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ABSTRACT: A simple rolling system was investigated and setting in the bottom of 

fertilizing unit to utilize the recommended amount of fertilizer adding to the seeds 

during/after planting. So that it can be used individually, to perform the fertilizing 

operation after planting, or combined with the drilling machine. The judging on the 

performances of fertilizer feeding unit with rolling system is identified under four 

different forward speeds (FS) of 2.5; 3.7; 5.0 and 8.5 km/h and different operating ratio 

between fertilizer unit landing wheel and rotating shaft of fertilizer rolling system (OR) 

under gate area (GA) of 15cm2. The granulated fertilizer (Potassium nitrate and Urea) 

were used in the experiment to assess the performance of the investigated rolling 

system on fertilizer application rate (kg/fedd.). The results of the study were compared 

statistically to obtain the most suitable treatments to the addition of activating doses of 

fertilizers during planting and growing crop service. The experimental results indicated 

that the recommended amount 12.0 kg/fedd potassium nitrate for the investigated rolling 

unit may be defined under forward speed of 5.0 km/h and a Operating ratio of “1.0 to 2.0”. 

On the other hand, at recommended amount 30.0 kg/fedd or 33.0 kg/fedd potassium 

nitrate for the investigated fertilizer system may be conformed under forward speed of 

3.7 km/h and with a operating ratio of “1.0 to 4.1” or “1.0 to 4.8” respectively. 
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 تطوير آلة الزراعة بالتسطير بإضافة وحدة تسميد عنوان الرسالة:
 أحمد جمال حممي سويمم اسم الباحـث   :

 ماجستير فى العموم الزراعية  الدرجة العممية:

 الزراعيةاليندسة  القسم العممى :

 35/3/4243تاريخ موافقة مجمس الكمية : 
 المنوفية جامعة الزراعة، كمية ،أستاذ اليندسة الزراعية المتفرغ د ـــــــــــــــــــــــــــــــمحمود عمي محمأ.د.  لجنة اإلشراف:

 المنوفية جامعة الزراعة، كمية ،أستاذ اليندسة الزراعية المساعد إيياب عبدالعزيز أحمد الصعيدي .د  

البحوث الزراعية  مركز ،رئيس بحوث معيد بحوث اليندسة الزراعيةدوي ـــــــــــــــــــــــــــمحمد الشحات بد.    

 عربيالممخص ال
 المضاف السماد من بيا الموصى الكمية من لالستفادة لتسميد ا وحدةأسفم في ووضعو البسيطالدوار  نظامال فحص تم

 آلة مع الزراعة،أودمجيا بعد التسميد ألداءعممية فردي بشكل استخداميا يمكن بحيث.  الزراعةعممية  بعدو البذورأثناء إلى
 الزراعة.

 و 5,7و 4,7الحكم عمى آداء وحدة تغذية السماد مع النظام الدوار يتم تحديدة تحت أربع سرعات أمامية مختمفة )
 .4سم37رض وعمود التغذية الدوار وذلك عند فتحة بوابة كم / س( ونسبة تشغيل مختمفة بين عجمة األ 8,7و  7,2

 معدل عمى المدروسنظام التغذية الدوار أداء لتقييم التجربة في( واليوريا البوتاسيوم نترات) السمادالحبيبي استخدام تم
 جرعات إضافة مع المعامالت أنسب عمى ًالمحصول إحصائي الدراسة نتائج ارنةمق وتمت ،(فدان/  كجم) السماد إضافة

/  كجم 34,2 بيا الموصى الكمية أن إلى التجريبية النتائج أشارتوخدمتيا .  المحاصيل زراعة أثناء األسمدة من تنشيطية
/  كيمومتر 7,2 تبمغ أمامية سرعة تحت تحديدىا يمكن فحصيا تم التيالتسميد بالنظام الدوار  لوحدة البوتاسيوم نتراتان فد

/  كجم 55,2 أو فدان/  كجم 52,2 بو الموصى المقدار ،عند أخرى ناحية من". 4,2 إلى 3,2" تشغيل ونسبة ساعة
 وبنسبة ساعة/  كم 5.7 تبمغ أمامية سرعةع م تتوافق أن يمكنتحديده  تم الذيالتسميد  لنظام البوتاسيوم نترات من فدان

 . التوالي عمى " 6,8" إلى 3,2" أو" 6,3 إلى 3,2" تشغيل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


