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 بار چند در کود و بذر کاشت ماشین ثانویھ، و اولیھ خاکورزی ھای ماشین از استفاده با زراعی محصوالت تولید در مرسوم کشاورزی عملیات
 بیشتر، گذاری سرمایھ بھ نیاز شده یاد عملیاتھای برای کشاورزی ماشین چند از استفاده .شود می انجام مزرعھ در کشاورزی آالت ماشین تردد

 از کار، سختی خاک، زیرین ھای الیھ بیشتر فشردگی آالت، ماشین کمتر عمر بیشتر، قطعات استھالک بیشتر، انرژی و ھزینھ زمان، صرف
 یک با کھ است ساخت حال در و شده طراحی جدیدی ماشین یک شده یاد مشکالت رفع برای .دارد پی در را ... و خاک رطوبت دادن دست
 با .دھد می انجام را لزوم صورت در خاک کشی قارچ یا آبیاری عملیات و کود، و بذر کاشت ثانویھ، و اولیھ خاکورزی عملیات؛ پنج تا عبور
 را دستگاه این توان می مھندسی و فنی علوم از استفاده با و  روز، آوری فن و محلی امکانات از استفاده با منطقھ، مرسوم تراکتور توان ھمان

  از .داد قرار کشاورزان اختیار در کند، کار بتواند )٢٨۵ اف ام تراکتور( منطقھ مرسوم تراکتورھای توان با کھ کمتر ھزینھ با و ساخت
:کرد اشاره زیر موارد بھ توان می دستگاه این بارز ویژگیھای
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:کرد اشاره زیر موارد بھ توان می دستگاه این بارز ویژگیھای
 عبور،امکان یک در زراعی عملیات پنج تا چھار انجام کمتر، قطعات استھالک ارزانتر، قیمت کمتر، مصرفی وسوخت انرژی کمتر، وزن

 )... و جو گندم،( خطی محصوالت کاشت خاک، زیرین ھای الیھ کمتر فشردگی ھم، از مستقل بطور کاشت و خاکورزی ھای ماشین از استفاده
 تولید ھای ھزینھ کاھش بیشتر، کار راحتی ھکتار، در کم خیلی حد تا دانھ ریز محصوالت کاشت امکان ،)... و پنبھ ذرت،( ردیفی محصوالت و
 .زراعی محصوالت عملکرد افزایش و

.بود خواھد کشاورزی تحقیقات مراکز و ھا صنعت و کشت کشاورزی، خدمات مراکز کشاورزان، :دستاورد این از کنندگان استفاده

     


