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       Тема: Підготовка до роботи машино-тракторних агрегатів    для 

посадки картоплі. 

(методична розробка уроку виробничого навчання з професії: Тракторист-

машиніст сільськогосподарських виробництва категорії –А) 

Тимко Андрій , майстер виробничого навчання  

  ДПТНЗ «Мукачівський професійний аграрний ліцей імені М. Данканича»  

                                                                                        Мета уроку: 

навчальна :  дати практичні знання і 

виробничі початкові уміння у виконанні 

прийомів роботи. 

розвиваюча: розвивати вміння 

самостійно приймати рішення в 

нестандартних ситуаціях. 

виховна: виховувати бережливе 

відношенням до обладнання та майна, 

гордість за обрану професію. 

                                                                    Тип уроку: засвоєння навичок і вмінь. 

                                                                  Матеріальне дидактичне забезпечення 

уроку: Трактор МТЗ-80, ДТ-75, картоплесаджалка КСН-4 та КСМ-4А набір 

інструментів, технічна документація, інструкційні карти, посадковий матеріал, 

паливно-мастильні матеріали. 

Міжпредметні  звязки: сільськогосподарські машини, система технічного 

обслуговування машин, охорона праці 

 
      Хід    роботи 

I.  Організаційна частина – 1-2 хв. 
Перевірити готовність робочих місць учнів до початку уроку, зовнішній 
вигляд учнів(спецодяг) стан їхнього самопочуття, присутність учнів на 
занятті. 

II. Вступний інструктаж - 50хв. 
1. Повідомити тему і мету уроку. 
Тема: Підготовка до роботи МТА для садіння картоплі. 
Картопля - цінна продовольча культура. Тому як і хліб, вона є щоденно на 

нашому столі. В народі не дарма картоплю називають другим хлібом; бо в ній 

приховані величезні резерви, використання яких значною мірою допоможе 

успішно розвинути ряд важливих завдань по збільшенню виробництва 

продуктів харчування. 

         Одним із найважливіших елементів вирощування картоплі є її садіння. 

Важко назвати  іншу польову культуру, у якої врожайність також мірою 

залежала б від якості сівби чи садіння, ніж у картоплі. 

        Важливою умовою одержання високих врожаїв картоплі є дотримання 

оптимальної густоти садіння. Сучасні картоплесаджалки дають можливість 

змінювати  густоту кущів у широких межах стосовно агротехнічних умов. 

Бульби під час садіння не повинні пошкоджуватись робочими органами 

саджалок. Бульби садять на глибину 5-8 см від вершини гребеня з наступним  



нагортанням  ґрунту. Найбільш поширеними в Україні є технічно недосконалі і 

застарілі картоплесаджалки КСМ-4 і КСМ-6 виробництва (Білорусь) з 

барабанно-ложковим садильним апаратом, який значно пошкоджує насіннєвий 

матеріал. 

   Українські конструктори використовують ложково-транспортерний тип 

садильного апарата. Здебільшого орієнтація йде на два – та  чотирьохрядкові 

саджалки із шириною міжрядь 70см. Це картоплесаджалка КС-2Т, КС-4Т, (ПКБ 

«Прогресс») КС-2, КС-4, (ВАТ «Львівсільмаш»). Вітчизняні картоплесаджалки 

відрізняються між собою наявністю туковисівних апаратів.  Досить часто в 

Україні для садіння пророщених бульб використовують саджалки типу САЯ, 

напівнавісна автоматизована  чотирьох рядна картоплесаджалка. 

 

 
Рис. 1 - туковисівний апарат, 2 - лоток, З - пружинні зіштовхувачі, 

4 - висаджу-вальний апарат, 5 - живильний ківш, 6 - бункер, 7 - 

розпушувач, 8 - ходове колесо, 9 - гумовий фартух, 10 - борінка, 11- 

борознозакриваючий диск, 12 - сошник, 13 - опірне колесо   

Технічна характеристика. Відстань між бульбами в рядку становить 22-

31см., глибина садіння до 21см. Насіннєвий бункер 470 кг. картоплі, 4 - баки 

для туків. 120 кг. мінеральних добрив, робоча швидкість 4,8-7,3км/год. 

Зарубіжні виробники картоплесаджалок застосовують більш  досконалий 

ложко-пасовий або ложко-ланцюговий садильний апарат. Ширина 

міжрядь70:75:90см. 

Основними виробниками картоплесаджалок є фірми Grimme, Gramer, 

Juko, Netaqco. 

Кожна з фірм випускає ряд моделей саджалок, які різняться типом 

садильного апарата, їх кількістю, приводом, місткістю бункера, наявністю 

туковисівних апаратів, механізмами і пристроями для формувань гребенів. 

Фірма GRAMER (Німеччина) - найчастіше використовує у виробництві 

причіпні картоплесаджалки. Jumbo4R та Marathon Traker-4R для садіння бульб 

як середньої так і дрібної фракцій.   

        Машини стандартної комплектації мають бункер об’ємом 3000 або 1000кг 

та працюють з високою продуктивністю (2,2га. за годину). Місткість кожної 

чашки можна змінювати залежно від розміру бульб. Відстань між бульбами в 

ряду від 15 до 43см. 



NP KONING (Голландія) – фірма випускає чотирирядні 

картоплесаджалки із стрічково-шиповим садильним апаратом. Унікальна 

система садіння розроблена саме для пророщених бульб, гарантує відсутність 

пошкоджень паростків, точність  відстані між бульбами та легкість його 

регулювання, підходить для садіння бульб будь-якого розміру навіть різаних. 

Компактні рзміри конструкцій та невелика маса. Місткість бункера становить 

1850 л. Агрегатується з трактором потужності 90 к/с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      Рис.2  Картоплесаджалка NP KONING (Голландія) 

         GRIMME (Німеччина) - фірма пропонує посадкову техніку для різних 

розмірів полів,  тракторів різної потужності, і різної ціни. Сімейство дворядних 

саджалок представлено чотирма моделями GL-32.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Рис 3.   Картоплесаджалка  GRIMME (Німеччина) 



Ці машини прості  у використані та  економічні в експлуатації. Вони ідеально 

підходять для невеликих розмірів поля. Агрегатується з трактором до 50/к/с. 

Чотирирядні картоплесаджалки GL-44T  є комбінованими агрегатами, 

тому що вони одночасно обробляють грунт, виконують посадку картоплі,а 

також утворюють гребні.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      

 

                    Рис 4. Картоплесаджалка GL-44T   

Особливим тут є гідравлічне регулювання глибини ходу агрегату, яке 

дозволяє змінювати глибину ообробки грунту процесі садіння картоплі 

незалежно від глибини посадки. 

       На саджалках типу KSZ встановлені подвійні колеса на відстані 75см. 

Ефективно ця машина працює на легких грунтах і може застосовуватись у 

тандемі з машиною для внесення добрив. 

 
              Питання для закріплення знань  учнів. 

        а) Які моделі картоплесаджалок Ви знаєте? 

        б) Що ви можете розповісти про конструкційні особливості, принцип   

їхньої роботи?  

         в) Які основні регулювання робочих органів картоплесаджалок Ви знаєте? 

         г) У чому полягають особливості будови картоплесаджалки  

             САЯ-4? 

 

Начіпна дворядна картоплесаджалка КСН-4 призначена  для гладкого і 

гребеневого садіння непророщених бульб, з одиночним внесенням 

отрутохімікатів. Агрегатується з трактором тягового класу 0,6 і 1,4. 

Продуктивність 0,75 - 1.1 га/год, ширина міжрядь 70-75см. Віддаль між 

бульбами 15-41см. Швидкість руху -10км/год. Місткість бункера картоплі 

250кг. 



       Від правильності та своєчасності виконання операцій по технічному 

обслуговувані  саджалки залежить в подальшому тривала та якісна робота 

агрегату.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Рис.5 Картоплесаджалка КСМ-4 

Картоплесаджалка КСМ-4 – призначена для садіння рядковим способом не 

пророщених бульб з одночасним внесенням у рядки гранульованих 

мінеральних добрив та із завантаженням картоплі із самоскидів та причепів.  

 

                   Рис. 6. Технологічна схема роботи саджалки КСМ-4: 
1— відбивач бульб; 2 —  сошник; 3 — копіювальне колесо; 4 — опорне 
колесо; 5 — туковисівний апарат; 6 — садильний апарат; 7 —  шнек; 8 — 
заслінка; 9 —  ворушилка; 10 —  струшувач;11— бункер; 12  — розпушувач 
слідів гусениць трактора; 13  — борінка;14  — загортальний диск; 15 —  
живильний ківш; 16 —  ложечка17—  затискач; 18 — шина; 19 — важіль 
 



Принцип роботи. 

Завантажені в основний бункер бульби картоплі надходять самопливом, 

під дією струшувача крізь вікна до живильних ковшів. Потім ворушилки і шнек 

спрямують бульби до ложечок садильних апаратів. При обертанні дисків їх 

ложечки опускаються в живильні ковші і захоплюють по одній бульбі. Після 

виходу із шару бульб картоплі у живильному ковші підпружинений палець 

затискача притискується до бульби. Про наближенні диска до сошника, важіль 

пальця затискача набігає на шину-копір, відхиляється і звільнені бульби 

падають у порожнини сошників, а далі – у борозни. Одночасно із бункерів з 

туковисівним апаратом мінеральні добрива через тукопроводи потрапляють  у 

передні частини сошників, а потім на дно борозни. За допомогою поличок 

сошника добрива присипаються шаром ґрунту, на який потім укладаються 

бульби. Борозни загортаються ґрунтом за допомогою дискових загортачів і 

борінок, прямолінійність руху саджалки на схилах забезпечується 

стабілізатором . 

 

Технологічне регулювання. 

Подавання бульб у живильні ковші регулюють заслінками основного 

бункера. Густоту садіння картоплі – частотою обертання садильних дисків за 

допомогою змінних зірочок (13,15,17,18,20,22 зубів) на проміжному валу 

механізму приводу.  

   Кут входження сошників в ґрунт регулюють зміною довжини верхньої 

тяги підвісок сошників, а діапазон притискання сошників до нерівностей 

рельєфу поля – опорним болтом секції. Глибину ходу сошників регулюють 

переміщенням по висоті копіювальних коліс, а глибину загортання бульб 

картоплі і форму гребенів – поворотом косинок на півосях сферичних дисків та 

зміною натягу пружин натискних штанг. 

Дозу внесення мінеральних добрив регулюють переміщенням важелів 

регуляторів туковисівних апаратів. 

Питання для перевірки знань. 

1. Якого типу висаджувальні апарати застосовуються в саджалках 

 СН-4Б; КСМ-4; КСН-6А? 

2. Як регулюють глибину садіння бульб в саджалках СН-4-Б;  

КСМ-4? 

3. Як регулюється відстань між рослинами в ряду при садінні картоплі із 

незалежним і залежним приводом вала відбору потужності? 

4.Чи впливає швидкість руху агрегата на крок садіння в картоплесаджалці 

КСМ-4;  СН -4Б? 

2. Ознайомлення учнів з матеріалами, інструментами, допоміжним 

обладнанням яке буде використовуватися на уроці. 

Для засвоєння матеріалу по темі: 

«Підготовка до роботи МТЗ для посадки картоплі ми обладнали два робочих 

місця. 

а) Трактор МТЗ-80, картоплесаджалка навісна  КСН-4, набір інструментів 

технічна документація, інструкційно-технологічна карта, паливно-мастильні 

матеріали. 



б) Трактор ДТ-75 - картоплесаджалка причіпна КСМ-4, набір 

інструментів, технологічна документація, інструкційно-технологічна карта, 

паливно-мастильні матеріали. 

  4. Згідно вимог інструкційної карти проводиться показ найбільш 

раціональних прикладів  виконання тієї чи іншої операції, а також 

послідовність виконання операцій. Для того щоб під’єднати саджалку до 

трактора перш за  все потрібно налагодити начіпний механізм трактора на три 

точкову схему навішування. Для тракторів обладнаних універсальним 

механізмом задньої навіски, потрібно з’єднати пальцем важіль штока поршня 

силового циліндра з піднятим важелем  механізму навіски. 

       Під’єднати до саджалки карданну передачу і огородження до неї. 

Встановити рукоятку керування гідросистемою в плаваюче положення. Подати 

трактор до картоплесаджалки заднім ходом так, щоб шарніри поздовжніх тяг 

начіпного механізму трактора стали проти відповідних кінців балки причепа 

картоплесаджалки. Надіти на кінець балки причепа перехідні втулки, які 

додаються до картоплесаджалки, і на них – шарніри нижніх тяг начіпного 

механізму трактора, закріпивши їх замками що є на тягах. 

    Під’єднати до трактора передній кінець карданної передачі й 

огородження. Приєднати маслопровід картоплесаджалки до гідросистеми 

трактора.  

 Демонструю – спосіб зміни форми та величини гребня. Форму і величину 

гребня можна змінювати повертанням півосей загортальних дисків, але при 

цьому кут нахилу пар дисків до поверхні ґрунту повинен бути однаковим. 

Висоту гребня збільшують переставлянням упорної шайби пружини натискної 

планки. 

  5. Звернути увагу учнів на найбільш типові помилки які мають місце під 

час виконання завдань. 

     Перш за все до типових помилок можна віднести:  

а)  не послідовність виконання операцій. 

б) не дотримання вимог безпеки праці, під час рушання трактора з місця 

та під’єднання до картоплесаджалки, учні не подають звуковий сигнал та не  

звертають увагу на те чи не знаходяться між трактором та машиною інші учні. 

  Дуже часто учні використовують ключі які по розміру не відповідають  

розмірам гайок та болтів, внаслідок чого обривається грань гайки чи болта, що 

може спричинити травму. 

        Використання різних нестандартних подовжувачів. 

6. Розгляд правил безпеки праці, інструктаж  та запис в журналі. Основні 

правила безпеки праці під час виконання завдання: 

- До роботи, допускаються учні які прослухали інструктаж і добре 

засвоїли основні правила безпеки праці. 

- Перед розбиранням складанням та регулюванням машину потрібно 

встановити так, щоб вона не могла довільно пересуватись, при цьому під колеса 

підкласти підкладки. 

- Забороняється користуватися подовжувачами до ключів, або ключами 

які не відповідають розмірам гайок. 



- Користуватись інструментом потрібно так щоб не завдати шкоди собі і 

присутнім. 

- Інструмент яким укомплектовані робочі місця має бути справним. 

- Дотримуватися особливої обережності при з’єднані машини з начіпним 

механізмом, або причіпним пристроєм трактора. 

- Забороняється перемішувати руками насіння в ящику саджалки, а також 

залишати в них стороні предмети (ключі, молотки, зубила, тощо). 

- Перед пуском машини, перевірити чи не залишились на ній і в ній 

інструменти чи інші стороні предмети. 

- Перед прокручуванням робочих органів машини від руки 

пересвідчитись в тому, чи можна це робити. 

- Забороняється пускати в роботу машину якщо на обертових частинах та 

приводних ланцюгах і пасах не встановлені захисні щитки. 

- Забороняється перебувати в широкому одязі, що розвівається вітром 

біля обертових частин машини. 

- Забороняється пускати двигун і машину в роботу без дозволу майстра 

в/н чи викладача. 

- Забороняється під час роботи займатися сторонніми справами не 

зв’язаними з практичним завданням. 

- Категорично забороняється тримати відкритий вогонь на машинах або 

біля машини.  

- Поблизу  робочих місць потрібно мати протипожежний інвентар 

(вогнегасник, ящик з піском, лопати, мітли, багри  тощо). 

7. Закріплення і перевірка знань учнями матеріалу вступного інструктажу: 

Для перевірки засвоєння матеріалу, учням пропонується вирішення 

декількох виробничих ситуацій.   

Перша ситуація: 

Маючи в арсеналі дві посадочні машин з різною будовою та принципом 

роботи, пропоную учням таке завдання: 

Під час посадки картоплі з різним розміром бульб обидві  машини захвачують 

по дві картоплини і більше, тим самим збільшується витрата насіння та 

пучність його висадки. Що потрібно зробити і як цьому запобігти? 

Очікувана відповідь: Посадочна машина КСН – 2 . 

У верхній частині бункера насіння, по лініях проходження ланцюга з 

насіннє утримувачами встановлений насіннє струшувальний шип – який має 

регулювання. Якщо його опустити ланцюг із насінням буде обертатись 

спокійно, якщо підняти ланцюг у місцях попадання шипа між його ланки буде 

різко змінювати свій натяг, таким чином під дією натяжної пружину русла 

ланцюга, лишні картоплини будуть скочуватись у бункер.   

Очікувана відповідь:  

             Посадочна машина КСМ -4: 

            Принцип посадки зовсім інший. При садінні бульб малих розмірів, для 

зменшення випадків захвату ложечками двох і більше бульб боковини слід 

приблизити до ложечок. 

 Друга ситуація : Під час роботи машин насіннєвий матеріал не попадає в 

ґрунт, а залишається на поверхні гребня або ледь-ледь покривається шаром 



ґрунту, а ми знаємо що картопля повинна бути на глибині до 10см від поверхні 

гребеня. 

 Як виправити дану ситуацію і що для цього потрібно зробити? 

 Очікувана відповідь: картоплесаджалка КСМ-2. Перш за все потрібно 

визначитись яким способом ми будемо здійснювати посадку картоплі. Якщо 

гладким то сошники потрібно опустити на задану глибину садіння відносно 

поверхні ґрунту, а крила загортачів нахилити якомога нижче, щоб картопля не 

витискалася під час нагортання гребеня на поверхню. Якщо картоплю будемо 

садити у завчасно нагорнуті гребні, то сошники потрібно підняти на висоту яка 

буде нижчою на 10см від висоти нарізаного гребеня, а крила загортачів підняти  

вверх так, щоб вони формували початковий розмір гребня. 

 Очікувана відповідь: картоплесаджалка КСМ-4. 

 Потрібно відрегулювати глибину садіння картоплі. Для цього потрібно підняти 

копіювальні колеса сошників. Одночасно із зміною положення копіювальних 

коліс сошників, знімаємо положення опорних і ходових коліс саджалки так, 

щоб штанга сошника відносно опорних роликів кронштейна була в середньому 

положенні і забезпечувала однакове переміщення сошників в гору і в низ при 

копіюванні рельєфу. Опорне колесо фіксується у потрібному положенні 

замком, положення ходового колеса змінюють за допомогою регулювального 

гвинта. 

8. Розподіляємо учнів по робочих місцях, ділимо на дві підгрупи та 

видаємо інструкційні карти.  

III. Самостійна робота учнів та поточних інструктажів. 

1.Учні працюють згідно розподілу їх по робочих місцях, виконують 

завдання згідно вимог інструкційних карт. 

 Перша группа: працює із агрегатом в складі трактора МТЗ-80 та 

картоплесаджалки КСН-4. 

а) Провести ЩТО трактора та картоплесаджалки;  

б) Навісити картоплесаджалку на навіску трактора з дотриманням усіх 

вимог безпеки праці; 

в)  Підготувати картоплесаджалку до роботи : 

    - встановити задану норму висадки насіння; 

   - встановити глибину висадки насіння згідно агротехнічних вимог; 

   - відрегулювати ширину міжрядь згідно агротехнічних вимог; 

   - відрегулювати норму внесення отрутохімікатів (водним розчином) 

Друга группа:  працює із агрегатом в складі трактора ДТ-75 та 

картоплесаджалкою   КСМ-4: 

- провести ЩТО трактора та картоплесаджалки; 

- під’єднати картоплесаджалку до трактора, з’єднати кардану передачу та 

трубопроводи гідросистеми; 

- зняти з машини рамку з загортальними дисками і борінками; 

- відрегулювати форму і величину гребня; 

- відрегулювати глибину садіння; 

         - відрегулювати відстань між бульбами в ряду. 

 

 



 

          2. В процесі  самостійної роботи слідкувати за правильністю виконання 

трудових прийомів. 

3. Слідкувати за дотриманням правил безпечних умов праці. 

4. Надавати учням практичну допомогу у засвоєні і опрацюванні 

операцій, проводити проміжний контроль виконання вправ. 

5. Опробування агрегатів у роботі. Скомплектовані та підготовлені за час 

заняття агрегати вивести на навчальну ділянку та попробувати в роботі 

 Провести оцінку якості виконання роботи. 

6. Прийняти в учнів робочі місця. 

IV. Заключний інструктаж - 15 – 25 хв. 

1. Підвести підсумки роботи групи за день. 

2. Відмітити позитивні сторони і вказати на найбільш характерні недоліки 

в роботі груп. 

3. Для кращого і якіснішого засвоєння теми дати учням можливість 

зробити порівняльний аналіз роботи  вітчизняної техніки з аналогічними 

зразками зарубіжного виробництва. 

Запитання:  

1.Який тип садильних апаратів використовується у саджалок 

GRAMER   ( Німеччина) та вітчизняного виробництва САЯ-4 ? 

               2. Яким способом ведеться контроль за виконанням технологічного 

процесу садіння бульб на саджалках виробництвах Швейцарії та 

вітчизняного виробництва? 

4. Вказати на помилки якщо вони мали місце під час виконання завдання 

та вказати на шляхи їх виправлення. 

5. Дати коротку характеристику роботи кожного учня і повідомити оцінки 

за виконане завдання. 

                   Домашнє завдання. 

Розглянути  функціональні особливості картоплесаджалок КС-4Т-4А, ТЕЛ-202. 

Використана література: 

1. Журнал «Агроном» №1 лютий 2011р. ст. 194- 198. 

2. Сільськогосподарські машини П.Н. Ярошенко, Л.О. Ярошенко. 

Видавництво «Вища школа» 1981р. 

3. Сільськогосподарські машини: А.Ф. Головчук, О.І. Марченко, В.Ф. Орлов. 

Київ «Грамота» 2005р. 

4. Виробничо-практичний журнал «Новини агротехніки» № 4 2004р. 

        5.     E-mail: book@smit.com.ua 

       Internet: http://www.smit-book.com 



                                                                                                                                (додаток  1)      

Інструкційно-технологічна карта  (для І групи) 

Тема: Підготовка до роботи МТА для посадки картоплі. 

Інструменти та пристосування: Трактор МТЗ-80, картоплесаджалка КСН-2, 

комплект інструментів в домкрат, повітряний насос, шприц, заправний 

інвентар, ПММ. 

 

№ 

п/н 

Завдання і послідовність їх 

виконання 

Технічні умови і вказівки до 

виконання завдань 

1. Провести щозмінний технічний догляд 

за трактором. 

а)  Очистити трактор від пилу та 

рослинних  залишків 

б)  Перевірити стан кріплень зовнішніх 

вузлів трактора. 

в) Усунути підтікання масла, палива, 

води. 

г) Перевірити рівень палива, води і 

масла при потребі довести до норми. 

Обтираний матеріал ПММ, 

комплект інструментів 

2. Підготувати трактор до садіння 

картоплі.  

Встановити передні і задні колеса 

на колію1400мм. , тиск в шинах 

задніх коліс 0,12 - 0,13 МПа 

передніх 0,17 МПа. 

Встановити допоміжні до 

навантажувачі в передній частині 

трактора. 

3. Провести щоденний технічний догляд 

за картоплесаджалкою  

а) Очистити картоплесаджалку від пилу 

та бруду. 

б) Перевірити її технічний стан. 

в) Змастити тертьові поверхні. 

Комплект інструментів, солідол, 

шприц. 



4 Підготувати картоплесаджалку до 

роботи. 

а) Відрегулювати ланцюги подачі 

насіння. 

 

б) Встановити сошники на потрібну 

ширину міжрядь. 

 

 

 

в) Встановити задану норму висадки 

насіння. 

 

 

 

г) Встановити глибину висадки насіння. 

 

 

д)  Відрегулювати висоту гребня. 

 

 

ж) Відрегулювати норму внесення 

отрутохімікатів згідно агротехнічних 

умов(виконувати чистим водним 

розчином). 

    Стан і натяг ланцюгів повинен 

бути таким, щоб при натисканні 

рукою в середній частині ведучої 

ланки стріла відхилення становила 

20-30мм. 

      Виконати  встановлення 

сошників в ланках, 60-70см 

міжряддя  відповідно  до  встанов-

леної ширини коліс трактора  - 

перестановкою по отворах. 

     Висадка норми насіння саджалки 

КСН-2 регулюється зміною 

діаметра приводного колеса. 

Більший діаметр колеса - менша 

норма висадки і навпаки. 

      Глибина висадки насіння 

регулюється опусканням чи 

підніманням сошників по 

монтажних фіксуючих отворах. 

 

Регулюється зміною нахилу крил 

загортачів. 

 

Регулюється постійний тиск в 

балоні при допомозі запобіжного 

клапана та моментом відкривання 

крана подачі рідини візуально по 

розпилювальних форсунках. 

5. Навісити саджалку на навіску трактора, 

та випробувати в роботі. 

Навчальне поле, водний розчин, 

насіннєвий матеріал. 

     

                      Питання для перевірки знань 

1. Як виконати натяг ланцюгів бульбо укладача? 

2. Як відрегулювати ширину міжрядь та відстань між бульбами в ряду під 

час садіння картоплі? 

3. Згідно з якими агротехнічними вимогами потрібно змінювати ширину 

колії коліс трактора?  



                                                                                                                                  (додаток  2)      
 

Інструкційно-технологічна карта. (для ІІ групи) 

Тема: Підготовка до роботи МТА для посадки картоплі. 

Мета роботи: Навчитись комплектувати агрегат, та якісно з дотриманням  

вимог готувати його до роботи. 

Інструмент та пристосування: Трактор ДТ-75,  картоплесаджалка КСМ-4,        

Набір інструментів, ПММ. 

№ 

п-п 

Завдання і наслідок їх 

виконання 

Технічні умови і вказівки виконання завдань 

1. Провести щозмінний догляд за 

трактором ДТ-75. 

а) очистити трактор від пилу та 

бруду. 

б) перевірити стан кріплень 

зовнішніх вузлів трактора. 

в) перевірити рівень палива, 

води та масла при потребі 

довести до норми. 

Обтиральний матеріал, набір інструментів. 

 

 

 

 

 

 

Паливно-мастильні матеріали 

2. Підготувати трактор до робот 

із картоплесаджалкою. 

Переобладнати начіпний механізм трактора 

на три точкову  схему навішування. 

Приєднати до трактора картоплесаджалку. 

Приєднати до саджалки кардану передачу і 

огородження до неї. Встановити рукоятку 

керування гідравлікою в плаваюче 

положення. Приєднати до трактора передній 

кінець карданної передачі й огородження.  

3. Провести щозмінний 

технічний догляд за 

саджалкою. 

Очистити картоплесаджалку 

від бруду та рослинних 

залишків 

Підтягнути різьбові з’єднання вузлів та 

деталей. Змастити тертьові поверхні згідно 

схеми мащення. 

Обтиральний матеріал, скребки. 

4. Підготувати картоплесаджалку 

до роботи. 

 

а) приєднати маслопровід 

картоплесаджалки до 

гідросистеми трактора. 

 

 

 

 

 

   Вигвинтити з гідроциліндра трактора 

пробку каналу що працює на “підйом”. В 

отвір загвинтити перехідний штуцер.  

 

   З’єднати із штуцером шланг маслопроводу 

саджалки. Приєднати звукову та світлову 

сигналізацію. 

   Перевірити роботу гідросистеми.  

   Перевести опорні колеса з транспортного 

положення в робоче. Для цього підняти 

переднюю частину саджалки, підкласти під 



 

 

 

б) відрегулювати загортальні 

диски. 

причіп підставки. 

  Прокрутити картоплесаджалку від вала 

відбору потужності трактора  на малих 

обертах і перевірити правильність взаємодії  

обертових вузлів та деталей. 

     Для регулювання загортальних дисків, 

спочатку потрібно підняти саджалку в 

транспортне положення, на штоках 

гідроциліндра ходових коліс закріпити 

запобіжні упори. 

5. Відрегулювати вичерпувальні 

апарати 

  У вичерпувальних апаратів кінці фланців  

повинні заходити на шини і відводити 

затискачі від ложечок. При сходжені з шин 

затискачі  повинні під дією пружини 

повертатись до ложечок, не чіпляючи за 

боковини і верхні козирки. Зазор між 

ложечками і днищем повинен становити 2 – 

7мм. Регулюють розтяжками. 

6. Відрегулювати відстань між 

бульбами в ряду. 

   Регулюють комплектом змінних зірочок та 

зміною швидкістю агрегату. 

Для заміни змінної зірочки потрібно: 

а)  від’єднати пружину змінної зірочки; 

б) зняти із змінної зірки редуктора ланцюг; 

в) розігнути шплінт, згвинтити гайку з вала 

зірочки і зняти  змінну зірочку; 

 г) встановити зірочку в зворотній 

послідовності. При  потребі ланцюг можна 

подовжити . 

7. Відрегулювати глибину 

садіння бульб. 

Глибину садіння регулюють піднімання чи 

опусканням копіювальних коліс. 

8. Відрегулювати норму висіву 

добрив згідно агротехнічних 

вимог. 

Регулюють зміною висоти висівного отвору. 

Для цього повертають важіль і фіксують його 

на відповідних поділках шкали. Норму висіву 

картоплесаджалок потрібно встановлювати з 

урахуванням рядкового внесення добрив. 

Вичерпувальні апарати потрібно 

прокручувати від вала відбору потужності на 

малих оборотах двигуна.  

9. Випробувати агрегат в роботі   

на дослідній ділянці. 

Використати посадковий матеріал. Провести 

контроль якості виконаної роботи. 

 


