
  

  

  
Талбайд  ургамал  хамгаалалын  бодис  цацах  үед  тавигдах         
агротехникийн   шаардлага :   

  

Машиныг   ажилд   бэлтгэх :   

  

Нэг  удаа  уусмалын  саванд  хийх  бодисын  (хорны)  хэмжээг          
тодорхойлох:   

Уусмалын   савны   багтаамжийг   (V XC )   найруулсан   уусмалыг   нэг   га-д   
цацах   нормд   (   Q Y    )   хувааж   нэг   дүүргэлтээр   хэдэн   га-д   (S)   гербицидийн   
уусмал   шүршихийг   тооцно.   

   ,      га   S = QY

V XC   

Тэгээд  бодисыг  (хорыг)  нэг  га-д  хэрэглэх  тунг  (Q X )  нэг  дүүргэлтээр            
боловсруулах  талбайн  хэмжээгээр  үржиж  хорны  саванд  хийвэл  зохих          
хорны   хэмжээг   (X)   олно.   

 ,   л  ∙SX = QX  

 

ГЕРБИЦИД   ЦАЦАХ   
ЧИРГҮҮЛИЙН    ОП   4000   
<<БАРС>>   МАШИНЫГ   

АЖИЛД   БЭЛТГЭХ,   
АЖИЛЛУУЛАХ   

 
Удирдлагын   компьютер   БАРС   5   
Холих   савны   багтаамж   35   л   
Шахуургын   чадал   250/280   л/мин   

  
  

-Уусмалын   савны   
багтаамж   4000   л     
-Авцын   өргөн   24   м  
-Ажлын   хурд   12-14   
км/ц   
-Өдрийн   бүтээмж   
250-300   га   
-Жигүүрийн   өндрийн   
тохируулга   50-200   см   
  

  
  

  
Хөдөлмөр   

хамгаалалы 
н   шаардлага   

хангасан   
хувцас,   

хэрэгсэлтэй   
ажиллах.   

1. Ажлын   шингэнийг   шаадлагатай   найрлагын   
хэмжээнд   бэлтгэх.Тогтоосон   нормоос   хазайх   зөрөө   нь   
5   хувиас   хэтрэхгүй   байх.   

2. Нэг  жигүүр  дээрх  хошуунуудын  жигд  бус        
цацалтын  хэмжээ  5  хувиас  хэтрэхгүй  байх,  Хошуу  бүр          
нарийн   ширхэгээр   жигд   тоосруулж   байх,   

3. Талбайд  ажлын  шингэнийг  цацах  үед  жигд  бус         
байдал   нь   15   хувиас   хэтрэхгүй   байх,   

4. Гербицид  цацах  үед  хог  ургамлыг  100  хувь         
устгах,  өвчин  хортоны  эсрэг  функцид  цацах  үед  үр          
дүн   нь   95   хувиас   багагүй   байх,   

5. Тарималыг  гэмтээх  эрсдэл  0.5  хувиас  хэтрэхгүй        
байх,   

6. Таримлын  навчийг  түлэхгүйгээр  гадаргууг      
жигд   бүрхсэн   байх,   

  
  

7. Машинаас  ажлын  шингэн  асгарч  гоожсон       
цэггүй   байх,   

8.GPS   системтэй   трактораар   талбайн   ажил   гүйцэтгэх   

  

  
  

  
  

  

-Бүх  боолт  бэхэлгээ,  жигүүрийн  хэвийн  байдлыг        
шалгах,   
-Уусмалын   сав   бохирсдсон   эсэхийг   шалгах,   
-Бүдүүн,  нарийн  шүүрүүдийг  болон  жигд  бус        
ажиллаж   байгаа   хошуунуудыг   цэвэрлэх,   
-Түргэн  сольдог  олон  хошуунаас  зааврын  дагуу        
тохирох   хошууг   ажлын   байдалд   тавих,   
-Уусмалын  савыг  усаар  дүүргэхдээ  заавал       
шүүрээр   дамжуулах,   
- Ажлын   шингэн   найруулах   үедээ   зааврын   дагуу   
ажиллана.   Гидро   хутгуураар   шингэнийг   холихдоо   
зохих   даралтаар   нь   3-5   минут   ажиллуулах.   
-Ажлын  үед  хошуугаар  цацагдсан  уусмалын       
цацрагийн  хормойнууд  боловсруулж  байгаа  хог       
ургамлын  өндрийн  түвшинд  зөрж  цацрагын       
давхцал  үүсгэж  байхаар  өндрийг  урьчилан       
тааруулах,     



Чиргүүлийн  ОП  4000  <<Барс>>  машины  хор  холих  сав  буюу           
миксерийн   багтаамж   нь   35   л   юм.   

  

  

Машиныг   талбайд   ажиллуулах:   

Гербицид   цацах   үед   ГУРВАН   ЗҮЙЛИЙГ   АНХААРНА.   
1. Хошууны   төрөл,   үзүүлэлттэй   холбогдох   машины   ажлын   хурд   
2. Хошууны   байрлалын   өндөр   
3. Гербицид  цацах  үеийн  цаг  агаарын  нөхцөл  (салхины  хурд,          

агаарын   температур)   
Удирлага  хяналтын   <<Барс>>  компьютерын  төхөрөөмжийн       
холболтуудыг  шалгаж,  нягталсны  дараа  тракторыг  асаан  төхөөрөмжийг         
ажиллуулахад  (даралтын  мэдрэгчгүй  ажиллах  үед)  дараах  дэлгэц  гарц          
ирнэ.   

  
ГЕРБИЦИД   ЦАЦАХ   ҮЕД   АНХААРАХ   ЗҮЙЛ :   

1. Ажлын  уусмалыг  шүүсэн  цэвэр  усанд  найруулах  нь  машины          
найдвартай  ажиллагаа,  цацах  хошууны  шүршилтийн  чанарт        
шууд   нөлөөлнө.   

2. Өдрийн  халуунд  гербицид  цацах  нь  ажлын  үр  ашгийг          
бууруулахаас   гадна   таныг   эдийн   засгийн   алдагдалд   хүргэнэ.   

3. Тухайн  машины  ашиглалтын  зааварт  заасан  салхины  хурдны         
зөвшөөрөгдөх   хязгаарыг   баримтлах.   

4. Хор  цацах  үед  хур  бороогүй  байх.  Хэрэв  цацсанаас  хойш  1            
хоногийн   дотор   бороо   орвол   дахин   цацах.   

  

Ажлаа   эхлэхдээ   дараах   дараалалаар   ажиллана.   

  
Ажлын   үед   удирдлага,   хяналтын   төхөөрөмж   дээр   доорх   

анхааруулгууд   гарч   ирж   болох   ба   түүний   дагуу   арга   хэмжээ   авна.   

 
  

Зураг  дээрх  (6)  гэсэн  заалтын  талбар  дээр         
боловсруулсан  талбай  (одоо  харуулж      
байна),  явсан  замын  хэмжээ,  ажилласан       
хугацаа,  зарцуулсан  уусмалын  хэмжээ      
гэсэн  үзүүлэлтүүд  ээлжлэн  гарч  ирж       
байдаг.   

1-уусмалын  тохируулсан    
зарцуулга,   
2-га-ийн  бодит    
зарцуулга,   
3-ажлын  хурдны    
хэмжээ,   
4-уусмалын  минутын    
бодит   зарцуулга,   
5-талбайн   дугаар,   
6-боловсруулсан   
талбайн   хэмжээ,   
7-саванд  байгаа    
уусмалын   хэмжээ,   
8-ажлын  үед  өгөх     
анхааруулга,  машинд    
илрэх  гэмтэл  согогыг     
мэдээлэх   талбар.   

1-автомат  юмуу  гар  удирдлагыг      
сонгох,   
2-төв   клапаныг   нээх   
3-шаардлагатай,  секцийн    
клапаныг   нээх.   
4-талбай   боловсруулж   эхлэх.   
5-ажлын  явцад  <<плюс>>,     
<<минус>>  товчлуураар    
уусмалын   зарцуулгыг   
ихэсгэж   багасгана.   

  

 
  

АНХААРУУЛГА   ШАЛТГААН   
НЕТ   ПОДАЧИ   
(Төв  болон  секцүүдийн  клапан      
нээлттэй  үед  зарцуулга     
хэмжигчээс  компьютер  дохио     
хүлээж   авахгүй   байна.)   

-   Уусмалын   сав   хоосорсон,   
-Шахуургыг  салгасан  байж     
магадгүй,   
-зарцуулга  хэмжигчийг  буруу     
холбосон.   

УСКОРИТЬСЯ     
(Уусмалын  зарцуулга    
хэмжээнээсээ   их   байгааг   заана)   

  

-Тракторын  хурд  бага  байна,      
нэмэх,   
-эсвэл  компьютерын  тохиргоо     
буруу   байна.   

СБАВИТЬ   СКОРОСТЬ     
(Уусмалын  зарцуулга  нормоосоо     
бага   байгааг   заана)   

-Ажлын   хурдаа   нэмэх.   
Компьютерын  тохиргоо  буруу     
хийгдсэн  үед  ажлын  хурд  нь       
тохиромжтой   байсан   ч   зааж   болно.   

МАЛО   ЖИДКОСТИ     
(Саван  дахь  уусмал  бага      
болсоныг   заана)   

Хэрэв  савыг  уусмалаар     
дүүргэсний  дараа  компьютерын     
заалт  хэвийн  байсан  бол  уусмал       
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Машины  ашиглалтын  зааварт  бичсэн  аюулгүй  ажиллагаа,  хөдөлмөр         

хамгааллын  журмыг  баримталж  ажиллана.  Талбайд  ажиллах  машины         
ээлжит  техникийн  үйлчилгээг  зааврын  дагуу  хийж,  жигүүрүүдийг         
дэлгэж    боолт,   бэхэлгээ,   нугасыг   шалгана.     

Машины   зүүн   талд   удирдлага,   хяналтын   хэрэгсэлүүд    байрлах   тул   
горим   солиход   хялбар   (доор   байгаа   зургаас   харах).   

  

Удирдлага  хяналтын  компьютерт  эхний  тохиргоог  хийж  бодит         
зарцуулгыг   шалгана.   

  

  багасч  дохио  өгөх  хэмжээнд      
хүрсэн   

СТОП!   МАЛО   МАСЛА     
(Шахуургын  тосны  илүүдлийн     
савны   тос   бага   болоход   асна.)   

Даруй  зогсож  шахуурга,  тосны      
хэмжээг   шалгах.   

 

ГЕРБИЦИД   ЦАЦАХ   HARDI   
ҮЙЛДВЭРИЙН   ЧИРГҮҮЛИЙН  
<<NAVIGATOR>>   МАШИНЫ   

АШИГЛАЛТЫН   ОНЦЛОГ,   
АНХААРАХ   ЗҮЙЛҮҮД   

 

-Цацах   өргөн   24   м,   
  -Секцийн   тоо      4     
-Савны   багтаамж   3000   л,   
-Холих   савны   багтаамж   25   /35   л,   
-Жигүүрийн   төрөл      EАGLE   
-Шахуургын   бүтээмж   276   л/мин   
-Хэрэглэх   чадал   80   м.х.     
  

-уусмалын  га-ийн  бодит    
зарцуулга,   
-ажлын   хурдны   хэмжээ,   
-уусмалын  минутын  бодит     
зарцуулга,   
-талбайн   дугаар,  
-боловсруулсан   талбайн   хэмжээ,   
-саванд  байгаа  уусмалын  хэмжээ      
зэргийг   заана.   
Ажлын  үед  өгөх  анхааруулга,      
машинд  илрэх  гэмтэл  согогыг      
мэдээлэх   талбартай.   

 
НС   5500   юмуу   НС   2500   

загварын   удирдлага   хяналтын   
компьютертай.   



Машины  гидрошугам  хоолойнуудад  байрладаг  шүүрүүдээс       
өдөр   бүр   цэвэрлэдэг   шүүрүүдэд   тогтмол   үйлчилгээ   хийнэ..   

  

Hardi   үйлдвэрийн   машины   ашиглалтын   зааварт   хэмжилтийн   нэгжийг   
Империал   нэгжээр   авсан   байх   нь   элбэг   учраас   түүнийг   СИ   системрүү   
шилжүүлэх   шаардлагатай   болдог.     

  

  

Тухайлбал,   хошуу   сонгох   хүснэгт   нь   Империал   нэгжээр   байгааг   дээрх   
хүснэгт   дээр   харж   байна.   Тооцоог   өөрийнх   нэгжээр   хийгээд   сүүлчийн   
тоогоо   См   системрүү   шилжүүлж   болно.   
Нэг   хошуугаар   гарах   уусмалын    бодит   зарцуулгыг   ( ),   л/мин   бодож   q g

m
 

хэмжээг   гаргана.  
  ,q g

m
= 5940

Q •V •ba p
мин
 галл  

Энд:   Q Ү -уусмалын   тун,   галл/ас,   V Р -тракторын   ажлын   хурд,   м/ц,   
b-хошуу   хоорондын   зай,   м,   

  

  
Ажлын  шингэн  найруулах  үедээ      
зааврын  дагуу  ажиллана.  Гидро      
хутгуураар  шингэнийг  холихдоо     
зохих  даралтаар  нь  3-5  минут       
ажиллуулна.   
  

1-уусмалын  савны  аман  дээр      
байрлах   шүүр,   
2-Түргэн  дүүргэлтийн  хэсэгт     
байрлах   шүүр,   
3-Сорох  хэсэгт  байрлах  бүдүүн      
шүүр,   
4-Даралтын  хэсэгт  байрлах     
шүүр   
5-шугам  хоолойнуудад  байрлах     
шүүр,   
6-цацах   хошуун   доторх   шүүр.   

Улаан   зураас-шахалт   
Цэнхэр   зураас   сорох   

Ногоон   зураас   буцааж   татах   

 
Шүүрнүүдийн   байрлал   

  



Тэгээд  нэг  акр-т  15  галлон  уусмал  цацна  тооцоогор  бодож  үзвэл  0.40             
галлон/мин   зарцуулгатай   хошууг   сонгох   шаардлагатай   боллоо.     

  
Хошуу  сонгох  хүснэгт  дээрээс  трактор  8  миль/цаг  (12.8  км/ц)  хурдтай            

ажиллах  үед  (улаан  өнгөөр  дугуйлсан  тоонуудыг  харах)  нэг  акр-т  14.9            
галлон  (га-д  139,  4  л  буюу  ойролцоогоор  140  л)  уусмал  цацах  тоог              
олоод,  тэндээсээ  нэг  хошуугаар  гарах  уусмалын  зарцуулга  0.40          
галлон/мин  байх  буюу  бидний  хэмжилтээр  1.5  л/мин  уусмал  гарч  байх            
ёстой   тоонд   харгалзах   хошуу   сонгогдоно.   
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 .4 галл мин  q g
m

= 5940
15∙8∙20 = 0 /  XRC8004   (50)   

маркийн   хошуу   

Хэмжигдэхүүн   Нэгжийн   тэмдэглэгээ   Шилжүүлэх   утга   

Фүүт     1   ft   or   1’   0.304   м   
Инч   1   in   or   1’’   25.4   мм   
Фунт   Lb     0.453   кг   
Галлон   (ам)   gal   3.785   л   
  Акр     а   0.4047   га   
Bar   bar   

  
14.5   PSI   

Миль   м/цаг   1.61   км/ц   


