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М і н і с т р М і н а г р о п ол і т и к и У к р а ї н и Ол е к с і й П а в л е н к о :
- «Агросектор України зацікавлений у розширенні двосторонньої
співпраці з Норвегією»;
- «Стратегія розвитку сільського
господарства 2015-2020 підтримана на Нацраді Реформ»;
- «Німеччина – лідер за експортом
а г р а р н о ї п р о д у к ц і ї д о У к р а ї н и ».
«Ми позитивно оцінюємо розвиток діалогу між
Україною та Норвегією в аграрній сфері. Нашою
метою є наблизитися до реалізації нових двосторонніх проектів практичного співробітництва в
АПК», – про це заявив Міністр аграрної політики та
продовольства України Олексій Павленко під час
зустрічі із Міністром сільського господарства і продовольства Норвегії Сільвією Лістауг в м. Осло,
Норвегія.
Міністр зазначив, що для АПК України є важливим
подальший розвиток співпраці з Норвегією в аграрній
сфері. Насамперед, йдеться про розвиток співробітництва у питаннях безпеки харчових продуктів та існуючих ветеринарних вимог на с/г та рибну продукцію; підтримку реформ лісового господарства України з метою

переходу галузі на засади сталого розвитку; налагодження ефективного механізму імпорту та переробки
норвезьких морепродуктів, здійснення спільних наукових досліджень і освітніх програм у галузі рибного господарства та розробку спільних заходів стосовно стимулювання двосторонньої торгівлі
«Україна зацікавлена у поглибленні та активізації взаємного співробітництва з Норвегією на рівні уряд-уряд
та бізнес-бізнес, що забезпечить ефективну платформу
для розширення торгівлі та інвестиційної взаємодії між
країнами. Ми підтримуємо започаткування діяльності
Українсько-Норвезької міжурядової комісії з питань співробітництва у галузі торгівлі, підприємництва та економіки», – додав Міністр Олексій Павленко.

9 листопада відбулося засідання Національної
Ради Реформ під час якої було розглянуто стан
реформування аграрної галузі України, а також
обговорено проект Єдиної та комплексної стратегії
розвитку сільського господарства та сільських
територій в Україні на 2015-2020 роки.
За оцінками експертів Національної Ради Реформ,
прогрес у виконанні завдань Міністерством аграрної
політики та продовольства України з реформування
сільського господарства на 2015 рік оцінюється у 80%
та є одним із лідируючих з-поміж інших галузей.
Як повідомив Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко, усі пріоритетні
напрями реформування агросектору були відображені

у Єдиній та комплексній стратегії розвитку сільського
господарства та сільських територій в Україні на 20152020 роки, розробка якої відбувалася у рамках 8 робочих груп та 24 підгруп. До роботи над Стратегією
долучилися понад 170 фахівців міжнародних та вітчизняних громадських організацій.
За підсумками засідання, було прийнято рішення
про підтримку Стратегії 2015-2020 Національною
Радою Реформ.
«Дякую команді Мінагрополітики та Офісу Реформ
за роботу над Стратегією 2015-2020, яка є дорожньою
картою реформування аграрного сектору України та
визначає принципи та засади нової аграрної політики», – наголосив Міністр Олексій Павленко.

"Україна є одним із світових лідерів з аграрного
виробництва. Країна посідає провідні місця в світовому експорті, зокрема соняшникової олії, ячменю,
кукурудзи, пшениці, курятини. Досвід Німеччини є
для нас надзвичайно вагомим у контексті європейської інтеграції України, реалізації аграрного потенціалу в умовах поглибленої зони вільної торгівлі між
Україною та ЄС", – зазначив Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко
під час форуму «Реформи в аграрному секторі
України – результати та перспективи» у м.
Ганновер, Німеччина.
Міністр розповів про стан реформування вітчизняної
аграрної галузі та співробітництво між Україною та
Німеччиною у АПК. За 9 місяців 2015 року загальний
товарообіг аграрної продукції між країнами склав 372.4
млн доларів США: експорт – 126.2 млн доларів США,

імпорт – 246.2 млн доларів США. Частка Німеччини у
аграрному імпорті України за вказаний період становила 9.1%, що є найбільшим показником серед інших
країн світу.
«Також ми зацікавлені у розширенні експортних
поставок продукції сільського господарства до
Німеччини. Україна інкорпорована до світового аграрного ринку. Наші виробники працюють за європейськими
ринковими
правилами
та
стандартами.
Мінагрополітики у свою чергу докладає максимальні
зусилля для активного просування продукції вітчизняного АПК на світові ринки», – наголосив Міністр Олексій
Павленко.
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Техніка і обладнання для АПК: дослідження,
експертиза, прогноз розвитку
УДК 631.171:338.3

Кравчук В., д-р техн. наук, чл.-кор. НААН України, проф., директор УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

К луб Болоньї:
«Механізація агровиробництва нагодує світ»
У статті розглянуто результати Відкритого засідання Клубу Болоньї, яке відбулось 21 вересня 2015 року в м.
Мілані (Італія) під девізом "Механізація агровиробництва нагодує світ".
Ключові слова: продовольча безпека, механізація сільськогосподарського виробництва, сільгоспмашинобудування, Клуб Болоньї, Відкрите засідання.
Вступ. Для агропромислового комплексу України
найбільш вирішальними сьогодні стають завдання
забезпечення продовольчої безпеки і безпеки продовольства на базі високих агроіндустріальних технологій.
У цьому контексті для УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого,
як головної організації Міністерства аграрної політики
та продовольства України з питань випробування сільськогосподарської техніки та експертизи агротехнологій, з урахуванням євроінтерграційного курсу держави, науковим компасом подальшого розвитку, особливо землеробської механіки – найбільш важливої ланки
в ланцюгу аграрного виробництва, є результати
досліджень провідних країн світу, налагодження співпраці з провідними зарубіжними установами та організаціями, зокрема Європейського Союзу.
21 вересня 2015 року в м. Мілані (Італія) відбулося
Відкрите засідання Клубу Болоньї під девізом
"Механізація агровиробництва нагодує світ". У засіданні взяли участь 48 висококваліфікованих міжнародних експертів з сільськогосподарської техніки та механізації з 17 країн та 3 представники Міжнародних організацій (FAO, UNIDO і UN-ESCAP). На цьому засідання
до Клубу Болоньї було прийнято УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого.
Основна частина. Клуб Болоньї був заснований у
1989 році як вільне об'єднання за ініціативи та підтримки UNACOMA під егідою CIGR у тісній співпраці з
ФАО та ЮНІДО з метою скликання орієнтовно один
раз на рік найвідоміших міжнародних експертів з агроінженерії для того, щоб обговорити проблеми та перспективи розвитку сільськогосподарського машинобудування та механізації агровиробництва.
На кожній такій зустрічі обговорюються різні точки
зору на основі конкретного досвіду, придбаного у різних основних регіонах світу, та розробляються рекомендації для національних урядів і міжнародних організацій з питань розвитку світового сільськогосподарського виробництва.
Повноправними членами Клубу є представники
установ і організацій 122 країн світу, в т.ч.: з науководослідних установ (69%), промисловості (15%) і міжнародних організацій (17%).
Клуб керується Комітетом з управління у складі 16

представників з 10 країн (Європи, Африки, Америки,
Азії та Австралії).
Президія і Технічний секретаріат Клубу розташовані на кафедрі сільськогосподарського машинобудування Університету Мілана, в той час як
Адміністративний Секретаріат знаходиться в Римі,
UNACOMA.
На черговому Відкритому засіданні Клубу Болоньї
було розглянуто такі ключові доповіді:
"Сільськогосподарська техніка – рушійна сила розвитку людства", Луіджі Бодріа – Президент Клубу
Болоньї;
"Генетичне вдосконалення продуктивності рослин,
щоб нагодувати 10 мільярдів", Мішель Станка –
Президент італійських Академій прикладних наук харчування і природи;
"Механізація сільського господарства – ключ до
добробуту людства", Карл Реніус – Технічний університет Мюнхена, Німеччина;
"Ефективність та інновації механізації для високо
індустріалізованих країн", Джон Шуллер – Університет
Флоріди, США;
"Стратегії екологічної інтенсифікації сільського
виробництва в Африці", Жозеф К’єнзль – FAO;
"Інновації сільськогосподарської механізації для
продовольчої безпеки Азії", Гаджендр Сінгх – Інститут
сільськогосподарських досліджень Індії;
"Якісна практика сільського господарства – відс-
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лідковуваність і якість продукції", Жоссе де
Баєрдемаєкер – Католицький університет Лейвена,
Бельгія;
"Ферма майбутнього", Джузеппе Гавіолі, Італія.
За результатами Відкритого засідання Клубу
Болоньї було прийнято Хартію Мілану про механізацію
сільськогосподарського виробництва, яка, зокрема,
містить такі положення (наводяться за неофіційним
перекладом):
Учасники усвідомлюють таке:
- основним завданням, що стоїть перед людством,
є забезпечення достатньої кількості продовольства у
світі, населення якого зростає в геометричній прогресії, і де сьогодні більше двох мільярдів чоловік не
доїдають, а ще 800 мільйонів страждають від
хронічного голоду;
- природні ресурси, у тому числі земля, вода і ліс, є
спільним надбанням, яке повинно бути збереженим на
благо майбутніх поколінь;
- сільське господарство разом з рибальством є
основою для виробництва продовольства і його гармонійний, раціональний розвиток являє собою єдиний
і незамінний фактор, який гарантує кожному доступ до
достатньої кількості безпечної, здорової і якісної їжі на
довгі роки;
- вплив наслідків зміни клімату буде глобальним і
важким. Сільськогосподарське виробництво доведеться адаптувати, щоб пом'якшити ці наслідки шляхом широкого прийняття клімат-розумної сільськогосподарської практики виробництва, яка збереже природні ресурси, водночас збільшуючи сільськогосподарське виробництво.
Учасники пам’ятають, що:
- до виникнення людського суспільства поліпшення
сільськогосподарських технологій не було головною
рушійною силою розвитку та добробуту людства;
- всі методи виробництва, від традиційних сімейних ферм до промислово розвинених сільських господарств, мають вирішальне значення для майбутнього
розвитку сільського господарства і, отже, повинні бути
прийняті відповідні стратегії з урахуванням соціальних,
культурних, економічних та екологічних аспектів;
- поліпшення сільськогосподарських процесів з
метою підвищення врожайності з меншим використанням вкладень (енергії, хімікатів і води) є єдиною
ефективною стратегією для того, щоб підняти виробництво продовольства без шкоди для зелених
ресурсів планети;
- населення, яке проживає в умовах недоїдання,
головним чином зосереджене в найбідніших районах
країн, які розвиваються, де продуктивність сільського
господарства вкрай низька через повну відсутність
технічних засобів;
- упровадження відповідних сільськогосподарських машин у менш розвинених країнах має вирішальне
значення для підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва.
Учасники заявляють, що:
- досягнення у галузі наукових знань і технологічних
нововведень у сільському господарстві протягом
останніх двох століть гарантує в наш час найвищий
рівень наявності продовольства в історії людства;
- завдяки зеленій революції, відсоток людей, які

недоїдають, скоротилися з 35% в 60-і роки до близько
11% сьогодні, незважаючи на збільшення світового
населення з 2,5 до понад 7 млрд чоловік;
- розвиток сільськогосподарської техніки в останні
два десятиліття, в основному зосереджений на підвищенні експлуатаційної ефективності, зниженні споживання палива і розвитку методів розподілу з метою
зниження хімічних речовин до мінімуму, необхідного
для високої продуктивності та екологічності;
- передові технології в електронному та автоматичному управлінні разом з супутниковими системами
позиціювання, дистанційного зондування та збору
даних призвели до розвитку специфічних місцевих
методів ведення сільського господарства (зокрема,
точне землеробство), які здатні адаптувати експлуатаційні параметри для реальних потреб рослин;
- з прийняттям технологій точного землеробства,
наприклад, автоматичної навігації і змінних норм розподілу (внесення) добрив і зрошення, можна досягти
значного скорочення споживання палива та використання води і надмірного використання хімічних речовин згідно з реальними потребами рослин;
- технології точного землеробства дозволяють відстежувати і реєструвати виконувану роботу в технологіях агровиробництва, таким чином це дозволяє реалізувати перший крок в ланцюзі простежуваності
походження і якості продуктів;
- успішні приклади в країнах, які розвиваються,
свідчать, як прийняття відповідних технологій, заснованих на місцевих соціально-економічних умовах, роблять істотний внесок у підтримку сільського господарства та розвиток сільських районів;
- національна і міжнародна увага до досліджень і
розробок в агропродовольчому секторі помітно скоротилася за останні десятиліття.
Учасники
одноголосно
підкреслюють
необхідність того, що:
- повинна визнаватися центральна роль сільськогосподарського виробництва та пов'язаних з ними
технологій, щоб гарантувати кожному доступ до адекватного та безпечного продовольства;
- дослідження в галузі сільськогосподарської техніки та механізації, а в більш загальному - агрохарчових
технологій, вважається стратегічним пріоритетом,
ключовим фактором у задоволенні майбутніх потреб
планети в продовольстві;
- повинні бути прийняті національними та міжнародними органами влади відповідні заходи, що спрямовані на оцінку екологічних аспектів існуючих машин,
і сприяти поширенню сучасних машин, розроблених
відповідно до нових критеріїв екологічності та
контролю;
- розвиток механізації сільського господарства відповідно до місцевих соціально-економічних умов вважається першим кроком для просування сільськогосподарської продукції, розвитку сільських районів у
країнах, які розвиваються, для того, щоб підняти економіки бідних країн до національного процвітання та
добробуту;
- наукові дослідження, освіта, пропаганда, персональні мережі, інформаційне забезпечення і міжнародна співпраця у сільськогосподарській механізації
повинні отримати набагато вищу політичну пріоритет-
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ність, беручи до уваги їх величезне значення для майбутнього людства.

Висновок. Наведена інформація, як колективний
результат аналізу, підкреслює, що дослідження в галузі сільськогосподарської техніки були, є і залишаються
стратегічним фактором гарантії продовольчої безпеки.
Тому наукові дослідження в цій галузі повинні отримати набагато вищу політичну і фінансову пріоритетність на міжнародному і національному рівнях.
Аннотация. В статье рассмотрены результаты
Открытого заседание Клуба Болоньи, которое состоялось 21 сентября 2015 в г.. Милане (Италия) под девизом "Механизация агропроизводства накормит мир".
Summary. Results of Open Meeting of the Club of
Bolonga held on September 21, 2015 in Milan (Italy)
under the slogan «Farm Machinery to feed the world» are
considered in the article.
Стаття надійшла до редакції 15 жовтня 2015 р.
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Аналіз конструкцій машини для міжрядного
обробітк у просапних та овочевих к ультур
У статті наведено короткий аналіз конструкційних особливостей культиваторів для міжрядного обробітку
просапних та овочевих культур виробництва провідних машинобудівних фірм європейських країн.
Ключові слова: міжрядний обробіток, овочеві культури, культиватор, конструкція, робочі органи.
Суть проблеми. Значної шкоди посівам просапних
культур завдають бур’яни, які можуть привести до
недобору і погіршення якісних показників врожаю. Для
боротьби з бур’янами застосовують такі способи:
агротехнічний (проведення досходових та післясходових міжрядних обробітків); хімічний (внесення ґрунтових і післясходових гербіцидів; комбінований
(поєднання окремих технологічних операцій механічного та хімічного знищення бур’янів). Застосування
сучасних хімічних засобів боротьби з бур’янами дозволяє ефективно контролювати рівень забур’яненості
посівів під час вегетації, проте це приводить до збільшення вартості технологічних матеріалів та погіршення якості продукції. Агротехнічні методи безпечніші і
дозволяють отримувати екологічно чистішу сільськогосподарську продукцію.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. В
Україні налагоджено виробництво культиваторів для
міжрядного обробітку просапних культур. Вони призначені для виконання технологічного процесу на посівах просапних культур з шириною міжрядь 45 і 70 см.
Ширина захисної зони просапних культиваторів вітчизняного виробництва перебуває в межах від 12 до 18 см.
Згідно з результатами випробувань вони забезпечують
задовільне знищення в бур’янів у зоні обробітку [1-2].
Проте, в зоні рядка бур’яни продовжують рости, що
негативно впливає на врожайність і якість продукції.
Вітчизняні просапні культиватори непридатні для обробітку овочевих культур з вузькими міжряддями.

Провідні машинобудівні фірми виготовляють просапні культиватори з різною шириною міжрядь.
Зазвичай, культиватори комплектуються різними
типами змінних робочих органів [3-12].
Формулювання цілей статті. Проаналізувати
конструкційні особливості культиваторів для міжрядного обробітку овочевих культур.
Виклад основного матеріалу. Провідними
виробниками просапних культиваторів для овочівництва в Європі є фірми SFOGGIA, Gaspardo,
Hatzenbichler, Garford, EINBЦCK, BADALINI, Mater
Macc, Kongskilde, Monosem та інші.
Італійська фірма SFOGGIA виготовляє просапні
культиватори THEMA для міжрядного обробітку просапних культур висотою до 1 метра. Культиватори
обладнані міцною і жорсткою конструкцією рами і стійкими до зношення і пошкоджень робочими органами,
що дозволяє використати їх для роботи на будь-яких
видах ґрунтів, в тому числі важких та кам'янистих. Для
роботи на легких або середніх супіщаних і піщаних
ґрунтах культиватори обладнані опорними колесами.
Фірма пропонує культиватори з туковисівними апаратами та без пристроїв для внесення добрив. Всі
робочі механізми культиватора монтовані на кулькових підшипниках, рама паралелограмної конструкції –
на
самозмащувальних
металевих
втулках.
Культиватор виготовляють з різними видами рами:
суцільною і складною (яка складається вручну або за
допомогою гідросистеми).
© Бахур О., Думич В., 2015
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Деякі моделі культиваторів обладнанні системами ручного або автоматичного керування машиною. Система автоматичного рульового керування
направляє машину точно
по траєкторії руху трактора навіть на поворотах,
що дозволяє здійснювати
обробіток на високих
а
швидкостях без завдання
шкоди
сільськогосподарським
культурам.
Ручним керуванням оператор (у зручному положенні ззаду) може створювати робочу траєкторію. Культиватори THEMA
можуть працювати на
обробітку різних просапб
них і овочевих культур з
шириною міжрядь від 25
до 80 см (рис. 1).
Дво- та чотирирядні
культиватори обладнанні
механічними туковисівними апаратами з бункерами для мінеральних добрив місткістю 220 та 440
л. Моделі культиваторів
для міжрядного обробітку
в
Рис. 1 – Моделі
кукурудзи (6-16 рядків) і
культиваторів THEMA:
буряка (4-24 рядків) оснаа – обробіток кукурудзи;
щенні
пневматичним
б – культиватор з системою
туковисівним
апаратом і
ручного керування для
мають центральний бунобробітку картоплі;
в – обробіток овочевих культур кер для добрив місткістю
880 або 1320 л.
Залежно від оброблюваної культури пропонуються
різні набори робочих органів у секції культиватора.
Секція для обробітку кукурудзи з міжряддям 75 см
складається з п’яти стрілчастих лап на вібростійках і
може бути із захисними пластинами чи дисками (рис.
2 а). Для уникнення забивання бур'янами, вібростійки
розташовані в шахматному порядку. Для обробітку
овочів секція має два захисні диски і три стрілчасті
культиваторні лапи на жорстких стійках (рис. 2 б). Для
обробітку овочів культиватори можуть доукомплектовуватися пальчиковими прополювальними дисками
або прополювальними борінками. Секція для обробітку
буряків з міжряддями 45 см, 50 см та 55 см укомплектована трьома стрілчастими лапами на вібростійках і
може бути із захисними пластинами чи дисками або
без них (рис 2 в). На культиваторі для обробітку картоплі встановлюють секції, які мають три стрілчасті
культиваторні лапи на вібростійках і задній дисковий
підгортач (рис. 2 г). На деяких моделях культиваторів
для обробітку картоплі встановлено лемішні підгортачі.
Фірма Gaspardo виготовляє просапні культиватори
моделей HP, HL, HS та HR.
Модель HP має складану раму (рис. 3 а). Складання
рами в транспортне положення розкладання в робоче
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Рис. 2 – Секції культиваторів для обробітку міжрядь
кукурудзи (а), овочевих культур (б), буряка (в) та картоплі
(г)

здійснюється вручну. Ці моделі мають ширину захвату
4 або 6 рядків.
Модель HL оснащена жорсткою рамою. Фірма пропонує культиватори цієї
моделі з шириною захвату
від 2 до 12 рядків, які
можуть застосовуватися в
різних ґрунтових умовах
(рис. 3 б).
Модель HS – це проа
сапний культиватор зі
складаною рамою та
пневматичною туковисівною системою із центральним бункером великої місткості. Складання і
розкладання рами здійснюється за допомогою
б
гідросистеми з кабіни
трактора (рис. 3 в).
Модель HR – це широкозахватні 12-18-рядкові
культиватори із жорсткою
рамою з двома незалежними
секціями.
Культиватор комплектув
ється знімним або вмонтованим у конструкцію
візком для транспортування дорогами загального призначення (рис. 3 г).
Просапні культиватог
ри фірми Gaspardo оснаРис. 3 – просапні
культиватори виробництва щенні такими ж робочими
фірми Gaspardo: а – модель органами, як і культиватоHP; б – модель HL; в – модель
ри фірми SFOGGIA.
HS; г – модель HR
Рами широкозахватних культиваторів фірм Gaspardo і SFOGGIA складаються з центральної основної балки та двох бокових
піврам. Бокові піврами шарнірно з’єднанні з рамою і
можуть повертатися на кут до ±150 відносно осі кріплення у вертикальному положенні. Секції робочих органів також шарнірно прикріпленні до рами. Таке конструкційне рішення дозволяє дотримувати задану глибину обробітку на полях з нерівностями і горбистим
рельєфом (рис. 4 а).
Для дозування добрив туковисівні апарати культиваторів фірми Gaspardo оснащенні розподільниками
MINIMAX, які дозволяють здійснювати розподіл добрив
з нормою 50-700 кг/га, зберігаючи високу точність
дозування (рис. 4 б). На замовлення культиватори
можуть поставляти у комплекті із завантажувачами
добрив. Це зменшує трудомісткість та затрати часу на
заповнення добривом бункерів і підвищує продуктив-
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Рис. 4 – Особливості конструкції культиваторів фірми
Gaspardo: а – технологічна схема широкозахватного
культиватора з двома незалежними секціями;
б – конструкційно-технологічна схема дозувального пристрою
туковисівного апарата; в – завантажувач добрив

ність виконання технологічного процесу.
Фірма Hatzenbichler пропонує просапні культиватори моделей: SKM – для обробітку кукурудзи і соняшника; SKR – для буряка з пружинними віброзубцями; SKRK
– для картоплі і спеціальних культур з шириною міжрядь
50-75 см. Усі моделі культиваторів обладнанні системами автоматичного керування. Для захисту рослин від
присипання ґрунтом передбачено щитки або захисні
диски. Культиватори можуть оснащуватися механічним
або пневматичним туковисівними апаратами.
Робочі секції моделей культиваторів SKM та SKR в
основному складаються з комплекту стрілчастих лап на
пружинних стійках і можуть оснащуватися зубовими
прополювальними борінками та пальчиковими прополювальними дисками (рис. 5 а).
На кожній задньонавісній машині моделей SKM та
SKR можливе переналаштування на фронтальне навішування на енергозасіб (рис. 5 б).
Рама культиватора виготовлена з труби спеціального профілю, верхня і нижня частина якої утворюють
напрямні площини для пересування секцій і плавного
регулювання ширини міжрядь (рис. 5 в).
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Рис. 5 – Культиватори виробництва фірми Hatzenbichler:
а – задньонавісний культиватор моделей SKM та SKR;
б – культиватор налаштований на фронтальне навішування;
в – профільна труба рами з напрямними площинами

Просапні культиватори зі стрілчасто-лаповими
робочими органами виготовляються також фірмами
Garford, EINBЦCK, BADALINI, Mater Macc, Kongskilde,
Monosem та іншими.
Фірмою Hatzenbichler також розроблена роликовозірочкова просапна машина моделі SKRK, робота якої
базується на ефекті виривання бур’янів (рис.6). На
думку фахівців, ефект виривання, – значно ефективніший, завдає більшої шкоди бур'янам і утрудняє їх відростання.
На роликово-зірочкових просапних культиваторах
встановленні робочі органи – зубові головки з розпушувальними зірочками. Причому, для досягнення максимального ефекту установка зірочок здійснена під
кутом до напряму руху знаряддя. Регулювання кута
атаки здійснюється як у горизонтальному, так і у вертикальному положенні, що актуально у вирощуванні кар-
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Рис. 6 – Роликово-зірочковий просапний культиватор
моделі SKRK: а – культиватор у роботі; б – культиватор із
прополювальними борінками; в – культиватор із
прополювальними пальчиковими дисками

топлі. З метою підвищення надійності робочих органів,
розпушувальні зірочки встановлюються на двох конічних роликопідшипниках. Для знищення бур’янів у
захисних зонах рядка культиватори моделі SKRK комплектуються зубовими прополювальними борінками
або прополювальними пальчиковими дисками.
Характерною особливістю культиваторів фірми
Hatzenbichler є їх універсальність – проста і швидка
переналадка під інші культури та операції. Так, змінивши на знарядді балки кріплення блоку робочих органів,
можна отримати замість стрілчасто-лапового культиватора роликово-зірочковий. Знявши дві поперечні
передні балки кріплення стійок лап або секції зірочок,
можна змінити ширину обробітку секції з 75 до 45 см.
На світовому ринку також представленні просапні
культиватори із зубчастими дисками, які призначені
для поверхневого розпушування ґрунту, руйнування
ґрунтової кірки та часткового знищення бур’янів.
Культиватори мають блочно-модульну конструкцію і
складаються з рами до якої шарнірно приєднано робочі секції. Робочі секції культиваторів складаються з комплекту зубових дисків. Таке конструкційне виконання
культиваторів дозволяє переобладнувати їх для виконання суцільного та міжрядного обробітку ґрунту.
Культиватори можна застосовувати в різні періоди
вегетації рослин: перед сівбою - для розпушування
ґрунту і руйнування ґрунтової кірки; після сівби – для
руйнування кірки, яка негативно впливає на появу сходів та гальмує їх ріст; протягом вегетації – для розпушування ґрунту з метою поліпшення процесу насичення його повітрям і вологою, що сприяє покращенню
інтенсивності росту рослин.
Фірма BADALINI виготовляє культиватори із зубовими дисками серій Romeo, Romeo Special з туковими
апаратами і без них (рис. 7).
Культиватори серій Romeo застосовуються для
обробітку міжрядь шириною 45 см і 75 см. Секція робочих органів культиватора складається з 5 зубчастих
дисків діаметром 47 см. Висока міцність і універсальність машин роблять можливим виконання роботи зі
швидкістю від 10 до 20 км/год без ушкодження рослин
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Рис. 7 – Просапні культиватори із зубчастими дисками:
а – культиватор серій Romeo; б – культиватор серії Romeo
Special; в – культиватор з туковими апаратами
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в рядах завдяки спеціальній конструкції зубчастого
колеса, яке складається з металевого твердосплавного диска з 16 зубцями. Кожна секція дисків незалежно
сполучена з рамою за допомогою навішування паралелограма для копіювання нерівностей ґрунту і укомплектована пружинами для регулювання тиску на ґрунт.
Культиватори серії Romeo Special відрізняються від
машин серій Romeo наявністю тільки одно- або двохзубчастих дисків на кожній секції, що дозволяє обробляти культури з дуже вузькими міжряддями шириною
не менше 8 см. Кожна секція має незалежну підвіску з
пружинами для регулювання тиску на ґрунт.
Фірма Bigham Brothers виготовляє культиватори
моделей 888 та 889 для обробітку міжрядь просапних
культур, які вирощуються за технологіями мінімального
(MiniTill) та нульового (NoTill) обробітку ґрунту. Робочі
секції культиваторів складаються з хвилеподібних дисків та стрілчастої лапи. Для забезпечення кращого проникнення в ґрунт робочі органи обладнанні натискними
механізмами (рис. 8).
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Рис. 8 – Культиватор моделі 888 фірми Bigham Brothers:
а – загальний вигляд; б – секція робочих органів;
в – культиватор у роботі

З метою підвищення продуктивності виконання міжрядного обробітку та недопущення при цьому пошкодження рослин, провідні фірми доукомплектовують
культиватори автоматичними системами керування.
Фірма Einbоck розробила автоматичну систему керування за допомогою камери ROW-GUARD (рис. 9 а).
Основні налаштування (відстань міжрядь, кількість міжрядь і так далі) здійснюється з кабіни трактора.
Зображення камери аналізується, оброблена інформація подається на виконавчий механізм, який робить
центрування просапного культиватора над рядами
рослин. Система використовується на різних культурах
незалежно від відстані міжрядь, їх кількості тощо.
Велике охоплення камери забезпечить точне ведення
культиватора навіть на високорослих бур'янах.
Система переміщення компенсує відхилення від траєкторії до 500 мм.
Аналогічну систему керування використовує фірма
Kongskilde на культиваторі Vibro Crop Intelli (рис. 9 б).

а
б
Рис. 9 – Автоматичні системи керування культиватором

Для міжрядного обробітку просапних культур застосовуються фрезерні культиватори з активним приводом робочих органів серій КФ виробництва ПТОВ

“Техмаш” (Республіка Беларусь) (рис. 10 а), моделі
CERES фірми Badalini (Італія) (рис. 10 б) тощо.
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Рис. 10 – Фрезерні культиватори:
а – культиватор КФ-4,2; б – культиватор серії CERES під час
обробітку міжрядь на грядах; в – культиватор з туковисівною
системою; г – фрезерний барабан

Фрезерні культиватори моделі CERES можуть
застосовуватися в інтенсивній та грядовій технології
вирощування сільськогосподарських і овочевих культур з міжряддями від 22 до 75 см.
Вони можуть комплектуватися туковисівними
системами.
Культиватор фрезерний є навісною машиною, яка
складається з рами, на балці якої кріпляться: замок
автозчіпки, два колеса, секції робочих органів, конічний
редуктор. Фрезерний барабан кожної секції культиватора приводиться в рух від вала відбору потужності
трактора через конічний редуктор трансмісійний вал і
одноступінчастий редуктор з ланцюговою передачею.
Секції робочих органів приєднані шарнірно до трансмісійного вала. Фрезерний барабан складається з двох
маточин із закріпленими на них робочими органами –
ножами, які встановлені на веденому валу приводу секції. Леза ножів наплавлені твердим сплавом, що забезпечує їх зносостійкість. Деякі моделі цього типу машин
комплектуються змінними маточинами, які можуть
встановлюватися або зніматися з основних маточин
фрезерного барабана під час налаштування культиватора на встановлену ширину міжрядь культури.
Для запобігання розкидання ґрунту, з метою створення безпечних умов роботи, фрезерний барабан
закритий захисним кожухом.
За допомогою натискної штанги з пружиною секція
заглиблюється в ґрунт.
Фрезерні культиватори якісно виконують технологічний процес на всіх типах ґрунтів, у тому числі на
сильно ущільнених і засмічених бур’янами, де культиватори з пасивними робочими органами не забезпечують потрібної якості обробітку. Вони знищують практично 100% бур'янів між рядами без ушкодження вирощуваних культурних рослин та забезпечують подрібнення ґрунту і знищення кірки на поверхні поля, що дозволяє кисню надходити до кореневої системи рослин і
знижує втрати вологи від випаровування.
Висновки. На європейському ринку техніки представлені культиватори, які можуть використовуватися
для міжрядного обробітку просапних і овочевих куль-
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тур з різною шириною міжрядь. Просапні культиватори
оснащуються різними типами змінних робочих органів
для роботи в змінних ґрунтово-кліматичних умовах
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8. Bigham Brothers all new Model 888 Cultivator. –
http: www.us.all.biz

9. Автоматическая система управления при помощи камеры ROW-GUARD. – http: www.ketukraine.com.ua
10. New Mechanical Row Crop Cultivator from the wellknown Kongskilde Vibro Crop range. – http:
www.kongskilde.com
11. Agricultural machines Badalini Srl. – http:
www.badalini.it
12. Культиватор фрезерный КФ-2.8, КФ-4.2. – http:
www. minsk.all.biz
Аннотация. В статье проведен краткий анализ конструкционных особенностей культиваторов для междурядной обработки пропашных и овощных культур,
производства ведущих машиностроительных фирм
европейских стран.
Summary. This article provides a brief analysis of
structural features cultivators for inter-row cultivation of
row and vegetable crops, manufacturing engineering
firms leading European countries.
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Аналіз конструкцій та результати дослід жень
мобільної техніки для внесення органіки
У статті виконано огляд конструкцій, наведено результати досліджень і випробувань мобільних машин для
внесення органічних добрив, виробництва вітчизняних та зарубіжних машинобудівних підприємств і фірм, а
також визначено ефективність їх застосування за різних обсягів роботи.
Ключові слова: органічні добрива, машини, конструкція, якість роботи, ефективність.
Суть проблеми. Внесення органічних добрив
сприяє підвищенню родючості та покращенню агротехнічних властивостей ґрунту. Для внесення органіки
провідні машинобудівні фірми пропонують кілька типів
і моделей машин, які мають різні агротехнічні, експлуатаційно-технологічні та економічні показники
роботи. Тому вибір технічного засобу, ефективного
для певного типу господарства, є актуальним питанням для спеціалістів аграрних господарств.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. В
Україні для внесення твердих органічних добрив, в
основному, використовуються напівпричіпні та причіпні машини з вертикальними і горизонтальними шнековими розкидними органами. Тому сьогодні в наукових
та інформаційних джерелах описуються конструктивні
характеристики та наводяться результати досліджень
цього типу машин для внесення органічних добрив [1,
2]. Зарубіжні фірми виготовляють машини з іншими
типами робочих органів [3-11]. На сьогодні в публікаціях дуже мало приділяється уваги ефективності
застосування різних типів машин для внесення добрив
у господарствах з різними площами ріллі.

Мета роботи. Проаналізувати конструкції машин
для внесення органічних добрив та визначити ефективність їх застосування в господарствах з різним
обсягами роботи, різним річним завантаженням.
Виклад основного матеріалу. Для внесення
твердих органічних добрив широкого поширення
набули мобільні кузовні розкидачі. Розкидачі твердих
органічних добрив виготовляються фірмами Kirchner,
Bergmann, Pоttinger, Kemper, Gruber, Meyer, HAVCO,
Tebbe, Unia, Strautmann та іншими. В Україні мобільні
розкидачі для внесення твердих органічних добрив
виготовляють
у
ВАТ
“Ковельсільмаш”,
ВАТ
“Білоцерківсільмаш” і ВАТ “Уманьферммаш”.
Машини для внесення твердих органічних добрив
складаються з рами, кузова, опори, ходової системи,
гальмівної системи, силової передачі, транспортера,
розкидного пристрою, електрообладнання. Вони
обладнуються різними типами робочих органів: горизонтальними дворядними або однорядними лопатевими валами; горизонтальними дворядними або
однорядними лопатевими валами з розташованими
нижче від них розкидними дисками великого діаметра;
© Думич В., Ролько Т., 2015
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вертикальними двома або чотирма лопатевими валами; вертикальним диском великого діаметра, установленим у передній частині кузова тощо.
Більшість розкидачів органічних добрив обладнано
розкидним пристроєм, вертикальними і горизонтальними лопатевими валами.
Розкидачі з горизонтальними однорядними або
дворядними лопатевими валами широко використовують на розкиданні гною, отриманому від використання солом'яної підстилки. Ширина розкидання органічного добрива таких робочих органів − від 6 м до 8 м.
Для збільшення ширини розкидання добрив провідні фірми почали оснащувати розкидачі твердих
органічних добрив вертикальними дво- або чотирилопатевими валами, які, за оцінками західних фахівців,
краще працюють на розсипчастому перегної.
На більшості розкидачів механізм подачі добрив до
розкидного пристрою являє собою поздовжній двоабо однострічковий конвеєр (транспортер) днища
кузова. Кожна стрічка має натяжний пристрій. На ланцюгах з допомогою скоб і планок кріпляться скребки.
Швидкість поздовжнього конвеєра регулюють за
допомогою кулісного механізму.
До силової передачі відноситься карданний вал,
контрпривід, привідний вал із запобіжною муфтою,
вал приводу редуктора, конічно-циліндричний редуктор, вал приводу розкидного пристрою, вал приводу
транспортера, циліндричний редуктор, ведучий і ведений вали транспортера, ланцюгові передачі.
Проте ланцюгово-транспортерний механізм є однією із слабких ланок у конструкції розкидачів, оскільки
він вимагає проведення технічного обслуговування і
поточного ремонту. Фірми на машинах встановлюють
інші механізми подачі добрив до розкидного механізму.
Фірма Fliegl на розкидачах моделі ADS для подачі
технологічного матеріалу до розкидного пристрою
застосовує механізм висувної стінки, який складається із стальної стінки з кронштейнами, двох П-подібних
напрямних, рухомого дна кузова та гідроциліндра
(рис. 1). Швидкість руху рухомого дна і стінки регулюється за допомогою механічного або електричного
потенціометра, забезпечуючи точну норму внесення
гною.

а
б
Рис. 1 – Розкидач органічних добрив ADS 120 (а) та механізм подачі добрив типу “рухома стінка” (б)

Фірма Fliegl також пропонує гноєрозкидачі моделі
ASW з дисковими розкидними робочими органами, які
забезпечують ширину розкидання до 22 м завдяки
інноваційній конструкції лопатки диска типу Speed, що
використовують відцентрову силу. Лопатки кріпляться
до диска не жорстко, як на розкидачах інших виробників, а шарнірно і під час удару великого каміння або

іншого побічного предмета відхиляються назад.
Завдяки цій системі забезпечується надійний захист
привода і довговічність розкидача. Розкидач оснащений електронним керуванням та системою регулювання подачі технологічного матеріалу.
Для рівномірної і постійної подачі і розкидання
органічних добрив розкидачі моделей класу 8000
(8132; 8150; 8110; 8114 та інших) виробництва фірми
Kuhn укомплектовані системою ProTwin Slinger, яка
складається з двох шнеків (рис. 2). Лівий шнек переміщає матеріал вперед, у бік виходу з молотками, а піднятий правий шнек переміщає матеріал назад, одночасно здійснюючи подачу матеріалу на лівий шнек.
Коли матеріал попадає на вихід з молотками, кожен
молоток опускається вниз, відокремлюючи частину
технологічної маси і подрібнює її з подальшою подачею матеріалу до розкидного пристрою. Розкидачі цих
моделей можуть використовуватися для розкидання
підстилки в тваринницьких приміщеннях або загонах.

а
б
Рис. 2 – Розкидач органічних добрив моделі 8132 (а) та
система подачі добрив ProTwin Slinger (б)

Фірма Hi-Spec презентує бічні розкидачі органічних
добрив моделей 800 і 1000, які обладнанні ланцюговомолотковим розкидним пристроєм (рис. 3).
Розкидний пристрій складається із ланцюгів з масивними наконечниками, які кріпляться до роторного
вала. Під час виконання технологічного процесу частота обертання ротора становить 240 об/хв. За допомогою ланцюгів з масивними наконечниками, які обертаються з великою швидкістю, технологічний матеріал
розбивається на дрібні частинки і рівномірно розподіляється по поверхні поля. Дрібні частинки гною швидше перегнивають і розкладаються на поживні речовини, які добре засвоюються кореневою системою сільськогосподарських рослин.

а
б
Рис. 3 – Розкидач органічних добрив моделі 1000 (а) та
ланцюгово-молотковий розкидний пристрій (б)

Ця фірма також виготовляє розкидачі моделей Xcel з
дисковими розкидними робочими органами (рис. 4 а).
У конструкції гноєрозкидачів для процесу подрібнення
використовуються масивні молотила (рис. 4 б). Гній
подрібнюється за допомогою 22 ціпів. Розкидання
органічних добрив здійснюється двома чотирилопате-
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вими дисками, які розташовуються під ціпами.
Розсіювальні диски захищені зрізними болтами, які
зводять до мінімуму ймовірність пошкодження механізму сторонніми об'єктами.

а
б
Рис. 4 – Розкидач органічних добрив Xcel 1200 (а) та
ланцюгово-молотковий подрібнювальний пристрій (б)

Зарубіжні фірми пропонують розкидачі органічних добрив з ротаційним
робочим органом, який
складається з диска великого діаметру з горизонтальною віссю обертання
Рис. 5 – Розкидач органічних та прикріплених до нього
добрив з ротаційним
лопаток і ножів (рис. 5).
розкидним механізмом
На деяких моделях
L70 ( Mutti Аmos)
машин
встановлений
шибер, який кріпиться до бокових бортів. Шибер у
нижньому (закритому) положенні не дає можливості
масі органічних добрив контактувати з розкидними
барабанами.

Фірми MMI International, Bergmann та інші виготовляють розкидачі, які можуть монтуватися на шасі
великотоннажних автомобілів або на рами універсальних енергетичних засобів для створення самохідних
розкидачів органічних добрив (рис.7).

а
б
Рис. 7 – Самохідні розкидачі органічних добрив

Для завантаження органічних добрив у кузов гноєрозкидачів застосовують різні типи навантажувачів
(рис. 8 а). Для зменшення потреби в задіянні навантажувачів фірмою Joskin розроблено розкидач органічних добрив Greencargo із завантажувальним пристроєм (рис. 8 б). Навантажувальний пристрій складається із шнека та завантажувального транспортера.
Таке конструкційне рішення дозволяє проводити
завантаження та розкидання добрив однією машиною.

а
б
Рис. 8 – Способи завантаження органічних добрив у кузов
розкидача: а – навантаження гною навантажувачем ПЕА-1А;
б – розкидач органічних добрив Greencargo із
завантажувальним пристроєм

а
б
Рис. 6 – Розкидачі з ходовою системою типу "тандем" (а)
та гусеничним рушієм (б)

Фахівцями Львівської філії УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого проведено дослідження роботи декількох
машин для внесення твердих органічних добрив
(табл. 1).
Розкидачі твердих органічних добрив з вертикальним розкидним пристроєм рівномірніше розподіляють
добрива по ширині внесення і напрямку руху порівняно з розкидачами обладнаними горизонтально розміщеними лопатевими валами. Так, нерівномірність розподілення добрив по ширині внесення добрив розки-

Фірми-виробники розкидачів твердих органічних
добрив виготовляють декілька моделей машин з місткістю кузова в межах від 5,5 м3 до 31 м3 та споживаною
потужністю від 29 кВт до 132 кВт. Ходова частина виконується одно- чи двовісною,
Таблиця 1
або як "тандем" чи "тридем"
Результати досліджень технічних засобів для внесення органічних добрив
(рис. 6 а). Фірма Meyer вигоПоказник
Значення показника
товляє розкидач органічних
Спосіб
виконання
Механізоване
внесення
добрив S 100, який може
бути оснащений ходовою Енергетичний (тяговий) засіб
МТЗ-82
Т-150К
John Deere 7820
системою на гусеничних Машина (знаряддя)
МТО-4
РТД-5 РТД-7 РТД-9 РТД-14 ТЕВВЕ MS 140
рушіях (рис. 6 б).
Горизонтальні
Вертикальні лопатеві вали
лопатеві вали
Зазвичай,
розкидачі Тип розкидного пристрою
4
5
7
9
14
10
твердих органічних добрив Вантажопідйомність, т
7,6
6,8
6,2
7,2
6,7
8,2
виробляються у причіпному Робоча швидкість руху, км/год.
5
7,3
7,5
8
10,8
6,5
або напівпричіпному варіан- Робоча ширина захвату, м
тах. Напівпричіпні машини, Нерівномірність розподілу добрив, %
як правило, малотоннажні, - по робочій ширині
19,9
12,5
10,7 10,6
11,0
9,4
причіпні розкидачі мають - по напрямку руху
12,5
4,0
6,3
6,1
6,3
4,8
високу вантажопідйомність. Відхилення від норми внесення, %
4,2
3,7
3,7
4,3
4,3
3,6
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дачами з вертикально розміщеними валами перебуває в межах від 10,6 % до 13,4 %, а розкидачів з
горизонтальними розкидними валами − від 19,4 % до
19,9 %. По напрямку руху нерівномірність становила
від 4 % до 7,3 % та від 12,5 % до 14,5 % відповідно.
Розкидач органічних добрив ТЕВВЕ MS 140 в агрегаті з
трактором John Deere 7820 забезпечив рівномірність
внесення добрив по напрямку руху 9,4%, а по ширині
захвату 4,8 %.
Відхилення від встановленої норми внесення добрив під час виконання технологічного процесу для всіх
машин перебуває в межах від 3,6% до 4,8%, що відповідає агротехнічним вимогам.
За агротехнічними показниками для внесення
органічних добрив слід віддавати перевагу розкидачам з вертикально розміщеними лопатевими валами,
які більш рівномірно розподіляють добрива на поверхні поля.
Експлуатаційно-технологічні показники машин
визначались під час роботи за технологічною схемою
“ферма-поле”. Відстань від ферми до поля складала 3
км. Продуктивність машинно-тракторних агрегатів для
внесення твердих органічних добрив на довжинах
гонів складала від 0,11 га/год до 0,32 га/год, а витрата
палива – від 26,5 кг/га до 48,2 кг/га. Низька продуктивність та висока витрата палива пов’язана із затратами часу та витратою палива на перевезення гною від
ферми до поля. Наприклад, машино-тракторний агрегат МТЗ-82+РТД-5, транспортуючи гній, виконує 8
переїздів з ферми на поле і проходить відстань 48 км
для внесення гною на площі один гектар.
Зі збільшенням довжини гонів, зменшується продуктивність внесення твердих органічних добрив. Це
пов’язано зі збільшенням відстані і часу на переїзди до
місця завантаження (кагату) на краю поля.
Ефективність застосування технічних засобів
залежно від річного завантаження показано на графіках (рис. 9).

умови його двозмінного використання.
Застосування JohnDeere 7820+TEBBEMS 140 в
одну зміну економічно не вигідно, оскільки його прямі
експлуатаційні витрати значно перевищують витрати
на машини вітчизняного виробництва.
Висновки. Зарубіжні фірми виготовляють широкий
спектр машин для внесення твердих органічних добрив з різною місткістю кузова та конструктивним виконанням робочих органів. Крім відомих в Україні розкидачів органіки з шнековими та дисковими робочими
органами, на світовому ринку техніки представленні
також машини з ланцюгово-молотковими та ротаційними робочими органами. Для великих господарств
фірми пропонують самохідні машини і машини із
завантажувальними механізмами. За результатами
досліджень розкидачів органічних добрив встановлено, що застосування зарубіжних великотоннажних
машин економічно вигідно за умови їх двозмінного або
цілодобового завантаження і великих обсягів роботи.
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Аннотация. В статье описан обзор конструкций, приведены результаты исследований и испытаний мобильных машин для
внесения органических удобрений, производства отечественных и зарубежных
машиностроительных предприятий и
фирм, а также определена эффективность
их применения при различных объемах
работы.

Рис. 9 – Прямі експлуатаційні витрати технічних засобів для внесення
органічних добрив

Ефективність застосування технічних засобів для
внесення твердих органічних добрив досягається на
площах: від 4 га до 10 га – МТЗ-82+РТД-5; від 10 га до
12 га – МТЗ-82+РТД-7; від 12 га до 20 га – Т150К+РТД-9; від 20 га до 35 га – Т-150К+РТД-14; на
площі понад 35га –JohnDeere 7820+TEBBEMS 140 за

Summary. This article provides an
overview of designs, the results of research
and testing of mobile machinery for organic fertilizers,
production of domestic and foreign engineering companies and firms, and also the effectiveness of their application in different amounts of work.
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Грунтообробний агрегат для роботи в системі
Strip-Till
У статті представлені результати аналітичних досліджень, спрямованих на обґрунтування конструктивних
параметрів ґрунтообробного агрегата для роботи в системі смугового землеробства, тобто Strip-Till.
Особливість конструкції полягає в тому, що оброблювана і необроблювана смуги розділені механічно на глибину розповсюдження ліній сколу від долота робочого органу. Друга особливість – розпушення грунту відбувається у міжстояковому просторі робочого органу, стояки якого проходять в межах зони тріщиноутворення, тобто
працюють у деблокованому режимі. що суттєво зменшує тяговий опір.
Ключові слова: обробіток грунту, смугове землеробство, об'ємний розпушувач, коливання.
Суть проблеми. Технологія Strip-Till в Україні розповсюджена відносно мало. Не в останню чергу це
пов'язане з тим, що для її впровадження необхідно
мати весь комплекс машин, починаючи від ґрунтообробних і закінчуючи збиральними. Це досить складна задача, для вирішення якої потрібен тривалий час.
Як перехідний етап можливе впровадження малих
одно-двосмугових машин для агрегатування з мотоблоком, на яких можна відпрацювати основні конструктивні і кінематичні параметри робочих органів.
Таке рішення дозволяє виконати поступовий перехід
до багатосмугових високопродуктивних агрегатів.
Розробку і впровадження комплексу необхідно
починати з ґрунтообробних машин, які формують
смуги і підготовляють грунт до наступних операцій.
Складність полягає в необхідноcns сформувати раціональні за параметрами смуги, що в умовах їх малої
ширини проблематично.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У конструкціях машин для смугового обробітку грунту використовують, в основному, стандартні робочі органи:
диски, долотоподібні розпушувачі, котки. Слід відмітити, що стрільчасті лапи практично не використовують,
а віддають перевагу різного виду дискам. На наш
погляд, це пояснюється тим, що оброблюваний простір досить малий і пасивні робочі органи вписати
важко.
Аналізом літературних джерел [2, 3, 7] та виконаними власними дослідженнями визначено основні
проблеми, що виникають у процесі смугового
обробітку:
- залишаються непорушеними зв'язки кореневих
систем бур'яну необроблених і оброблених смуг, що
провокує їх розгалуження;
- чорноземи мають великі кути внутрішнього і зовнішнього тертя, тому лінії сколу від носка долота розповсюджуються в необроблену смугу, на що нераціонально витрачається тягове зусилля;
- опорне колесо (каток), яким встановлюється глибина ходу, іде по обробленій смузі, що призводить до
підвищеного тягового опору на перекочування.
Конструкційна схема (рис. 1), яка пропонується
авторами [7], частково вирішує цю проблему.
Особливість полягає в тому, що стояк знаряддя
перекриває лінію сколу від долота у поперечній пло-

щині і не дає їй розповсюдитись за межами оброблюваної смуги. Одночасно з цим стояк розділяє кореневу систему бур'яну оброблених і необроблених смуг.
Автори пропонують розділити функції опорного
колеса і прикочувального котка. Навантаження на
коток різко зменшується, бо він тепер виконує тільки
функцію ущільнення.
Стояки робочого органу не мають кутів сходження,
що обмежує винесення грунту за межі оброблюваної
смуги.

Рис. 1 – Схема ґрунтообробного знаряддя для смугового
обробітку грунту за В. П. Юрчуком та В. І. Ветохіним [7]:
1 – рама; 2 – робочий орган; 3 – опорне колесо; 4 – оброблена
смуга; 5 – необроблена смуга; b – ширина долота; В – ширина
розпушеної смуги; Н – глибина розпушування; М – ширина
міжряддя

До недоліків конструкції слід віднести таке:
- коренева система в межах обробленої смуги
залишається практично неушкодженою;
- стояк рухається за межами сколювання призми
грунту, тобто працює у блокованому режимі, що суттєво збільшує тяговий опір.
Мета роботи – обґрунтування раціональних конструктивних параметрів розпушувача, адаптованого
для роботи в умовах смугового землеробства.
Основний матеріал досліджень. За основу у
проектуванні ґрунтообробного агрегата прийнятий Vподібний робочий орган (рис. 2), розроблений кафедрою сільськогосподарських машин ДДАЕУ [1, 4, 6].
Розпушувач працює таким чином.
На початковому етапі долото 1 підрізає шар грунту і
© Теслюк Г., Волик Б., Пугач А., Когут І., 2015
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Рис. 2 – Розрахункова схема робочого органу

спрямовує його у міжстояковий простір, утворений
стояками 2. Стояки відділяють призму грунту і стисканням руйнують її. На заключному етапі шар грунту
виходить із зони стискання і отримує додаткове розпушення за рахунок вивільнення накопиченої енергії на
попередніх етапах. До переваг цього знаряддя слід
віднести те, що розпушення відбувається у міжстояковому просторі і не виходить за його межі, що робить
його перспективним для обробітку смуг.
Конструкційні параметри V – подібного робочого
органу добре відпрацьовані як на розпушенні грунту,
так і на підкопуванні різного виду коренеплодів:
- ширина захвату на рівні донної поверхні, В = 250
мм;
- ширина захвату на рівні нижнього обрізу, b = 100
мм;
- кут атаки лемеша, ␣ = 150;
- кут розвалу стояків, ␤ = 300;
- кут сходження стояків, ␥ = 600;
- кут нахилу стояків до дна борозни, ␦ = 100.
Від долота 1 у поперечно-вертикальній площині
розповсюджуються лінії сколу, які зі збільшенням глибини обробітку можуть вийти за межі оброблюваної
смуги, що не бажано. Тому, ми пропонуємо поділити
обробіток грунту агрегатом на два етапи: спочатку відділити оброблювану смугу від загального масиву грунту, а вже потім виконати розпушення.
Для відділення грунту встановлюємо два диски 2,
які розрізають шар грунту на глибину, що виключає
розповсюдження лінії сколу у поперечному напрямку
за межі оброблюваної смуги. Одночасно з цим, перерізається коренева система бур'яну і втрачаються
його міжсмугові зв'язки.
До особливостей конструкції необхідно також віднести використання лиж замість опорних коліс. Вона
полягає в тому, що лижи ковзають у зоні, де наявні
бур'ян і рослинні рештки. Це зменшує тяговий опір
лиж, у той час як опорні колеса будуть сприймати
значно більший опір.
Для інтенсифікації процесу розпушення та запобігання забивання міжстоякового простору пропонується зробити V-подібний розпушувач вібрувальним.
Розпушувач підвішений на паралелограмній начіпці,
яка має пружний елемент. Враховуючи те, що механічні властивості грунту не можуть бути незмінними, опір
на розпушення теж буде змінюватись. Останнє при-

Рис. 3 – Конструкційна схема копача:
1 – рама; 2 – підрізальний диск; 3 – механізм збудження
коливань; 4 – корпус; 5 – лижа

зведе до збудження коливань у повздовжньому
напрямку.
Для опори і підтримання постійної глибини ходу
пропонуємо використати лижі. По-перше, вони ідуть
по необробленій смузі, тобто ковзають по рослинних
рештках і, таким чином, коефіцієнт тертя буде значно
меншим, ніж по грунту. По-друге, ми пропонуємо кріпити лижі безпосередньо до корпусу вібрувального
копача, а вібрація, як відомо, суттєво зменшує сили
тертя.
Механізм збудження коливань працює таким чином.
Під час переміщення леміша відділення елементів
грунту від загального масиву (рис.4) відбувається за
площинами зсуву 2, які нахилені до леза під кутом 90°+
2, де 2 – кут внутрішнього тертя грунту [4]. З початком руху відбувається зминання заштрихованої частини грунту до моменту виникнення тріщини, після чого
розпочиниється зсув сколотої частини.

Рис. 4 – Розрахункова схема до визначення відстані між
двома послідовними лініями сколу: 1 – вихідне положення
долота; 2 – положення долота на момент сколу;
3 – пріоритетний напрямок розповсюдження лінії сколу

Відстань між двома послідовними лініями сколу [4, 5]

(1)
де а – глибина робочого ходу долота;
␣ – кут атаки лемеша;
Сср – середньостатистичне значення коефіцієнта
питомого зчеплення часток;
 – напруга, яка діє на лінії сколу.
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Час між двома послідовними сколами призм грунту
становить

(2)
де VP – робоча швидкість.
Як відомо [4, 5], відкол призми грунту відбувається
за рахунок сили FCK. Напруга, яка діє на лінії сколу буде
дорівнювати цій силі, поділеній на площу сколу, що
дорівнює

розрахунку. Розрахунки виконані для характерних
грунтових
умов
Петриківського
району
Дніпропетровської області : СПИТ = 1,8 кН/м2; ␥ = 1,3
т/м3; 1 = 46 град; 2 = 35 град. Усереднене значення
сили стискання пружного елемента для діапазону
швидкостей 1,0 – 3,0 м/с :
FCT = FCK + F1 + F2 + FV+ FЛ = 2,616 кН
(4)
Наведені розрахунки виконані за умови, що жорсткість пружини С = ⬁. У разі, якщо пружина має кінцеву
жорсткість, то вона буде стискатись до тих пір, поки не
виконається умова

(3)

(5)

де b1 – ширина носка долота.
Для аналітичного визначення діючих сил розглянемо розрахункову схему (рис. 5):
У процесі роботи на корпус діють такі сили
- FСК – горизонтальна складова опору сколу грунту;
- P1 – горизонтальна складова сил тертя та тиску
призми грунту на леміш;
- F2 – горизонтальна складова сил тертя та тиску
призми грунту на бокові стояки;
- FЛ – сила тертя лижі по поверхні грунту;
- FV – швидкісна складова опору за теорією Ю. А.
Вєтрова.

де
– величина, на яку зменшується пружина
при стисканні;
С – жорсткість пружини.
Відповідно на величину
буде збільшуватись
середнє значення відстані між послідовними сколами.
У момент сколу призми грунту FCT суттєво зменшиться, а енергія, накопичена пружиною, почне вивільнятись. Це забезпечить початковий рух корпусу з прискоренням. Таким чином, виникнуть повздовжні коливання з амплітудою та частотою, які визначаються
жорсткістю пружини. Амплітуда коливань

,

(6)

частота коливань

Рис. 5 – Розрахункова схема діючих сил: 1 – корпус;
2 – лижа; 3 – плита верхня; 4 – паралелограмний механізм;
5 – пружний елемент;

Коливання відбуваються за рахунок того, що
загальна реакція діючих сил носить змінний циклічний
характер, який визначається характером зміни сили
FСК.
Методика розрахунку наведених сил запропонована А. М. Панченко (ф-ли 179 – 200, [6]). У своїй роботі
ми скористались саме цими залежностями.
Враховуючи їх складність і, особливо, довжину не
наводимо їх аналітичний вираз, а тільки результати
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(7)
де VM – робоча швидкість агрегату.
У розрахунках взяте подвійне значення амплітуди
коливань, бо корпус виконує подвійний поступальнозворотній рух.
Проаналізуємо вплив жорсткості пружини та швидкості поступального руху агрегата на амплітуду і частоту коливань робочого органу. При цьому приймаємо,
що час релаксації пружини значно менший, ніж час
проходження перехідних процесів у системі, і тому
ним можна нехтувати. Також приймаємо, що залежність жорсткості від величини стискання у розгляданому діапазоні носить лінійний характер.
Більш детально проаналізувати отримані результати можна, розглянувши залежності, представлені на
рис. 6 та 7.
Аналіз наведених даних показує, що зі збільшенням
жорсткості пружини амплітуда коливань зменшується і
це зменшення носить нелінійний характер. Частота
коливань навпаки збільшується і теж нелінійно.
Дослідження виконані рядом авторів, а також аналіз конструкцій активних робочих органів лемешевого
типу вказують на те, що оптимальною слід вважати
частоту коливань 15 – 25 с-1 за амплітуди до 40 мм.
Аналіз наведених залежностей (рис. 2. 7. та 2. 8) показує, що запропонований нами механізм збудження
коливань спроможний працювати в цьому режимі.
Оптимальною слід вважати жорсткість пружини в діапазоні 2,5 – 3,0 кН/см.
Висновки:
1. У роботі представлені основні положення розробленої математичної моделі збудження автоколи-
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оптимальної вологості. Розрахункова відстань між
двома послідовними сколами призм грунту в такому
разі буде становити 1,8 см.

Рис. 6. – Залежність частоти коливань носка долота
розпушувача від жорсткості пружини

Рис. 7 – Залежність амплітуди коливань носка долота
розпушувача від жорсткості пружини

вань робочого органу V-подібної форми. Виконаними
розрахунками доведено, що за жорсткості пружини
віброзбуджувача в діапазоні 2,5 – 3,0 кн/м в грунтових
умовах Дніпропетровської області можна отримати
оптимальні значення амплітуди (28,6 – 26,8 мм) і
частоти коливнь (13,1 – 23,3 с-1).
2. Прогнозований розрахунковий тяговий опір
машини становить 2,616 кН під час експлуатації з максимальним значенням питомого зчеплення часток
грунту 1,8 кН/м2. Використання лижі для регулювання
глибини робочого ходу можна вважати виправданим,
бо коефіцієнт перекочування опорного колеса в умовах стерні вищий за коефіцієнт тертя ковзання, особливо в умовах вібрації. Загальний тяговий опір лиж
0,341 кН, що становить не більше 13% загального
опору машини.
3. Пасивний варіант V-подібного робочого органу
теж може бути використаний, але на легких грунтах і за
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Аннотация. В статье представлены результаты
аналитических исследований, направленных на
обоснование конструктивных параметров почвообрабатывающего агрегата для работы в системе полосного земледелия Strip-Till. Особенность конструкции
заключается в том, что обрабатываемая и необрабатываемая полосы разделены механически на глубину
распространения линий скола от долота рабочего
органа. Вторая особенность - разрыхление почвы
происходит в пространстве между стойками рабочего органа, стойки которого проходят в зоне трещино
образования, то есть работают в деблокированом
режиме. что существенно уменьшает тяговое сопротивление.
Summary. The article presents the results of analytical studies aimed at cultivating study design parameters
of the unit to work in the farming system band Strip-Till.
Feature of a design is that the processed and not
processed strips are divided mechanically into depth of
distribution of lines of a chip from a chisel of working
body. The second feature - a loosening of the soil occurs
in space between racks of working body which racks pass
in a zone an education crack, that is work in the
deblocked mode. that significantly reduces traction
resistance.
Стаття надійшла до редакції 26 серпня 2015 р.
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Дослід ження параметрів і режимів аерозольного
промивання біодизеля
У статті обґрунтована необхідність проведення очищення біодизеля від солей калію. Описаний спосіб очищення біодизеля шляхом його аерозольного промивання. Наведена методика та визначені основні параметри і
режими аерозольного промивання біодизеля.
Ключові слова: біодизель, промивання, солі калію, розпилювач, лужність.
Суть проблеми. У виробництві біодизеля за традиційною технологією для прискорення реакції метанолізу обов’язково застосовується кислотний або
лужний каталізатор. Однак сам каталізатор не вступає
в реакцію метанолізу, а тільки її прискорює. Тому у
виготовленому біодизелі він залишається повністю,
викликаючи корозію двигуна. Продукти корозії,
потрапляючи в зазор між циліндром та поршнем,
викликають їх абразивне зношення. У разі їх потрапляння в паливну систему, вони можуть забивати
паливні фільтри, або зовсім блокувати роботу паливної апаратури внаслідок неможливості розпилення
палива через форсунки [1].
Одним із способів видалення каталізатора з
дизельного біопалива у традиційній технології його
виробництва є його нейтралізація слабким розчином
лимонної кислоти [2], під час якої в ньому утворюються
солі (цитрати) кальцію, які разом із водою з’єднуються
у пластинки за формою близькі до форми циліндра з
діаметром менше 100 мкм. При цьому час осадження
солей калію перевищує 10 год [3].
Одним із способів звільнення біодизеля від солей
калію є його аерозольне промивання. Для цього використовується система форсунок, розміщених над
шаром біодизеля, через які відбувається розпилення
води з утворенням краплин і їх рухом через шар метилового ефіру [4]. При цьому крупні краплини води,
рухаючись через шар метилового ефіру, захоплюють
дрібні пластинки цитрату калію. Швидкість осадження
краплин діаметром 1 мм не перевищує 2 хв. Зі зменшенням дисперсності краплин швидкість їх осадження
суттєво зростає [3].
Однак у літературних джерелах не зустрічаються
дані про оптимальні параметри і режими аерозольного промивання біодизеля.
Мета дослідження. Визначити оптимальні параметри і режими аерозольного промивання біодизеля
від лужного каталізатора для забезпечення заданих
показників його якості.
Виклад основного матеріалу. У перевернуту
пляшку ПЕТ (без днища) об’ємом 2 л, в якій у кришці
змонтований кран для зливу води, наливалось 300 мл
біодизеля. Над нею розміщувався відцентровий
повноконусний розпилювач "Disс аnd Соrе" фірми
TееJеt, який складається із корпуса з одною насадкою
QJ17560A-NJB, байонетного ковпачка СР 26277-1-NY,
сердечника-турбулізатора (застосовувались турбулі-

затори трьох типів: DС31-СER з одним отвором,
DС-33-СER з двома отворами і DС-56-СER з
чотирма отворами), керамічного диска з отвором
DCER-2 діаметром 1 мм
та гумового ущільнювача
СР-18999. У пляшку ПЕТ
із
біодизелем
через
повноконусний розпилювач "Disс аnd Соrе" за
допомогою гідравлічного
насоса, сконструйованого із бака садового
обприскувача і компресо1
ра "Атлант" від холодильника для підтримання
заданого тиску, розпилювалась вода (рис. 1).
З часом спостерігалось
розшаровування
біодизеля
і
води.
Інтенсивність розшаровування підвищувалась за
2
вібрації стінок пляшки
Рис. 1 – Дослідження
ПЕТ.
аерозольного промивання
Надлишок води злибіодизеля: 1 – суміш
вався
через кран у кришці
біодизеля з водою; 2 – процес
розпилювання води над шаром пляшки. Тиск підтримувався в межах 1-2 Бар.
біодизеля
Використовувались турбулізатори трьох типів: DС-31-СER з одним отвором,
DС-33-СER з двома отворами і DС-56-СER з чотирма
отворами.
Час проведення досліду становив 5 год. Відбір
проб біодизеля для визначення його лужності здійснювався через кожну годину.
Динаміка зміни лужності біодизеля під час аерозольного промивання наведена на рис. 3, із якого
видно, що протягом перших двох годин промивання
лужність біодизеля суттєво знижується, однак після
цього спостерігається деяке її зростання під час
наступного промивання протягом 1-2 год. У подальшому лужність біодизеля поступово зменшується.
Результатна лужність біодизеля зменшується приблизно в 2 рази, при цьому спостерігається тенденція
© Поліщук В., Козак Н., Поліщук О., 2015
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Висновки:
1. Для досягнення заданих показників якості біодизеля його аерозольне промивання повинне проводитись шляхом середньо- та крупно дисперсного
розпилення краплин води.
2. Час промивання повинен складати не менше
5 год.

1
2
Рис. 2 – Процес розшарування під час аерозольного промивання біодизеля: 1 – початок; 2 – закінчення

до її зниження протягом довшого часу промивання.
Під час дрібнокраплинного промивання (турбулізатор DС-31) результатна лужність біодизеля лише
наближається до стандартного значення 5 мг/кг, тоді
як під час середньокраплинного (турбулізатор DС-33) і
крупнокраплинного (турбулізатор DС-56) на 5 годині
промиванні сягає значення 3,5-4 мг/кг за однакових
початкових значеннях, що відповідає теоретичним
розрахункам, викладеним в [3].
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Аннотация. В статье обоснована необходимость
проведения очистки биодизеля от солей калия.
Описан способ очистки биодизеля путем его аэрозольного промывания. Приведена методика и определены основные параметры и режимы аерозольной
промывки биодизеля.

Рис. 3 – Динаміка зміни лужності біодизеля в часі під час
аерозольного промивання

Summary. The article substantiates the need for
purification of biodiesel from potassium salts. Description
method for purifying biodiesel through its spray washing.
The above procedure, and the main parameters and
modes aerosol washing biodiesel.
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Техніка від
ТОВ «ПРОМИС ЛОВА КОМПАНІЯ «ПОЖМАШИНА»
Стаття ознайомлює з продукцією, що її виготовляє ТОВ «ПК «ПОЖМАШИНА».
Ключові слова: ТОВ «ПК «ПОЖМАШИНА», техніка для сільського господарства.
В рамках інтеграції України в ЄС розвиток виробничої та переробної галузей агрокомплексу є найважливішою складовою процесу впровадження передових
сучасних агротехнологій в сільгоспвиробництво та
потребує відповідних змін, пов’язаних з розбудовою
транспортної та логістичної бази.

Динамічний розвиток виробництва зернових культур вимагає чіткого забезпечення всього логістичного
циклу транспортування зерна – від моменту подачі
посівного матеріалу до збирання та доставлення нового врожаю до пункту збереження чи перевантажувальних терміналів.
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Головною складовою цього циклу є чітка організація процесу перевезень, коли зернозбиральна техніка
не простоює в очікуванні вивантаження, а працює у
безперервному режимі.
З тим щоб забезпечити виконання таких завдань,
створено цілий ряд технічних засобів – як іноземного,
так і вітчизняного виробництва, що широко представлені на ринку України.
Детальне ознайомлення з модельним рядом подібної техніки, який представляють українські виробники,
дає підстави стверджувати, що продукція, яку вони
виробляють, зокрема автотранспортна техніка та бункери-накопичувачі перевантажувальні, не поступається аналогічній продукції закордонних компаній.
При цьому на ринку з’явились нові потужні виробники, здатні самотужки освоїти випуск нової, затребуваної споживачем-аграрієм сучасної сільськогосподарської техніки.
Одним з новачків у цій галузі є досвідчене широкопрофільне підприємство ТОВ «ПК «ПОЖМАШИНА», яке спеціалізується на виготовленні протипожежної, аварійнорятувальної та спеціальної техніки, а з 2009 року виробляє сертифіковану сільськогосподарську техніку: автомобілі-самоскиди, причепи-самоскиди, бункери-накопичувачі перевантажувальні, напівпричепи-самоскиди.
Науково-технічна і виробнича база підприємства
забезпечує організацію всіх етапів випуску нової продукції, як то розроблення, виготовлення дослідних
зразків, випробування, впровадження продукції в
серійне виробництво, а також забезпечення гарантійного та сервісного обслуговування на весь
період експлуатації.
Завдяки потужному виробничому потенціалу, який
включає в себе замкнутий виробничий цикл, підприємство має можливість виготовляти до 2000 одиниць
техніки на рік.
ТОВ «ПК «ПОЖМАШИНА» пропонує повний комплекс техніки для вирішення питань логістики посівних
матеріалів та добрив з ціллю забезпечення чіткої організації сівби та прибирання зернових культур, а саме:
Бункери-накопичувачі перевантажувальні;
БНП 20 – одновісний з об’ємом кузова 22 м3 номінальною вантажопідйомністю 17000 кг;
БНП 30 – двовісний з об’ємом кузова 30 м3 номінальною вантажопідйомністю 26000 кг та БНП 40 –
тривісний з об’ємом кузова 40 м3 номінальною вантажопідйомністю до 31000 кг, які:
БУНКЕР НАКОПИЧУВАЧ
ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНИЙ БНП 20
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БУНКЕР-НАКОПИЧУВАЧ
ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНИЙ БНП 30

ПРИЧІП-САМОСКИД ТРАКТОРНИЙ ПТС-8

- приймають зерно і завантажують у полі в сівалки;
- приймають мінеральні добрива і завантажують у
полі в розкидачі добрив.
- приймають зерно від комбайна в полі і перевантажують його на самоскидний автопоїзд.
Автопоїзд у складі автомобіля-самоскида АС 1529
номінальною вантажопідйомністю 12470 кг з об’ємом
кузова 29 м3 (на базі автомобільного шасі КАМАЗ65115 або аналогу) і причепа-самоскида ПС 1528 з
об’ємом кузова 28 м3 номінальною вантажопідйомністю 13800 кг (на базі двовісного шасі виробництва
ТОВ «ПК «ПОЖМАШИНА») приймає зерно в полі з бункера-накопичувача перевантажувального (або комбайна) і перевозить його на зерновий тік.
Автопоїзд у складі автомобіля-самоскида АС 2135
номінальною вантажопідйомністю 20720 кг та об’ємом
кузова 35 м3 (на базі автомобільного шасі МАЗ6312А8, КАМАЗ-6520 або аналогу) і причепа-самоскида ПС 1740 з об’ємом кузова 40 м3 номінальною вантажопідйомністю 16700 кг (на базі тривісного шасі
виробництва ТОВ «ПК «ПОЖМАШИНА» або МАЗ870100-1010) приймає зерно на току і перевозить його
на зерносушильні комплекси.
Автопоїзд у складі гідрофікованого автомобілятягача і напівпричепа самоскидного НПС 2150 номінальною вантажопідйомністю 25800 кг з об’ємом
кузова 50 м3 (на базі шасі виробництва ТОВ «ПК
«ПОЖМАШИНА») приймає зерно на зерносушильних
комплексах і перевозить його в порт.
Причіп-самоскид тракторний ПТС-8: номінальною
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АВТОМОБІЛЬ-САМОСКИД АС-1529 З
ПРИЧЕПОМ-САМОСКИДОМ ПС-1528

АВТОМОБІЛЬ-САМОСКИД АС 2135 З ПРИЧЕПОМСАМОСКИДОМ ПС-1740

НАПІВПРИЧІП-САМОСКИД НПС-2150

вальних стапелях напівавтоматичним зварюванням в
середовищі захисних газів.
• Гальмівні пневматичні системи – двоконтурні з
АBS провідних світових виробників Knorr-Bremse або
Wabco, HALDEX
• Підвіски – пневматичні з осями SAF, BPW, Fuwa,
Ozkoc.
• Гідравлічні системи – виробництва світових лідерів Hyva, Edbro, Binotto, Penta, HIDROMASS з можливістю встановлення гідроциліндрів на замовлення.
• Багатошарове лакофарбове покриття, високоякісними матеріалами: грунтом-емаллю МС-067 і
далі – двокомпонентною зносо- і термостійкою емаллю УР-1161. Таке покриття забезпечує підвищену
абразивну стійкість кузова до стирання сипкими матеріалами, а також термічну стійкість під час
транспортування гарячих матеріалів
• Вхідний, міжопераційний і вихідний контроль якості під час виготовлення виробу
• Можливість розроблення конструкції виробу на
індивідуальне замовлення
• Індивідуальний підхід до Замовника під час узгодження технічних і споживчих властивостей виробу.
У ТОВ «ПК «ПОЖМАШИНА» працює cервісна
служба, як структурний підрозділ, що займається
наданням послуг з сервісної підтримки та
обслуговування техніки:
- проводить навчання персоналу Замовника по
роботі з виробом;
- виконує гарантійне і післягарантійне обслуговування (ремонт, монтаж) за місцем знаходження поломаної техніки.
У складі служби працюють інженери високої кваліфікації, що мають великий досвід обслуговування та
ремонту техніки.
АВТОЦЕСТЕРНА АЦНГ-8-43118

вантажопідйомністю 8000 кг з об’ємом кузова до 13 м3
(на базі двовісного шасі виробництва ТОВ «ПК
«ПОЖМАШИНА») призначений для перевезення сільськогосподарських продуктів, будівельних матеріалів,
мінеральних добрив, комбікормів та інших насипних
вантажів на території фермерських господарств, а
також дорогами першої і другої категорій.
Особливості сільськогосподарської техніки
виробництва ТОВ «ПК «ПОЖМАШИНА»:
• Вся названа техніка спроектована власним
конструкторським бюро ТОВ «ПК «ПОЖМАШИНА», в
системі САПР Autodesk Inventor за допомогою тривимірного твердотілого моделювання.
• Для виготовлення елементів рами використана
сталь конструкційна низьколегована марки 09Г2С, що
працює при температурах від – 70 °С до + 425 °С. Для
виготовлення елементів кузовів використовується
сталь конструкційна вуглецева гарячекатана Ст3пс.
• Зварювання рам і кузова виконується на зварю-

Аннотация. Статья ознакамливает с продукцией,
изготавливаемой ООО «ПК «ПОЖМАШИНА».
Summary. This article contains information about the
new vehicles of “POZHMASHINA” plant.
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Біліченко В., менеджер з продажу, Сірош К., менеджер проектів (ТОВ «Смарт Маркет»)

Техніка BCS S.p.A. FERRARI від компанії
«Смарт Маркет»
Метою нашої статті є ознайомлення Вас із широким
модельним рядом міні-тракторів, тракторів різної
потужності, косарок, мотоблоків відомої італійської
компанії «BCS S.p.A. FERRARI».
Трактори «Ferrari» представлені багатофункціональними робочими машинами потужністю від 25 до
91 к/с. Вони мають компактні розміри та чудові маневрові якості. На них установлені двигуни світових брендів «Lombardini», «Kubota», «VM». Конструктивні характеристики тракторів: коротка база, ламана рама, низький центр тяжіння, надійна та високопродуктивна гідравліка.
Характерною особливістю тракторів є оснащення двигунів системою рециркуляції вихлопних
газів, що значно знижує витрати палива та є ефективним екологічним рішенням.

Ці переваги роблять трактори «Ferrari» незамінними для робіт на сільськогосподарських угіддях, тваринницьких фермах, у фруктових садах, на виноградниках, у тепличних господарствах, а також на скошуванні та заготівлі кормових культур.
У результаті плідної роботи «BCS S.p.A. FERRARI» –
компанії з піввіковою історією, створений широкий
модельний ряд дискових, роторних косарок-плющилок і сегментно-пальцевих косарок, у яких втілене
хороше поєднання якості, надійності, дотримання технологій і традицій у заготівлі кормів.
Косарки агрегатуються з робочими машинами
будь-яких фірм-виробників.

Для задоволення потреб домашнього господарювання та ведення невеликого фермерського госпо© Біліченко В., Сірош К., 2015
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дарства «BCS S.p.A. FERRARI» пропонує широкий
асортимент мотоблоків різної потужності, укомплектованих двигунами провідних світових брендів
«Honda», «Kohler», «Lombardini», що робить їх надійними та довговічними. За бажанням покупця мотоблоки
«BCS S.p.A. FERRARI» можуть бути укомплектовані різ-

ним навісним і причіпним обладнанням для виконання
будь-яких робіт у саду, біля присадибної будівлі, під
час оброблення земельної ділянки тощо. Цей компактний помічник забезпечить і значно полегшить Вам
виконання багатьох робіт: оранку, культивацію, скошування трави, підмітання тротуарів, очищення снігу
тощо.
Трактори, косарки і мотоблоки сконструйовані та
розроблені відомим європейським брендом «BCS
S.p.A. FERRARI» на основі сучасних потреб аграріїв та
кращого світового досвіду машинобудування. Вони
відповідають усім прийнятим світовим стандартам
надійності, безпеки експлуатації та мають відповідні
європейські сертифікати.
Компанія «Смарт Маркет» є офіційним
дистриб’ютором техніки італійської компанії «BCS
S.p.A. FERRARI» в Україні. Ми виконуємо в повному обсязі продажі, сервісне та гарантійне обслуговування всього модельного ряду, надаємо оригінальні запчастини та витратні матеріали.
Термін гарантійного обслуговування – 2 роки.
Терміни доставки техніки – 4-6 тижнів.
Доставка техніки в будь-який регіон України
безкоштовна.

Чекаємо на Вас за адресою:
м. Київ, пр-т Відрадний, 95-А2
За більш детальною інформацією звертайтеся у
відділ продажу:
Тел.: +38(044) 251-30-20
Моб.: +38 (067) 371-8484
e-mail: v.bilichenko@smartrain.com.ua
сайт: www.ferraritractor.com.ua

Стаття надійшла до
редакції 28 жовтня 2015 р.
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Ясенецький В., канд. техн. наук, Чорношкур В., інженер (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Комплекти для передачі поту жності від компанії
Bondioli & Pavesi
Італійська компанія «Bondioli & Pavesi» з 1950 року
виготовляє компоненти для систем передачі потужності. За даними компанії, вона постачає елементну базу
до 50 країн світу і є лідером з виробництва карданних
передач для сільськогосподарських машин і коробок
передач для індустріального та сільськогосподарського машинобудування.
Для забезпечення виробництва якісних компонентів завод компанії «Bondioli & Pavesi» має сучасне
випробувальне обладнання.

елементи карданних передач SFT, включаючи кутові
шарніри, розраховані для безперервної 50-годинної
роботи без технічного обслуговування. Прес-маслянки розташовані таким чином, щоб забезпечити зручний доступ до них. Можливість збільшення інтервалів
між змащуваннями до 250 год використовується для
компонентів спеціального призначення.
Для забезпечення безпечного використання карданних передач вони обладнуються ефективними
інтегральними системами захисту.

Рис. 1 – Випробувальне обладнання заводу
«Bondioli & Pavesi»

Карданні передачі виробляються широким типорозмірним рядом для передачі потужності від 13 до
272 кВт. Вони обладнуються ефективною системою
змащування.

Рис. 5 – Один із варіантів виконання редуктора

Рис. 2 – Система змащування карданних передач компанії
«Bondioli & Pavesi»

Компанія «Bondioli & Pavesi» виробляє широкий
спектр різноманітних редукторів. Редуктори є ключовим елементом кінематичних систем транспортних
засобів, сільськогосподарських машин і промислового обладнання. Виробляються редуктори з двома і
трьома виходами, з горизонтальним розташуванням
шліцевих валів.
У цілому слід відмітити, що аналіз конструкцій
машин, які надходять на випробування в УкрНДІПВТ
ім. Л. Погорілого, показує, що більшість машин обладнуються компонентами для передачі потужності компанії «Bondioli & Pavesi». Поломок таких компонентів у
процесі випробувань не відмічено, що свідчить про
високу якість і надійність елементної бази компанії
«Bondioli & Pavesi».

Рис. 3 – Захисні кожухи карданних передач компанії
«Bondioli & Pavesi»

У модернізованих системах інтервали між змащуванням збільшені від одного дня до одного тижня. Всі

Стаття надійшла до редакції 16 листопада 2015 р.
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Інноваційні технології в АПК
УДК 632.2.084.1:637.18

Ластовська І., аспірант, Луценко М., д-р с.-г. наук, професор (Білоцерківський національний агарний університет)

Ефективність використання замінників молока в
умовах інноваційних технологій виробництва
яловичини
Досліджено використання замінників молока в годівлі телят. Встановлено, що тварини, яким випоювали
замінник молока не відстають у рості і розвитку порівняно з тваринами, які споживали цільне молоко.
Ключові слова: телята, замінник молока, жива маса, приріст, морфологічні показники крові.
Вступ. Основним кормом для телят першого про- Сквирського району Київської області. Для виконання
філакторного періоду вирощування є молоко. Від його наукової роботи було сформовано три групи телят
кількості і якості залежить інтенсивність росту телят та молочного періоду, які комплектували методом парїх подальша продуктивність. Оскільки тепер молоко аналогів за живою масою, віком та станом здоров’я по
стає дефіцитним, а його використання є економічно не 12 голів у кожній. Тваринам першої групи (контрольна)
вигідним, то в Україні та в багатьох країнах світу широ- випоювали цільне молоко, другої (дослідна І ) випоюкого застосування набули замінники молока.
вали замінник молока «IN – K 1 Е » фірми «Inntaler»
За даними науковців сьогодні близько 14% молод- (Німеччина) і третьої (дослідна ІІ ) «Кальво Старт»
няка великої рогатої худоби у світі вирощують із засто- фірми «Nutrifeed» (Голландія). Протягом досліду вивсуванням замінників незбираного молока. Проведено чали вплив цих замінників молока на ріст і розвиток
також значну кількість наукових досліджень, спрямо- телят та їх фізіологічний стан. При цьому використовуваних на розробку рецептури та вивчення ефективно- вали загальноприйняті методики. Замінники використі використання тих чи інших замінників молока в стовували до двохмісячного віку телят. Для приготугодівлі телят молочного періоду. Проте, комплексних вання суміші замінника молока використовували
досліджень з оцінки їх впливу на ріст і розвиток молод- молочний шатл, який автоматизує процес приготуванняка не лише в молочний період, а і в наступні періоди ня і транспортування молочної суміші до телят. Цей
вирощування до досягнення відгодівельних кондицій в автомат має унікальні функції, які спрямовані на макумовах інтенсивних технологій не проводилось. Крім симальне полегшення ручної праці і мінімізацію впливу
того, важливе значення має не лише оцінка впливу людського фактора у годівлі телят. Розмір і розміщензамінників молока на ріст і розвиток молочних телят, а ня коліс забезпечують хорошу стійкість і легке ручне
і технологія їх згодовування,
Таблиця 1
зокрема використання для їх
Базові показники молока та його замінників (М±m;n= 3)
приготування та випоювання
технологічного обладнання
Значення показника
німецької фірми «Urban», яке
забезпечує сумішшю телят як
Показник
Замінники незбираного молока
Норми для Молоко
в індивідуальному, так і в грумолока
незбиране
“IN – K 1 E”
“Кальво Старт”
повому утриманні.
Мета нашої роботи, вихо- Кислотність, 0Т
ⱕ 19,0
18,3±0,41
17,6±0,94
17,0±0,71
дячи з вищенаведеного –
Не
менше
1
1
1
дослідження процесу приго- Колі-титр
1,0
тування та випоювання телят Ступінь чистоти, група
1
1
1
1
різними типами замінників
Загальне бактеріальне
обсіменіння,
ⱕ500
368,9±62,5 29,0±1,0***
28,67±1,78***
молока за допомогою техно- тис. КУО/см3
логічного обладнання німець- Термостійкість, група
Не нижче 2
2
4
4
кої фірми «Urban» та встановⱖ11,5
11,72±0,79 10,92±0,58
10,3±0,17
лення їх впливу на ріст та роз- Масова частка сухих речовин, %
виток молодняка великої Кількість соматичних клітин,
ⱕ600
542±175,3 188,33±4,7*
190,66±17,02*
3
рогатої худоби в молочний тис./см
Не менше 1026,6±0,33 1030±1,52
1033±1,15
період та становлення травної Густина, кг/м3
1027
системи.
Масова частка жиру, %
3,4
3,3±0,12
3,06±0,03
3,01±0,02
Матеріали і методика.
Дослідження проводились в Масова частка білка, %
3,0
2,93±0,08 2,94±0,03
2,77±0,12
умовах ТОВ «Агросолюшнс»
*-Р˃0,95, **-Р˃0,99, ***-Р˃0,999
© Ластовська І., Луценко М., 2015
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транспортування автомата. Шатл оснащений системою підігріву суміші, яка підтримує необхідну температуру і попереджує підгорання. Після використання
замінника молока достатньо ввімкнути програму автоматичного промивання міксера.
Температура для приготування замінника молока
повинна становити 42-45 0С, а під час випоювання –
37 0С.
Результати досліджень. На першому етапі досліджень визначали показники якості замінників незбираного молока порівняно з натуральним молоком (табл. 1).
Відомо, що для телят молочного періоду надзвичайно важливим є рівень бактеріальної забрудненості
молока, яке використовується для випоювання. З
високим бактеріальним обсіменінням молока у телят
виникають розлади шлунково-кишкового тракту.
Дослідивши замінники молока, які використовували
для годівлі телят, було встановлено, що їх бактеріальне обсіменіння перебуває на низькому рівні і складає
лише 29 та 28,67 тис. КУО/см3(Рⱖ0,999), що в десятки
разів менше порівнянно з молоком, яким випоюють у
господарстві.
Рівень соматичних клітин у молоці складав 600
тис/см3, в той час як у замінниках молока їх рівень
достовірно (Р⬎0,95) менший і складав лише 188 та
190тис/см3, що позитивно впливає на процеси травлення у телят молочного періоду.
Результати досліджень хімічного складу замінників
молока, які використовувались в інтенсивній технології вирощування телят представлені в таблиці 2.
Таблиця 2
Хімічний склад замінників молока (М±m;n= 3)
Показник
Сирий протеїн, %

Молоко Замінник незбираного молока
незбиране “IN – K 1 E” “Кальво Старт”
3,07±0,05

2,7±0,06**

3,13±0,03*

Сирий жир, %

3,7±0,03

1,97±0,06***

2,0±0,05***

Сира зола, %

0,58±0,01

0,9±0,02

0,89±0,04

89,2

90,17

89,14

3,45±0,10

5,73±0,14

5,7±0,15

10,8±0,17

9,83±0,37

10,86±0,08

Вода, %
Безазотисті
екстрактивні
речовини, %
Масова частка
сухої речовини, %
Кальцій, г/кг

1,1±0,05

1,2±0,10

1,17±0,03

Фосфор, г/кг

0,87±0,08

1,13±0,03

1,16±0,06

25,36±0,36

27,33±1,39

0,3

0,3

Перетравний
29,63±0,29
протеїн г/кг
Кількість кормових
0,3
одиниць в 1кг

Аналізуючи хімічний склад замінників молока,
можна зробити висновок, що вони відповідають нормативним вимогам до такого виду корму( табл. 2). За
поживною цінністю молоко незбиране та досліджувані
замінники молока практично не відрізняються, що є
важливим у їх застосуванні в годівлі телят і позитивно
позначається на їх рості та розвитку.
Замінник «Inntaler» містить в собі комбінацію високоякісних молочних компонентів із рослинними носіями білка, має чудову розчинність і стабільну густину.
Пакет кислот направлено на пригнічення розвитку
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шкідливих бактерій (E.Coli) і регулює мікробіологічну
флору у кишковому тракті. Пробіотик Bioplus 2B
сприяє оптимальному росту і розвитку корисної мікрофлори кишечника, соєві білкові компоненти покращують розвиток передшлунків. Замінник молока
«Кальво Старт » виготовлений на основі сухої підсирної і казеїнової сироватки і за своїм складом максимально наближений до цільного молока, а за вмістом
окремих інгредієнтів таких як вітаміни, мікроелементи,
амінокислоти навіть перевищує його показники.
Результати досліджень з оцінки росту і розвитку
телят у молочний період представлені в таблицях 3, 4.
Таблиця 3
Прирости живої маси бичків до 2-місячного віку
(M±m, n=12)

Показник

Групи тварин
Контрольна
II дослідна
I дослідна
(цільне
(Кальво
(IN – K 1 E)
молоко)
Старт)

Жива маса телят на
початку досліду, кг
Жива маса в кінці
досліду, кг
Абсолютний приріст за
період, кг
Середньодобовий
приріст за період, г

40,3±0,31

40,1±0,30

39,5±0,30

92,4±0,74

93,4±0,90

93,0±0,95

52,2±0,33

53,3±0,8*

53,5±0,96*

841±10,87

860±12,99*

863±15,1*

*Рⱖ0,95
Таблиця 4
Ріст і розвиток бичків у молочний період(M±m, n=12)
Групи тварин
Показник

Контрольна I дослідна II дослідна

Висота в холці, см
На початок досліду

81,0±1,73

79,6±0,97

78,6±0,73

На кінець досліду

93,6±1,53

94,4±1,20

94,7±0,55

На початок досліду

69,3±1,22

71,6±1,02

69,0±1,20

На кінець досліду

90,2±1,66

90,4±1,57

91,0±0,46

На початок досліду

54,2±1,70

55,1±1,75

55,6±1,12

На кінець досліду

89,6±2,08

Коса довжина тулуба, см

Пряма довжина тулуба, см

89,17±1,83 91,33±0,68

Обхват грудей за лопатками, см
На початок досліду

84,7±0,72

83,7±0,96

84,3±0,66

На кінець досліду

102,5±0,92

103,0±0,93

102,3±1,1

Як видно з таблиці 3 жива маса тварин на початку
досліду між собою суттєво не відрізнялась і перебувала на рівні 39,5…40,3 кг, що свідчить про оптимальний
підбір телят для досліду. Не відмічено суттєвої різниці
за абсолютними та середньодобовими приростами
дослідних тварин у процесі їх вирощування. Жива маса
телят на кінець досліду становила 92,4-93,4 кг. Ступінь
мінливості середньодобових приростів у контрольній
групі був менший на 1,6% ніж у другій дослідній групі і
на 0,8% менший порівняно з першою дослідною групою. Порівняно з контрольною групою абсолютний
приріст у І-й дослідній групі отримано на 1,1 кг, а в другій дослідній групі на 1,3 кг більше. Різниця є статистично достовірною з імовірністю Рⱖ0,95.
Однією з особливостей розвитку тварин є нерівномірність росту не лише організму в цілому, але і його
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Таблиця 5
скелета, що призводить до великих змін
Показники крові дослідних тварин (M±m, n=12)
будови тіла в різному віці. У зв’язку з цим
дані про живу масу підростаючих тварин
Групи тварин
Показник
ми доповнювали лінійними промірами, які
Норма
Контрольна I дослідна II дослідна
характеризують їх ріст і розвиток(табл. 3).
Кількість еритроцитів, т/л
Дослідженнями встановлено, що кращі
6,38±0,15
6,77±0,16* 6,79±0,16*
показники росту і розвитку мали телята Середнє значення показника
5,0 – 7,5
5,95 – 7,2
6 – 7,5
5,3 – 7,5
другої дослідної групи, в годівлі яких вико- Граничне
ристовували замінник молока «Кальво Вміст гемоглобіну, г/л
Старт»(Голландія). Так, на кінець досліду Середнє значення показника
101,6±1,26 106,7±1,51* 105,2±1,43*
висота в холці у них була більшою на 1,1 см,
Граничне
90 – 125
95 – 109
100 – 115
100 – 113
коса довжина тулуба – на 0,8 см, пряма
довжина тулуба – на 1,73 см порівняно з Кількість лейкоцитів, г/л
8,65±0,48 10,8±0,59* 10,7±0,37**
телятами контрольної групи. Дещо менші Середнє значення показника
показники росту і розвитку телят спостері- Граничне
5,0 – 12,0
5,95 – 10,1
8,8 – 13,0
9,5 – 13,0
галась у першій дослідній групі. Вони пере- Гематокрит, %
вищували контроль на 0,79%,0,33% та
32,8±1,0
31,0±1,55** 29,0±2,0**
0,17%. Загальна тенденція росту телят Середнє значення показника
30,0 – 40,0 30,0 – 39,0 26,0 – 30,0 23,0 – 30,0
обох дослідних груп свідчить про те, що Граничне
склад замінників молока є оптимальним і Середній об’єм еритроцита, мкм і
сприяє розвитку телят у молочний період Середнє значення показника
43,5±0,87 41,0±0,31** 40,8±0,28**
так само, як і за використання молока.
Граничне
40,0 – 49,0 39,0 – 42,0 39,0 – 42,0
Аналізуючи дані лінійних промірів, які
характеризують розвиток пропорцій тіла *Рⱖ0,95, **Рⱖ0,99
тварин, можна зробити висновок, що вони
суттєво не відрізняються. Індекс збитості в контрольСписок літератури
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Тваринництво України. – 2006. – №7. – С. 25-28.
Аннотация. Исследовано использование заменителей молока в кормлении телят. Установлено, что
животные, которым выпаивали заменитель молока не
отстают в росте и развитии сравнительно с животными, которые потребляли цельное молоко.

Summary. Investigated the use of milk substitutes in
feeding calves. It is established that the animals fed milk
replacer not far behind in growth and development compared to animals fed whole milk.

Стаття надійшла до редакції 28 липня 2015 р.
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Основні підходи до забезпечення якості
ентомологічної продукції
Розглянуто питання забезпечення якості ентомологічної продукції; визначено чинники, які мають суттєвий
вплив на якість ентомологічної продукції, за допомогою методу апріорного ранжування, кількісно оцінено частки
впливу чинників на базі PEST-аналізу.
Ключові слова: якість, ентомологічна продукція, чинник, апріорне ранжування, PEST-аналіз.
Ентомологічне виробництво являє собою складну
динамічну систему, яка містить певну кількість взаємно пов’язаних процесів з метою отримання ентомологічної продукції гарантованої якості. На якість ентомологічної продукції впливає значна кількість чинників,
оцінити ступінь впливу яких не завжди є можливим.
Оптимізуючи системи керування якістю ентомологічної продукції, виникає необхідність визначення чинників, які мають найбільший вплив на якість та потребують більш детального вивчення.
Мета роботи – визначення суттєвих чинників, які
забезпечують якість ентомологічної продукції, та
чисельної оцінки частки впливу кожного з них.
Методика досліджень. Основою роботи є систематизація, аналіз і визначення чинників, які забезпечують
якість ентомологічної продукції, за допомогою формальних способів системного аналізу, методу експертних оцінок (апріорного ранжування) та PEST-аналізу [1-4].
Результати досліджень. Забезпечення якості
ентомологічної продукції, як складової частини процесу керування якістю, розглядалось на підставі сучасних наукових досліджень [5-7].
Розроблено систему забезпечення якості ентомологічної продукції (рис.1). Було виконано апріорне
ранжування технологічних чинників за методикою,
наведеною в [2]. За результатами розрахунків
визначено, що суттєвими технологічними чинниками,
які забезпечують якість ентомологічної продукції, є
якість корму, умови розведення комах та якість стартової популяції. Дійсно, за результатами аналізу наукових досліджень, корм є одним з важливіших регулювальних та модифікувальних агентів, чинником динаміки чисельності комах, має значний вплив на трива-

Рис.1 – Система забезпечення якості ентомологічної
продукції
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лість розвитку, плодючість комах; умови розведення
діють на тривалість розвитку, інтенсивність обміну
речовин, термін зберігання; якість стартової популяції
- на відповідність отриманої ентомокультури характеру природної популяції [6, 8, 9].
Отримано кількісну оцінку часток впливу найважливіших технологічних чинників за допомогою PEST-аналізу, зокрема, його технологічної складової, яка свідчить про основний вплив умов розведення ентомокультур (44%) і майже однаковий вплив якості корму та
якості стартової популяції (відповідно 26 % та 30 %) [3,
4].
Висновки. Визначено такі основні підходи до
забезпечення якості ентомологічної продукції: системний, який покладено в основу розробленої системи
забезпечення якості; експертний (апріорного ранжування), який дозволив без проведення експериментальних досліджень відібрати найбільш значущі технологічні чинники забезпечення якості – якість корму,
умови розведення комах, якість стартової популяції;
стратегічного планування (PEST-аналіз), що дозволив
отримати кількісну оцінку часток впливу найбільш
значущих технологічних чинників. Зазначені підходи
дозволять конкретизувати роботу по створенню
системи керування якістю ентомологічної продукції.
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Показники молоковиведення у корів різної
вгодованості за різних технологій доїння
Наведено результати досліджень впливу вгодованості корів української чорно-рябої молочної породи на
показники молоковиведення за безприв’язно-боксового утримання і доїння на різних доїльних установках.
Встановлена тенденція до підвищення молочної продуктивності корів з нижчою вгодованістю (до 3-х балів)
порівняно з коровами з вищою (від 3-х до 4-х балів). У корів з нижчою вгодованістю середня та максимальна
інтенсивність видоювання вищі, порівняно з коровами з вищою (від 3-х до 4-х балів) вгодованістю, а тривалість
видоювання нижча. Найкращі показники видоювання відмічені на установці «Карусель».
Ключові слова: корови, вгодованість, технологія утримання, процес молоковіддачі, доїльні установки.
Вступ. В умовах промислової технології виробництва молока велике значення має інтенсивність
видоювання корів. Інтенсивність видоювання зумов-

лює тривалість доїння корови, а відтак і тривалість її
перебування у доїльному залі та тривалість видоювання групи корів і стада в цілому. Ці показники є не тіль-
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ки біолого-фізіологічними, але й технологічними та
економічними.
Генетичний потенціал корів української чорно-рябої
молочної породи містить у собі генетично успадковані
задатки високоінтенсивної молоковіддачі у процесі
доїння [1]. Сьогодні на фермах з виробництва молока
застосовують різні типи доїльних апаратів, принципи
роботи яких наближаються до біологічних особливостей корів [2, 3]. При цьому їхня робота ґрунтується на
використанні рефлексу молоковіддачі. Здійснення
рефлексу молоковіддачі обмежене часом дії гормона
окситоцина, доїння закінчується незалежно від того,
чи видоєне молоко з вимені чи ні. А викликаний
повторно рефлекс молоковіддачі має нижчу активність
через понижений внутрішньовим’яний тиск [4, 5].
Повторна молоковіддача і ручне додоювання не мають
технологічного обґрунтування й економічно не вигідні.
Тому вивчення показників видоювання корів з різною
вгодованістю в умовах застосування різних доїльних
систем має науковий і практичний інтерес в аспекті
підвищення ефективності застосування доїльних установок.
Метою досліджень було вивчення впливу вгодованості корів української чорно-рябої молочної породи
за різних систем безприв’язно-боксового утримання
та доїння на показники молоковиведення та величину
добового надою.
Методичні підходи. Дослідження проводили у
СВК «Острійківське», ТДВ «Терезине» (відділення
Вільна Тарасівка) та ННДЦ БНАУ на тваринах української чорно-рябої молочної породи упродовж 2014-2015
років. У СВК «Острійківське» застосовується безприв’язно-боксова технологія утримання корів з
доїнням на установці «Карусель». У ТДВ «Терезине»
(відділення Вільна Тарасівка) практикується безприв’язно-боксове утримання корів з добровільним
доїнням на роботизованих установках. У ННДЦ БНАУ
доїння відбувається на доїльній установці з паралельно-прохідними станками типу УДС-3А за безприв’язно-боксової системи утримання. Матеріалом для
досліджень були корови дійного стада на 30-40 день
лактації.
Для дослідження у кожному з господарств було
підібрано по дві групи корів української чорно-рябої
молочної породи з різною вгодованістю (до 3-х та від
3-х до 4-х балів) у період піку лактації (30-40-й день).
Чисельність корів у групах становила 14-19 голів.
Вгодованість корів визначали за добу до проведення досліджень за 5-бальною шкалою з точністю до 0,25
бала [6]. Продуктивність визначали за результатами
добових надоїв.
Результати досліджень. З отриманих результатів
досліджень, проведених в умовах безприв’язного
утримання і доїння на установці «Карусель» видно, що
тривалість машинного доїння корів з різною вгодованістю перебуває в межах передбачених технологічними нормативами застосування такого типу доїльних
установок і становить 4,5 хв. За цим показником істотної різниці між групами не відмічено. Разовий надій
корів 1-ї групи був дещо вищим і становив 11,98 кг
проти 10,99 кг у корів 2-ї групи.
Поряд із загальною тривалістю доїння найбільш
об’єктивним показником порівняльної оцінки молоко-
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виведення є середня інтенсивність видоювання, яка
показує скільки кілограмів молока виділяє в апарат
корова у розрахунку на одну хвилину доїння.
У наших дослідженнях корови обох груп в середньому за 1 хв надоювали від 2,64 до 2,41 кг молока за
переваги у корів 1-ї групи. Відмічена також різниця
між показниками максимальної інтенсивності видоювання – 3,7-3,45 кг/хв на користь тварин 1-ї групи. При
цьому максимальна інтенсивність видоювання у корів
обох груп припадала на 1-2-гу хвилину доїння, що вказує на хороший прояв і реалізацію рефлексу молоковіддачі. Видоєність за перші 3 хв доїння також була на
0,14 кг вищою у корів 1-ї групи .
Що стосується об’єму ручного додоювання корів,
то вона у І групі складала 88,48 мл, а у ІІ групі 88,62 мл.
У зв’язку із зазначеним повнота видоювання у обох
групах становила 99,62 %.
За безприв’язно-боксового утримання і доїння на
роботі-автоматі тривалість машинного доїння у корів
2-ї групи була вищою на 0,85 хв, а разовий надій на
0,23 кг нижчим порівняно з коровами 1-ї групи.
Таблиця 1
Показники молоковиведення у корів різної вгодованості
під час доїння на установці «Карусель»
Група вгодованості, балів
Показник

до 3-х

від 3-х до 4-х

І (n=15)

ІІ (n=14)

Тривалість машинного доїння, хв

4,54±0,41

4,55±0,36

Разовий надій, кг

11,98±0,63

10,99±0,5

Інтенсивність молоковиведення в цілому за доїння, кг/хв:
-середня

2,64±0,14

2,41±0,19

3,7±0,13

3,45±0,26

кг

10,6±0,9

9,74±0,43

%

88,48

88,62

Величина ручного додоювання, кг

0,045

0,042

Повнота видоювання, %

99,62

99,62

-максимальна
Видоєність за перші 3 хв доїння:

Таблиця 2
Показники молоковиведення у корів різної вгодованості
під час доїння на роботі-автоматі
Група вгодованості, балів
Показник

Тривалість машинного доїння, хв
Разовий надій, кг

до 3-х

від 3-х до 4-х

І (n=19)

ІІ (n=14)

6,27±0,29

7,12±0,42

11,2±0,4

10,97±0,5

Інтенсивність молоковиведення в цілому за доїння, кг/хв:
-середня
-максимальна

1,78±0,11

1,54±0,08

2,54±0,16***

2,36±0,11

7,04±0,4*

6,72±0,44

Видоєність за перші 3 хв доїння:
кг
%
Величина ручного додоювання, кг
Повнота видоювання, %

62,9

61,3

0,040

0,042

99,6

99,62

Примітка. *Р<0,05; ***Р<0,001 порівняно з ІІ-ю групою
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Таблиця 3
Показники молоковиведення у корів різної вгодованості
під час доїння на доїльній установці з
паралельно-прохідними станками
Група вгодованості, балів
Показник

Тривалість машинного доїння, хв
Разовий надій, кг

до 3-х

від 3-х до 4-х

І (n=14)

ІІ (n=10)

5,32±0,39

5,34±0,37

9,1±0,47

8,6±0,39

Інтенсивність молоковиведення в цілому за доїння, кг/хв:
- середня

1,71±0,12

1,61±0,13

2,87±0,09

2,8±0,08

кг

6,8±0,45

5,93±0,39

%

75

69

Величина ручного додоювання, кг

0,061

0,062

Повнота видоювання, %

99,33

99,28

- максимальна
Видоєність за перші 3 хв доїння:

Середня інтенсивність видоювання була вищою у
корів 1-ї групи – 1,78 кг/хв, тоді як у 2-й групі цей
показник складав 1,54 кг/хв. Близькою була різниця і
за показником максимальної інтенсивності молоковиведення – 2,54 кг/хв у корів 1-ї групи, проти 2,36 кг/хв
у корів 2-ї групи.
Величина ручного додоювання корів 1-ї групи складала 0,040 мл, а 2-ї –0,042 мл. Повнота видоювання у
обох групах була практично на одному рівні і становила 99,6-99,62 %.
Результати досліджень проведених за умов безприв’язно-боксового утримання і доїння на доїльній
установці з паралельно-прохідними станками показали, що у корів 1-ї групи тривалість машинного доїння
була дещо вищою, ніж у корів 2-ї групи. Разовий надій
також був вищий у корів 1-ї групи – на 0,5 кг. При цьому
відмічена різниця за середньою інтенсивністю видоювання на користь корів 1-ї групи. За максимальною
інтенсивністю видоювання істотної різниці не встановлено.
Корови 1-ї групи на 0,87 кг (або на 6 %) переважали корів 2-ї групи за показником видоєності за 3 хв.
Величини ручного додоювання у корів у обох груп була
майже однаковою і складала 0,061-0,062 мл, що вказує на високу повноту видоювання.
Висновки. За різних варіантів безприв’язного
утримання встановлена тенденція до підвищення
молочної продуктивності корів з нижчою вгодованістю
(до 3-х балів) порівняно з коровами вищої вгодованості (від 3-х до 4-х балів).
У корів з нижчою вгодованістю середня та максимальна інтенсивність видоювання вищі, порівняно з
коровами вищої вгодованості, а тривалість видоювання нижча.
Найкращі показники видоювання відмічені на установці «Карусель».

2. Луценко М. Дослідження процесу доїння корів у
спеціалізованих доїльних залах /М. Луценко, Д.
Зволенко// Техніка і технології АПК. – №9 (36). –2012.
– С. 31-34.
3. Більченко Г. Молочний ринок на порозі глобальних змін /Г. Більченко// Агроексперт. – № 4(45). –
2012. –С. 100-102.
4. A body condition scoring chart for Holstein dairy
cows / Edmonson A.J. [et al.] // Journal of Dairy Science
– 1989. – Vol.72. – P. 68–78.
5. Berry D. P. Body condition score and live-weight
effects on milk production in Irish Holstein-Friesian dairy
cows /D. Berry, P. Dillon// Animal Science. – 2007. –
Vol.1. – Р.1351–1359.
6. Body condition score and its association with dairy
cow productivity, health, and welfare / Roch J.R. [et al.] //
Journal of Dairy Science – 2009. Vol.92. – P. 5769–5801.
Аннотация. Приведены результаты исследований
влияния упитанности коров украинской чернопестрой молочной породы на показатели молокоотдачи при беспривязно-боксовом содержании и доении на разных установках. Установлена тенденция к
повышению молочной продуктивности коров с более
низкой упитанностью (до 3-х баллов) по сравнению с
коровами с высшей (от 3-х до 4-х баллов) упитанностью. У коров с более низкой упитанностью средняя
и максимальная интенсивность выдаивания выше, по
сравнению с коровами с высшей (от 3-х до 4-х баллов) упитанностью, а продолжительность выдаивания
ниже. Лучшие показатели выдаивания отмечены на
установке «Карусель».
Summary. Results of influence body condition in milk
output of cows Ukrainian Black –and-White dairy breed by
loose boxed-keeping and milking in different settings.
The established trend of increasing milk production of
cows with lower fatness (up to 3 points) compared to
cows with higher (from 3 to 4 points) fatness. Cows with
fatness below average and maximum intensity hopes
higher compared to cows with higher (from 3 to 4 points)
fatness and duration hopes lower. Best performance
hopes marked on the installation of «Carousel».

Стаття надійшла до редакції 31 серпня 2015 р.
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Новітня зарубіжна і вітчизняна аграрна техніка:
День поля від НімАЦ
Розкидачі добрив AXIS виробляються у двох модифікаціях: AXIS 20.1 та AXIS 30.1. Вони обладнуються
новою системою Granusafe, яка дбайливо подає добриво на розкиднi диски. Оптимальне узгодження
мішалки, яка повільно пульсує і здійснює лише 17 об/хв,
та розмірене подавання добрив на лопаті розкидних
дисків за рахунок спеціальної форми дозувального
каналу дозволяє досягти оптимального утворення
потоку добрив. Таким чином запобігається утворення
завихрень повітря та руйнування гранул добрива. За рахунок
цього зберігається структура
грануляту
та
його динамічні
характеристики.
Частота обертання розкидних
дисків – 900
об/хв, що за
рахунок більш
високої частоти
внесення добРис. 7 – Розкидач добрив AXIS фірми
рива дозволяє
«Rauch» (Німеччина)
досягти рівномірного, точного поздовжнього розподілення добрив та
оптимальної енергії викиду. В результаті отримують
точні діаграми розкидання. Виробляє фірма «Rauch» і
причіпні розкидачі (табл. 1).

отримала у 2013 році золоту медаль найпрестижнішої
виставки в Європі «Agritechniсa-2013».
АХМАТ – це революційна система вимірювання
подачі і регулювання внесення добрив для дводискових розкидачів AXIS в режимі онлайн на основі радіолокації. Компанія RAUCH представила вперше у світі
розкидач добрив, який у повному автоматичному
режимі регулює точний розподіл добрив з урахуванням бажаної ширини захвату та умов зовнішнього
середовища. Нарівні з цим досягається вкрай висока
точність внесення добрив під час руху розкидача.

Рис. 8 – Розкидачі фірми «Rauch» на демонстраційному
майданчику

Таблиця 1
Коротка технічна характеристика причіпних розкидачів
добрив фірма «Rauch»
Максимальне завантаження добривом, кг

8.560

Об’єм бункера, л

7.000

Допустима повна маса, кг

3.440

Навантаження на зчіпний пристрій трактора, кг

12.000

Довжина з розкидачем, м

6,6

Ширина, м

макс. 2,70

Висота, м

3,15

Колія, м

Рис. 9 – Розкидач фірми «Rauch» в роботі

1,80/2,00

Шини

520/85 R42 AC85

Макс. додат. транспортна швидкість, км/год
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Фірма «Rauch» постійно удосконалює свої розкидачі. Підтвердженням цьому є технологія АХМАТ, яка
* Продовження статті. Початок див. у № 10, 2015 р.
№ 11 (74) листопад 2015 р.

Робота машини контролюється в режимі онлайн з
одночасним обліком зміни фізичних властивостей
добрив, а розподіл і дозування коригується з урахуванням цих змін. Необхідність контролю діаграми розкидання за допомогою практичного переносного/портативного набору контролю внесення добрив або
необхідність налаштування розкидача вручну відпа-
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дає. Завдяки інноваційній і такій, що не вимагає обслуговування, техніці радіолокації, встановленій під розкидними лопатями, показник рівномірності розподілу
добрив у пелюстках зони розсіву постійно вимірюється під час руху машини в автоматичному режимі.
Широкий спектр ґрунтообробної і посівної техніки
пропонує для аграріїв України фірма «Horsch»
(Німеччина). Заслуговує на увагу посівний агрегат

Horsch Focus TD (рис. 10).
Цей агрегат створює сприятливі умови для росту
рослин у ґрунті. Обробіток смугами здійснюється на
глибину до 35 см. Завдяки цьому насіння засівається у
зволожений та ущільнений шар ґрунту, має добре
капілярне постачання води та досконалі повітрянокапілярні умови, що прискорює сходження рослин та
сприяє їх глибокому укоріненню. Універсальність агре-

Рис. 10 – Машини фірми Horsch на стаціонарному показі

Рис. 11 – Ґрунтообробно-посівний агрегат фірми Horsch
в роботі
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гата Focus TD дозволяє використовувати його в різних
системах обробітку ґрунту.
Посівний агрегат Horsch Focus TD (Horsch,
Німеччина) має такі конструкційні особливості:
- стояки Terra-Grip з вузькими лапами глибоко розпушують ґрунт, вивільняючи зону росту кореневої
системи від рослинних залишків;
- великий бункер (до 5000 л);
- здатність зігнутих дисків працювати як для вирівнювання, так і для гребенеутворення (залежно від виду
посівної культури);
- сошник Turbo-Disc з інтегрованим прикочувальним роликом копіює ( до 15 см) мікрорельєф поля;
- високий ступінь притискного зусилля сошників –
до 120 кг.
Заслуговує на увагу аграрних підприємств України
також компактна дискова борона для стерньового і
передпосівного обробітку ґрунту Joker та надійний
культиватор для інтенсивного обробітку ґрунту Tiger.
В умовах великих господарств може бути ефектно
використана пневматична сівалка точного висіву
«Maestro» фірми Horsch, яка встановила світовий
рекорд – за 24 години 450 га точного висіву. Вона працює зі швидкістю до 15 км/год, обладнана бункером
для добрив та насіння об’ємом 9000 л; продуктивність
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сівалки – 200-250 га/ добу.
Основними перевагами сівалки Maestro SW перед
іншими є: відсутність насіннєвих ящиків на посівних
секціях, що дозволяє працювати агрегату без заправлення цілий день; розміщення посівних механізмів на
одній паралелограмній підвісці; наявність пристрою
для контролю якості укладення насіння та ін.
Слід зауважити, що фірма «Horsch» постійно працює над створенням нової техніки. Тому не випадково
срібною медаллю однієї з найпрестижніших у світі міжнародних виставок «Agritechnika» (Німеччина) відзначено інноваційну розробку фірми «Horsch» – дозатор для точного висіву зернових та ріпаку.
Відомо, що тенденція до зменшення густоти посіву
зернових і ріпаку збільшує потребу в техніці для сівби
цих культур. До того ж випробування довели, що,
окрім підвищення врожайності, виникає потенціал
економії насіннєвого матеріалу, добрив і фунгіцидів.
Фірма «Horsch» виготовляє нову інноваційну дозувальну техніку, яка базується на платформі рядкової сівалки Pronto DС. Подача насіннєвого матеріалу здійснюється з центрального бункера за допомогою центрального дозатора. Попередньо дозоване насіння
пневматично подається в розподільник, звідки і
потрапляє у відповідний висівний ряд. Тобто до сош-
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частоту відділення насіння, що дозволяє зберегти продуктивність нинішніх рядкових сівалок навіть на швидкості від 10 до 12 км/ч.
Новий дозатор точного висіву може реалізувати норму висіву в 240 насінин на 1 м2 за
робочої швидкості 12 км/год і відстані між
рядками в 15 см. Висока частота висівання за
високої швидкості руху не дозволяє впевнено
досягати коефіцієнта варіації (VK) за умови
посіву в поздовжньому напрямку на кукурудзі
та цукрових буряках (від 20 до 30%). Проте
новий розрізнювальний дозатор досягає на
практиці показників VK на рівні від 40 до 50%,
що наближається до показників класичних
пунктирних сівалок. Це рішення удосконалює
існуючу пневматичну рядкову посівну техніку
до рівня пунктирної сівалки без втрати типового для рядкової техніки високого виробітку.
Німецька компанія AMAZONE вже давно
довела якість, продуктивність та рентабельність своїх машин. І кожен відвідувач Дня поля
мав можливість самостійно переконатися в
цьому на власні очі. На полі, де демонструвався обробіток ґрунту та сівба ріпаку працювала
нова лінійка широкозахватної ґрунтообробної
техніки AMAZONE мульчуючий культиватор
Cenius 7003-2TX (рис. 12), та Catros+120032TS, висів проводився вже давно відомою
всім механічною сівалкою D9 4000 Super.
Новий Cenius TX з шириною захвату 7 метрів показував ідеальну якість роботи на
основному обробітку ґрунту. Він може працювати на глибину від 5 до 30 см, проводити
середній і поверхневий обробіток по стерні та
глибоке розпушування під просапні культури
від 20 до 30 см.
Саtros+12003-2TS з шириною захвату 12
метрів підходить для швидкої, поверхневої обробки
стерні з інтенсивним змішуванням, на глибину від 4 до
15см., безперебійно працює навіть на великій кількості соломи. Робоча швидкість – 15-20 км/год.
Можлива зміна робочої ширини без інструментів з 12
до 8 метрів.
На майданчику була побудована штучна смуга

Рис. 12 – Ґрунтообробний агрегат фірми Amazone

ника насіннєвий матеріал подається звичайним
чином, як у стандартній сівалці. Кожен висівний ряд
має на верхній стороні сошника дозувальний пристрій
для розрізнення потоку насіння з розподільника. У
цьому дозувальному пристрої хаотичний, дозований
лише за обсягом потік насіння доопрацьовується і
насінини по одній подаються в трубку. На виході з
дозувального пристрою отримуємо бажаний, упорядкований однозерновий потік насіння. Нова технологія
пунктирного посіву зернових забезпечує високу

Рис. 13 – Причіпний обприскувач фірми Amazone
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перешкод для показу стабілізації штанги в роботі
обприскувача на нерівних полях та полях з різноманітними перешкодами. Гарно показати себе на смузі
перешкод вдалося й причіпному обприскувачу компанії AMAZONE 6200 Super з штангами SuperL шириною
захвату 36 метрів та з системою автоматичного управління штангами Distance Control, який працював на
мінімальній висоті обробки 0,5 м. Завдяки паралелограмній підвісці та чотириразовій стабілізації
штанг,штанга постійно знаходилася в оптимальному
горизонтальному та вертикальному положенні. Свою
роль тут зіграло й те, що самі ж штанги завдяки спеціальній конструкції профілю, запозиченої з літакобудування, є міцними, але знову ж таки – дуже легкими.
На оглядовому майданчику компанія AMAZONE експонувала вже давно вподобані аграріями машини –
причіпний обприскувач UX 3200 Special (рис. 13) з
шириною захвату 24 метра та розкидач добрив ZA-M
1501 з об’ємом бункера 1500 літрів та додатковими
надставками для збільшення об’єму до 3 000 літрів на
візку. Як захисний «пакет» у навісний агрегат ZA-M
1501 в серійній комплектації вбудована система
AMAZONE SoftBallisticSystem. Мішалка, дозувальні
елементи і розподільні диски оптимально адаптовані
один до одного. Це дозволяє зберегти добрива і гарантує якісне їх розподілення по всій ширині захвату.

комбікормів.
Г р у п у
фахівців
з
УкрНДІПВТ
ім.
Л.
Погорілого
зацікавила
причіпна
мобільна
установка
для приготування кормів
Рис. 16 – Машина RGM 3500 в роботі
(рис. 15).
Вона складається з рами, одновісної ходової частини, дробарки, змішувача та механізму приводу.
Бункер-змішувач
має
місткість 3500 кг, продуктивність дробарки становить до
5 т/год, маса установки –
4400
кг,
максимальна
потужність приводу – 150 к.
с., максимальна швидкість
транспортування – 40 км/год.
Бортовий комп’ютер установки дозволяє готувати комбікорм з 99-ти компонентів
за
99-ма
рецептами.
Рис. 14 – Сховища зерна торгової марки RIELA
Приймальний бункер для
твердих добавок та дозувальНа Дні поля в НімАЦ ТзОВ «РІЛЯ Україна», офіційний ний пристрій для рідких компонентів виготовлені з
представник торгової марки RIELA в Україні, пропону- нержавіючої сталі. За рахунок використання в конвала відвідувачам сховища зерна (рис. 14), сушарки, струкції пневмопроводів агрегат без застосування
зерноочисні машини та обладнання для приготування будь-яких допоміжних технічних засобів та без використання ручної праці здатний самостійно завантажувати сировину та вивантажувати готовий комбікорм у
господарські склади та бункери систем роздавання
кормів.
Конструкція установки дозволяє по черзі об’їздити
фермерські господарства і готувати комбікорм безпосередньо в господарстві фермера (рис. 16). Установка
може бути ефективно використана в обслуговувальних кооперативах.
Підприємство ТД Агробіотех (м. Київ) пропонувало
відвідувачам Дня поля стимулятори росту і розвитку
рослин Стимпо та Регоплант, використання яких
забезпечує підвищення врожайності сільськогосподарських культур на 10-30% та захищає їх від шкідників та хвороб.
За 25 років, з моменту організації Інституту біоорганічної хімії та створення науково-технологічного
Центру «Агробіотех» Національної Академії наук та
Рис. 15 – Мобільна установка RGM 3500 для приготування
Міністерства освіти і науки, розроблені і зареєстровакормів
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ні 15 екологічно безпечних регуляторів росту рослин.
Частина цих регуляторів зареєстровані в Російській
Федерації, Республіці Білорусь, Казахстані, Німеччині,
Китаї. За останні 7 років у рамках міжнародного співробітництва (підтримка українського науково-технологічного центру та фінансування 3-х проектів США)
проведено комплекс фундаментальних і прикладних
досліджень зі створення природних полікомпонентних
біостимуляторів росту рослин, які мають крім регуляторних властивостей ще біозахисні (інсектицидні, акарицидні і нематоцидні) властивості. Проведено комплекс фундаментальних досліджень і розкрито механізм фізіологічної дії біозахисного ефекту. Доведено,
що біостимулятори активізують синтез малих регуляторних si/mi RNA, які є основними складовими імунної
системи рослин проти хвороб, шкідників, у т.ч. нематоди. Розроблено методи виділення si/mi RNA. В основу цих досліджень покладено відкриття феномена RNA
інтерференції лауреатами Нобелівської премії 2006 р.
в галузі фізіології та медицини американцями Ендрю
Фаєром і Крейгом Меллоу. Використання біостимуляторів сприяє збереженню генетичного потенціалу рослин, поліпшенню якості посівів, зменшенню залишкових кількостей пестицидів і мікотоксинів у продукції,
підвищенню стійкості до хвороб, шкідників, стресів,

зниженню надходження іонів важких металів і радіонуклідів у рослину. Біостимулятори позитивно впливають на мікрофлору грунту (фосфатмобілатори і
азотфіксатори), що забезпечує підвищення ефективності засвоєння елементів живлення на 25-30% і дозволяє на 25% знизити норму добрив без зниження
економічного ефекту. Показано, що ознаки стійкості
рослин під впливом біорегуляторів успадковуються і
проявляються в другому і навіть у третьому поколінні
без розщеплення.
Створено промислове біотехнологічне виробництво серії нових регуляторів росту рослин, в т.ч. і з біозахисним ефектом, здатне забезпечувати аграріїв на
10 млн. гектарів посівів основних с/г культур, 38%
виробленої продукції поставлено на експорт.
Підприємство «Техновектор» (м. Київ) демонструвало на Дні поля універсальні навантажувачі та техніку для подрібнення гілок дерев і розколювання деревини зарубіжного виробництва. Воно пропонувало
компактні фронтальні і телескопічні навантажувачі 6ти моделей фірми «Kramer» (Німеччина) (рис. 17) та
багатофункціональні міні-навантажувачі 6-и моделей
виробництва фірми «Avant» (Фінляндія) (рис. 18), яка
виробляє більше 150 видів швидкознімного обладнання до своїх мінінавантажувачів.
Ця фірма реалізує
на
ринку
України
також
машини дискового
типу для подрібнення гілок дерев
ф
і
р
м
и
«Wallenstein»
12-и
Рис. 17 – Фронтальні і телескопічні (Канада)
моделей та баранавантажувачі фірми «Kramer»
(Німеччина)
банного
типу
фірми «Jo Beau»
(Бельгія)
10-и
моделей. Для розпилювання стовбурів дерев та їх розколювання фірма
«Техновектор»
пропонувала дровокільні станки 4-х
моделей
фірми
«Japa» (Фінляндія).
Чи не вперше
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Рис. 18 – Багатофункціональний
«Кобзаренка».
навантажувач серії 200
Однією з останфірми «Avant» (Фінляндія)
ніх
ефективних
розробок Заводу
«Кобзаренка»
є
розчинно-заправна станція ВНЦ-16,
яка
призначена
Рис. 19 – Професійний подрібнювач для приготування і
гілок
транспортування
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33Р та мінеральних добрив.
БТУ-Центр рекламував на Дні поля в НімАЦ біодеструктори стерні; грунтові біокомплекси БТУ-р
(БІОNРК); ліпосам; азотофіт-р; органік-баланс; фітоцид; біоінокулент; БТУ-т та інші. Спеціалісти БТУ-центра розробили для вирощування основних сільськогосподарських культур технологічні карти.
Для представників тваринницьких підприємств
також була запропонована цікава програма. Після
завершення першої частини програми всі відвідувачі

зустрілися за спільним обідом з прохолодним пивом.
У цілому Дні поля, що їх проводить Німецький
аграрний центр, користуються популярністю серед
аграріїв України.
Аннотация. В статье приведена информация о
новой зарубежной и отечественной сельскохозяйственной технике, которая экспонировалась в День
поля в Немецком аграрном центре Украины (НимАЦ),
с. Поташ Черкасской области.
Summary. This article provides information on the latest domestic and foreign agricultural machinery, which
was exhibited at the Field Day in the German agricultural
center of Ukraine (German Agrarian Center) in Potash village of Cherkasy region.

Стаття надійшла до редакції 23 вересня 2015 р.

Рис. 20 – БТУ-Центр на Дні поля в НімАЦ
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Різне
Інформаційне повідомлення про підписання Договору
щодо створення в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Німецько–українського освітньо–демонстраційного
аграрного Центру
8 жовтня 2015 року в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого відбулось підписання Договору про створення НімецькоУкраїнського демонстраційно-освітнього аграрного центру. Метою проекту є забезпечення передумов для
навчання і підвищення кваліфікації науково-педагогічних
кадрів та студентів вищих навчальних закладів аграрного
спрямування, а також фахівців і механізаторів агропідприємств України із залученням найсучаснішої німецької
агротехніки та високоефективних агротехнологій.
З української сторони Договір підписав директор
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого Кравчук Володимир
Іванович, з німецької – представник компанії GFA

Consulting Group GmbH Анна Лісон-Кульке.
Під час підписання Договору були присутні: директор
Департаменту науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі Міністерства аграрної політики та продовольства України Хоменко Олег
Миколайович, заступник директора Департаменту –
начальник Управління технічної політики в АПК
Міністерства аграрної політики та продовольства України
Гринько Павло Васильович, виконувач обов’язків директора Державної установи "Науково-методичний центр
інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності
вищих навчальних закладів "Агроосвіта" Іщенко Тетяна
Дем’янівна, начальник відділу університетської
освіти Департаменту вищої освіти Міністерства
освіти та науки України Рибалко Алла Вікторівна,
представник Федерального міністерства продовольства та сільського господарства
Німеччини Антьє Фрезе, керівник проекту
НіМАЦ Рене Мілке та Кетрін Дінге, представник
Українсько-Німецького агрополітичного діалогу
(APD) Марія Ярошко, представники німецьких
компаній CASE, Claas, Lemken, Horsch, Holmer,
Strube, Limagrain, Stefes, Norika, Chminova та
Торгового дому "Соєвий вік".
Інформаційне повідомлення підготував
заступник директора УкрНДІПВТ
ім. Л. Погорілого,канд. техн. наук
Гусар В.

© Гусар В., 2015
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Булгаков В., академік НААН, Войтюк Д., член-кор. НААН, Учні академіка Василенка П. М. (НУБіП України)

Міжнародна наукова конференція з сучасних
проблем землеробської механіки
У статті наведена інформація про міжнародну наукову конференцію з сучасних проблем землеробської
механіки.
Ключові слова: Академік Василенко П. М., XVІ Міжнародна наукова конференція, 115 річниця від дня народження.
17-19 жовтня 2015 року в Національному університеті біоресурсів і природокористування України відбулась XVІ Міжнародна наукова конференція з сучасних
проблем землеробської механіки, присвячена 115річниці від дня народження видатного вченого України
в галузі агроінженерії, академіка Петра Мефодійовича
Василенка (1900-1999).
Цього року до чергової щорічної конференції, присвяченої пам’яті видатного вченого, її організатори
готувалися з великим піднесенням, оскільки багаточисельна агроінженерна спільнота, вчені та педагоги
галузі механізації і електрифікації сільського господарства, аспіранти та магістри, студентська молодь
мали святкувати 115-річницю від дня народження
корифея землеробської механіки в Україні – академіка
багатьох академій, доктора технічних наук, професора
Петра Мефодійовича Василенка.
До участі у роботі конференції було запрошено
майже 80 осіб – представників різних освітніх та наукових установ України, ветерани агроінженерної галузі, аспіранти, студенти й магістри.
До початку конференції було підготовлено та
завчасно видано монографію, присвячену життю та
діяльності академіка Василенка П.М. У ній надруковано біографію вченого, його наукову школу, список
праць, спогади найближчих учнів, а головне – побачили світ найбільш повні спогади самого вченого, який
прожив складне, але й яскраве життя, що охопило
майже усе ХХ сторіччя. До цієї знаменної події були
також видані збірник наукових праць (2 томи) та збірник тез доповідей учасників Міжнародної наукової конференції.
Відкриваючи конференцію, голова Оргкомітету,
ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України, д-р пед. наук, професор
Ніколаєнко С.М. підкреслив (рис. 1), що засновник
землеробської механіки в Україні, її корифей та фундатор академік Василенко П.М. майже усе своє життя
плідно працював саме в нашому університеті, створюючи, своєю видатною науковою та педагогічною
діяльністю ґрунтовні основи підготовки висококласних
спеціалістів та науковців для галузі сільського господарства України, а також близького та далекого зарубіжжя. Не кожний університет може пишатись тим,
наголосив проф. Ніколаєнко С.М., що у його стінах
майже 70 років плідно працювала така видатна науково-педагогічна постать зі світовим ім’ям, фундаментальні праці якого перекладені багатьма мовами і

видані у багатьох країнах світу. Ним підготовлені біля
100 кандидатів та докторів наук для України та світу.
Яскравим є те, що праці вченого у галузі землеробської механіки були вдало використані навіть у космічній
галузі, а його, без перебільшення, перша у світі монографія, видана у 1964 році і присвячена автоматизації
сільського господарства, була офіційно визнана ООН,
як видатне світове видання аграрної науки.

Рис. 1 – Ректор Національного університету біоресурсів і
природокористування України проф. Ніколаєнко С.М.
відкриває конференцію

Лунає Гімн України – урочиста, хвилююча мить і наукова конференція розпочинає свою роботу (рис. 2).

Рис. 2 – Президія конференції під час виконання Гімну
України: зліва-направо: Шпак В.Ф., Мороз О.О.,
Михайлович Я.М., Ніколаєнко С.М., Войтюк Д.Г.,
Козаченко Л.П., Булгаков В.М., Адамчук В.В.
© Булгаков В., Войтюк Д., 2015
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Першу частину пленарного засідання конференції
було розпочато з виступів видатних випускників
факультету механізації сільського господарства
Української сільськогосподарської академії (тепер це
НУБіП) – колишнього голови Верховної Ради України
Мороза О.О. та депутата Верховної Ради України
Козаченка Л.П.
Мороз О.О. (рис. 3) у своєму виступі наголосив, що
ще за часів його навчання на факультеті механізації
сільського господарства в УСГА, він багато разів слухав лекції академіка Василенка П.М. і був, як і більшість
студентів-механіків, вражений на його лекціях тією чіткою і логічною думкою щодо будови конструкцій сільськогосподарських машин і їхніх робочих органів, теорії і розрахунку конструкційних і динамічних параметрів складних машин і машинних агрегатів, які використовуються у сільському господарстві. За тих часів
Україна була фактично флагманом не тільки у виробництві сільськогосподарської продукції, а й сама створювала й випускала до майже усі машини аграрного
комплексу. Але зараз, на жаль, на думку доповідача,
механізація, як і взагалі галузі сільського господарства
України, переживають дуже складні часи. Майже
вщент зруйнована вітчизняна галузь сільськогосподарського машинобудування призводить до масової
закупівлі складної сільськогосподарської техніки за
кордоном, ставлячи власного товаровиробника у
повну залежність від закордонних монополістів. Але
найголовніше на думку Олександра Олександровича є
те, що саме зараз виникає ще більша загроза, яка стосується не тільки галузі сільського господарства нашої
країни, а й усього суспільства, яка пов’язана з вичерпанням строку дії мораторію на продаж землі в Україні
на початку наступного року. Якщо не відбудеться відтермінування дії цього мораторію на новий строк, з
хвилюванням наголосив Мороз О.О., можуть відбутись
непередбачувані події, які здатні, на його погляд,
вщент зруйнувати не тільки сільське господарство
країни, а й взагалі все українське село. Цього ніяк не
може допустити український народ – власник цієї
землі. Доповідач закликав учасників конференції офіційно звернутись до керівництва держави про недопущення продажу землі в Україні. Учасники конференції з
піднесенням підтримали цю вкрай важливу пропозицію і підписали колективного листа Президенту країни.

Виступ депутата Верховної Ради України
Козаченка Л.П. (рис. 4) був присвячений загальному
аналізу світових тенденцій у розв’язанні доволі гострої
продовольчої проблеми, яка зараз існує в цілому у світі
та й в України також. На думку доповідача, Україна
зараз вже поступово займає (а повинна й далі твердо
займати) провідне місце серед країн світу в глобальному постачанні продовольчих ресурсів на світовий
ринок. Доповідач навів досить ґрунтовний аналіз перспектив виробництва сільськогосподарської продукції
в Україні, її структури, витрат тощо. Пролунали навіть
гасла про щорічне виробництво в Україні зерна на рівні
120 млн. тонн та й вище.

Рис. 3 – Виступ Олександра Олександровича Мороза на
пленарному засіданні конференції

Рис. 5 – Про вчителя розповідає член-кор. НААН
Войтюк Д.Г.

Рис. 4 – Леонід Петрович Козаченко окреслює задачі
сільського господарства країни на найближчу перспективу

Однак, слід підкреслити, що теоретично це цілком
можливо, але для реалізації цієї тези організаційні,
технологічні, технічні можливості потужностей сучасного сільського господарства України навряд чи зроблять більш-менш реальним досягнення такої мети. А,
насамперед, екологічні та соціальні наслідки цієї перспективи можуть бути цілком непередбачуваними.
У цілому зрозуміло, що без суттєвої державної підтримки, без проведення конкретних досить глобальних
агробіологічних, технічних, екологічних та економічних
досліджень, і значних комплексних, принципово нових
технічних, технологічних та організаційних перетворень на державному рівні в аграрній сфері країни, реалізація цієї пропозиції навряд чи можлива в найближчому майбутньому. Розгалужена, високотехнологічна,
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економічно обґрунтована і, найголовніше, високоприбуткова галузь, саме для її виробників – ось реальна
перспектива, ключова задача подальшого розвитку
сільського господарства України, що була накреслена
донедавна видатними вченими-аграріями нашої держави.

Рис. 6 – Академік В.М. Булгаков розповідає про життєвий
та науковий шлях свого вчителя Петра Мефодійовича
Василенка

Далі, після виступів найближчих учнів академіка
Василенка П.М., член-кор. НААН Войтюка Д. (рис. 5) і
академіка Булгакова В. (рис. 6), які підготували і виголосили свої спогади про яскраві події життя і діяльність
свого дорогого вчителя, ґрунтовну наукову доповідь
про широке дослідження та застосування різних видів
палив (в тому числі й біопалива) в експлуатації модернізованих тракторів вітчизняного виробництва зробив
на пленарному засіданні конференції директор
Національного наукового центру “Інститут механізації
та електрифікації сільського господарства” НААН, академік НААН Адамчук В.В. (рис. 7). Викладені доповідачем матеріали всебічних експериментальних досліджень та випробувань, які проведені в наукових підрозділах ННЦ “ІМЕСГ”, а також досить вдалі конструкторські напрацювання останніх років, свідчать про те,
що можливе більш широке і ефективне використання
машинно-тракторних агрегатів із застосуванням різних видів пального. У своєму виступі Адамчук В.В. торкнувся також питань тісної плідної співпраці академіка

Рис. 7 – Наукова доповідь директора Національного
наукового центру “Інститут механізації та електрифікації
сільського господарства” академіка Адамчука В.В.
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Василенка П.М. з науковцями УНДІМЕСГу і закликав
відновити зараз таку сумісну роботу, об’єднуючи у
подальшому академічну, галузеву та університетську
науки для одержання більш вражаючих і яскравих
результатів.
Особливу увагу учасників конференції привернув
виступ канд. техн. наук, докторанта Кувачова В.П., підготовлений ним разом з чл.-кор. НААН, д-р техн. наук,
проф. Надикто В.Т., проректором з наукової роботи
Таврійського державного агротехнологічного університету, який був присвячений розробці та застосуванню колійної та мостової систем землеробства, які, до
речі, набувають все більшого застосування у високорозвинених країнах світу. Створені зараз теоретичні та
експериментальні напрацювання у цьому напрямі дозволяють науковцям України вже зараз пропонувати
вітчизняним товаровиробникам сільськогосподарської продукції більш широке застосування цих систем
землеробства, оскільки вони в багатьох випадках
мають цілком реальні переваги перед іншими традиційними системами.
Цікавими для учасників пленарного засідання конференції були виступи проф. Мельника В.І. з
Харківського національного технічного університету
сільського господарства імені Петра Василенка стосовно розробки нових систем землеробства та проф.
Ветохіна В.І. з Національного технічного університету
України “Київський політехнічний інститут” стосовно
проектування перспективних ґрунтообробних процесів і знарядь.
Серед інших доповідачів пленарного засідання слід
відзначити виступи професорів Лисенка В.П. з
Національного університету біоресурсів і природокористування України та Захарчука О.В. з Національного
наукового центру “Інститут аграрної економіки”
Національної академії наук України.
У роботі конференції взяли участь Президент
Української асоціації аграрних інженерів, колишній
депутат Верховної Ради України Шпак В.Ф. та генеральний-виконавчий директор цієї асоціації Кульгавий
В.Ф.
Цього ж дня відбулись секційні засідання конференції, де на шести секціях були заслухані цікаві доповіді молодих та досвідчених науковців і викладачів про
нові наукові дослідження в галузі землеробської механіки, механізації, електрифікації та автоматизації сільського господарства.
Наступного року право проведення чергової конференції з сучасних проблем землеробської механіки
було надано Сумському національному аграрному університету.
Делегація від учасників наукової конференції
поклала квіти на могилу академіка Василенка П.М.
Силами викладачів і студентів механіко-технологічного факультету та факультету конструювання і дизайну
НУБіП для учасників конференції був даний цікавий
концерт художньої самодіяльності. Яскраві, проникливі, патріотичні власні вірші пролунали з вуст видатного
поета-пісняра сучасності, духовного наставника інженерів-механіків аграрного виробництва, Народного
артиста України Крищенка В.Д., який також був учасником цієї конференції.
Величезну роботу з організації проведення цієї
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наукової конференції провели декан механіко-технологічного факультету професор Михайлович Я.М. та
факультету конструювання і дизайну доцент Ружило
З.В., інші співробітники факультетів.
Наукова конференція в галузі проблем землеробської механіки, яка була присвячена 115-річниці від
дня народження академіка Василенка П.М., у черговий
раз продемонструвала суттєві досягнення вітчизняних
вчених галузі агроінженерії, їх прагнення інтегруватись
у світову агроінженерну науку, творчий пошук у розробці нових теорій, конструкцій та технологій високотехнологічного сільського господарства. Конференція
пройшла у діловому і конструктивному тоні і дала можливість фахівцям обмінятися цікавою інформацією про

останні здобутки в агроінженерії й окреслити перспективні напрями подальших досліджень із сучасних проблем землеробської механіки. Завершилась конференція фотографуванням на згадку (рис. 8).
Аннотация. В статье приведена информация о
Международной научной конференции по современным проблемам земледельческой механики.
Summary. The article presents information about the
Іnternational scientific conference on modern problems of
agricultural mechanics.
Стаття надійшла до редакції 26 жовтня 2015 р.

Рис. 8 – Учасники Міжнародної наукової конференції “Сучасні проблеми землеробської механіки”
Заришняк А., віце-президент-головний вчений секретар НААН, академік НААН, Булгаков В., академік НААН

ВПЕВНЕНІ КРОКИ У МАЙБУ ТНЄ.
Національному науковому центру “Інститут механізації
та електрифікації сільського господарства”
Національної академії аграрних наук України 85 років
Національний науковий центр “Інститут механізації та
електрифікації сільського господарства” був створений
12 липня 1930 р. в системі Наркомзему УРСР як
Український науково-дослідний інститут механізації і
електрифікації сільського господарства (УНДІМЕСГ) з
розташуванням у м. Харкові (Наказ НКЗС УРСР за
№222/2910 від 12.07.30 р.).
Перед інститутом тоді були поставлені основні
завдання з дослідження, обґрунтування та розробки
сільськогосподарських машин і обладнання для тракторної тяги: плугів, борін, сівалок, комбайнів, культива-

торів, снопов’язалок, молотарок, посівних машин; проведення порівняльних випробувань тракторів іноземного виробництва та ін. З початку свого існування інститут
був розміщений в невеличкому приміщенні, але вже
через рік він був переведений у більший будинок, а
чисельність співробітників досягла 112 чоловік. Для експериментальних польових досліджень було надано
земельну ділянку біля Харкова площею 1500 га. Згодом
у структуру УНДІМЕСГу було включено багато філіалів і
опорних пунктів, в тому числі Якимівська дослідна станція механізації сільського господарства у селищі
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Якимівка, Запорізької обл. (заснована ще у 1912 р. як
базовий пункт Бюро сільськогосподарської механіки
Вченого Комітету Департаменту Землеробства) та
Запорізька станція електрифікації сільського господарства, відкрита на острові Хортиця. У 1931 р. інститут
увійшов у структуру новоствореної Всеукраїнської академії сільськогосподарських наук.
Основними досягненнями інституту у 30-і роки минулого століття була розробка низки технічних засобів для
агрегатування тракторів, узагальнення і пропаганда
досвіду передовиків-механізаторів, розроблення і виготовлення вітродвигунів.

За період до 1941 року в інституті було виконано
чимало актуальних досліджень, які вивели інститут в ряд
кращих наукових установ Наркомзему УРСР. Інститут
двічі у 1939 р. і 1940 р. брав активну участь у Всесоюзній
сільськогосподарській виставці, демонструючи власні
конкретні розробки.
Так, до визнаних розробок інституту у 1937-1938 рр.
належить спроектований і виготовлений науковцемконструктором Перлі С.Б. вітродвигун Д-3 “УНДІМ”, який
показав високі результати випробувань, почав успішно
застосовуватись і був навіть використаний на дрейфвальній станції “Північний Полюс-1”, де керівником експедиції, як відомо, був видатний полярник І.Д. Папанін.
З початку Вітчизняної Війни у 1941 р. інститут був евакуйований у Саратовську область, де продовжував проводити дослідження в галузі механізації та електрифікації сільського господарства.
Відповідно до Постанови РНК УРСР №545 від 13 грудня 1943 р. УНДІМ (таку назву тоді мав інститут) 3 червня
1944 р. було переведено в Україну, але вже в місто Київ і
розміщено у збудованому в Голосієві приміщенні поблизу Київського сільськогосподарського інституту.
Після повернення з евакуації наукові дослідження
почали спрямовуватись на створення більш ефективних
технічних засобів для механізації трудомістких процесів
у рослинництві та тваринництві. У цей період у виконанні досліджень із землеробської механіки, механізації та
електрифікації сільського господарства почали брати
участь відомі українські вчені: А.А. Василенко, П.М.
Василенко, М.І. Медвєдєв, В.К. Заморський, П.І.
Андрусенко, В.Г. Кузьмінський, О.О. Омельченко та інші.
Якщо визначати найбільш суттєві наукові та конструкторські досягнення інституту у той час, то слід підкреслити, що за результатами досліджень були розроблені
перші в державі культиватори для міжрядного обробітку
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ґрунту в посівах просапних культур, догляду за парами,
удосконалено робочі органи картоплесаджалки та сівалок для роботи на підвищених швидкостях, було науково
обґрунтовано ряд нових пропозицій із удосконалення
технічних засобів для збирання зернових і кормових
культур, які були використані у створенні нових та модернізації машин, які почали випускатись промисловістю.
Саме у цей час, у 1949 р., розробки інституту мали
перше високе державне визнання, оскільки за створення картоплесаджалки та впровадження технології напівгребеневого садіння і вирощування картоплі провідному
науковцю інституту П.М. Настенку була присуджена державна премія СРСР в галузі науки і техніки.
Напівгребеневий спосіб вирощування картоплі застосовувався тоді в Україні на площі біля 700 тис. га.
У п’ятидесяті роки минулого століття тематика інституту була спрямована на завершення комплексної механізації вирощування сільськогосподарських культур та
виробничих процесів у тваринництві.
Отримані співробітниками інституту результати
нових досліджень були вдало впроваджені у виробництво нових та модернізованих технічних засобів для основного, передпосівного і міжрядного обробітку ґрунту,
внесення мінеральних та органічних добрив, сівби зернових і просапних культур з механічним перенесенням
мірного дроту (у квадратно-гніздовій сівбі), жниварки
для збирання зернових культур, нові технічні засоби для
збирання цукрових буряків, картоплі, кукурудзи і соняшника, післязбирального очищення зерна.
У 1952 р. на державному рівні було затверджено
першу Всесоюзну систему машин для комплексної
механізації сільськогосподарського виробництва, розроблену саме за методикою УНДІМу.
Згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від
17.07.1964 р. на інститут було покладено обов’язки
головного інституту в республіці в галузі механізації та
електрифікації сільського господарства; Якимівська,
Харківська і Львівська дослідні станції механізації сільського господарства були реорганізовані у відділення
інституту – Південне, Східне та Західне.
У 1974 р. науково-дослідний заклад переїхав до нової
будівлі в смт Глеваха Васильківського р-ну Київської
області, де функціонує і донині. Згідно з Указом
Президента України від 12.04.2000 р. інституту надано
статус Національного наукового центру з виконанням
функцій головного інституту і він отримав назву
Національний науковий центр “Інститут механізації та
електрифікації сільського господарства” Національної
академії аграрних наук України.
Якщо ретельно проаналізувати суттєві наукові та конструкторські розробки інституту, то слід підкреслити, що
ще у шестидесяті роки минулого століття колектив науковців разом з галузевими науково-дослідними установами розробив понад 50 технологічних процесів механізованого виробництва продукції рослинництва і тваринництва в різних ґрунтово-кліматичних зонах України, у
т.ч. внесення добрив та захисту рослин, технологічні
процеси терасування схилів і вирощування багаторічних
насаджень на терасах тощо.
Заводи України освоїли серійний випуск розроблених інститутом обладнання до картоплесаджалок для
хімічного знезаражування бульб картоплі, протруювач
для обробки насіння озимої пшениці, цукрового буряка,
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кукурудзи, ячменю, пневматичних обприскувачів ОП2000 та ОНШ-600.
До робіт науковців, які одержали загальне визнання
та широке впровадження у виробництво, відноситься
технологія потокового збирання зернових культур, яка
вперше стала впроваджуватися з 1965 року. Ця технологія збирання зернових та зернобобових культур одержала назву “української”. В колишньому СРСР вона щорічно застосовувалася на площі 12 млн. га, а в Україні – на
50% посівних площ.
У 1971 р. за розробку і впровадження у виробництво
технології потокового збирання зернових і зернобобових культур з одночасним подрібненням та вивезенням
соломи з поля співробітникам інституту М.Д. Галенку,
І.М. Капліну, І.Т Нікитенку та Ю.М. Шидловському у складі колективу виконавців присуджена Державна премія
УРСР в галузі науки і техніки.
У кінці 60-х років минулого століття інститут брав
активну участь у створенні тракторів Т-150К та Т-150 і
шлейфу сільськогосподарських машин для їх агрегатування. Пізніше вчені інституту були активними учасниками створення сімейства універсальних просапних тракторів марки ЛТЗ, розроблення пневматично-гумових
гусеничних рушіїв та інших типів рушіїв, які зменшували
техногенний вплив на ґрунт.
У 1970-х роках виконано ґрунтовні теоретичні та експериментальні дослідження нових технологій і створено
нові технічні засоби для виробництва зерна кукурудзи,
соняшника і сої. Так, у 1982 р. за участь у створенні і
впровадженні у виробництво приставки ППК-4 для збирання кукурудзи співробітники інституту М.В. Тудель,
В.Ю. Поєдинок і В.І. Кифоренко удостоєні Державної
премії УРСР в галузі науки і техніки.
Разом з Інститутом кормів розроблено технологію і
технічні засоби для збирання, подрібнення і зберігання
зерна кукурудзи у вологому стані. Ці розробки у 1986 р.
відзначені Премією Ради Міністрів СРСР. Лауреатами її
стали співробітники інституту: М.В. Тудель, В.І.
Кифоренко, М.І. Єсепчук.
На початку 1980-х років в інституті досліджено та
обґрунтовано параметри технічних засобів для сепарації, сушіння та зберігання зерна. Результати досліджень
передані Житомирському заводу “Вібросепаратор” який
розпочав серійний випуск сімейства віброцентрових
сепараторів типу БЦС продуктивністю від 25 до 100
т/год. Ці розробки захищені майже 50 патентами (в т.ч. і
за кордоном) та авторськими свідоцтвами. Інститут і
зараз плідно співпрацює з ВАТ “Вібросепаратор” зі
створення технічних засобів для післязбиральної обробки врожаю.
Колективом науковців інституту розроблено та
впроваджено у виробництво сімейство ярусних плугів
ПНЯ-4-40, ПНЯ-6-40 зі змінними робочими органами
до тракторів класу 3 і 5 та машини для безвідвального
обробітку і глибокого розпушування грунту ПЩН-2,5,
ЩП-3-70 та ЯР-70.
У 1993 р. за участь у розробці базової моделі і впровадження у виробництво ґрунтозахисної системи землеробства з контурно-меліоративною організацією
території М.Н. Нагорному у складі колективу виконавців
була присуджена Державна премія України в галузі
науки і техніки.
В інституті виконано комплексні дослідження із

застосування енергії стиснутого повітря для транспортування, підготовки до внесення та внесення мінеральних
добрив і хіммеліорантів, які були використані у проектуванні складів силосного типу для зберігання хіммеліорантів та у створенні конструкцій машин з пневматичними робочими органами: АВМ-8 – для внесення добрив у
грунт та ПШ-21,6 – для їх розсівання на поверхню грунту
тощо. Окрім того, інститут був співучасником створення
машини СТТ-10, а протягом наступного періоду створив
машини для внесення твердих мінеральних добрив
МВД-0,5; МВД-900; МВУ-5СПРО; МВД-9; МВД-5; МВД4; МРД-4.

Рис. 1 – Розкидач добрив МРД-5

Рис. 2 – Електротрактор ХТЗ-25-Е

Традиційно в інституті ведуться дослідження з механізації технологічних процесів у тваринництві. До серійного виробництва доведена доїльна установка МВС-12,
основою якої став новий доїльний апарат ДА-50. У 1983
р. було виготовлено 15 тис. пульсо-колекторів ДА
50.00.00, що забезпечило модернізацію майже півтори
тисячі доїльних установок в Україні.
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