkidin.
Bunker qaldırılmış vəziyyətdə olanda klapan
həmişə işçi vəziyyətdə olmalıdır ki, bunkeri həmin
vəziyyətdə blokirovka etsin. Bunkeri aşağı
buraxanda ondan aralı durun və klapanın qolunu
döndərməklə onu blokirovkadan azad edin.
Bunker bloklayıcıdan azad edilməsə o öz-özünə
aşağı düşməz (Şəkil 8.29).
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Şəkil 8.29. Pambıqyığan kombaynın
bunkerindən qorunma.

Diqqət! Əmin olun ki, dayanacaq tormozu
birləşdirilib. Maşının gözlənilmədən hərəkət etməsi
ciddi xəsarətlə və hətta ölümlə nəticələnə bilər.
Əgər baypas yoxlama sistemi işləmirsə, onda
John Deere firmasının yerli dilerinə müraciət edin.
Yığıcı aparatların hərəkət hissələrindən
təhlükəsiz məsafədə olmadığınız üçün həmişə
baypasın şnurunu yoxlama üçün əlinizdə tutun.
Yığıcı aparatlar üzərində durduqda baypası
birləşdirməyin (Şəkil 8.30).

Şəkil 8.30. Pambıqyığan kombayn
dayandırılmamış nizamlama
təhlükəlidir.

Qoruyucu falın dəyişdirici açarından istifadə
təhlükəni azaldır
Pambıqyığan kombaynın yığıcı aparatı üzərinə
yıxılmaq və yaxud toxunmaq ağır xəsarət və ya
ölümlə nəticələnə bilər.
Cərgə aralarında işləyən aparatlardan aralı
durun. Həmişə yoxlayıcı baypasın şnurunu
aparatlardan təhlükəsiz məsafədə saxlayın.
Ayaqlarınızı etibarlı yerdə qoymaqla təhlükəsiz
məsafədə durun və qoruyucu falın dəyişdirici
açarının düyməsini sıxın (Şəkil 8.31).

Şəkil 8.31. Qoruyucu falın dəyişdirici
açarından istifadə təhlükəni azaldır.
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Traktorun hərəkəti zamanı kənar şəxsin
təkərlərin qanadı üzərində oturması qadağandır

Diqqət! Traktor hərəkət edən zaman təkərlərin
qanadları üstündə kimsəni oturtmayın (Şəkil 8.32).
Bu qadağandır.

Şəkil 8.32. Traktorun hərəkəti zamanı kənar
şəxsin təkərlərin qanadı üzərində oturması
qadağandır.

8.2.4.5. Traktoru və kombaynı arxaya və qabağa
hərəkət etdirən zamanı təhlükəsizlik
Diqqət! Traktoru və kombaynı arxaya və
qabağa hərəkət etdirərkən kənar şəxslərin
olmamasından əmin olun (Şəkil 8.33).

Şəkil 8.33. Traktoru və kombaynı arxaya və
qabağa hərəkət etdirilməsi zamanı
təhlükəsizlik.

Arxa və qabaq mövqelərdə işləyərkən
traktorun və kombaynın etibarlı dayandırılması
Diqqət! Arxa və qabaq mövqelərdə işləyərkən
traktoru və kombaynı etibarlı dayandırın,
ehtiyatsızlıq ciddi xəsarət yetirə bilər (Şəkil 8.34).

Şəkil 8.34. Arxa və qabaq mövqelərdə
işləyərkən traktoru və kombaynı etibarlı
dayandırın.
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8.2.4.6. Kombaynın nəqliyyat vəziyyətində biçən
hissəsinin öz özünə aşağı düşməməsini qoruyan
hidravlik silindrin ştokunun ştoporlayıcısı
Kombaynın nəqliyyat vəziyyətində biçən
hissəsinin öz özünə aşağı düşməməsi üçün hidravlik
silindrin ştokuna ştoporlayıcı (3) qoyulur (Şəkil
8.35).

Şəkil 8.35. Kombaynın nəqliyyat vəziyyətində
biçən hissəsinin öz özünə aşağı düşməməsini
qoruyan hidravlik silindrin ştokunun
ştoporlayıcısı.

8.2.4.7. Kombaynın nəqliyyat vəziyyətində maili
kamerasının saxlayıcısı
Kombayn yolda olanda maili kamerasına sağ
tərəfdən əlavə saxlayıcı (4) qoyulur (Şəkil 8.36).
Şəkil 8.36. Kombaynın nəqliyyat vəziyyətində
maili kamerasının saxlayıcısı.

8.2.4.8. Kombaynı
təhlükəsizlik

maili

yerdə

saxladıqda

Diqqət! Kombaynı maili yerdə saxladıqda, və ya
hər hansı təmir xidmət işləri apardıqda qabaq
təkərin qabağına təkər başmağı (7) qoyulmalıdır.
Kombaynın yerindən öz özünə tərpənə bilər (Şəkil
8.37). Bu isə ağır fəsadlar törədə bilər.
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Şəkil 8.37. Kombaynı maili yerdə saxladıqda
təhlükəsizlik.

8.2.4.9.

Xəbərdarlıq siqnalı

Kombaynda arxa hərəkət siqnalları
Kombaynda
arxa
hərəkət
siqnalları
qoyulmuşdur. Kombaynı geriyə hərəkət etdirərkən
səs siqnalı mütləq verilməlidir (Şəkil 8.38).
Şəkil 8.38. Kombaynda arxa hərəkət
siqnalları.

8.2.4.10. Kombaynda yanğın əleyhinə yanğın
söndürən balonun qoyulması
Kombaynda saman-küləş silkələyənin sol
tərəfində yanğın söndürən balon qoyulur. Bu
mütləq olmalıdır (Şəkil 8.39).
İldə bir dəfə yanğın söndürənin təzyiqi
yoxlanmalıdır.

Şəkil 8.39. Kombaynda yanğın əleyhinə
yanğın söndürən balonun qoyulması.

8.2.4.11. Taxılyığan
kombaynların
biçən
hissəsinin, bunkerinin şneklərindən qorunma
Taxılyığan kombaynların biçən hissəsinin,
bunkerinin, dən boşaldan və s. şneklərə hərəkətdə
olarkən toxunmaq çox təhlükəlidir.
Böyük sürətlə fırlanmaqla yanaşı kənarlardan
mərkəzə doğru yivli istıqamətdə olması təhlükəlidir
(Şəkil 8.40).
Unutmayın! Uzun saçlarla işləmək təhlükəlidir.
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Şəkil 8.40. Taxılyığan kombaynların biçən
hissəsinin, bunkerinin şneklərindən
qorunma.

Diqqət! Fırlanan işçi orqanlar paltarın ətəyi,
saçın ucu və s. ilişməklə ciddi fəsadlar yarada bilər.
Pambıqyığan kombaynın şpindelləri, taxılyığan
kombaynın şnekləri çox təhlükəlidir.
Qadınlar uzun saçlarını xüsusi çalma ilə
yığmalıdırlar (Şəkil 8.41). Xüsusi işçi geyimdən
istifadə edilməlidir.

Şəkil 8.41. Kombaynlarda uzun saçlarla
işləmək təhlükəlidir.

Qoşma və yarım qoşma kənd təsərrüfatı
maşınları traktordan açıldıqdan sonra onlara
dayaq qoyulması
Diqqət! Qoşma və yarım qoşma kənd
təsərrüfatı maşınları traktordan açıldıqdan sonra
onların qoşqu qurğusunun altına dayaq qoyun ki,
aşmasın (Şəkil 8.42).
Şəkil 8.42. Qoşma və yarım qoşma kənd
təsərrüfatı maşınları traktordan açıldıqdan
sonra onlara dayaq qoyulması.

8.3. Qoruyucu geyimlər
Texnika ilə işləyərkən mexanizator və köməkçi
işçilər şəxsi mühafizə vasitələri ilə təmin edilməlidir.
Həyati təhlükələri önləmək üçün bu alətlərdən
və qoruyucu vasitələrdən istifadə etmək zəruridir
(Şəkil 8.43.).
Şəkil 8.43. Texnika ilə işləyərkən mexanizator
və köməkçi işçilər şəxsi mühafizə vasitələri.
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8.3.1. Texnika ilə işləyərkən mexanizator və
köməkçi işçilər şəxsi mühafizə vasitələrindən
istifadə
Texnika ilə işləyərkən mexanizator və köməkçi
işçilər şəxsi mühafizə vasitələrindən düzgün istifadə
etməlidirlər (Şəkil 8.44).

Diqqət! Bütün hallarda özüyeriyən kənd
təsərrüfatı texnikası üzərində zədələnən şəxslərə ilk
yardım göstərmək üçün tibbi çantası (apteçkası)
olmalıdır.
Zədələnən şəxslərə ilk yardım göstərmək və
həyat üçün təhlükəli olan və ağır zədələrdə ən
yaxınlıqda olan tibb məntəqəsinə aparmaq
lazımdır.
Texnika ilə işləyərkən mexanizator və köməkçi
işçilər şəxsi mühafizə vasitələri ilə təmin edilməlidir.
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Şəkil 8.44. Texnika ilə işləyərkən mexanizator
və köməkçi işçilər şəxsi mühafizə
vasitələrindən düzgün istifadə etməsi əsas
şərtdir.

Sərbəst iş üçün tapşırıqlar
1. Yaşadığınız rayonun ərazisində fəaliyyət göstərən əmək müfəttişliyinin bölməsinə səfər edin;
2. Bölmə tərəfindən təhlükəsizlik qaydalarının pozulması haqda məlumat toplayın;
3. Kənd təsərrüfatı texnikalarının təhlükə mənbələrini araşdırın və qruplaşdırın;

4. Təhlükə haqqında, xəbərdarlıq nişanları haqqında bildiyiniz məlumatları qrup yoldaşlarınızla
müzakirə edin;

5. Pambıq yığan kombaynın işçi orqanlarında yarana bilən təhlükələrin qarşısının alınması
haqqında mülahizələrinizi qrup yoldaşlarınızla müzakirə edin;
6. Fırlanan işçi orqanlı texnika ilə işləyərkən təhlükəsizlik tədbirləri haqqında məlumat verin;

7. Kombayn və traktorların qayış, dişli çarx, zəncir ötürmələrində nizamlama apararkən
təhlükəsizlik tədbirləri haqqında məlumatları yada salın;

8. Traktoru və kombaynı irəli geri hərəkət etdirərkən ətrafdakı şəxslərin təhlükəsizliyinin
təmin olunması qaydalarını müzakirə edin;

9. Təmir və nizamlama işləri zamanı texnikanın dayandırılması qaydasını izah edin;

10. Traktorun və kombaynın mühərriki isti olan halda soyutma sisteminin radiatoruna baxarkən
nə etmək lazım olduğu haqqında məlumat verin;

11. Təhlükəsizliyi təmin edən qoruyucu geyimlərə baxış keçirin və geyinin, müsbət cəhətlərini
izah edin.
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Praktiki tapşırıqlar və fəaliyyətlər

Fəaliyyət

Tapşırıqlar
• İş paltarını geyinin.

• Əməyin təhlükəsizlik qaydalarını yada salın.
• Qoruyucu geyimi geyinin.

1. Taxılyığan kombaynda biçən hissədə
cəhrənin fırlanma sürətini
nizamlayarkən avadanlıqlardan və
ləvazimatlardan istifadə qaydalarını izah
edin.

• Alətləri seçin.

• Mühərriki işə salın.

• Biçən hissəni torpağın səthinə endirin.
• Mühərriki dayandırın.

• Alışdırma açarını yuvasından çıxarın.

• Cəhrənin qasnağına hərəkət verən variatorun

qasnağını tələb edilən diametrə nizamlayın.

• Qayışı qasnaqlara yerləşdirin.
• Qayışın tarımlığını yoxlayın.

• Mühərriki işə salıb cəhrənin bir dəqiqə ərzində

dövrlər sayını yoxlayın.

• İş paltarını geyinin.

• Əməyin təhlükəsizlik qaydalarını yada salın.
• Qoruyucu geyimi geyinin.

2. Taxılyığan kombaynda buğda bitkisini
yığmaq üçün döyən hissədə barabanla
baraban altlığı arasında araboşluğunu
nizamlayarkən avadanlıqlardan və
ləvazimatlardan istifadə qaydalarını izah
edin.

• Alətləri seçin.

• Mühərriki dayandırın.

• Alışdırma açarını yuvasından çıxarın.

• Döyən aparatın nizamlanma pəncərəsini açın.
• Döyən aparatın girişində barabanla baraban

altlığı arasında tələb edilən ara boşluğunu əldə
edin.

• Döyən aparatın çıxışında barabanla baraban

altlığı arasında tələb edilən ara boşluğunu əldə
edin.

• Mühərriki işə salıb barabanın səsinə kənardan

qulaq asın.
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• İş paltarını geyinin.

• Əməyin təhlükəsizlik qaydalarını yada salın.
• Qoruyucu geyimi geyinin.

3. Taxılyığan kombaynda arpa bitkisini
yığmaq üçün döyən hissədə barabanla
baraban altlığı arasında araboşluğunu
nizamlayarkən avadanlıqlardan və
ləvazimatlardan istifadə qaydalarını izah
edin.

• Alətləri seçin.

• Mühərriki dayandırın.

• Alışdırma açarını yuvasından çıxarın.

• Döyən aparatın nizamlanma pəncərəsini açın.
• Döyən aparatın girişində barabanla baraban

altlığı arasında tələb edilən ara boşluğunu əldə
edin.

• Döyən aparatın çıxışında barabanla baraban

altlığı arasında tələb edilən ara boşluğunu əldə
edin.

• Mühərriki işə salıb barabanın səsinə kənardan

qulaq asın.

• İş paltarını geyinin.

• Əməyin təhlükəsizlik qaydalarını yada salın.
• Qoruyucu geyimi geyinin.
• Mühərriki işə salın.

• Arxa təhlükəsizlik siqnalların qoşun.
• Arxada və yanlarda kənar şəxslərin

4. Traktoru geriyə hərəkət etdirərkən
təhlükəsizlik tədbirlərini izah edin.

olmadığından əmin olun.

• Traktorun ötürmələr qutusunu geriyə hərəkət

pilləsinə keçirin.

• Ehtiyat üçün səs siqnalından istifadə edin.

• Traktoru tələb edilən yerədək geriyə hərəkət

etdirin.

• Traktoru dayandırın.

• Ötürməni neytral vəziyyətə keçirin.
• Əl dayanacaq əyləcini qoşun.
• Mühərriki dayandırın.

5. Pambıqyığan kombaynın yığan
aparatında nizamlama işləri apararkən
təhlükəsizlik tədbirlərini izah edin.

• Alışdırma açarını yuvasından çıxarın.
• İş paltarını geyinin.

• Əməyin təhlükəsizlik qaydalarını yada salın.
• Qoruyucu geyimi geyinin.
• Alətləri seçin.

• Mühərriki işə salın.

228

• Kombaynın yığan aparatlarını torpaq səthinə
•
•
•
•
•
•
•

endirin.
Mühərriki dayandırın.
Alışdırma açarını yuvasından çıxarın.
Yığan aparatın nizamlanması zamanı lazım
olan xüsusi açarla barmaqları açın.
Lazım olan ara boşluğunu qoyub barmağı
bərkidin.
Bütün barmaqlar üçün tələb edilən ara
boşluğunu əldə edin.
Mühərriki işə salıb yığan aparatın səsinə
kənardan qulaq asın.
Mühərriki dayandırıb alışdırma açarını
yuvasından çıxarın .
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Nəzəri biliklərin qiymətləndirilməsi
Test 8
Sual 1. Qırmızı rəngli fon ağ rəngli yazı işarələr nəyi göstərir?

A) Təhlükə olmadığını;
B) Təhlükənin yüksək riskli olduğunu;
C) Ehtiyatlı olmağı;
D) Əl vurmamağı.

Sual 2. Çəhrayı rəngli fonda, qara rəngli yazı olan işarələr nəyi göstərir?
A) Təhlükənin orta riskli olduğunu;
B) Təhlükəsiz olduğunu;
C) Ehtiyatlı olmağı;
D) Təhlükənin yüksək riskli olduğunu.

Sual 3. Sarı rəngli fonda, qara rəngli yazı olan işarələr nəyi göstərir?

A) Təhlükənin orta riskli olduğunu;
B) Təhlükə olmadığını;
C) Toxunmamağı;
D) Təhlükənin zəif riskli olduğunu.

Sual 4. Kombaynların işçi orqanlarında nizamlama işləri apararkən mühərrik hansı vəziyyətdə
olmalıdır?
A) İşləməlidir;
B) Dayandırılmalıdır;
C) Aşağı dövrlərdə işləməlidir;
D) Yüksək dövrlərdə işləməlidir.

Sual 5. Texnikada nizamlama işləri apararkən nədən istifadə edilməlidir?
A) Lampadan;
B) Qoruyucu geyimlərdən;
C) Çəkicdən;
D) Yanğınsöndürəndən;

Sual 6. Radiatorun qapağını mühərrikin hansı vəziyyətində açmaq olmaz?
A) Mühərrik dayandıqda;
B) Mühərrik soyuq olduqda;
C) Mühərrik işləyə-işləyə;
D) Mühərrik xarab olduqda.
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CAVABLAR
Təlim nəticəsi 1 üzrə düzgün
cavablar
1
2
3
4
5
6

A
D
C
C
B
D

Təlim nəticəsi 4 üzrə düzgün
cavablar
1
2
3
4
5
6

D
A
C
B
C
D

Təlim nəticəsi 7 üzrə düzgün
cavablar
1
2
3
4
5
6

D
C
A
D
D
C

Təlim nəticəsi 2 üzrə düzgün
cavablar
1
2
3
4
5
6

D
C
D
B
D
A

Təlim nəticəsi 5 üzrə düzgün
cavablar
A
D
C
B
D
B

1
2
3
4
5
6

Təlim nəticəsi 8 üzrə düzgün
cavablar
1
2
3
4
5
6

B
A
D
B
B
C
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Təlim nəticəsi 3 üzrə düzgün
cavablar
1
2
3
4
5
6

B
C
C
C
A
C

Təlim nəticəsi 6 üzrə düzgün
cavablar
1
2
3
4
5
6

A
B
D
C
C
A

ƏDƏBIYYAT SİYAHISI
1.

C. Q. Ələkbərov, İsmayılov İ.İ.Aqrar istehsalatın texniki təminatı, Bakı, MMAN, 2001.

3.

Elektron resurs/Cansa Tarım - pnömatik hessas ekim makinaları

2.

4.
5.

6.

İ.İ.İsmayılov Mexanikləşdirilmiş işlərin hesaba alınması və keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi,
Bakı, ELM, 2010.
Elektron resurs/Эксплуатация машинно-тракторного парка-курс лекций/Ряданов А.Н.

Elektron resurs JD 9970 pambıq yığan maşının istismar təlimat kitabçası

Elektron resurs TC 5050, CLAAS taxılyığan kombaynlarının istismar təlimat kitabçası

7.

Elektron resurs CLAAS Yaguar 850 özüyeriyən yemyığan kombaynlarının istismar təlimat
kitabçası

9.

http://www.adau.edu.az/adau_elektron_kitabxana/maşın-traktor
parkının istismarı/mühazirələr/prof. İ. İsmayılov

8.

Elektron resurs/Claas Dominator 130 markalı taxılyığan kombaynın istismar təlimat kitabı

10. http://docs.cntd.ru/document/1200093187
11. http://www.agro.gov.az/

12. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_agricultural_machinery

13. http://afghanag.ucdavis.edu/educational-materials/a/ed-mach-afg-unita-lesson1machinery-equipment-ppt.pdf
14. https://www.hunker.com/12512267/different-types-of-farm-equipment

232

Bakı - 2017

