
СУМАН ХОШУУТ
СИЙРҮҮЛҮҮРИЙН ХӨРСӨНД

ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨЛӨЛ
Цомхотгосон технологи нь хөрс боловсруулах тоог цөөлөх, гүн
болон боловсруулалт өртөгдөх талбайг багасгах, үйлдлүүдийг
хамтатгах замаар эрчим хүч, хөдөлмөр болоод бусад зардлыг
бууруулах, хөрсийг салхи, усны элэгдлээс хамгаалахад чиглэсэн
арга ажиллагаа юм.

Орос хийцийн суман хошууны дэлгэх
өнцөг нь 66-70 градус, бутлах өнцөг нь

18-32 градус байдаг

Үр тарианы
үйлдвэрлэлд хэрэглэж
байгаа цомхотгосон
технологиор хөрс
боловсруулахдаа суман
хошуутай сийрүүлүүрээр
8-16 см гүнд хөрсийг
эргүүлэхгүйгээр,
талбайд байгаа тарианы
гуурсны үлдэгдлийг
хэвээр үлдээх байдлаар
сийрүүлэх, хог ургамлын
иш, үндсийг талбайн
гадаргууд гаргаж
тэгшилж байна.

<<Степняк>> сийрүүлүүрийн
үндсэн тулгуур дугуй ажлын
үед өргөгдөж явах ба гүн
тохируулах жижиг дугуйнууд
жигүүр бүрд гүнийг ижил
барина. Түүний цуварч
байрласан хянган ирмэгт бул
нь сийрүүлүүрийн жинг өөр
дээрээ авдаг учраас
суларсан хөрсний өнгөн
хэсгийг эргүүлэн
нягтруулахаас гадна талбайн
гадаргууг сайн тэгшилнэ.
Цуварч байрласан савхан

булны хянган ирмэгт савх нь

ташуу байрлалтай учир бүхэл
шороог сайн бутлахаас гадна
үндэс нь тасарсан хог ургамлыг
хөрснөөс  самнаж гаргана.



<<Лидер>> загварын сийрүүлүүр нь болц нь гүйцсэн хөрс буюу
хэвийн чийгтэй хөрсийг элдэншүүлэхэд бүхэл шороог бутлах нь
улам  сайн байдаг.

<<Степняк>> сийрүүлүүрт Лидер загварын сийрүүлүүрийн
суман хошуутай ижил өргөнтэй хошуу тавьдаг боловч 25 мм
зузаан хатуу шилбэтэй учраас хөрсийг хавах аргаар сийрүүлж
хог ургамлын үндсийг сайн хэрчдэг давуу талтай.

Харин 80 –аас илүү налуу хазгай талбайд ажиллахад
тохиромжгүй.

Суман хошууны :
-Дэлгэх өнцөг 710

-Бутлах өнцөг 21-380

John Deer, Case IH, Chalenger
загварын өргөн авцтай
сийрүүлүүрийн нэг юмуу хоёр
эгнээ пүршин шүдэт борной нь хог
ургамлын суларсан үндсийг
хөрснөөс сугалж гаргах, гадаргууг
тэгшлэх үйлчилгээтэй

Суман
хошууны
өргөн 270

мм

-Хоёр эгнээ
суман хошуу
-400 мм
диаметртэй
ташуу труба
бул
-угсрах трактор
85-90 м.х

Лемкен үйлдвэрийн Кварц
(Quarz) 7/400 загварын
сийрүүлүүр нь Орос
сийрүүлүүртэй адил
үйлчилгээг хөрсөнд үзүүлнэ.



JOHN DEER загварын суман хошуут 2210 floating –hitсh сийрүүлүүр

<<Степняк>> сийрүүлүүрийн дараах
талбайн гадаргуу
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