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GİRİŞ
Ölkənin kənd təsərrüfatının, fermer təsərrüfatları da daxil olmaqla, inkişafında
kənd təsərrüfatının kompleks mexanikləşdirilməsi böyük əhəmiyyətə malikdir.
Kənd təsərrüfatının, o cümlədən heyvandarlığın mexanikləşdirilməsinin,
elektrikləşdirilməsinin və avtomatlaşdırılmasının inkişafının strategiyası ölkənin aqrar
sektorunda aparılan texniki siyəsətin əsas hissəsidir.
Əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramına uyğun
olaraq ölkə əhalisinin heyvandarlıq məhsullarına olan tələbatının tam ödənilməsi üçün
ət istehsalı 340 min ton, süd və süd məhsulları istehsalı isə 2,4 mln. tona çatdırılmalıdır.
Heyvandarlıq məhsullarının istehsalı qeyd olunan səviyyəyə çatdırmaq üçün enerji,
yem və resursların sərfiyyatını azaldan və eyni zamanda heyvandarlıqda əmək
məhsuldarlığını 2-3 dəfəyədək artmasına imkan yarada bilən sahənin mühəndis-texniki
bazası yeni nəsil texnika ilə təmin olunmalıdır.
Bu etapda kəndli-fermer təsərrüfatlarının mexanikləşdirilməsinin inkişafını təmin
edən və məhdud material – texniki resursların minimal sərfiyyatı ilə proqressiv
texnologiyaların tədbiqinə imkan yaradan maşınlar sisteminə böyük ehtiyac vardır.
Heyvandarlığın inkişafı üçün önəmli məsələlərdən biri təsərrüfatlarda yemlərin
hazırlanması və paylanması, sağım və südün ilkin emalı, heyvanların suvarılması,
tövlələrdən peyinin kənarlaşdırılması və münasib mikroiqlimin yaradılmasının
təşgilidir. Beləki məhsuldarlığı ildə 3000 kq süd və diri çəkisi 400 kq olan inək sutka
ərzində 30.1 kq yem, 33.5 litr su və 46.4 м3/saat hava sərf edir və bu zaman gün ərzində
18 kq peyin, 10,3 kq sidik, bir saat ərzində isə 0.26 litrə yaxın su buxarı, 75 qr karbon
dioksid və təqribən 412 Vt istilik ifraz edir. Bütün bu «texniki xüsusiyyətləri» həm
köhnə fermaların yenidənqurulması, həmdə yeni fermaların tikintisi zamanı nəzərə
alınmalıdırlar və elmi əsaslarla təchiz olunmuş ferma hər bir yeni və ya yenidən
qurulmuş müəssisənin uğurluluğunun başlıca amilidir.
Ayrı-ayrı mövcud olan texnologiyaların qarşılıqlı müqayisəsi göstərir ki, tətbiq
olunan maşınlar kompleksindən asılı olaraq əmək, yanacaq, enerji sərfi və
əməliyyatların avadanlıqlarının metaltutumu dəyişir .
Məsələn süd istehsalı zamanı bir baş malqara üçün əmək sərfi sağım və südün ilkin
emalında ümumi əmək sərfinin 18%-i, yemləmədə 28%-i, peyinin yığılmasında 18.8%-i
təşkil edir. Bunlardan başqa tövlələrdə optimal mikroiqlimin yaradılması yemin
məhsula maksimal keçidini təmin edir, heyvanların davamlılığını və
uzun
ömürlülüyünü yüksəldir. Təyin olunmuş mikroiqlim normalarına əməl olunmadıqda isə
10-20% sağımın azalması, 20-30% diri çəkinin artım tempinin azalması, 5-10% cavan
malqaranın çıxdaşının artması, heyvanın istismar müddətinin 15-20% azalması, hər
məhsul vahidinə görə yem və əmək sərfinin artması, heyvandarlıq binalarının və
texnoloji avadanlıqlarının istismar müddətinin azalmasına gətirib çıxarır. Məhsuldarlığa
bir başa təsir edən amillərdən biridə heyvanların su ilə təminatıdır. Belə ki, bir litr süd
istehsalı üçün inək 3 litrdən 5 litrədək su qəbul etməlidir, bu isə o deməkdir ki, yüksək
məhsuldar inək gün ərzində 150 litrədək su sərf etməlidir. Suya sərbəst çıxışı təmin
etməklə, inəyin məhsuldarlığını əlavə xərcsiz 7-8%-dək artırmaq mümkündür. Su
sərfiyyatının azaldılması isə, misal üçün (gündəlik normanın 1/3 qədər), sağımı 25%dək azaldır.

Bu baxımdan yüksək əmək sərfi tələb edən əməliyyatlar (yemlərin hazırlanması və
paylanması, sağım və südün ilkin emalı, peyinin yığılması, suvarma, və s.) və məhsul
istehsalına təsir edən şəraitin yaradılması üçün, vəsait və enerji qoruyucu

1. RESPUBLİKADA HEYVANDARLIQ TƏSƏRRÜFATLARININ
VƏZİYYƏTİ.

Azərbaycan az torpaqlı ölkə olduğundan və adambaşına 0,19 hektar əkinə yararlı
torpaq sahəsi düşdüyündən heyvandarlığın ekstensiv metodla inkişaf etdirilməsi ciddi
narahatlıq doğurur. Respublikada mal-qaranın yemlə təmin olunmasında ciddi
çətinliklər mövcuddur, aparılan elmi araşdırmaların nəticələrinə görə, respublikada orta
hesabla 2 mln. baş mal-qara, o cümlədən 1 mln. baş inək və camışın saxlanılması
məqsədə müvafiqdir. Lakin inək və camışların hər birindən ildə orta hesabla 2500 –
3000 kq süd sağılmalı, hər bir baş heyvan kökəldilərək, diri çəkisi 350–360kq-a
çatdırıldıqdan sonra kəsimə göndərilməlidir.
2015-ci ildə kəsilmiş çəkidə ət istehsalını 340 min tona çatdırılması üçün tədbirlər
görülür. Belə ki, Bərdə rayonunun Mehdili kəndində 2013-cü ildə 2000 başlıq mal-qara
kökəltmə təsərrüfatı istifadəyə verilmişdir. Burada ildə 400 ton ətin istehsalı
proqnozlaşdırılır. Ağcabədi rayonunun Qaravəlli kəndində 900 başlıq, Bərdə rayonunun
Lənbəran kəndində 1000
başlıq mal-qara kökəltmə təsərrüfatları fəaliyyət göstərir. Respublikada olan malqaranın 80–85%-i 10 başadək heyvan saxlayan sahibkarların xırda təsərrüfatlarında
cəmləşmişdir. Belə kiçik təsərrüfatlarda yeni texnologiyanın həyata keçirilməsi
ağır əl əməyi tələb edən işlərin mexanikləşdirilməsi, istehsalın intensiv inkişaf
etdirilməsi qeyri-mümkündür. Odur ki, süd istehsalını intensiv artırmaq üçün
respublikada iri südçülük komplekslərinin yaradılmasına başlanılmışdır.
2011-ci ildən etibarən Ağdam rayonunun Əfətli kəndindəki “Qara inək” kəndli-fermer təsərrüfatında 450 başlıq, Ağcabədi rayonunun Ağabəyli kəndində 3000 başlıq,
Kürdəmir rayonunun Atakişili kəndində 500 başlıq, Salyan rayonunun Kürqaraqaşlı
kəndində 500 başlıq südçülük kompleksləri fəaliyyət göstərməyə başlamışdır.
2013-cü ildə Ağdaş rayonunun Ərəbocağı kəndində 800 başlıq, Salyan rayonunun
Qaraçala qəsəbəsində 2400 başlıq, Qəbələ rayonunda “Aqrokompleks” MMC-də 1000
başlıq, həmin rayonun Vəndam kəndində 500 başlıq südçülük kompleksləri istifadəyə
verilmişdir.
Damazlıq düyələrin saxlanıldığı südçülük kompleksləri yüksək istehsal
göstəricilərinə malikdirlər. “Şəki Aqro İndastris” MMC-də 1126 baş mal-qara, o
cümlədən 540 baş inək yetişdirilir. Keçən il hər inəkdən orta hesabla 5263 kq süd
sağılmışdır. Hər 100 baş inəkdən 98 bala alınır. Süd sağımı sexi fəaliyyət göstərir. Eyni
vaxtda 32 inək sağılır.
Respublikada heyvandarlığın mövcud vəziyyətinin hər tərəfli təhlili nəticəsində bu
qənaətə gəlmək olar ki, bu sahənin iki inkişaf yolu mümkündür:
Birincisi – Ağstafa, Ağcabədi, Ağdam, Kürdəmir, Salyan, Ağdaş, Qəbələ, Şəki və
tikilməsi nəzərdə tutulan digər ixtisaslaşdırılmış südçülük heyvandarlıq təsərrüfatlarının

davamlı inkişafı və möhkəmləndirilməsi. Torpaq–iqlim və iqtisadi şəraitdən asılı olaraq
bu təsərrüfatlar rentabelli fəaliyyət göstərməlidir;
İkincisi – ümumi mövcüd olan 2750 min başa yaxın malqara saxlanılan kiçik
həcmli ailə, ailə-kəndli heyvandarlıq fermer təsərrüfatlarının inkışafı üçün dövlət
tərəfindən hərtərəfli yardım göstərilməlidir ki, onlar böyük ixtisaslaşdırılmış
heyvandarlıq təsərrüfatları ilə rəqabət apara bilsin.
Ümumdaxili məhsul istehsalını iki dəfə artırmaq, məhsul istehsalına əmək sərfini
1,5 dəfə azaltmaq məqsədi ilə heyvandarlıq fermer təsərrüfatları rəqabətə davamlı
texnologiyalar və maşınlar sistemindən istifadə etməlidirlər.

2. HEYVANDARLIQDA YEMİN PAYLANMASI ÜÇÜN TÖVSİYYƏ OLUNAN
TEXNOLOJİ MAŞINLAR KOMPLEKSİ
2.1.Yem qarışığının paylanmasında tövsiyyə olunan texnoloji maşınlar kompleksi

Son illərdə heyvandarlıq sahəsi yüksək məhsuldarlığı ilə seçilən ölkələrdə (ABŞ,
Almaniya, Fransa, Türkiyə, Skandinaviya ölkələri) yem qarışığı ilə yemləmə geniş
yayılmışdır.
Belə ki, yemin ayrı-ayrı komponentlərinin xırdalanması və qarışdırılması yem
qarışığının dad keyfiyyətlərini yaxşılaşdırır və yem rasionunun balanslaşdırılmasına
imkan yaradır, bu da öz növbəsində yemin yeyilməsini artırır və həzmini asanlaşdırır.
Yem qarışığı ilə yemləmə müxtəlif qrup heyvanlar üçün məqsədli yem
rasionlarının tərtib edilməsini asanlaşdırır. Bir texnoloji dövr zamanı yemin yüklənməsi,
qarışdırılması və paylanması əmək sərfini və enerji sərfiyatının 50%-dək qənaətinə
imkan yaradır.
Dünya təcrübəsi, iri başlı mal-qara üçün yem qarışığı hazırlayan və paylayan
müasir, çox funksiyalı universal fermer kombaynı kimi tanınan texniki vasitələrin
istifadəsinin səmərəliliyini sübut etmişdir. Fermer kombaynı təfsilatına görə yem
komponentlərini yükləyən, xırdalayan, dozalaşdıran, qarışdıran və hazırlanan yem
qarışığını malqaraya paylayan maşındır.
Fermer komdaynları həm özü yeriyən, həm də qoşqu variantında özü yükləyən
qurğu ilə təchiz edilmiş və iri buynuzlu malqaranin yemləndirilməsində bütün texnoloji
əməliyyatların icrasını təmin edən, yemləri qarışdıran və xırdalayan üfüqi və şaquli
şneklərlə təchiz olunmuşlar.
“Təkərlər üstündə yem sexi” funksiyasını həyata keçirən fermer kombaynları geniş
çeşıdli tip və modelləri ilə səciyələnirlər. Cədvəl 1-də Avropa ölkələrində (İtaliya,
Almaniya, Niderland) istehsal olunan yem qarışdırıcılarının texniki göstəriciləri
verilmişdir.

Cədvəl 1-də qeyd olunan yem qarışdırıcıları tutumları, ölçüləri və əsas çeşidi
ölkənin mövcud fermalarında istifadə oluna bilər.
Fermer kombaynları bəzi MDB ölkələrində də (Belarus və Rusiya) istehsal olunur.
Belarus respublikasının müəssisələri bir sıra ИСРК «Хозяин» markalı yem xırdalayıcıqarışdırıcı-paylayıcıları istehsal edir. Elektron sistemli tərəzilər ilə təchiz olunmuş
maşınlar 30 müxtəlif komponentlərdən 50 resept üzrə tam rasionlu yem qarışıqları
hazırlamağa imkan verir. Bu maşında yemin sonuncu komponenti yükləndikdən sonra
xırdalanma və qarışdırılma müddəti cəmi 5 dəqiqə çəkir. Yem qarışığının bərabər
səviyyədə bir başa yem axurlarına və ya yem masasına 0,7 m hündürlükdən
boşaldılması üçün boşaldıcı nov və ya konveyer lenti istifadə olunur. 12m3 bunker ilə
növbə ərzində 1000 başadək inəyi yem ilə təmin etmək mümkündür. Qabarit ölçüləri

ölkə ərazisindəki bütün növ tipik fermaların parametrlərinə uyğundur. Maşın yemin
xırdalanması və qarışdırılmasına tam cavab verən iki şnekli konstruksiyaya malikdir.
Rusiyada “Rostexmaş” İB tərəfindən istehsal olunan qoşqulu РИСП-10
xırdalayıcı-qarışdırıcı-paylayıcısı yem rasionunun (əlavəli qüvvəli yemlər, quru ot,
senaj, silos, qranul və başqa komponentlər) komponentlərinin təyin olunmuş dozalarda
qəbulu, daşınması, xırdalanması, qarışdırılması və alınan yem qarışığının bərabər
səviyyədə, fermalarda eyni zamanda kökəltmə meydançalarında, paylanması üçün
nəzərdə tutulmuşdur.
Qeyd olunan xırdalayıcı-qarışdırıcı-paylayıcıların texniki xüsusiyyətləri cədvəl 2də verilmişdir.
Cədvəl 2.
MDB ölkələrində istehsal olunan xırdalayıcı-qaqtışdırıcı-paylayıcıların texniki göstəriciləri.
Belarus

Parametrlər

Rusiya

Məhsuldarlıq, t/saat

ИСРК-12
15-120

ИСРК-12Ф
15-120

ИСРК-12Г
15-120

РИСП-10
36

Bunkerin həcmi, m3

12

12

12

10

Bunkerin yük götür-mə
qabiliyyəti, t.

4

3,5

3,5

4

5-10

5-10

5-10

5-10

Üfiqi
130
4500
60

Üfiqi
130
5400
60

Üfiqi
130
5000
60

Üfiqi
137
3800
52

Xırdalanma və qarışdırma
müddəti, dəq.
Növü
Bıçaq sayı, ədəd
Qurğunun çəkisi, kq
Tələb olunan qüvvə, kVt

2.2. Yem rasionundaki komponentlərin ayrı-ayrılıqda yemləndirilməsi üçün tövsiyyə olunan
texnoloji maşınlar kompleksi

İri buynuzlu malqaranın tam rasionlu yem qarışıqları ilə yemlənməsinin yüksək
səmərəsinə baxmayaraq, ölkədəki təsərrüfatların əksəriyyətində məhsuldarlığı yüksək
olmayan, yemləmənin bütövlükdə mexanikləşdirilməsi üçün vəsaitin olmaması
səbəbindən, əmək sərfiyyatı nisbətən yüksək olan yem komponentlərinin ayrı-ayrılıqda
yemlənməsini təmin edən texnologiyalardan istifadə olunur. Bu səbəbdən də fermalarda
yemin paylanmasının mexanikləşdirilməsinin əsas texniki vasitəsi kimi MDB
ölkələrində (Rusiya, Belarus) istehsal olunan mobil yem paylayan qurğuların istifadəsi
tövsiyə olunur. Bu yem paylayanların texniki xüsusiyyətləri cədvəl 3-də verilmişdir.
Cədvəl 3.
MDB ölkələrində istehsal olunan yempaylayanların texniki xüsusiyyətləri
Rusiya
Göstəricilər

КТ-Ф-6
traktor
qoşqusu

КТ-Ф-9
traktor
qoşqusu

КТ.Ф12
traktor
qoşqusu

КТ.Ф15
traktor
qoşqusu

РММ6
mobil

Belarus

Ukrayna

РКТ-10
traktor
qoşqusu

КТУ10А
traktor
qoşqusu

Bunkerin
həcmi, m3

6

9

12

15

6,1

9,5

10

Yükgöturmə
qabiliyyəti, t

2

4,5

6

9

3

‹ 3,5

3,5

Qabarit
ölçüləri,
mm-lə

6320x
x2350
x2470

6320x
x2350
x2470

7570x
x2350
x2470

7570x
x2350
x2470

5335x
x2105
x2260

6380x
x2300
x2550

6320x
x2350
x2470

Çəkisi, kq

1500

2600

3200

33500

1465

2200

2700

Ayrı-ayrılıqda yemləmə aparıldıqda ilk növbədə qaba yemlərin paylanması
mexanikləşdirilməlidir. Bunun üçün quru ot və samanın xırdalanmasını təşkil etmək
lazımdır. Bu məqsədlər üçün MDB və Avropa ölkələrində istehsal olunan bir sıra qaba
yem xırdalayıcılarını tövsiyyə etmək olar. Bu xırdalayıcıların texniki göstəriciləri cədvəl
4 və 5-də verilmişdir.
Cədvəl 4.
MDB ölkələrində istehsal olunan qaba yem xırdalayıcıların texniki göstəriciləri
Rusiya
Göstəricilər

Belarus
РВС-1500
«Хозяин»

ИРК-5

КИС-8

ИГК-5

ИР-8

3,5-5

7,6

3,5

5,5

7

4

8,9

11

2.5

5.8

50-400

50-500

50-400

50-400

50-600

Xırdalanma
ölçüləri, mm

40-50

40-50

40-50

40-50

40-50

Tələb olunan
qüvvə, kVt

25

45

30

30

44

Qabarit
ölçüləri, mmlə

4100
x950x23
80

1960x24
10x2550

5500x21
20x2650

2300x36
25x2660

2150x2640
x4190

1200

3900

1300

1400

1960

Məhsuldarlıq,
t/saat
Bunkerin
həcmi, m3
Xidmət
göstərilən
malqaranın
baş sayı, baş

Çəkisi, kq

Cədvəl 5.
Avropa ölkələrində istehsal olunan qaba yem xırdalayıcıların texniki göstəriciləri
İtaliya

İrlandiya

Evromixi
870

Uniball
LUCLAR

KD-834
(Kverneland)

7.5

5-8.7

7.5

Almaniya
Göstəricilər
Primor
Məhsuldarlıq,
t/saat

11

Altor
6570
10

Bunkerin
həcmi, m3

2-5.5

6.5

8

3-4

4

40-100

40-60

40-60

30-70

40-60

Xırdalanma
ölçüləri, mm

80-120

80120

80-120

80-120

80-120

Tələb olunan
qüvvə, kVt

65

59

44

51

44

1850 x
2400 x
2250

1900
x
2420
x
2300

4310 x
2350 x
2450

3000 x
1820 x
2320

2275 x
4400 x
2160

1400

3960

2970

980

1850

Xidmət
göstərilən
malqaranın baş
sayı,baş

Qabarit ölçüləri,
mm-lə

Çəkisi, kq

Qeyd olunan yem xırdalayıcıları qaba yemləri (quru ot, saman, senaj) xırdalayıb,
silos və furaj yemi ilə qarışdırıb iri buynuzlu malqara fermalarında hazır yemlərin
dozalaşdırılmış paylanması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Qurğulara daxil olan yem
komponentləri öz təbii keyfiyyətlərini itirmirlər, belə ki, onlar xırdalandıqda və
qarışdırıldıqda əzilmir və qızışmırlar. Heyvanlar tərəfindən həvəslə yeyilən yekcins
qarışıq alınır.
Xırdalayıcılar rulon və ya düzbucaqlı ot tayalarını özü yükləyir. Tayaların
bölünməsi və xırdalanması iki bitter və bucaqlı rotorların istifadəsi ilə baş verir.
Xırdalayıcıların tədbiqi 100% yeyilmənin hesabına yemlərə 30%-dək qənaət etməyə
imkan yaradır. Eyni zamanda heyvanlar balanslaşdırılmış tam rasionlu yem alırlar. Bu
da ki sağımın 10%-dək artmasına gətirib çıxarır. Cədvəl 6-da tövsiyyə olunan yemlərin
hazırlanması və paylanmasının texnoloji sxemləri verilmişdir.

3. HEYVANDARLIQDA SAĞIM VƏ SÜDÜN İLKİN EMALI ÜÇÜN TEXNOLOJİ
MAŞINLAR KOMPLEKSİ
3.1. Sağım üzrə texnoloji maşınlar kompleksi

Adətən sağım qurğularının alınması zamanı onların məhsuldarlığı, qiyməti və
texniki xidmətinin mövcüdluğu nəzərə alınır. Sağım qurğusunun məhsuldarlığı
sağılmalı olan heyvanların sayı və naxırın birdəfəlik sağım müddəti əsasında seçilir.
Sağım müddətinin özü isə inəklərin saxlama üsulu, sağım sayı və əməyin təşkilindən
asılıdır. Sağım aparatının seçimi zamanı sağıma hazırlaşa vaxtı 10-15 dəqiqə,
yekunlaşma vaxtı isə 50 dəqiqəyədək nəzərə alınmalıdır. Qurğunun səmərəli istifadəsi
üçün, saxlanma seksiyalarındakı heyvanların sayı sağım qurğusunun dəzgah saylarına
düz mütənasib olmalıdır.
Hazırki dövrdə aparıcı firmalar tərəfindən aşağıdakı növdə sağım aparatları istehsal
edilir:
1. 10-15 baş üçün daşına bilən 1 və 2 sağım aparatlı sağım qurğuları;
2. 32, 64, 96 və 128 baş üçün süd qablarına sağım üçün xətti sağım qurğuları;
3. 32-200 baş üçün süd borularına sağım üçün xətti sağım qurğuları;
4. 55-60 baş/saat istehsal gücü və 200 başadək nəzərdə tutulan keçid dəzgahlı
sağım qurğuları (süd qablarına və süd borularına sağım üçün);
5. Fərdi keçid dəzgahlı “Tandem”, “Yoloçka” və “Poliqon” tipli sağım
meydançalı qurğular.

Azərbaycan şəraitində 95% malqaranın xırda ailə-kəndli təsərrüfatlarında, hər
təsərrüfatda 10-15 başdan çox olmamaqla, cəmləşdiyindən və yay mövsümündə
heyvanlar yaylaq şəraitində saxlandığından daşına bilən 1 və ya 2 sağım aparatlı fərdi
sağım qurğuları və daşına bilən süd qablarına sağım aparan xətti sağım qurğuları tövsiyə
olunur.
MDB və bir sıra ölkələrdə istehsal olunan daşına bilən sağım qurğuların texniki
göstəriciləri cədvəl 7-da verilmişdir.

Daşına bilən sağım qurğuları əsasən tövlələrdə bağlı şəkildə saxlama tədbiq
olunduqda istifadə olunurlar. Süd , süd qablarına yığılmaqla, daşınan süd aparatları ilə
sağılır. Qeyd olunduğu kimi onlar 1 və ya 2 yerli olurlar. 2 yerli sağım qurğuları 2 inəyi
bir dəfədə sağmağa imkan verir, bu da ki tövlədə aparılan sağım işini sürətləndirir. Bu
qurğulara bir sağıcı qulluq edir və məhsuldarlıqları bir saat ərzində 8-10 sağılan inəkdir.
Qurğuların mühərrik gücləri 0,5-1,5 kVt arası dəyişilir və hər biri istisnasız olaraq
dəyişən cərəyanda 50 Hs-dən yüksək olmayan tezliklə işləyirlər (adi məişət cərəyan
yuvalarına qoşulmaqla).

Belarus respublikası yaylaq (otlaq) şəraitində inəklərin sağımını aparmaq üçün,
südü süd qablarına və ya süd borularına sağan, bir saat ərzində 60 baş inək sağmaq
imkanına malik olan, daşına bilən PDU-8 və PDU-8M sağım qurğuları istehsal edir.
Qurğunun texniki göstəriciləri cədvəl 8-də verilmidir.
Cədvəl 8.
PDU-8 və PDU-8M yaylaq sağım qurğularının texniki göstəriciləri
Markası
Növü
Sağıcının sayı
Xidmət göstərilən inəklərin sayı, baş
1 iş saatı ərzində sağılan inəklərin sayı, baş
Eyni vaxtda sağılan inəklərin sayı
Sağım aparatlarının sayı
Sağım qabının tutumu, litr
Mühərrikin gücü, kVt
Yem bunkerinin həcmi, m3
Sağım aparatının markası
Çəkisi, kq

PDU-8
Daşına bilinən
4
100
60
8
8
20
›4
‹ 0,1
УИО 07.000
1720

PDU-8M
Daşına bilinən
4
100
80
8
8
20
›4
‹ 0,1
АДС 11.00.000
2000

Bu qurğular yaylaq şəraiti ilə yanaşı, fermaların sağım zallarında paralel-keçid tipli
dəzgahlarda da sağım aparmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Qurğu tək və cüt sağım
üçün sağım aparatları ilə təchiz olunur. Qurğunun seksiyaları dörd bunker,kombinə
edilmiş yem paylayıcı və səkkiz yem qabına malikdir. Sağım aparatının yüksək həcmli
kollektoru yoluxmuş əmcəklərdən infeksiyanı sağlam inəklərə keçməsindən qoruyur.
Sağım aparatlarının yuyulması üçün su bərk yanacaq ilə işləyən qazanlarda
qızdırılır. Sistemdəki vakuumun yüksək stabilliyini, etibarlı və səmərəli vakuum
tənzimləyici, Ǿ40 mm borudan olan vakuum kəməri və V=20 litr olan vakuum balonu
təmin edir
Vakuum alınması üçün ekoloji təmiz, məhsuldarlığı 70m3 /saat-dan az olmayan
dairəvi su stansiyasından istifadə olunur. Bu qurğu ötürücü generator vasitəsilə işləyir.
Qurğunun süd və yuyucu boruları Ǿ50 mm ölçülü paslanmayan borulardan
ibarətdir,Ǿ50 mm ölçülü magistral vakuum və Ǿ63 mm ölçülü mərkəzi kəmərləri isə
plastik borulardan ibarətdir. Qurğunun tərkibinə 200 l həcmində sağım aparatlarının
yuyulması üçün paslanmayan vanna quraşdırılmışdır.Yaylaq şəraiti üçün sağım
qurğularının texnoloji sxemi şəkil 1-də verilmişdir.

Şəkil 1.Yaylaq sağım qurğususnun texnoloji sxemi.
1-Süd qəbuledici; 2- Südqızdırıcısı; 3-Dozator; 4- Süd kranı; 5- Sağım aparatı; 6-Manometr; 7Vakuum tənzimləyici; 8- Ressiver; 9-Drenaj klapanı; 10-Dövrü-su nasosu.

Tövlələrdə sağımı xətti sağım qurğularında apardıqda daşına bilən sağım
qurğularını bir heyvanın yanından o birisinə və süd qablarının süd qəbul məntəqələrinə

daşınmasının ləğv olunması hesabına, daşına bilən sağım qurğuları ilə sağıma nisbətən
bir saat ərzində 15-25% çox inək sağmaq mümkündür. Xətti sağım qurğuları eyni
zamanda axında südün ilkin emalının aparılmasına və qovşaqların dövri yuyulmasına
imkan verir.
Süd borularına sağım aparan xətti sağım qurğularının ümumi prinsipial sxemi şəkil
2-də verılmişdir.

Şəkil 2. Süd borularına sağım aparan xətti sağım qurğuların ümumi prinsipial sxemi.
1-Vakuum qurğusu; 2-Südqəbuledici qovşağı; 3-Mərkəzi vakuuv kəməri; 4-Vakuummetr; 5Vakuumtənzimləyici; 6-Xətti vakuum kəməri; 7-Südkəməri; 8-Birləşdirici mufta; 9-Süd-vakuum
kranı; 10-Sağım apparatı; 11-Bağlayıcı; 12- Köpükburaxan; 14-Köpüktutan; 15-Süd nasosu; 16Sanitar qapağı; 17-Təzyiqli süd kəməri; 18-Süd sayqacı; 19- Paslanmayan süzgəc; 20-Yuyucu
yeri; 21-Yuyucu xətti; 22- Hava injeksiyası qapağı; 23-Yuyucu avtomatı; 24-Su qız-dırıcısı; 25Drenaj qapağı; 26- Süd dozatoru; 27- Süd soyuducu və saxlayan qurğu.

Kiçik ailə-kəndli heyvandarlıq fermer təsərrüfatlarda xətti sağım qurğularının
tədbiqi bütün dünyada geniş yayılmışdır. Bu qurğular inəkləri tövlələrdə sağmaq,
sağılmış südü süd boruları ilə süd qəbul qovşağına daşınmasını, sağılmış südün
miqdarını təyin etmək, südü süzmək, axında soyudub və soyuducu süd çənlərinə
ötürmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Rusiya istehsalı olan xətti sağım qurğularının
texniki göstəriciləri cədvəl 9-də verilmişdir.
Xətti sağım qurğularının iş prinsipi və texnoloji sxemləri demək olar ki, birbirindən fərqlənmir. Süd xəttləri sağım aparatlarının qoşulması və sağılmış südü süd
qəbuledicisinə daşınması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu xəttlər paslanmayan ötürücülər
və birləşdirici armaturadan, rezin tıxaclı muftalar ilə bir-birilə birləşdirilmiş Ǿ52mm
ölçüdə paslanmayan polad borulardan ibarətdir. Bu borular inəklərin cərgəsi boyu
çəkilir və Ǿ40mm ölçülü, əksərən polipropilendən olan, xətti vakuum xəttlərinə
birləşdirilir. Süd və vakuum xəttlərinə sağım vaxtı sağım aparatlarını qoşmaq üçün qoşa
süd-vakuum kranları quraşdırılır. Sağılan süd süd boruları vasitəsilə süd qəbuledicisinə
yığılır, vakuumdan çıxarılır və süd nasosları vasitəsilə südü ilkin emala (süzülməyə,
soyudulmağa və saxlanılmağa) ötürülür.
Xətti sağım qurğuları məhsuldarlığın fərdi qeydiyyatını aparmağa imkan verir,
quru sağımın qarşısını alır, mastit xəstəliyini azaldır, tam sağılma hesabına ümumi
sağım vaxtı azalır.

Xətti sağım qurğuları daşıyıcı süd borularını, sağım aparatlarını, süd qəbul
edicilərini, süd nasoslarını, süd nasosu ilə soyuducuları və saxlama çənlərini birləşdirən
boruların

yuyulmasını və dizinfeksiya edilməsi üçün yuyucu avtomat ilə təhcis olunurlar.
Hazırki dovrdə “Alfa-laval Aqri” (İsvec), “Westfalia Landtechnic” (Almaniya),
“Fullwood” (Böyükbritaniya), “Gascoiqne Melotte” (Niderland), “Babson” (Almaniya)
firmaları 25 başdan tutmuş 200 başadək xidmət göstərən xətti sağım qurğuları istehsal
edirlər.
Südlük maldarlığın inkişaf səviyyəsi yüksək olan ölkələrdə sağımın sağım
zallarında aparılması geniş yayılmışdır. Bu cür sağım qurğularının bağsız və bağlı
saxlama üsulu zamanı tədbiqi mümkündür. Belə şəraitdə heyvanın “iş yeri” dəzgah,

sağıcının iş yeri isə-səngərdir. Dəzgahlar 3 başdan 10 başadək qruplara hesablanmış
fərdi və ya qruplar üçün ola bilər. Dəzgahların növündən və yerləşmə sxemindən asılı
olaraq bir neçə növ sağım qurğuları mövcuddur: “Tandem” (bir-birinin arxasınca ardıcıl
olaraq yerləşən) fərdi və ya qrup üçün dəzgahlı; səngər boyu 35-40o bucaq altında
yerləşdirilən qrup dəzgahlı “Yoloçka”; keçid tipli paralel yerləşdirilən fərdi dəzgahlı
“Paralel”; konveyerin hərlənən platformasının radiusuna görə 120-1300 bucaq altında
yerləşdirilmiş, ardıcıl olaraq doldurulan, qrup dəzgahlı dövrü konveyer tipli “Karusel”.
Qeyd olunan sağım qurğularının texnoloji sxemləri şəkil 3-də verilmişdir.

Şəkil 3.Sağım zallarında və ya sağım meydanlarında sağımın aparılmasında geniş yayılmış
sağım qurğularının texnoloji sxemləri.
a-yandan girişli və inəklərə fərdi xidmətli,fərdi dəzgahlı “Tandem”qurğusu; b-uzununa
yerləşdirilmiş fərdi dəzgahlı “Tandem”qurğusu; c-qrup dəzgahlı “Küknar”qurğusu; d-inəkləri
fasiləsiz axın ilə qəbul edən,xidmət göstərən və buraxan “Karusel”- “Yoloçka”dövri-konveyer
qurğusu; e-əlahiddə xidmətli uzununa keçidli “Paralel” qurğusu;
f-“Karusel”- “Tandem”
qurğusu; I-sağım yeri; II- qazanxana; III- nasosxana; IV- yuyucu; V- süd qəbul məntəqəsi; 1sağım dəzgahı; 2- giriş qapısı; 3- çıxış qapısı; 4- operator üçün səngər; 5- qüvvəli yemlər üçün
bunker; 6- ahır; 7- kanalizasiya qəfəsi.
Qurğu
“Yoloçka”

“Paralel”

İnəklər üçün
yerlərin sayı
2x8
2 x 10
2 x 12
2 x 16
1x8
1 x 12
2x8
2 x 10
2 x 12

Sağıcı sayı
1
1
1
2
1
1
1
1
1

Məhsuldarlıq,
saat
65-93
78-96
86-102
132-156
44-58
55-69
72-92
84-106
92-114

2 x 14
2 x 16
2 x 18
2 x 20
2 x 24
2 x 30

2
2
2
2
2
3

“Karusel”

20
24
32
40

1
2
2
3

“Tandem”

8
16
24
32

1
1
2
2

120-138
136-160
154-172
170-206
192-224
246-288
82-112
140-178
168-224
196-279
44-58
72-92
92-114
136-160

Sağıma görə heyvanların yerləşdirilməsinin müxtəlif sxemləri mövcuddur.
Paralel-keçid tipli dəzgahlardan əksərən yaylaq şəraitində istifadə olunur və
məhsuldarlığa görə seçim aparılmır; fərdi dəzgahlı “Tandem” qurğuları əmtəə,
damazlıq və məhsuldarlığa görə heyvanların seçimi aparılmayan təsərrüfatlarda sağım
aparılması üçün nəzərdə tutulmuşdur; “Yoloçka” tipli qurğularda sağımın aparılması
üçün heyvanlar sağım müddətinə görə seçilməlidirlər.
Hazırki dövrdə sağım qurğuları bazarında “Deleval” (İsveç, “Westfalia Surqe və
“İmpusa AG” (Almaniya), “SAC” (Danimarka, “Gascoigne melote” (Niderland),
“Fulwood” (Böyük Britaniya), “Deirymaster” (İrlandiya), “Buomatik” (ABŞ),
“Kurqanselmaş” (Rusiya) firmalarının. Bir saat ərzində bir dəfəyə 50 başdan 300
başadək sağım aparan “Tandem”, “Yoloçka”, “Karusel” və “Paralel” tiplı sağım
qurğuları geniş yayılmışdır. Bu tip sağım qurğularının əsas texniki göstəriciləri cədvəl
10-də verilmişdir.
Cədvəl 10.
Sağım meydanları və ya zallarında sağım aparan sağım qurğularının əsas texniki
göstəriciləri

Sağım qurğuları bir çox xüsusiyyətlərinə ğörə bir-birilərinə uyğun olaraq vahid şəkilə
salınmışlar. Onlar yalnız sağım dəzgahları növünə görə fərqlənirlər. Sağım qurğularında
ardıcıl olaraq bu əməliyyatlar icra olunur: inəklərin yelinləri sağıma hazırlanır (su
çiləyən ilə yuyulur), süd sağımı zamanı yemlər dozalaşdırılır və yemlənir, inəklər
sağım zallarında xüsusi dəzgahlarda sağılır, sağılan süd ölçülür, sağım kasaları
avtomatik çıxarılır, sağımın sonunda avtomatik olaraq sağım aparatlarının və süd
ötürücü boruların, qurğu və həcmlərin yuyulması və dizenfeksiya olunması aparılır,
sağım vaxtı süd süzülür, soyudulur və süd zavodlarına və ya süd qəbul məntəqələrinə
göndərilənə kimi qısa müddətdə saxlanılır.
Dəzgah bölmələrinin arasında yerləşən, eni 2m-dək olan səngərdə süd borularının
texnoloji xəttləri, vakuum-kəmərləri yuyucu su kəmərləri inəklərin yelinlərinin
yuyulması üçün qurğular elektrik qızdırıcı sistemi , isti su xətti və su çiləyiciləri ilə
təchiz olunmuşlar.

3.2. Südün ilkin emalı üzrə texnoloji maşınlar kompleksi

Sağımdan sonra alınan süddə mikroorqanizmlərin sayı sürətlə artır. Buna şəraiti,
35-370 C arasında dəyişən,yeni sağılmış südün hərarəti yaradır. Süd,ilkin yoluxmadan
və saxlanma temperaturundan asılı olaraq və 2-3 saat davam edən, yoluxduğu
mikroorqanizmlərin çoxalmasının qarşısını almaq və ya məhv etmək qabiliyəti olan
bakteriosidlik kimi vacib xüsusiyyətə malikdir.Müxtəlif temperaturlardan asılı olaraq
süddə mikrobların çoxalma dərəcəsi cədvəl 11-də verilmişdir.
Cədvəl 11
Müxtəlif saxlama temperaturundan asılı olaraq mikrobların süddə inkişafı
Südün saxlanma
müddəti (saat)
Sağımdan dərhal sonra
3
6
9
25

1 ml süddə mikrobların sayı (min ilə)
150 C
9
36
40
120
500

250 C
9
350
4200
1320
87000

Mikroorqanizmlərin çoxalmasının qarşısını almaq üçün fermalarda süd mexaniki
təmizlənmə və soyudulmadan ibarət olan ilkin emaldan keçirilməlidir. Südün mexaniki
çirklənməsi istehsalat şəraitində əsasən sağımdan əvvəl yelinin keyfiyyətsiz sanitar
hazırlığından, eyni zamanda sağım müddəti ərzində sağım aparatlarından sorulan
mexaniki çirklərin süd boruları sisteminə düşməsindən asılı olur. Mexaniki çirklənmə
südün keyfiyyətini əhəmiyyətli dərəcədə aşağı salır. Mexaniki hissəciklərin ölçüləri
21-5655 mkm (minimum, maksimum) aralığında dəyişir. Bunu nəzərə alaraq yüksək
keyfiyyətli təmizlikdə südün alınması üçün o 20-40 mkm ölçüsündən çox olmayan zərif
təmizlənmədən keçməlidir.
Azərbaycan şəraitində bir çox fermalarda və fərdi təsərrüfatlarda süzgəc kimi
istifadə olunan lafsan, kapron və adi bez parçalar südü mexaniki çirklərdən yetərincə
təmizləmir, buda ki, son mərhələdə məhsulun keyfiyyətinə təsir edir.
Hazırki dövrdə südün sanitar keyfiyyətini yüksəltmək məqsədi ilə südün
təmizlənməsi üçün zərif süzgəclərdən istifadə olunur. Bu süzgəclər paslanmayan
poladdan olan korpus və bu korpusun içərisinə yerləşdirilən dəyişilə bilən qida
polipropilendən hazırlanmış, silindrik süzgəc elementindən ibarətdir.
Belə filtrlərin istismarı asan olur, kiçik həcimli olurlar, sağımın texnoloji xəttinin
istənilən yerində quraşdırılması mümkündür (şəkil 4).

Şəkil 4. Südün zərif süzülməsini həyata kecirən süzgəc.

Süd filtirdən keçirilən zaman maksimal işçi təzyiq 25 atmosferə qədər yüksələ
bilər. Bu təzyiqdə filtrlərin məhsuldarlığı dəqiqə ərzində 300 litrə çatır.

Südün zərif təmizlənməsi üçün filtrlər 20-25 mkm ölçülərdə olan böyük yağ
kürəciklərini maneəsiz buraxaraq 10-40 mkm ölçülərdə olan mexaniki çirkləri süddən
99%- dək və mastit qalıqlarını isə 60%-dək təmizləyir. Soyumuş südü süzdükdə isə bu
göstəricilər 25%-dək azalır. Bu filtrlər çirklik səviyyəsindən asılı olaraq 5 tonadək təzə
sağılmış südü süzməyə imkan verir, süzülmüş südün biokimyəvi və orqanoliptik (zülal,
yağ, turşuluq, tam, iy) göstəriciləri dəyişmir. Südün zərif süzülməsi üçün nəzərdə
tutulmuş filtrlərin texniki göstəriciləri cədvəl 12-də verilmişdir.
Cədvəl 12.
Südün zərif süzülməsi üçün filtrlərin texniki göstəriciləri
Filtrlər

ИПКС-126
(Rusiya)
NORMİT
(Slavakiya)
“UVMİLK”

Məhsuldarlıq
l/saat
3000,6000,
10000,
15000,
25000
2000; 5000;
10000;
25000
50000;
100000

Ф-01м
(Rusiya)

Max 10000

КФ-ФЭ
(Rusiya)

5000; 10000;
25000;
50000;
100000

ФМ-03м
(Rusiya)

300; 600;
1000

Texniki göstəricilər
Süzülmənin
Qabarit ölçüləri
zərifliyi,
uzun/diametr,mm
mkm
490/140;
570/140;
50
650/140; 730/140
1160/140

Çəkisi,
kq

Giriş-çıxış
diametri, mm

6;6,5;
7;7,5;
10

50

25; 32; 38; 50

40

70/70; 120/70;
240/80; 400/90

2;2,3;
3; 5

40

540/270

15

260/90; 360/90;
260/150; 700/150
950/150

2,5; 3;
3,5;
4,5;6

50

350/53; 530/53;
730/53

2,5;
3,5;
4,5

50

40

50

50

Qeyd olunan süzgəclərin süzgəc elementlərini bir gündən artıq istifadə etmək
olmaz. Səhər sağımından sonra süzgəc elementi axar su ilə yuyulur və duz məhluluna
yerləşdirilir (2 xörək qaşığı duz- 1 l. suya).
Zərif süzülmə üçün nəzərdə tutulmuş süzgəclər böyük iqtisadi səmərəyə
malikdirlər. Buna isbat kimi aşağıdaki misalı göstərmək olar.
Əgər hər hansı bir təsərrüfat gün ərzində 1 ton II- ci növə aid olan süd sağırsa,
təsərrüfat bu südün satışından bir gündə 0,23 x 1000 = 230 manat (II növ südün qiyməti
1 litr- 0,23 manat), ayda 6900 manat və ildə 82800 manat qazanır. Əgər təsərrüfat
sağdığı II növ südü zərif süzülmə süzgəclərindən istifadə edərək təmizləyirsə, somatik
hüceyrələrin miqdarı və bakterial cirkliliyin iki dəfə azalması hesabına I-ci növ süd
alınır. Nəzərə alsaq ki, I-ci növ südün qiyməti 0,3 manatdır, bu halda təsərrüfat bir
gündə 0,30 x 1000 = 300 manat qazanır. Əgər bu məbləğdən istifadə olunan süzgəcin
qiymətini (2.88 manat) çıxsaq (“UVMİLK” (Slavakiya)) təsərrüfat gün ərzində 297,12
manat, ayda 297,12 x 30=8913,6 manat, ildə isə 8913,6 x 12 = 106963,2 manat gəlir
qazanır. Süzgəclərin istifadəsindən əlavə gəlir müvafiq olaraq gün ərzində 67,12 manat,
ayda 2013,6 manat, ildə 24163,2 manat təşkil edir.
Təmizlənmiş süd keyfiyyətlərini qoruyub saxlaması üçün soyudulmalıdır: əgər süd
sağıldıqdan sonra 4 saata kimi emala göndərilirsə 150 C –dək soyudulmalı; süd
sağıldıqda 24 saata emala göndərilirsə 100 C-dək soyudulmalı; süd fermalarda soyutma

vannalarında saxlanılırsa 40 C-dək soyudulmalıdır. Soyudulmuş süd dərhal süd emalı
müəsisələrinə göndərilməlidir, təsərrüfatlarda qəbul olunduqda isə süd 20 saatdan artıq
olmayaraq süd tanklarında, vannalarda, çənlərdə, fləqlarda xüsusi otaqlarda 100 C-dən
yuxarı olmayan soyuqluqda saxlanmalıdır.
Hazırki dövrdə südlük maldarlıqda südün soyudulması üçün geniş çeşiddə süd
soyuducu çənlər, tanklar istehsal olunur. Onların texniki göstəriciləri cədvəl 13-də
verilmişdir.
Cədvəl 13.
Süd soyuducularının texniki göstəriciləri

“Kurqanselm
aş” (Rusiya)
РОЗ-2,5

Aralıqlı
Birbaşa
Birbaşa
Aralıqlı

Qapalı
Qapalı

Birbaşa

“Voloqda”
Maşınqayırma
zavodu
Г6-ОРМ
(Rusiya)

Birbaşa

Özguvenpaslanmaz
(Türkiyə)
AİSİ 304

Qapalı

“Serap”
FİRST 6000
SE

Açılan

“FIC”
(İtaliya)
“Frigonil”
36000

Açılan

“Delaval”
(İsveç)
İK-TAG3500/2

Qapalı

10,1

9,5

10,6

2940 x
2180x
2170

R
22

3905x
1700 x
2170

R
22

4060 x
2050 x
2130

R
22

1
1,8
3,75
2,3

2180 x
1086 x
1315
2670 x
1086 x
1315

2,5
4,5
5,2
4,5

2180 x
1086 x
1315
2670 x
1086 x
1315
3880 x
1086 x
1400
3380 x
1400 x
1400

7,5

4090 x
1395 x
1560

R
22

Südün soyudulma tempera-turu
0
C

Avtomatik avarlı

3550

3,5-4,5

Avtomatik avarlı

6370

3,2

Avtomatik avarlı

6100

2,5

Avtomatik avarlı

350
500
1000
750

6-7

Avtomatik avarlı

450
(150)
1000
(330)
1500
(500)
2000
(670)

4-6

R
22

R
22

Həcml

göstəricilər

Qarışdırıcının növü

Soyuducu
agent

Ölçülər
mm

Tələb olu-nan
güc, kVt

Süd
soyuducuları

Çənin növü
Soyut-ma
prinsipi

Texniki

Avtomatik avarlı

2500

4-5

Birbaşa

Açılan

“Fresh Milk”
УОМ R
(Rusiya)

2
2,5
9,5
4,5
7

1600 x
1000 x
1200
1600 x
1600 x
1150
2800 x
1700 x
1150
3500
2050
1600

Avtomatik avarlı
R
22

300
(20)
500(2
0)
1000
(40100)
2000
(80200)
5000
(600)

4

Cədvəl 13-də qeyd olunan süd çənləri iki növə bölünür: aralıqlı soyuq daşıyıcı ilə
soyudulma (su ilə soyudulur) və birbaşa soyudulma ilə (südün çənin dibində
yerləşdirilən soyuducunun divarları ilə birbaşa təmasda olması).
Bunların arasında isə ən səmərəlisi birbaşa soyutma ilə olanlardır. Quruluşuna görə
isə bu qurgular açıq və qapalı növlərə ayrılırlar. Çənlərin politetan və ya polisteroldan
hazırlanmış istilik izolyasiyası hesabına soyudulmuş süd soyutma temperaturundan 4
saat ərzində 0,6-0,70C yüksəlir.
Açıq tipli soyuducular yastı üst qapaqlı silindrik görkəmli çənlərdir. Qapalı tipli
soyuducular isə silindrik və ya elips şəklində olur və onların hər tərəfdən germetik
qapalı olması südün soyudulmasını tezləşdirir və südün soyudulmuş temperaturunu
dəyişmədən saxlanmasını təmin edir. Bu xüsusiyyətinə görə qapalı soyuducular açıq
tipli soyuduculardan daha səmərəlidir.
Süd soyuducuları südün soyudulması və saxlanmasının texnoloji prosesinə,
çənlərin yuyulması və dezinfeksiyasına nəzarət və idarə edən kompüter sisteminə
malikdirlər. Südün hərarətini, qarışdırıcının işləməsini, soyutmanın dayandırılmasını,
soyutma müddətini, çənlərin yuyulmasının başlanması və tamamlanmasına, yuyulmanın
müddət və hərarətinə soyuducunun işini nəzarət və idarə edən çox funksiyalı
mikroprosessor nəzarət edir.
Süd soyuducu çənlərin nominal həcmlərinin istifadəsi 29,8-100% aralığında
dəyişir. Bir sentner südün soyudulmasına sərf olunan əsas vaxtın həcmi soyuducu
çəninin nominal həcminin istifadə faizinə tərs mütənasibdir.
İri həcmli çənlərin istifadəsi zamanı 1 sentner südün soyudulmasına az həcmli
çənlərin istifadəsi ilə müqaisədə az vaxt sərf olunur. Belə ki, 1 sentner südün
soyudulmasına 1000 litr həcmli soyuducu istifadə olunduqda vaxt sərfi 19.00-23,8
dəqiqə, 5000 litr həcmli soyuducu istifadə etdikdə isə vaxt sərfi 5,74-8,00 dəqiqə təşkil
edir. Bu cür fərq soyuducunun işlənməsinə sərf olunan enerji və onun qiymətinə təsir
edir.
Bu səbəbdən təsərrüfatlar hər hansı bir həcmli soyuducu çənləri almaqdan öncə,
gündəlik sagımın miqdarı və onun emala göndərilmə qrafikini nəzərə almalıdır və ən
yüksək istifadə faizi olan nominal həcm təyin olunmalıdır.
4. HEYVANDARLIQDA İRİ BUYNUZLU MALQARA FERMALARINDA
SUVARMA SİSTEMLƏRİNİN TƏŞKİLİ.

Bir litr süd istehsalı üçün inək 3 litrdən 5 litrədək su qəbul etməlidir, bu isə o
deməkdir ki, yüksək məhsuldar inək gün ərzində 150 litrədək su sərf etməlidir. Suya

sərbəst çıxışı təmin etməklə, inəyin məhsuldarlığını əlavə xərcsiz 7-8%-dək artırmaq
mümkündür. Su sərfiyyətinin azaldılması isə, misal üçün (gündəlik normanın 1/3
qədər), sağımı 25%-dək azaldır.İnəklər suyu tez içirlər, 20 litr/dəq sürəti ilə, buna görə
su qablarına suyun verilməsi yetərincə tez və mümkün qədər səssiz olmalıdır. Gün
ərzində 12-20 dəfə xırda paylar ilə tələbata görə suvarılması, inəklərin həzm prosesinə
yaxşı təsir edir. İnəklər yemləmədən və sağımdan sonra suya daha çox tələbat hiss
edirlər. İri buynuzlu malqaranın suya olan gündəlik tələbatı cədvəl 14-də verilmişdi
Cədvəl 14.
İri buynuzlu malqaranın suya olan tələbatı
Sıra
№
1
2
3
4
5

İri buynuzlu malqaranın növü
Südlük inəklər
Ətlik inəklər
Buğa və düyələr
2 yaşadək olan cavan malqara
6 ayadək olan buzovlar

1 başa su sərfiyyatı
l/gün
100
70
60
30
20

Sağlam inəklərin suvarılması yüksək məhsuldarlığa nail olmanın vacib amili
olduğundan, təsərrüfatlarda suvarma sisteminin təşkili aşağıdakı tələblərə uyğun
olmalıdır:
- tövlələrdə su qablarının yerləşdirilməsi inək qruplarının sayı və qrupların
yerləşməsinə görə hasablanmalıdır;
- hər 10 başa su qabının 0,6m2 sahəsi düşməlidir;
- su qabının üst kənarları döşəmədən 80 sm hündürlükdə yerləşməlidir;
-su qablarına suyun verilmə sürəti 20 l/dəq olmalıdır
(inək suyu 10-20 l/dəq. sürətlə içir);
- suyun keyfiyyəti onun yüksək qəbuluna şərait yaradır, buna görə suyun
keyfiyyəti mütamədi olaraq yoxlanılmalıdır;
- tövlələrdə su qablarının optimal yerləşdirmə 15 m-dən bir olmalı, hər bir su
qabının 3 m radiusu boş sahə olmalıdır;
- sağım zalının çıxışında su qablarının sayı inəklərin sayı ilə uyğun olmalı və
kifayət edici ölçülərdə olmalıdır;
- suyun hərarəti və keyfiyyəti optimal olmalıdır;
- su qablarına inəklər hər üç tərəfədən sərbəst çatmalıdır;
- su qabları asan təmizlənməli və gigiyenik olmalı;
-su qablarında hər zaman suyun səviyyəsi optimal olmalıdır.
Cədvəl 15-də su qablarının texniki quraşdırma hündürlüyü verilmişdir.Su
qablarının hündürlüyü hər bir heyvan üçün fərdi və istifadə məqsədinə uyğun
seçilməlidir. Heyvanların suya olan tələbatı ətraf mühitin hərarətindən və sağılan südün
miqdarından asılıdır.

Cədvəl 15.
Su qablarının texniki hündürlükləri (sm)
Süd sağımı
(kq)

Ətraf mühitin
hərarəti 50S
olduqda gündəlik
su sərfiyyatı
(litr)

Ətraf mühitin
hərarəti 290S
olduqda gündəlik su
sərfiyyatı
( litr)

Su qabları-nın
quraşdı-rılma hündürlüyü
(sm)

90-180

-

8-14

13-23

40-60

350

-

25

40

60-70

630

-

40

60

60-90

-

27-45

85-125

105-180

70-100

-

10-20

30-59

40-80

70-100

Heyvanlar

Heyvanın
çəkisi
(kq)

Buzovlar
İBM
Quru sağımda olan
inəklər
Sağmal
inəklər
Sağmal
inəklər

2

10,5

Hündürlük-130
uzunu – 260
eni - 310

2

5,3

Hündürlük – 75
uzunu – 250
eni - 280

SUEVİA–25RH

paslanmayan
poladdan kasa,
su üçün latundan
boru qapaq,
verilən suyun
sürəti -20 l/dəq,
R½-ölçülü boruya alt və üst
qoşmalı
verilən suyun
sürəti – 20 l/dəq,
su üçün qızdırılan
latun boru qapaq,
Su–150C-dək
soyuqda donmur,
ətraf mühitin
hərarəti +50+120C olduqda
su qızdırılır,
emallı çuqun kasa,R½-ölçülü
boru-ya qoşulu

Almaniya

SUEVİA -1200

Almaniya

Sürünün saxlama sistemi və tipi suvarma sisteminin təşkili və quruluşuna
əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir. Bu səbəbdən suvarma qurğuları qeyd olunanlara uyğun
seçilməli və təşkil olunmalıdır.
Suvarma qurğularının sayı və yerləşdirilməsi heyvanların sayı və onların
qruplarının yerləşməsindən asılı olaraq hesablanmalıdırlar. Əlavə olaraq, qış aylarında
suyun donması və heyvanlarda soyuqdəymə xəstəlikləri kimi problemlərin
mümkünlüyü səbəbindən hər zaman suyun qızdırılması variantı nəzərə alınmalıdır.
İri buynuzlu malqaranın suvarması sisteminin təşkili üçün, saxlama üsulundan asılı
olaraq, qrup və fərdi qızdırıcılı və ya qızdırıcısız su qabları tədbiq etmək olar.
Suqabların müxtəlifliyi eyni zamanda onların yerləşdirilməsindən də asılıdır. Belə kı, su
qabları döşəməyə, divara və ya yem masasına yerləşdirilə bilər.

2

6,9

Hündürlük– 90
uzunu – 255
eni - 300

Almaniya

SUEVİA-12PH

verilən suyun
sürəti – 20 l/dəq,
su üçün qızdırılan
latun qapaq,
Su - 150S-dək
soyuqda donmur,
ətraf mühitin
hərarəti +50+120C olduqda
su qızdırılır,
“AQUATHAN”
plastmas kasalar,
R 1/2 -ölçülü
boruya qoşulur

Hal-hazırki dövrdə bazarda Almaniyanın “SUEVİA”, Fransanın “La Buvette”,
İsveçin “De Lavale”, Rusiyanın “Aqromoltexnika”, Belarusun “ПЭ” markalı qrup üçün
və fərdi su qabları geniş yayılmışlar. Bu su qablarının texniki göstəriciləri cədvəl 16-də
verilmişdir.
Su qabı

Baş
Həcmi
Ölçüləri
sayı
l
mm
Fərdi su qabları (bağlı saxlama üçün)
SUE
VİA
25R
hündürlük-75
2
5
uzunu - 250
eni
-280

Xüsusiyyətləri:

verilən suyun sürəti-20
l/dəq, su üçün boru
qapaq,emallı çuqun
kasa, R½-ölçülü boruya qoşulur

SUE
VİA
-19R
2

6,2

hündürlük -75
uzunu - 310
eni - 265

verilən suyun sü-rəti-20
l/dəq x 2, su üçün qoşa
boru qapaq,emallı
çuqun kasa,R ½ ölçülü boruya qoşulur

7,5

Hündürlük100
uzunu-240
eni-310

verilən suyun sürəti –
20 l/dəq,
su üçün yastı diləyləc,
emallı çuqun kasa, R½ölçülü boruya qoşulur

SUEVİA-115

2

verilən suyun sürəti 10 l/dəq.
su üçün doza-laşdırıcı latun
qapaq,emallı çuqun kasa,
R ½ - ölçülü boruya qoşulur

3

Hündürlük -115
uzunu – 273
eni - 225

verilən suyun sürəti 20 l/dəq.
su üçün doza-laşdırıcı qapaq,
emallı çuqun kasa,R ½ ölçülü boruya qoşulur

4

Hündürlük -240
uzunu – 260
eni - 250

verilən suyun sürəti 22 l/dəq
su üçün latun bo-ru
qapaq,paslan-mayan
poladdan kasa,R ½ -ölçülü
boruya qoşulur

İsveç

2,4

Hündürlük -190
uzunu – 280
eni - 230

İsveç

2

1,8

verilən suyun sürəti – 5-6
l/dəq,
su üçün latun boru qapaq,
emallı çuqun kasa,R ½ ölçülü boruya qoşulur

İsveç

2

Hündürlük-170
uzunu -280
eni - 215

İsveç

De Lavale C 5

De Lavale C 10
De Lavale C 20

2

De Lavale C 22

2

1,8

Hündürlük -170
uzunu – 325
eni - 225

verilən suyun sürəti - 5
l/dəq.
su üçün dil qapaq,polad və
ya çuqun kasa, R ½ - ölçülü
boruya qoşulur

1,9

Hündürlük -166
uzunu – 240
eni - 250

verilən suyun sürəti -5
l/dəq.,su üçün dil - qapaq,
alminium və ya plastik kasa,
R ½ - ölçülü boruya qoşulur

Rusiya

2,1

verilən suyun sürəti 5 l/dəq.
su üçün dil-qapaq,emallı
çuqun kasa, R ½ - ölçülü
boruya qoşulur

Rusiya

2

Hündürlük-170
uzunu – 325
eni - 225

Rusiya

ПА – 1

ПА – 1A

2

ПА-1Б
2

1,8

8

Hündürlük -140
uzunu – 240
eni – 260
qidalandırıcı
çən:
500x300x500

25
ОСК -25
Bağlı saxlama üçün
suvarma sistemi

baş
üçün

verilən suyun sürəti - 5
l/dəq.,su üçün dil- qapaq,
emallı çuqun kasa,R ½ ölçülü boruya qoşulur

verilən suyun sürəti -20
l/dəq.,su qablarındakı suyun
səviyyəsi paylayıcı çəndəki
üzgəclərlə nizamlanır

Rusiya

2

Hündürlük -170
uzunu – 325
eni - 225

Rusiya

AП - 1А

Qrup üçün su qabları (bağsız saxlama üçün)

140

1410 x
700 x
1015

Qızdırıcılı; qızdırıcının qüvvəsi
-270 Vt, gərginlik – 220V;
çəki – 120kq;
metal konstruksiyalı

290

2620 x
700 x
415

Qızdırıcılı; qızdırıcının qüvvəsi
-540 Vt, gərginlik– 220 V;
çəki–175kq;
metal konstruksiyalı

90

1410 x
700 x
415

Qızdırıcılı; qız-dırıcının qüvvəsi
-270 Vt, gərginlik – 220V, çəki
92kq, metal konstruksiyalı
mineral qarışıqlar üçün bölmə

Belarus

90

Qızdırıcılı; qızdırıcının qüvvəsi
-540 Vt, gərginlik – 220V;
çəki – 80 kq;metal
konstruksiyalı

Belarus

25

1405 x
470 x
405

Belarus

ПЭ – 1

35

Belarus

ПЭ – 2

ПЭ – 2/2

50

ПЭ 4/1

25

35

140

2396 x
700 x
415

Qızdırıcılı; qızdırıcının qüvvəsi
-270 Vt, gərginlik– 220 V;
çəki–135kq; metal
konstruksiyalı
mineral qarışıqlar üçün iki
bölmə

200

1530 x
540 x
460

Ultrabənövşəyi şüalarına
dayanıqlı politilendən, suyun
verilmə sürəti 40 l/dəq.,
membranlı üzgəc qapaqlı

Belarus

ПЭ – 5

80

1000 x
400 x
300

35
50
70

1000 x 215
x
x 163;
1500 x 215
x
x 155;
2000 x 215
x
x 162

Paslanmayan poladdan vanna,
suyun verilmə sürəti 40 l/dəq;
“Maxiflow”üzgəc qapaqlı, R ¾
- boruya qoşulur, dayaqlı yerə
bərkidilir, hündürlük 900mm

Uzunu2300
Eni – 440
Hündürlüy
ü-320

Ultrabənövşəyi şüalara
dayanıqlı politilen iki qat termos
vanna;
Suyun verilmə sürəti 40 l/dəq.
çatdıran “Maxsiflow” üzgəc
qapaq, qızdırıcı ten M 6069
(180 -Vt/24V)
R ¾ -ölçülü boruya qoşulur

SUEVİA
M 8721; 8722;
8723

Almaniya

Ultrabənövşəyi şüalarına
dayanıqlı politilendən, suyun
verilmə sürəti 25 l/dəq.,
membranlı üzgəc qapaqlı;R ½
boruya qoşulur

Almaniya

SUEVİA WT 80
Qoşa su qabı

Almaniya

SUEVİA WT 200

150

Almaniya

SUEVİA M 6523

Ultrabənövşəyi şüalara
dayanıqlı
“POLYCHOC” polietilen,
Su sürəti 40 l/dəq
verilən armatur kran,
R ¾ -ölçülü boruya qoşulur

190

Hündürlük
660
Uzunluq 900
Eni - 640

Ultrabənövşəyi şüalara
dayanıqlı
“POLYCHOC” polietilendən,
su sürəti 40 l/dəq. verən armatur
kran

Fransa

145

Hündürlük
600
Uzunluq
2272
Eni - 622

Yüksək sıxlıqlı polietilendən,
36 l/dəq. sürəti ilə su verən kran
komplekti;
R ½ - ölçülü boruya qoşulur
24 V: 4 x 80 w gərginlik sərf
edən 4 qızdırıcı plitəli

La Buvette
PREBAC 190R

La Buvette MULTİ
220 EL

Fransa

200

Hündürlük
440
Uzunluq1600
Eni - 460

Fransa

La Buvette
PREBAC 220 R

İri buynuzlu malqaranın suvarılması üçün istifadə olunan fərdi su qabları əsasən
çuqun paslanmayan polad və polietilen materialdan istehsal olunur. Bağsız saxlama
üçün böyük çeşiddə donmayan və qızdırılan su qabları mövcuddur.
Süd verən inəkləri su ilə təmin etmək üçün onların məhsuldarlığına və saxlama
üsulundan asılı olaraq yüksək məhsuldar kompakt su qabları və həcmli suvarma
vannaları seçmək olar.
Fərdi suvarma qabları iki növdə olur: dil qapaqlı və borucuq qapaqlı. Dil qapaqlı
su qabları klassik variantda olan su kasalarıdır. Bu su qablarının çatışmamazlığı dilin
arxasında yem qalıqlarının və ya zibilin yığılıb qalmasıdır,
bu da onlarin tez-tez çirklənməsinə gətirib çıxarır. Bunun qarşısını almaq üçün daha
müasir olan borucuq qapaqlı su kasaları istehsal olunur. Bu cür su qablarına su
borucuqlarına yüngül toxunma ilə daxil olur. Suyun daxil olma sürəti 5-20 l/dəqiqədir.
Qrup halında suvarılma üçün isə paslanmayan polad və ya polietilen materialdan
olan böyük həcmli vanna şəklində olan suvarma qabları tədbiq olunurlar. Bu cür su
qablarının həcmləri heyvanların məhsuldarlığına görə seçilir və hər 15-20 heyvana bir
suvarma vannaları istifadə olunur və hər bir bu qabın arası 15 metrdən çox olmamalıdır.
Bu su qablarına onların model və markasından asılı olaraq ya qapaq və ya kran
vasitəsilə 25-50 l/dəqiqə sürəti ilə su daxil olur.
Qış aylarında suyun soyumasının və ya donmasının qarşısını almaq məqsədi iıə hər
bir saxlama şəraiti üçün nəzərdə tutulan donmayan su qabları istehsal olunur. Qızdırıcılı
su qabları 24V müqavimətli qızdırıcılarla təchiz olunmuşlar. Elektrik olmayan yerlərdə
isə qızdırıcılı termostat su qabları və ya iki qatlı termostat su qabları istifadəsi tövsiyyə
olunur. Bu su qabları ultrabənövşəyi şüalarına dayanıqlı olan yüksək keyfiyyətli
polietilendən olan iki qat divarları hesabına termos prinsipi əsasında işləyirlər.

Qızdırıcılı su qablarında qış aylarında su qabındakı suyun hərarəti +60S-dən aşağı
enmir. Beləliklə, südlük və ətlik malqaranın məhsuldarlığının yüksəldilməsi və yüksək
səviyyədə saxlanılması üçün onların suvarılması və suvarılma qablarının düzgün
seçilməsi əsas amillərdən biridir.
5. HEYVANDARLIQ TƏSƏRRÜFATLARINDA PEYİNİN YIĞILMASI

Heyvandarlıq fermalarında peyinin yığılması heyvanların qulluğuna sərf olunan
əməyin 18.8%-ni təşkil edir. Peyinin yığılmasının 3 növü vardır: mexaniki, hidravliki və
öz axını ilə.
Mexaniki yolla nəmliyi 80-85% olan peyin su istifadə olunmadan skreper ilə və ya
konveyer lenti ilə kənarlaşdırılır. Tövlələrdən peyinin mexaniki üsülla yığılması və
onların
səmərəli texnoloji və texniki həlli heyvandarlıq fermalarında bağlı, boks və kombi boks
saxlama üsulunda qəfəsli (məsaməli) döşəmələrdə döşənəcəksiz saxlamada və dəyişən
döşənəcəkli saxlamalarda skreperli transporterların tədbiqidir.
Hal-hazırki dövrdə heyvandarlıq fermalarında peyinin yığılması üçün müxtəlif
skreper qurğuları mövcuddur. Bunlardan çox geniş yayılmış qurğular, Rusiyada istehsal
olan ТСИ, УСГ; Kanada istehsalı GEA, İsveç istehsalı De Laval; Danimarka istehsalı
WPS. Bu qurğuların texniki göstəriciləri cədvəl 17-də verilmişdir.
Cədvəl 17
Peyin yığan skreper qurğularının texniki göstəriciləri
Qurğunun adı

УСГ-3; УСГ-4
(Rusiya)
ТСН(160A,
3Б;2Б)
(Ukrayna)
GEA Houle İnc
(Kanada)
WPS 650
WPS 1200
WPS 1600
(LJM-firması,
Danimarka)
AKD -80
AKD -140
De Laval
(İsveç)

Təyin
olunmuş
gərginlik,
kVt

Skreperin
hərəkət
sürəti
m/dəq

Skreperi
n eni
mm

Zəncirin
konturunu
n
uzunluğu,
m

Xidmət
olunan
baş sayı

1,1; 1,5

5,1

18003000

170; 250

80-120
140-180

6,2

5,0

18003000

160

100-110

30 (sutka
ərzində)
1,25

4,0

14002000

180-240

50-200

0,55
0,55
1,1

1,5
1,5

3,3

4500

2,1
2,1

12005200

73
96-120
165

180 (80)
300 (140)

50-165

50-200

Skreperli peyin yığan qurğular bütün növ heyvandarlıq fermalarında
mümkündür.Bu qurğuları həm bağlı, həm də bağsız saxlama üsulunda döşənəcək
istifadə olunmaqla və döşənəcək istifadə olunmadıqda da tədbiq etmək olar.
Döşənəcəksiz bağlı saxlama üsulunda skreperlərin tədbiqi zamanı yatağın üzunluğu
1500-1650 mm-dək qısaldılır, peyin qəbul edici novdan 550 mm-dək uzadılır. Bu
zaman yem qablarının qabaq kənarının hındürlüyü 250 mm-dən yüksək olmamalıdır ki,
inək başını yemliyin üstündə rahat saxlaya bilsin.

Heyvandarlıq fermalarında peyinin skreper qurğuları ilə yığılması və bu məqsədlə
yataqların qısaldılması defeksiya zonasını yataqdan kanara çəkməyə imkan yaradır və
belə olduqda ekskrementin yalnız 6%-i yatağa tökülür. Bu isə peyinin yığılmasına sərf
olunan əmək sərfini 2-3 dəfə azaltmağa, sağıcıların əmək məhsuldarlığını isə 20-40%dək yüksəltməyə imkan yaradır. Heyvanların təmizliyi artır və tövlədə əlverişlı
mikroiqlim yaranır.
Avropa istehsalı olan skreper qurğuları yüksək texniki təhcizat səviyyəsinə və az
istismar xərclərinə malikdirlər (ildə bir dəfə yığım və yağ süzgəclərinin dəyişilməsi
tələb olunur). Bu qurğuların bəziləri hidravlik ötürməli və ya zəncir ötürməli olurlar,
avtomatik dartınma və idarə olunma sistemi ilə təchiz olunmuşlar. Skreperlərin bıçaqları
hamar olmayan səthlərdən belə peyini yığmaq imkanına malikdirlər. Boş işləmə
rejimində skreperin bıçaqları yuxarı qalxılı vəziyyətdə olurlar və peyinlə təmasda
olmurlar. İşçi vəziyyətə keçdikdə isə bıçaqlar peyin yığan kanalın səthinə qədər enir.
Skreperlər yığıla bilən konstruksiyalı kənarları hesabına, müxtəlif ölçülü keçidlərdən
peyin yığmaq imkanına malikdirlər.Skreter qurğularının tövlə daxilində yerləşdirmə
sxemi şəkil 5-də verilmişdir.

Şəkil 5. Skreter qurğularının tövlədə yerləşdirmə sxemi.
1. mühərrik stansiyası, 2. skreper, 3. künc rolikləri, 4. heyvanın yatağı,
2. zəncir və ya tros, 6.mərkəzi peyin kanalı.

Gəzinti meydançalarında və ya tövlələrdə yığılıb qalmış və bərkimiş peyini yığmaq
üçün Rusiya istehsalı olan vibrasiyalı işçi orqanı olan АУН-10 aqreqatı mövcuddur.
Aqreqat traktorun qabaq və arxa hissələrində asılan ötürməli vibrasiyalı bıçaqdan,
qəbuledici və ötürücü transportyordan və bunların hamısını birləşdirilən ramadan
ibarətdir. Aqreqatın texniki göstəriciləri cədvəl 18-də verilmişdir.
Cədvəl 18.
АУН-10 aqreqatının texniki göstəriciləri
Göstəricilər
Peyinin qalınlığından asılı olaraq məhsuldarlıq (t/saat):
50 mm
150 mm
Xidmət edən işçi sayı, adam
Tələb olunan qüvvə, kVt
İşçi orqanın en götürümü, mm
Yükləmə hündürlüyü, mm
Yığılan peyinin maksimal hündürlüyü, mm
Çəki, kq
Qabaritlər, mm
eni
uzunu
işçi vəziyyətdə uzunu
nəqliyyat vəziyyətdə uzunu
nəqliyyat sürəti, km/saat

Qiymətləri

10
25
1
10
330
1830
250
854
1670
2200
5945
6080
20-dək

dönmə radiusu, m

4,3...5,8

Hidravlik üsulla peyinin yığılması, çox miqdarda təzyiqli su axıdılması ilə peyinin
tövlələrdən kənarlaşdırılmasıdır.Bu üsul peyinin çökdürülməsi, aerob emal, flotasiyadan
ibarətdir. Bu üsulla peyinin yığılmasına sərf olunan suyun miqdarı təsərrüfatda sərf
olunan suyun 20%-ni təşkil edir.
Hidravlik üsulla peyinin tövlələrdə yuyulmasının ən geniş yayılmış texnoloji sxemi
şəkil 6-də verilmişdir.

Şəkil 6. Hidravlik yuyulma ilə peyinin yığılmasının texnoloji sxemi.

Hidravlik üsulla peyinin kanalları hər gün təzyiqli su ilə yuyulur. Su qarışığı, peyin
və peyin qıcqırtısı kollektora yığılır.
Peyinin tövlələrdən yığılmasının üçüncü və sonuncu üsulu öz axını ilə yığılma
sistemidir. Bu sistemin 2 növü var: fasiləli və fasiləsiz.
Fasiləsiz özüaxan sistemində peyin öz axını ilə maili kanaldan sürüşüb axır.
Fasiləli özüaxan sistemdə peyin uzununa çəkilmiş və şiberlər ilə təchiz olunmuş
kanallara yığılır, oradan isə şiberlərin açılması ilə kənarlaşdırılırlar. Kanalların həcmi 714 günlük peyinin yığılmasını təmin etməlidir. Adətən kanalın uzunluğu 3-50m, eni
0,8m və daha çox, dərinliyi 0,6m olmalıdır.
6. TÖVLƏLƏRDƏ OPTIMAL MİKROİQLİMİN YARADILMASINİN TƏŞKİLİ ÜÇÜN
TÖVSİYYƏ OLUNAN TEXNOLOJİ MAŞINLAR KOMPLEKSİ.

Tövlələrdə optimal mikroiqlimin yaradılması yemin məhsula maksimal keçidini
təmin edir, heyvanların davamlılığını və uzun ömürlülüyünü yüksəldir. Təyin ounmuş
mikroiqlim normalarına əməl olunmadıqda isə 10-20% sağımın azalması, 20-30% diri

çəkinin artımının azalması, 5-10% cavan malqaranın çıxdaşının artması, heyvanın
istismar müddətinin 15-20% azalması, hər məhsul vahidinə görə yem və əmək sərfinin
artması, heyvandarlıq binalarının və texnoloji avadanlıqlarının istismar müddətinin
azalmasına gətirib çıxarır. Heyvandarlıq tövlələrində optimal mikroiqlim parametrləri
cədvəl 19-də verilmiş standartlara uyğun olmalıdır.

Onlar bol miqdarda təmiz havalı, quru və sərin mühidə tələbkardırlar. İnəklərin
bədənlərinin normal temperaturu 38.50C, onlar üçün çox rahat olan ətraf mühit hərarəti
isə 220C-dir və bu hərarət yuxarı və ya aşağı olması inəklərin məhsuldarlığına və
davranışlarına təsir edir. Bu hərarətə və optimal mikroiqlimə heyvanlar tərəfindən ifraz
olunan istiliyə, nəmliyə və iyləri çəkib aparan uyğunlaşdırılmış ventilyasiya hesabına
nail olmaq olar. Bu səbəbdən mülayim iqlimli (Qərbi Avropa) və ələxsus isti iqlimli
(ABD, İsrayıl) ölkələrdə yeni tövlələr yan divarları açıq və yüngül dam örtüklü talvar
görkəmində tikilirlər. Hava şəraiti pisləşdikdə və ya soyuduqda binanın divarları şəffaf

materialdan olan ventilyasiya örtükləri ilə örtülürlər. Bu örtüklər bükülür və ya qatlanır.
Elektrik ötürücü ilə qaldırılır və ya endirilir. Onlar sürətli hava dəyişməni təmin etmək
üçün tövlənin yan divarlarını yayda geniş açıq, payız və yazda yarıqapalı, qışda isə
azacıq açıq saxlamağa imkan verir. Bazarda “De Laval” (İsveç), “Royal De Bur”
(Fransa), “Travira” (Rusiya) firmalarının istehsal etdikləri örtüklər geniş yayılmışdır.
Bu örtüklərin materialları adi poliester və qış temperaturları üçün nəzərdə tutulan
polixlorvinil qatlı olurlar.Ventilyasiya örtükləri qoruyucu torlar ilə təchiz olunurlar. Bu
torlar küləyin sürətini azaldır və quşların içəriyə daxil omasının qarşısını alır. (Şəkil 7.)

Şəkil 7. Töylələr üçün nəzərdə tutulmuş qoruyucu torlar və ventilyasiya örtükləri.

Bu ventilyasiya örtüklərinin texniki göstəriciləri cədvəl 20-də verilmişdir.
.
Cədvəl 20.
Ventiyasaiya örtüklərinin texniki göstəriciləri
Ventilyasiya
örtüyü. ştor

Ölçülər

Xüsusiyyətləri

“De laval”
“CRAW”
isveç

Mümkün ölçülər1,22-3m, seksiyanın
maksimal uzunluğu
63 m.

Bu bütöv materialdan olan örtük
aşağıdan ötürücüyə qoşulurlur və
yuxarı bükülür, küləyə qarşı tordan
ibarətdir.
Təmiz
havanın
yan
divarlardan yel keçirmədən içəri daxil
olmasını
təmin
edir.Yanmayan
poliester
parçadan,ultrabənövşəyi
şüalara qarşı və -300C-dən +700C
temperatur dəyişkənliyə dayanıqlı

“Travira”
“Ştos”
Rusiya

Mümkün ölçüləri3,5m-dək yuxarıdan
açılmalı; 4.6m-dək
aşağıdan açılmalı;
seksiyanın
maksimal
uzunluğu-100m-dək

Sistem yüksək keyfiyyətli yanmayan
parça tentdən, küləyə qarşı tordan və
mərkəzi əl və ya elektrik ötürməli
olurlar.Ultrabənövşəyi şüalara qarşı
dayanıqlı,
-300C-dən
+700C
temperatur dəyişkənliyə dayanıqlı

“Royal De
Bur”
Fransa

Mümkün ölçüləri0.75m; 1m; 2m;
2,5m;
3m
seksiyanın
uzunluğu 50-100m

Bu ştorlar klimat-kontrol sistemin
köməyi ilə əl, yarıavtomat, avtomatik
olaraq aşağıya yığılır və açılır. Əlavə
olaraq küləyə və quşlara qarşı tor
quraşdırılır.Ultrabənövşəyi
şüalara
qarşı dayanıqlı;
-300c-dən +700C
temperatur dəyişkənliyə dayanıqlı

İlin soyuq müddətlərində tövlələrə verilən çöl axın havası heyvanın 1sentner diri
çəkisinə görə 15m3/saat, yaz və payızda isə 18m3/saatdan az olmamalıdır. Yayın isti
havalarında isə 40-50 dəfə artıq hava axını ilə tənzim olunmalıdır.

Əlverişli mikroiqlimin yaradılması üçün binan hündürlüyü artırılmalı və bunun
nəticəsi kmimi binanın həcmidə artır; dam örtüyündə geniş işıq – aerasiya palanı, yan
divarlarda isə hava axını pəncərələri quraşdırılmalıdır. (Şəkil 8.)

Səkil 8. Tövlələrin yan divarlarından daxil olan və damın geniş işıq aerasiya palanından
çəkilən təbii havalandıran sxemi.

Daxili və xarici havanın parametrlərinə uyğun olaraq hava dəyişməni tənzimləmək
üçün çəkici və sorucu gözlərin kəsiyi asanlıqala tənzimlənməlidir. Bu zaman bu
gözlərin qapaqları daxilə elə açılmalıdır ki, daxil olan hava axını dama paralel olaraq
yuxarı yönəlsin.
Tələb olunan mikroiqlim göstəricilərinin təmin olunması üçün tövlələrdə, əsasəndə
bağlı saxlama şəraiti zamanı daimi hava dəyişməsi tələb olunur: daxili isti və nəmli
havanı daha quru və daha soyuq hava ilə. Buna nail olmaq üçün isə müxtəlif növ
yelpənəklər istifadə olunur. Bu yelpənəklər divar, tavandan asma və dama yerləşdirmə
üçün növlərdə olur.
Bu yelpənəklərin texniki göstəriciləri cədvəl 21-də verilmişdir.
Cədvəl 21.

Tövlələrdə yerləşdirilən yelpənəklərin texniki göstəriciləri

Yelpənəyin növü

DF 710 De Laval
(İsveç)Tavandan
asma
DF 1270 –divar
içiDe Laval
(İsveç)
D 1250- divar içi
De Laval (İsvec)
VostermansVente
lation (Niderland)
Tavandan asma
BO-7,8; 8; 12,5divar içi(Rusiya)
БВП-7М-01-Ц

Maksimal
hava axını,
m3/saat

Sərf olunan
qüvvə,kVt

Yelpənəyin diametri,
mm

Yelpənəyin fırlanma
sürəti, dövr/dəq

16400

0,5

710

900

33000

0,88

1270

410

34000

0,75

1250

439

48500

1,3

1300

550

11500
18000
40000

0,37
0,55
1,5

710
800
1250

1000
1000
1250

dam üçün bürc
yelpənəkləri
(Rusiya)
БВВ-7-01Ц dam
üçün bürc
yelpənəkləri
(Rusiya)
VBV-560 (FM, 6
pərli) VBV-800
(Multifan, 3
pərli) sorucu
ventilyasiya
şaxtaları (Rusiya)
VBR-710 (FM, 6
pərli) VBR-800
(Multifan, 3
pərli)

7000

0,37

560

1500

7000

0,37

500

1500

8720
21700

0,37
0,87

675
940

1000
1000

12200
18640

0,37
0,82

835
940

1000
1000

Tövlələrin mikroiqlimin təşkil edən amillərdən biridə onun işıqlandırılmasıdır.
İşığın inəklərin sağlamlığına, törəmə qabiliyyətinə, maddələr mübadiləsinə və
məhsuldarlığına təsiri çox böyükdür. Gün ərzində işıqlı müddət 16 saatadək uzadılması,
əsasən də payız-qış mövsümlərində süd məhsuldarlığını orta hesabla 4-15%-dək
artırmağa imkman verir. Quru sağımda olan inəklər üçün, sağmal inəklərin əksinə
olaraq,işıqlı günün optimal müddəti 8 saat olmalıdır. Cədvəl 22-də isə iri buynuzlu
malqara üçün işıqlandırma normaları verilmişdir.
Cədvəl 22.
İri buynuzlu malqara üçün işıqlandırma normaları
Təyinat
İnəklərin,düyələrin,cavan malqara
üçün bağlı və bağsız saxlamada
Bordaqda olan iBM
Sağım bölməsi

Təbii işıqlandırma normaları
Təbii
işıqlandırma
Işıqlandırma əmsalı
əmsalı, %
0,8-1
0,4-0,5
0,8-1

1:10...1:15
1:20...1:30
1:10...1:15

Heyvanlar yerləşdirilən
zonada sünii
işıqlandırma, Lk.
50-75
20-30
75-100

Fermalarda tələb olunan normada işıqlanmanı təmin etmək üçün Avropa bazarında
geniş yayılmış İsveçin “De Laval” şirkətinin istehsaalı olan və istifadəsi ancaq
heyvandarlıq fermaları üçün nəzərdə tutulan FL250F və FL400F işıqlandırma
qurğularının istifadəsi sağmal inəklər üçün onların gözləri səviyyəsində optimal olan
180 lyuks işıqlığı 18 saat saxlamağa imkan yaradır və 9 m hündürlükdə quraşdırıldıqda
111m2 sahəni əhatə edir. Bu lampaların qüvvəsi 250 və 400 Vt bərabərdir və metal
hallagendirlər.
Bu lampaların analoqu kimi Rusiya istehsalı olan 250 Vt və 400 Vt qüvvəsində
olan və eni 24 metrdən artıq olmayan tövlələr üçün nəzərdə tutulan AL 2007 seriyasında
olan lampalarda istifadə oluna bilər.

NƏTİCƏ

1. Heyvandarlıq təsərrüfatları üçün yem qarışığı hazırlayan və paylayan müasir çox
funksiyalı universal texniki vasitələrin səmərəliliyi təsdiq edilmişdir.
2. Bu qarışdırıcı-paylayıcının tədbiqi 50% enerji sərfiyatına, 30% yem sərfiyatına
qənaət etməyə, sağımın miqdarını 10%-dək artırmağa imkan verir.
3. Sağım üçün tövsiyyə olunan maşınlar kompleksinin tədbiqi məhsuldarlığı 1525%-dək artırmaq, quru sağımının qarışısının alınmasını, mastit xəstəliyinin qarşısını
almağa və tam sağımı təmin etmək imkanı yaradır.
4. Südün zərif təmizləyicilərin tədbiqi nəticəsində təmizlənməsi 1 t süd emal edən
heyvandarlıq təsərrüfatlarında südün keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması hesabına ildə
24163.2 manat əlavə gəlir gətirir.
5. Suvarılma üçün tövsiyyə olunan qrup üçün və fərdi su qabları suvarılma zamanı
yüksək məhsuldar inək üçün bir gündə tələb olunan 150 litrədək suyu,12-20 dəfə xırda
paylar ilə tələbata görə, ona sərbəst çıxışı və 20 litr/dəqiqə sürət ilə təmin etməklə,
inəyin məhsuldarlığını əlavə xərcsiz 7-8%-dək artırmağını mümkün edir.
6. Heyvandarlıq fermalarında yataqların qısaldılması ilə defeksiya zonasını
yataqdan kanara çəkməyə imkan yaradan və belə olduqda ekskrementin yalnız 6%-i
yatağa tökülməsi hesabına peyinin yığılmasına sərf olunan əmək sərfini 2-3 dəfə
azaltmağa, sağıcıların əmək məhsuldarlığını isə 20-40%-dək yüksəltməyə, heyvanların
təmizliyini artıran və tövlədə əlverişlı mikroiqlimin yaranmasına imkan verən peyinin
yığılması üçün müxtəlif skreper qurğuları tövsiyyə edilir .
7. İnəklər üçün çox rahat olan 220C hərarətə və optimal mikroiqlimə, heyvanlar
tərəfindən ifraz olunan istiliyə, nəmliyə və iyləri çəkib aparan uyğunlaşdırılmış
ventilyasiya sisteminin

