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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 Т а р а с Ку т о в и й :
– С т а в к у з а К и т а й с ь к и м к р е д и т о м буд е з н и ж е н о ;
– З а п і д т р и м к и Є С с т в о р е н о р о б о ч у г ру п у з п и т а н ь
реформування рибного господарства України;
– Аграрії отримають дотації за лютий.
Ставку за кредитом двостороннього зернового
проекту між Державною продовольчо-зерновою
корпорацією України та китайською корпорацією
ССЕС буде знижено. Про це стало відомо в результаті зустрічі представників Мінагрополітики, керівництва ДПЗКУ з віце-президентом ЕкспортноІмпортного Банку КНР Юаньом Синьюнєм.
«Ставку за китайським кредитом буде знижено.
Обсяг пониження в процесі обговорення і є предметом
до затвердження китайською стороною. Головне, що
досягнуте принципове рішення», - прокоментував
Міністр агрополітики Тарас Кутовий.
Також партнери погодилися на використання кредитних коштів для реалізації двох взаємовигідних проектів: закупівлю вагонів-зерновозів в українських вагонобудівників через відкритий тендер та поставку засобів захисту рослин в Україну.
В березні 2017 року розпочала роботу робоча
група Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань реформування рибного господарства України. Наказ про її створення Міністр
аграрної політики та продовольства України Тарас
Кутовий підписав 13 березня 2017 року.
Перед робочою групою поставлено завдання інституційного аналізу функцій Державного агентства рибного
господарства та підготовка пропозицій щодо їх оптимізації. В результаті в Держрибагентстві мають бути ліквідовані бюрократичні функції, процедури та адміністративні
послуги, що не слугують реалізації держполітики у сфері

рибного господарства та регулювання рибальства, а
також дублюють функції інших органів виконавчої влади.
Крім того, робоча група має підготувати законодавчі
ініціативи для запровадження в Україні Фонду підтримки
рибної галузі та впровадження сертифікату походження
вилучених водних біоресурсів (сертифікат походження
риби), аналоги яких давно успішно існують в європейських країнах.
Для юридичного аналізу кращих європейських практик та розробки необхідного законодавчого поля робоча
група тісно співпрацюватиме із експертами Офісу підтримки реформ Мінагрополітики.

22.03.2017 року на засіданні Уряд ухвалив постанову, відповідно до якої аграрії зможуть отримати бюджетну дотацію за підсумками діяльності у лютому 2017
року.
«Уряд та Мінагрополітики прийняли усі необхідні
документи для виплати дотацій сільгоспвиробникам.
Проте, терміни набуття чинності цих актів передбачають такі виплати лише за підсумками березня. Для
того, щоб виробники змогли отримати кошти за
лютий, було прийнято відповідне рішення і ухвалено
постанову», - зазначила заступник Міністра Олена
Ковальова, коментуючи прийняття документу.
Документом передбачається, як виняток, надати
право на отримання бюджетної дотації за підсумками
роботи у лютому 2017 року сільгосптоваровиробникам, які станом на 31 грудня 2016 року перебували у
реєстрі спецрежиму ПДВ, та станом на 1 березня 2017
року були платниками ПДВ та здійснювали діяльність
відповідно до п.3 Ст. 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України".

Крім того, постановою затверджується таблиця
відповідності КВЕДів до кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД.
У законі «Про державну підтримку сільського господарства України», дотація передбачена виробникам
відповідно до КВЕД. Але у податкових документах, на
підставі яких розраховується розмір дотації, зазначаються коди товарів згідно з УКТ ЗЕД. Така відповідність надасть ДФС можливість адміністрування бюджетних дотацій аграріям.

Прес-служба Мінагрополітики України
www.minagro.gov.ua
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Техніка і обладнання для АПК: дослідження,
експертиза, прогноз розвитку
УДК 6. 31

Рубльов В., д-р техн. наук, професор (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Структуризація будови сільськогосподарських
машин як напрям обґрунтування її ресурсу
Ресурс машини визначається ресурсом її складових частин. Крім того, ресурс машини – це її довговічність і
надійність. У статті описана структуризація за системними і загальносистемними показниками якості. Показана
залежність ресурсу машин, їх систем, агрегатів, вузлів від ресурсу окремих деталей. Наведені напрями визначення і розрахунку ресурсу. Вказані напрями прогнозування ресурсу. Для реалізації структуризації системних і
загальносистемних показників на основі Єдиної системи технологічної документації розроблені карти контролю дев'яти типів сільськогосподарських машин. Вони були використані для продажу машин, а також під час технічного обслуговування.
Ключові слова: ресурс, сільськогосподарська машина, структуризація, складові частини, карти контролю,
розрахунок ресурсу.
Вступ. Ресурс технічний - це складова довговічності у групі показників надійності (рис. 1). Надійності
надається велика увага. Серед груп показників якості
(ПЯ) промислової продукції надійність займає третє
місце після функціональних показників щодо призначення машини і техніко-економічних показників.

Рис. 1 – Складові групи показників надійності і довговічності

Термін "технічний ресурс" визначає сумарне
напрацювання об’єкта від початку його експлуатації чи
відновлення до переходу в граничний стан. Він вимірюється в одиницях виміру напрацювання. Найширше
використовується статистичний показник ресурсу –
гама-процентний (�- % ресурс) [1,2].
Знання ресурсу дозволяє вирішити цілу низку
питань:
- під час виготовлення – цілеспрямовано удосконалювати технологію виготовлення виробу;
- під час експлуатації – оптимізувати машиннотракторний парк та забезпечити своєчасне технічне
обслуговування і планове відновлення;
- під час продажу – визначити номенклатуру і кількість ліквідних деталей для своєчасного задоволення
споживача і його прав у разі відмови техніки відповідно до Закону України ст. 9 [ 3], а також забезпечити
оптимізацію використання складських приміщень за
рахунок зменшення номенклатури і кількості неліквідних деталей.
Оцінка показників надійності виконується у часі (як
мінімум, протягом трьох років) і в технологічному
середовищі. Тому, для визначення її показників роз-

роблені декілька груп
методів
випробувань
(рис. 2) [ 4, 5]. Види
випробувань повнокомплектних машин класифікуються з урахуванням
організації, місця проведення і технічних засобів.
За принципами організації вони поділяються на
експлуатаційні та прискорені. Прискорені іспити
можуть проводитися в
процесі експлуатації, на
стенді і на полігоні.
Рис. 2 – Види випробувань
Експлуатаційні іспити
застосовують для оцінювання показників надійності,

Рис. 3 – Класифікація видів і методів випробувань та оцінюваних показників якості ( ПЯ )

функціональності, ергономічності, екологічності,
транспортабельності, безпеки праці, паливно-енергетичної економічності (рис. 3). Прискореними іспитами
оцінюють показники надійності і транспортабельності.
© Рубльов В. 2017
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Для визначення показників надійності використовується загальноприйнята система збору і обробки
інформації [1, 6]. Відносно ресурсу ця система дозволяє:
- встановити деталі та складальні одиниці, які
обмежують надійність готових виробів;
- визначити закономірності виникнення відмов;
- встановити вплив умов і режимів експлуатації на
надійність;
- корегувати показники надійності, які нормуються;
- оптимізувати норми витрат запасних частин,
виявлення недоліків експлуатації та вдосконалення
системи технічного обслуговування і ремонту.
Проте, роботи щодо визначення надійності і ресурсу сільськогосподарської техніки в більшості декларують принципи її оцінки. Крім того, вони різноманітні і
характерні для вирішення конкретних задач.
Для забезпечення єдності збору і визначення
показників надійності, як методична основа рішення
вищеназваних задач пропонується системний принцип аналізу конструкції машин. Він ґрунтується на фактографічних і експертних методах досліджень (рис.4)
[7]. У свою чергу, фактографічні дослідження використовують методи аналогій і статистичні методи.
Експертні методи базуються на індивідуальних і колективних експертних оцінках.

Рис. 4 – Групи методів досліджень

Основна частина. Виходячи із системного принципу досліджень, машина розглядається як складний
об'єкт, у який до першого рівня складності входять
найбільші складові частини ( системи й агрегати: двигун, ходова частина та інші). До другого рівня належать
їхні підсистеми. Далі вони теж підрозділяються на простіші складові частини 3-го рівня складності і так далі до вузлів, сполучень, деталей, показників якості та
параметрів. Усього в машинах доцільно розглядати 56 рівнів складності, у кожному з яких складові частини
характеризуються визначеним переліком показників
якості та параметрів [4 - 6].
Системний принцип ранжування погоджений з
такими рішеннями:
- системна побудова конструкторських рішень,
- типізація складових частин, агрегатів, вузлів, сполучень, деталей та їхніх показників і параметрів;
- спеціалізація виробництва комплектувальних;
- спеціалізація технологічних процесів їх виготовлення.
Такий підхід найбільше відповідає вирішенню
вищевказаних задач. Ранжування машин за рівнями
складності їхніх складових частин наведено на рис. 5
[4-6, 8]. Показники якості систем механізмів або
системні показники якості (СПЯ) і їхніх складових
частин дозволяють простежувати їх якість на будьякому рівні ранжування.

Уведення загальносистемних показників якості
(ЗПЯ) (рис. 6) серед показників якості всіх рівнів ранжування має такі переваги:
- сприяє простежуванню значень контрольованих
показників і параметрів якості деталі, сполучення,
вузла, агрегата, системи й загалом по машині;
- забезпечує підрахунок кількості дефектів за ЗПЯ
на кожному рівні ранжування й оцінку їхнього негативного впливу на машину.
Різноманіття споживчих вимог, які висуває попит
споживача і ринок, визначають різноманіття властивостей і показників, які характеризують якість продукту
суспільної праці. Розходження вимог до продукту товару на різних стадіях життєвого циклу (СЖЦ) збільшує не тільки це різноманіття, але також види і методи
їхньої оцінки.

Рис. 5 – Схема ранжування системних показників якості повнокомплектних машин

Рис. 6 – Схема ранжування загальносистемних показників
якості

Визначаючи показники якості на стадіях виготовлення, контролю і випробувань, постачання і реалізації
продукції, доводиться оперувати результатами їхньої
оцінки на всіх стадіях і враховувати їх під час прогнозування якості на наступних СЖЦ. Такий підхід у першому випадку служить захисту споживача від постачання
йому неякісної продукції від виробника, постачальника, а в іншому - захисту свого підприємства, яке надає
торгово-посередницькі послуги, від помилок спожи-
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вача у разі неграмотної експлуатації виробу.
Вищевикладене дає можливість визначити номенклатуру деталей, показників їхніх властивостей і значення параметрів їхньої якості, які впливають на надійність сільськогосподарської техніки (СГТ) та її складову – ресурс. Методом дедукції (від загального до окремого) знаходимо і прогнозуємо причини, які визначають ресурс машини загалом. Це підтверджується
досвідом практики щодо визначення деталей та їхніх
параметрів, які впливають на ресурс машини або установки загалом (таблиця 1). Так, працездатність двигуна внутрішнього згорання визначається, насамперед,
станом поршневого кільця, його довговічністю, зносостійкістю.
Таблиця 1 – Номенклатура деталей, які впливають на
працездатність і ресурс машини та обладнання
Найменування
№
агрегата,
п/п машини,
вузла

Найменування
деталі

Найменування показників деталей

Матеріал кільця, товщина хромового
Двигун
внутрішньо1
Поршневе кільце покриття, рівномірго згорання
ність розподілу напруги по його діаметру
Подрібнювач
Різьбове кріплен- Твердість – якість тер2
грубих кормів
ня штифта, шайба
мообробки
ІГК-30Б
гровера
Кормодробарка
Твердість – якість тер3 КДУ-2; ДКМ -5; ДБМолоток
мообробки
5
4

Доїльне обладнання

Дійкова гума

5

Плуг

Леміш

6

Культиватор

Лапа

7

Вся сільськогосподарська техніка Різьбові з'єднання

Рівнотовщинність
стінок
Матеріал, товщина
леза,
форма геометрії
лемеша
Матеріал, товщина
леза,
форма геометрії
Матеріал, міцність
кріплення, фіксація

Зносостійкість визначається матеріалом кільця,
товщиною хромового покриття і рівномірністю розподілу напруги по його діаметру. Незначною вагою (4050 грамів) вони визначають працездатність машин,
агрегатів і вузлів вагою 100-1000 і більше кілограмів.
Аналізуючи результати структуризації, визначають
номенклатуру вузлів і деталей, які впливають на їхній
ресурс.
Відмова машини спричиняється не загальним руйнуванням, а руйнуванням її окремих складових частина. Те ж саме відноситься до її складних частин: агрегатів, вузлів, сполучень, деталей. Вони стають непридатними за одним або двома показниками чи параметрами.
Для цього використовуються реєстраційні методи
спостережень відмов машин як от: журнали, протоколи та інші фактографічні матеріали (фотографії, ескізи,
описи, вимірювання).
Найбільш ефективно це проявляє морфологічний
аналіз. Для цього використовується таблиця за
результатами структуризації конструкції машини.
На базі морфологічного аналізу і правил розроблення технологічної документації за ГОСТ 3.1109-82
ЕСТД "Термины и определения основных понятий" [ 9]
розроблені карти контролю груп сільськогосподарської техніки [ 10]. Схема карти контролю наведена в
табл. 2.
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Таблиця 2 – Схема карти контролю
Організація
розробник

Креслення

Карта контролю

Найменування

Матеріал
Аркушів

Аркуш

Величина
Метод
Приймальний
контрольова- інструмент,
рівень
ного
контролю
дефектності,
q
показника

Код контрольованого
показника

Назва контрольованго
показника

000000

Загальносистемні
показники

……………

…………..

……………….

…………..

……………

000999

…………..

……………….

…………..

……………

001000

Системні
показники

……………….

…………..

……………

……………

…………..

……………….

…………..

……………

999999

…………..

……………….

…………..

……………

Для виконання статистичного контролю, як більш
ефективного порівняно з одиничним контролем у
системі управління якістю [ 4, 8], необхідно скласти
карти контролю. Їх проектування здійснюється із
застосуванням САПР на базі ПК [ 8].
Формуючи карти контролю, слід вказати:
– Назву машини, її марку та інші необхідні
реквізити.
– Перелік контрольованих показників.
– Шестизначний код для передачі значення контрольованого показника в довідково-інформаційний
фонд.
– Назву контрольованого показника (параметра).
– Значення контрольованого параметра згідно з
кресленням і нормативно-технічною документацією
(далі "НТД").
– Інструменти, калібри, пристосування і методика,
застосовувана для контролю.
– Приймальний рівень дефектності, q.
При цьому можливе коригування змісту розроблених і занесених в автоматизований довідково-інформаційний фонд карт контролю. Це дає додаткову можливість виконувати такі завдання:
- за кодом контрольованого параметра створювати
зведені карти дефектів;
- проводити первинний статистичний аналіз кількості дефектів;
- здійснювати графічне представлення даних про
дефекти.
Розроблені карти контрою таких груп СГТ: плуги;
культиватори; сівалки; кормозбиральні машини; зернозбиральні комбайни; трактори; автомобілі; причепи;
доїльне обладнання [10]. Вони апробовані на машинах
у системи постачання і продажу біля ста найменувань
СГТ.
Збір інформації за надійністю СГТ з подальшим
використанням для визначення ресурсу здійснюється
не тільки за результатами контролю, але й за журналами спостережень і накопичувальними відомостями та
бухгалтерським обліком у господарствах, які експлуатують техніку. Вони наведені на рис. 7, 8. Докладніше
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вони описані в роботі [6].

Рис. 7 – Карта діагностики складових частин машини за
ресурсними параметрами

Рис. 8 – Накопичувальна карта діагностики

Залишковий ресурс визначається шляхом технічного діагностування:
- у період експлуатації;
- під час технічного обслуговування;
- під час ремонту машин.
Прогнозування залишкового ресурсу визначається
у таких випадках:
- з відомим напрацюванням від початку експлуатації;
- з невідомим напрацюванням від початку експлуатації;
- з урахуванням випадкового характеру зміни параметра.
Рішення про можливість подальшої експлуатації
машини та її залишковий ресурс або необхідність про-

ведення ремонту приймають за результатами контролю діагностованих параметрів, які визначають ресурс
машини та її агрегатів.
Результати діагностування заносять у карту діагностики складових частин машини за ресурсними параметрами та накопичувальною картою (рис. 7 і 8) для
аналізу визначення залишкового ресурсу. Визначення
залишкового ресурсу за даними технічного діагностування машин, які надійшли в ремонт, проводять з
метою встановлення обсягів ремонтних робіт, їх
забезпечення та якості виконання. Прогнозування
залишкового ресурсу і його розрахунки описані в
роботі [6].
Граничні значення параметрів стану встановлюють
на підставі таких відповідних критеріїв:
1. Технічні критерії – характеризують граничний
стан складових частин, коли вони не можуть більше
виконувати свої функції з технічних причин або коли
подальша експлуатація об'єкта діагностики зі складовими частинами, які досягли граничного стану, приводить до аварійної відмови.
2. Техніко-економічні критерії – характеризують
граничний стан, вказують на зниження ефективності
використовування об'єкта діагностики внаслідок зміни
технічного стану.
3. Технологічні критерії – характеризують різке
погіршення якості виконання робіт внаслідок граничного стану робочих органів машин.
Висновки. Розглядається ресурс, як складова
довговічності, одного з показників надійності, який
визначається у часі. Показано, що ресурс машини
визначається ресурсом її складових. Для визначення
ресурсозначущих деталей та їх параметрів обґрунтована необхідність структуризації машини, починаючи з
великих складових і до опису деталей систем і вузлів,
їх показників і параметрів якості. Описана структуризація за системними показниками, загальносистемними показниками якості та запасними частинами.
Показана залежність ресурсу машин, їх систем,
агрегатів, вузлів від ресурсу окремих деталей.
Наведені напрями визначення і розрахунку ресурсу.
Для реалізації структуризації системних і загальносистемних показників на основі Єдиної системи технологічної документації розроблені карти контролю плугів, культиваторів, сівалок, кормозбиральних машин,
зернозбиральних комбайнів, тракторів, автомобілів,
причепів та доїльного обладнання.
Збір інформації щодо надійності сільськогосподарської техніки і подальше використання для визначення ресурсу здійснюється не тільки за результатами
контролю, але і з журналів спостережень і накопичувальних відомостей та бухгалтерського обліку в господарствах, які експлуатують техніку.
Вказані напрями прогнозування ресурсу. Він
визначається у таких випадках:
- з відомим напрацюванням від початку експлуатації;
- з невідомим напрацюванням від початку експлуатації;
- з урахуванням випадкового характеру зміни параметра.

№ 3 (90) березень 2017 р.

10
Список літератури:
1.Черновол М.І., Черкун В.Ю., Аулін В.В., Солових
Є.К., Гранкін С.Г., Гранкіна О.В. Надійність сільськогосподарської техніки. Підручник. / За заг. ред.
М.І.Черновола. – Кіровоград: КОД, 2010. – 320 с.
2. Сідашенко О.І., Науменко О.А., Скобло Т.С.,
Чорновол М.І., Ружило З.В. та ін. Ремонт машин та
обладнання. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. За ред. професорів О.І.Сідашенко та О.А.
Науменка. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П. Василенка,
2010. – 744 с..
3. Закон України "Про захист прав покупців сільськогосподарських машин"
4. Рубльов В.І., Войтюк В.Д., Михайлович Я.М.,
Денисенко М.І., Дев’ятко О.С. Якість, стандартизація,
метрологія та сертифікація сільськогоподарської техніки. Навчальний посібник. За ред. проф. В.І
Рубльова.-К.: Полтава, ФОП Крюков Ю.С., 2014.-288
с.;
5. Рубльов В.І., Войтюк В.Д., Бондар С.М.
Стандартизація, метрологія та сертифікація сільськогосподарської техніки. Посібник: За ред. В.І Рубльова.
Ніжин «Видав. Аспект-Поліграф», 2013.- 248 с.
6. Рубльов В.І. Діагностування і прогнозування технічного стану машин. (Скорочений цикл лекцій). Для
студентів ОКР “ Магістр “ з напряму підготовки
8.10010203” Механізація сільського господарства”
(спеціалізація: “ Технічний сервіс машин та обладнання ”). – Київ: Видав. "Ничлава", 2014.-68 с.
7.Рублёв В.И., Судакова Т.В., Саклакова Е.В.
Основы научных исследований в области экономики и
управления на транспорте. Учебное пособие.
Сев.Кав.ГТУ, г. Ставрополь, 2003.-200 с.
8.Рубльов В.І., Войтюк В.Д. Управління якістю технічного сервісу і сільськогосподарської техніки при
постачанні: Посібник: За ред. В.І Рубльова-К.:Видав.
НАУ, 2006.-227 с.;
9. ГОСТ 3.1109-82 ЕСТД. Термины и определения
основных понятий

10. Стандартизація та сертифікація техніки і обладнання. Лабораторний практикум. Частина 1:
Нормативна документація і статистичний контроль
якості сільськогосподарської техніки: Навч. посібник /
Рубльов В.І., Войтюк В.Д., Денисенко М.І., Ничай. І.М.,
Опалко В.Г.,Рубльов В.Є.. За ред.. проф.. В.І.
Рубльова. – Київ: Видав. "Ничлава", 2014.-240 с.
Аннотация. Ресурс машины определяется ресурсом ее составных частей. Кроме того, ресурс машины
- это ее долговечность и надежность. В статье описана структуризация по системным и общесистемным
показателями качества. Показана зависимость
ресурса машин, их систем, агрегатов, узлов от ресурса отдельных деталей. Приведены направления определения и расчета ресурса. Указаны направления
прогнозирования ресурса. Для реализации структуризации системных и общесистемных показателей на
основе Единой системы технологической документации разработаны карты контроля девяти типов сельскохозяйственных машин. Они были использованы
для продажи машин, а также во время технического
обслуживания.
Summary. Resource of a machine is defined by
resource of its parts. Besides resource of a machine - is
its durability and reliability. The article describes the
structuring according to the system and overall system
quality indicators. Dependence of a vehicle’s, its systems’, components’, and assemblies’ durability on individual parts resource is shown. The directions of definition
and resource calculation are given. The resource forecasting directions are pointed out. To implement the
structuring of systemic and overall parameters on the
basis of a Single system of technical documentation the
control cards of nine types of agricultural machines are
developed. They were used while selling machines, as
well as during maintenance.
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Шлях удосконалення вітчизняної посівної техніки
для овочівництва
В статті окреслений шлях розвитку вітчизняної посівної техніки для овочівництва, виробництво якої, в основному, було зосереджено на заводі «Червона зірка» (зараз «Ельворті»). Зокрема, встановлений розподіл насіння за шириною під час двострічкового посіву. Обґрунтована площа живлення дала змогу запропонувати нове
технічне рішення для двострічкового посіву. Вказана пропозиція реалізована у експериментальному зразку
пневматичної овочевої сівалки точного висіву «Селена-6». Вказана схема дозволяє висівати насіння меншими
нормами і забезпечувати більш рівномірний розподіл насіння за рахунок зменшення пульсації потоку
Ключові слова: Овочеві сівалки, завод «Червона Зірка», конструкція, технічні параметри, робочі органи,
котушкові висівні апарати, пневматичні висівні апарати.
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Створення української сільськогосподарської техніки сучасного технічного рівня – це складний процес,
який пов’язує послідовне використання проектування,
конструювання та виготовлення техніки і який вимагає
на кожному етапі цілеспрямованих, взаємопов’язаних,
всебічно обґрунтованих дій [1].
Важливе місце в сільгоспмашинобудуванні посідає
створення конкурентоздатної посівної техніки.
Від точності сівби овочевих культур залежить урожайність, витрати посівного матеріалу, затрати праці і
собівартість продукції.
Спосіб сівби визначає форму і розмір площі живлення, яка припадає на одну рослину, і тому впливає
на її розвиток.
Від схеми розміщення рослин залежать можливості
максимального впровадження комплексної механізації під час догляду за ними та збирання урожаю.
Основна частина. З 50-х років ХХ сторіччя в сільськогосподарському виробництві стали широко використовуватись вітчизняні овочеві сівалки з котушковими висівними апаратами: СОН-2,8 і СОН-2,8А, СКОН4,2, СКНК-6, СЛН-6, СЛН-8А, СЛН-8Б, СЛС-12, СЛС5,4, які розроблювались і вдосконалювались у співдружності співробітниками кіровоградських НВО
Грунтопосівмаш» і заводу «Червона зірка».
Сівалка СОСШ-2,8 монтувалась на рамі самохідного шасі Т-16 з використанням вузлів культиватора
КРСШ-2,8.
З 1959 року для роботи з самохідними шасі Т-16
(ДВСШ-16) стали випускати комбіновані овочеві сівалки СКОСШ-2,8, які відрізнялись від сівалок СОСШ-2,8
тим, що на них були встановлені чотири туковисівних
апарати АТ-2 для внесення мінеральних добрив разом
із сівбою (рис.1).

5,4 (ширина захвату 5,4 м) висівний апарат з універсальним вилковим захватом транспортерного типу
виконував якісний пунктирний (точний) висів цибулісівка як окремих фракцій, так і суміші фракції.
Регулювання норми висіву здійснювалось від ВВП
через редуктор.
На той час схожість насіння овочевих культур була
дуже низькою. Насіння засипали в ящики навіть мішками, щоб одержати достатню кількість сходів. Це приводило до великих затрат ручної праці на формування
рослин в рядках. Щоб запобігти цьому сівалки СОН2,8, СОШ-2,8 , СКОШ-2,8 і СКОН-4,2 почали комплектувати широкосмуговими сошниками різних конструкцій.
Насіння дрібнонасінневих овочевих культур висівали цими сошниками у смуги 6-8 см на мінеральних
ґрунтах і 16-20 см на торф’яних. Ширина міжрядь відповідно складала 45 або 60 і 70 см.
Якщо для визначення закономірностей розподілу
насіння розбити вищеназвану смугу вздовж її довжини на рівні частини, то кожну таку частину можна розглядати як окремий рядок, аналогічний рядковій сівбі
(рис.2). Процес розподілу насіння в рядку смуги
можна розглядати як потік подій, які характеризуються стаціонарністю та ординарністю, а сам процес розподілу насіння за широкосмугової сівби, як суму потоків [2].

Рис.2 – До розподілу насіння у широкосмуговій сівбі (потоки
П1…Пn) і рядковій (сумарний потік П)

Рис.1 – Комбінована овочева сівалка СКОСШ-2,8

Сівалка СКОН-4,2 відрізнялась від попередньо
названих сівалок тим, що мала ширину захвату 4,2 м і
була призначена для агрегатування з тракторами
«Беларусь», Т-28 і Т-40.
Сівалки СЛН-8А і СЛН-8Б призначені для сівби
цибулі-сівка, розсортованої за діаметром: дрібна – від
0,7 до 1,4 см, перший клас – від 1,5 до 2,2 см, другий
клас – від 2,3 до 3 см, вибірок – від 3 до 3,5 см.
Сівалки СЛН-8А і СЛН-8Б навісні, агрегатувалися з
тракторами «Беларусь», Т-28 і Т-40, а сівалка СЛН-6
монтувалась на самохідне шасі Т-16.
У сівалок СЛС-12 (ширина захвату 4,2 м) та СЛС-

Широкосмугова сівба крім загальновизнаних переваг (краща рівномірність розподілу насіння по ширині
смуги, не треба проривати сходи), має також перевагу над рядковою сівбою відносно повздовжньої рівномірності розподілу насіння, що веде до підвищення
врожайності культури.
На рис. 3 представлений розроблений в УНДІМЕСГ
широкосмуговий сошник для сівби овочевих культур
на заплавних торф’яних ґрунтах смугами завширшки
16-20 см з одночасним внесенням мінеральних добрив.
Сошник кріпиться на грядилі (6) і складається з
коточка (1), борозноутворювача (2), штифтових розподільників мінеральних добрив (3) і насіння (4), дискових загортачів (5). Борозноутворювач сошника
закріплений на паралелограмній підвісці (7). Це дозволяє копіювати рельєф поля коточком, який жорстко
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закріплений на грядилі паралелограмного підйому
сошників.

набір дискових двострічкових і однострічкових сошників з радіальною підвіскою і може працювати на рівній,
грядковій і гребеневій поверхнях з одночасною роздільною від насіння сівбою мінеральних добрив.

Рис. 3 – Широкосмуговий сошник конструкції УНДІМЕСГ

У 1965 році в радгоспі «Бучанський» Київської області на заплавних ґрунтах після сівби сівалкою з цими
сошниками з міжряддями 60 см і шириною полоси 20
см на площі в 30 га було зібрано по 763 ц/га столової
моркви.
На рисунку 4 представлено розміщення коренів
моркви за широкосмугової сівби.

Рис. 5 – Сівалка СО-4,2 під час сівби столової моркви в гребені

Необхідний для овочівників діапазон схем сівби і
легкість переобладнання сівалки під час переходу з
однієї схеми на іншу забезпечуються 20-ма висівними
апаратами і можливістю пересування сошникової
групи по брусу.
Овочева сівалка СО-4,2 з успіхом замінила сівалку
СКОН-4,2 і знайшла широке застосування в спеціалізованих овоче-молочних радгоспах на сівбі насіння
моркви, цибулі-чорнушки, столового буряка, редиски,
салату, шпинату, укропу та інших овочевих культур.
У таблиці 1 представлені характеристики пневматичних овочевих сівалок СУПО-6, СУПО-9 виробництва заводу «Червона зірка», які широко використовувались для сівби огірків, безрозсадних томатів, перцю,
баклажанів, капусти і кабачків.
Таблиця 1 – Технічна характеристика сівалок для
пунктирно-гніздової сівби овочевих культур
Показники

Рис. 4 – Розміщення коренів моркви на полі за широкосмугової
сівби

З початку 80-х років в країні інтенсивно розроблялась більш продуктивна система машин для овочівництва з шириною захвату 4,2 м до тракторів класу
1,4. Зупинені були розробки і випуск машин до тракторів класу 0,6 – Т-25 і Т-16М, здійснювався курс на розвиток великих спеціалізованих овочівницьких господарств навколо промислових центрів держави.
Кіровоградський завод «Червона зірка» приступив
до випуску нової навісної овочевої сівалки СО-4,2
(рис.5). Для покращення рівномірного розподілу
насіння сівалка СО-4,2 була укомплектована висівними апаратами котушкового типу, в яких котушки мають
різновеликі ребра і збільшену кількість жолобків, що
дозволяє висівати насіння меншими нормами і забезпечувати більш рівномірний розподіл насіння за рахунок зменшення пульсації потоку. Великий діапазон
норм висіву насіння досягався підбором передатних
відношень на двох коробках зміни передач і зміною
довжини робочої частини котушки.
Сівалка обладнана пневматичними опорно-приводними колесами, гідрофікованими маркерами, має
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Агрегатування з тракторами

СУПО-6

СУПО-9

Т-70С, МТЗЮМЗ-6, МТЗ-80/82 ЮМЗ-6,80/82

Ширина міжрядь, см

70, 50+90, 50-110,
60+120

70, 50+90, 50+110,
55+55+70, 60+120

Кількість сошників, шт
Ширина захвату, м

6
4,2; 4,8

6
5,4

0,65-9,4
7,2-27
Від опорно-привідних коліс

0,65-9,4
7,2-27
Від опорно-привідних коліс

6,5-7

6,5-8

2-6

2-8

7,5

10,5

806

1039

Норма висіву насіння:
кг/га
шт./м
Привід висівних апаратів
Робоча швидкість,
км/год
Глибина ходу сошників, см
Місткість насіннєвого
ящика, дм3
Маса,кг

На рисунку 6 представлений технологічний процес
висівного апарата сівалки СУПО-6-01, переобладнаний для механічної дворядкової сівби моркви, цибулі,
редиски, кропу, петрушки, шпинату, ріпи та інших
дрібнонасіннєвих овочевих культур з відстанню між
рядками 50 мм [3].
У 80-90-і роки минулого століття покращилась
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якість насіння овочевих культур, значно підвищилась
його схожість. Сівалки з котушковими висівними апаратами, в тому числі і СО-4,2, вже не могли забезпечити точний висів дорогого високосхожого насіння дрібнонасіннєвих овочевих культур малими нормами.
У цей час іноземні фірми SNANHAY, MONOSEM,
GASPARDO та інші інтенсивно працювали над розробленням і вдосконаленням сівалок точного висіву для
овочівництва.

1 – болт; 2 – диск з вікном для висіву; 3 – диск з 5-ма отворами;
4 – котушка; 5 – кришка; 6 – сошник двострічковий; 7 – дільник;
8 – вставка; 9 – мішалка
Рис. 6 – Схема технологічного процесу сошника сівалки СУПО6-01 за двохрядкової сівби

У Кіровограді також була створена і передана на
державні випробування сівалка СМО-2,8 для сівби
дрібнонасіннєвих овочевих культур: моркви, петрушки, кропу, капусти, редиски, буряка столового (рис. 7).
Сівалка начіпна складається зі зварної рами із
замком автозчіпки, висівних секцій з пневматичними
висівними апаратами, полозоподібних сошників,
загортачів і ротаційних котків, опорно-приводних
пневматичних коліс, які забезпечують привід висівних
апаратів, гідрофікованих маркерів з регулюванням по
довжині, вентилятора відцентрового типу з приводом
від ВВП трактора, який забезпечує розрідження,
необхідне для сівби, системи повітропроводів, двох
механізмів приводу ланцюгового типу для централізованого встановлення потрібного передатного відношення.

двострічкову сівбу з відстанню між стрічками 6 см.
Завдяки двом боковим механізмам передачі ланцюгового типу і змінним зірочкам здійснюється широкий діапазон інтервалів висіву насіння – від 2,4 см до
18,7 см із 40-а отворами на дисках та від 1,6 см до 12,4
см із 60-ма отворами на дисках.
Кожен висівний апарат має два змінних диски. У
комплект входять диски з отворами діаметром в мм
0,8 (60 отворів), 1,0 (40 отворів), 1,5 (40 отворів), 2,0
(40 отворів).
Один дослідний зразок сівалки СМО-2,8 було передано в ННЦ «ІМЕСГ» для широкої виробничої перевірки і розроблення пропозицій щодо її удосконалення
[4].
З часу передачі в 1997 році по сьогоднішній день
сівалка перебуває в задовільному технічному стані,
щороку експлуатується в дослідному господарстві
інституту в с. Оленівка і пройшла виробничі випробування в багатьох господарствах Київської області.
У ННЦ «ІМЕМСГ» розроблено і відпрацьовано в
дослідному господарстві протягом останніх років комплекс машин для виробництва столової моркви, який
складається з ґрунтообробних знарядь, сівалки СМО2,8, культиватора для міжрядного обробітку посівів,
косарки ротаційної, обприскувача, очисника головок
коренеплодів на пні ОГК-1,4, універсального копача
коренебульбоплодів КРК-2, копача-навантажувача
КНК-2.
У механізованій технології виробництва столової
моркви добре себе зарекомендував вітчизняний сорт
моркви «Оленка» селекції Інституту овочівництва і
баштанництва НААН України. Сорт середньо-ранній,
який має високі смакові якості, добре зберігається і
відповідає вимогам механізованого збирання, може
реалізовуватися на початку літа як пучковий товар,
збирання розпочинається на початку вересня.
На превеликий жаль, подальші роботи з удосконалення сівалки були призупинені в 90-і роки. І в цей час
український ринок заполонили овочеві сівалки вищезгаданих іноземних фірм. Зокрема, на всіх останніх
міжнародних виставках у Києві широко представляє
свою продукцію Gaspardo. На рисунку 8 представлена
для прикладу їхня овочева сівалка Olimpia.

Рис. 8 – Овочева пневматична сівалка Olimpia
Рис. 7 – Сівалка СМО-2,8 в роботі

Пневматичні висівні апарати, завдяки вдалому технічному рішенню, мають малі розміри і забезпечують

У 2015 році на повністю реконструйованому заводі
«Червона зірка» (зараз «Ельворті») завдяки добрій волі
голови погоджувальної ради ПрАТ «Гідросила Груп»
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Штутмана П.Л. поновлена робота над вітчизняною
пневматичною овочевою сівалкою точного висіву.
Співробітниками ННЦ «ІМЕСГ», Інституту овочівництва і баштанництва та ПАТ «Ельворті» («Червона
зірка») були розроблені технічні завдання на модифікації сівалки до тракторів кл.0,6; 0,9; 1,4.
На рисунку 9 показаний загальний вигляд однієї з
модифікацій нової вітчизняної пневматичної сівалки
до тракторів класу 1,4 «Селена-6».

Таблиця 2 – Комплектація висівних апаратів змінними
дисками з різним діаметром отворів для відповідних
овочевих культур (диски з зовнішнім діаметром 245
мм і завтовшки 0,8 мм.)
Діаметр отв.
мм

Висівна культура

0,5

Селера, салат-латук, цикорій

0,8

Морква, петрушка, кріп, мак, базилік

1,0

Броколі, гірчиця, бруква, ріпа, цибуля-шалот, редька

1,0

Капуста

1,2

Томати

1,5

Перець, баклажани

1,5

Паприка, петрушка, кріп, коріандр

2,0

Огірки, кавуни

2,2

Спаржа, буряк столовий, буряк цукровий

3,0

Кабачки, гарбузи

1 - маркери; 2 - опорно-приводні колеса; 3 - пристрій для
транспортування; 4 - висівні секції; 5 - туковисівна система; 6 вентилятор;
7 напівавтоматична зчіпка; 8 - рама
Рис. 9 – Загальний вигляд нової пневматичної сівалки точного
висіву

Сівалка «Селена-6» навісна агрегатується з тракторами кл. 1,4. На рамі встановлені висівні секції, опорно-приводні колеса, вентилятор, маркери, напівавтоматична зчіпка, механізми передачі, туковисівна
система, транспортний пристрій.
На рисунку 10 для прикладу представлена розстановка висівних секцій для двострічкової сівби з міжряддями 70 см.

Рис. 10 – Розстановка висівних секцій для двострічкової сівби з
міжряддями 70 см

Висівна секція з висівним апаратом пневматичного
типу призначена для точної (пунктирної) сівби овочевих і баштанних культур дражованим, інкрустованим і
звичайним насінням зі змінними дисками (таблиця 2),
які здійснюють точний однострічковий або двострічковий висів з відстанню між стрічками 4-7 см (Рис. 11).
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1 – бункер; 2 – гвинтовий механізм регулювання глибини сівби;
3 – прикочувальний коток; 4 - грудковідвід; 5 – передній прикочувальний коток; 6 – висівний апарат; 7- сошник; 8 – загортач
Рис. 11 – Висівна секція овочевої пневматичної сівалки точного
висіву

Для переобладнання секції на двострічкову сівбу
необхідно
звільнити
пружину 1 із зачепа,
зняти фіксатор 2 і сошник 3, відкрити кришку
висівного
апарата.
Замінити такі деталі з
комплекту для двострічкової сівби: сошник 3,
основний верхній скидач 4, додатковий верхній скидач 5, відсікач Рис. 12 – Переобладнання висівнасіння 6, висівний диск ного апарата з однострічкового
на двострічковий висів
7 (Рис. 12).
Під час роботи посівного агрегата за рахунок розрідження, яке створюється вентилятором, насіння
присмоктується до отворів диску і транспортується із
забірної камери висівного апарата до місця скидання
їх у борозну, яка утворюється сошником.
Проводяться роботи над розробкою однодискового висівного апарата з висівом одночасно 3-х стрічок
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дрібного насіння.
Двострічковий висів здійснюється, наприклад, за
найбільш поширеною для дрібнонасіннєвих овочевих
культур у зоні Лісостепу і Полісся України схемою
40+40+60 см, а тристрічковий – з міжряддями 60 або
70 см (Рис. 13). Відстань між стрічками може регулюватися в межах 4-7 см.

(40+40+60) см і колією трактора 1,4 м.

а)

а)

б)
а) двострічковий висів за схемою 40+40+60см,
б) тристрічковий висів з міжряддями 60 і 70 см,
Рис. 13 – Схеми сівби дрібнонасіннєвих овочевих культур

а)

б)
а) розстановка посівних секцій, б) загальний вигляд сівалки
Рис. 14 – Овочева сівалка з дев’ятьма посівними секціями і
колією трактора 1,4 м

На рисунку 14 представлена розстановка посівних
секцій овочевої сівалки для роботи за схемою

б)

а) розстановка посівних секцій, б) загальний вигляд сівалки
Рис. 15 – Овочева сівалка з чотирма посівними секціями і
колією трактора 1,8 м

На рисунку 15 представлена розстановка посівних
секцій овочевої сівалки для роботи за схемою
(40+40+40+60) см і колією трактора 1,8 м без маркерів
для роботи на грядах і рівній поверхні.
Туковисівна система призначена для внесення
гранульованих мінеральних добрив у зону рядка. Вона
складається із туковисівних апаратів 3, редукторів 1,
тукових сошників 5, тукопроводів 4, шарнірів 2
(Рис. 16).

Рис. 16 – Туковисівна система

Рис. 17. Опорно-приводне колесо з гвинВентилятор
відцентрового товим регулюванням
типу призначений для створення для роботи на рівній
поверхні, гребенях і
розрідження в пневмосистемі
грядах

сівалки.
У конструкції опорно-приводного колеса передбачене гвинтове регулювання 1 для забезпечення
роботи сівалки на рівній поверхні поля, грядах і гребенях опусканням коліс на 190 мм гвинтовим механізмом
(Рис. 17).
У сівалці передбачено транспортний пристрій для
далекого транспортування по дорогах загального призначення (Рис. 18).
Конструкція сівалки дозволяє виготовляти різні її
модифікації на замовлення споживача з потрібною
шириною захвату і різними схемами розстановки
посівних секцій до тракторів кл. 0,6; 0,9; 1,4. Потрібно
зазначити, що висівні апарати овочевої сівалки уніфіковані з висівними апаратами просапних сівалок VEGA
і VESTA, вони можуть комплектуватися додатково відповідними дисками і сошниками для сівби кукурудзи,
соняшника, сої та інших просапних культур.

№ 3 (90) березень 2017 р.

16
Оптимизации параметров пневматических высевающих систем пропашных сеялок . – Сборник научных
трудов НПО «Лан». – Кировоград, 1996. – с.104-109.
4. Савченко И., Иваненко В.. Из опыта использования отечественной посевной техники для овощеводства. – Украинский журнал для профессионалов:
Овощеводство. – Киев, 2009. №2(50). – С. 58-62.

1 – тяга; 2 – опора; 3 – брус; 4 – стійка; 5 – колесо
Рис. 18 – Сівалка в транспортному положенні

Висновок. Основними шляхами удосконалення
вітчизняної посівної техніки для овочівництва є застосування сучасних висівних робочих органів.
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Аннотация. В статье очерчен путь развития отечественной посевной техники для овощеводства, производство которой, в основном, было сосредоточено
на заводе «Красная звезда» (сейчас «Эльворти»). В
частности, установленное распределение семян по
ширине при двустрочном посеве. Обоснованная площадь питания позволила предложить новое техническое решение для двустрочного посева. Указанное
предложение реализовано в экспериментальном
образце пневматической овощной сеялки точного
высева «Селена-6». Указанная схема позволяет высевать семена меньшими нормами и обеспечивать
более равномерное распределение семян за счет
уменьшения пульсации потока.
Summary. The article outlined the path of national
seeding equipment for vegetable production which is
mainly focused at the "Chrvona zirka" (now "Elvorti"). In
particular, the distribution of seeds set the width during
sowing in two bands. Reasonable feeding area allowed to
offer a new technical solution for sowing in two bands. The
said proposal is implemented in the experimental sample
vegetable pneumatic precision seed drills "Selena-6".
The above scheme can sow the seeds fewer rules and
ensure a more even distribution of seeds by reducing pulsation flow.
Стаття надійшла до редакції 6 березня 2017 р.
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Сидоренко В., завідувач лабораторією, Макаренко І., провідний інженер, Міснік Ю., провідний інженер
(Південно-Українська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Використання пересувних насосних станцій для
зрошувальних систем. Результати випробувань
Анотація. У статті описані типи насосних станцій, комплектація, функціональне призначення та умови застосування. Наведена необхідність застосування пересувних насосних станцій і завдання, які вони виконують.
Проаналізовано конструкційні особливості пересувних насосних станцій, які використовуються для подачі води
до дощувальних машин та ефективність їх застосування у технологіях зрошування. Представлені технічні дані
трьох насосних станцій виробництва ТОВ «ТД-НК Енергомаш», (Україна), фірм «Caprari S.p.A.» та «Idrofoglia Srl»
(Італія), визначених у результаті випробувань, проведених Південно - Українською філією УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого в реальних умовах експлуатації під час живлення водою широкозахватних дощувальних машин і
шланго-барабанної дощувальної установки.
Ключові слова: насос, напір, подача, зрошування, дощувальна машина, насосна станція, трубопровід, продуктивність.
Суть проблеми. Як відомо, зрошення є одним з
основних факторів інтенсифікації землеробства в районах з недостатнім та нестійким природним зволоженням. Це стосується насамперед степової зони Півдня

України, яка відзначається континентальним, жарким,
посушливим кліматом.
Подальший розвиток зрошувального землеробства вимагає застосування різних за конструкцією та
© Сидоренко В., Макаренко І., Міснік Ю., 2017
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продуктивністю дощувальних машин та систем крапельного зрошення.
Робота будь-якої дощувальної машини та системи
крапельного зрошення неможлива без води, яка подається насосними станціями. Для цього використовуються стаціонарні та пересувні насосні станції, які не
тільки подають задані об'єми, але і створюють
необхідний напір води.
Стаціонарні електрифіковані насосні станції (рис.1)
– це капітальні споруди, які забезпечують подачу води
в напірні басейни, магістральні канали, або трубопроводи для забезпечення роботи групи дощувальних
машин. Типовий модуль для зрошування 700-1200 га
включає підкачувальну електричну стаціонарну насосну станцію, внутрішньогосподарську трубопровідну
мережу, дощувальні машини.

дом від електродвигуна, але їх мобільність залежить
значною мірою від наявності джерела електроенергії
(трансформаторної підстанції) біля джерела водозабору. Хоча цей варіант є найбільш вигідним з точки
зору вартості електроенергії порівняно з дизельним
паливом.

Рис. 2 – Пересувна насосна станція з дизельним приводом
«Idrofoglia» («Idrofoglia Srl», Італія)

Рис. 1 – Електрична насосна станція стаціонарного розміщення

До складу стаціонарних насосних станцій входить
комплекс гідротехнічних споруд – водозабір, підвідний
канал, приймальний басейн, споруда станції, напірні
трубопроводи, напірний приймальний басейн, магістральний канал або трубопровід, який з'єднується зі
зрошувальною системою.
Але для вирішення оперативних завдань зрошення,
коли немає стаціонарної насосної станції, або для зрошення невеликих площ і площ, освоюваних з використанням зрошення, або, застосовуючи схеми зрошення площ, розділених на зони, кожна з якої має окреме
живлення водою (в тому числі з використанням систем
крапельного зрошення та шланго-барабанних дощувальних машин), застосовуються пересувні насосні
станції.
Виклад основного матеріалу. Насосні станції
пересувного типу можуть бути пристосовані до забору
води практично з будь-якого водного джерела з умовою дотримання припустимої вакууметричної висоти
всмоктування для конкретного типу та марки насоса.
За потреби вони переміщуються від одного зрошувального поля до іншого.
Пересувні насосні станції можуть бути змонтовані
на колісному шасі (рис. 2) або на полозках (рис.3).
Вони розрізняються за подачею та напором води, а
також за типом привода насоса. Зараз найбільш розповсюджений привод насоса від дизельного двигуна
або від вала відбору потужності трактора (рис.4).
Використовуються і пересувні насосні станції з приво-

Рис. 3 – Пересувна насосна станція з дизельним приводом АНД
300-60 (ТОВ «ТД-Н.К. Енергомаш», м. Н. Каховка)

Рис. 4 – Пересувна насосна станція з приводом від ВВП трактора МЕС - D 3/65 (“Caprari S.p.A.”, Італія)

Пересувні насосні станції подають воду від 10-20 до
400-500 л/с з напором від 5-7 до 80-100 м.
Вибір типу та марки насосної станції залежить від
типу та технічної характеристики дощувальної машини, площі її обслуговування, а також від режиму зро-
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шення запланованих с.-г. культур, режиму джерела
водозабору, висоти підйому води тощо. У випадку
застосування систем крапельного зрошення насосна
станція підбирається залежно від максимальної
потреби води на чергу поливу, характеристики джерела водозабору, пропускної спроможності фільтростанції, висоти підйому та відстані від джерела до
головної частини системи.
При цьому від правильного вибору основних показників насосної станції (подача, напір, потужність двигуна привода насоса) залежить ККД насосного агрегата,
а значить і надійність та економічність його роботи та
насосної станції загалом.
У конструкції більшості насосних станцій використовуються насоси відцентрового типу. Якщо потрібна
значна продуктивність насоса (з чого випливає застосування великих діаметрів його всмоктувального та
напірного трубопроводів), використовуються насоси
осьового (пропелерного) типу.
Таку конструкцію має насосна станція СНП 500-10
(виробник ПП «Агроводмаш, м. Херсон»), продуктивність якої складає 500 л/с за напору 10 м (рис. 5).

Рис. 5 – Насосна станція СНП 500-10
(ПП «Агроводмаш, м. Херсон»)

Насосні станції з такими характеристиками можуть
використовуватися у перекачуванні води у ставках для
розведення риби, у рисових чеках тощо.
Південно-Українська
філія
УкрНДІПВТ
ім.
Л. Погорілого протягом кількох років проводила
випробування пересувних насосних станцій різної
продуктивності. Для визначення основних технічних
показників та оцінки загального технічного рівня пересувних насосних станцій були проведені випробування
різних типів станцій як з приводом від дизельного двигуна («Idrofoglia», рис.2; АНД 300-60, рис.3), так і з
приводом від ВВП трактора (МЕС - D 3/65, рис. 4).
Результати цих випробувань наведено нижче.
Дизельні насосні станції «Idrofoglia» та АНД 300-60
мають аналогічні компонувальні схеми і складаються з
рами, дизельного двигуна, насоса, всмоктувальної та
напірної ліній (трубопроводів), шафи управління,
системи заливки насоса, електрообладнання.
Разом з тим, вони мають відмінності, зокрема,
рама «Idrofoglia» у своїй задній частині встановлена на
двох пневматичних колесах. Одночасно рама слугує і
паливним баком.
Рама АНД виконана у вигляді полозків, зварена зі
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сталевих профілів і призначена для монтажу на ній усіх
складових частин насосного агрегата.
Звичайно, транспортування насосної станції на
колісному ходу є більш мобільним порівняно з тими,
що на полозках, хоча, як правило, як ті, так і інші весь
зрошувальний сезон здебільшого знаходяться на
одній позиції.
Заливка насоса водою у першої здійснюється за
допомогою ежекторної системи, у другої це здійснюється вручну, хоча за бажанням користувача
виробник комплектує станцію мотопомпою невеликої
потужності.
Слід відзначити, що конструкція водозабірного
пристрою «Idrofoglia» дозволяє здійснювати забір
води з одночасним очищенням сітчастого фільтра від
рослинних часток та водоростей струменем води,
який подається по рукаву від напірного патрубка насоса. Це позитивно впливає на надійність роботи машини загалом та зменшує витрати часу на усунення технологічних відмов.
Панель шафи управління «Idrofoglia» обладнана
дисплеєм, за допомогою якого контролюється тиск
води, частота обертів вала двигуна, рівень палива у
баку. Також на панелі розташовані сигнальні лампи
поточного стану роботи систем насосної станції
(зарядження акумулятора, тиску масла двигуна та
тиску води на насосі тощо). Насосна станція обладнана також автоматичною системою захисту у разі зниження тиску води в системі подачі води та захисту
дизельного двигуна від аварійних ситуацій.
Шафа управління АНД простіша. На ній встановлений вмикач запуску стартера та механічні прилади
контролю - тахометр, покажчик рівня палива, покажчик
тиску масла, покажчик температури охолоджувальної
рідини, амперметр.
На станції АНД насос з’єднаний з дизельним двигуном через муфту зчеплення. Тому для вмикання або
вимикання насоса необхідно вмикати/вимикати відповідно і муфту зчеплення спеціальним важелем.
У конструкції насосної станції «Idrofoglia» з’єднання насоса та дизеля здійснюється без муфти зчеплення. Це підвищує надійність роботи цього вузла, а також
спрощує включення насоса в роботу.
Отримані дані результатів випробувань насосних
станцій наведені у таблиці 1.
При цьому слід відмітити, що насосна станція
«Idrofoglia» працювала на подачі води до дощувальної
машини кругової дії «Zimmatic 436 м».
Насосна станція АНД 300-60 працювала на подачі
води до системи крапельного зрошення томатів площею 50 га.
З таблиці видно, що коефіцієнт використання змінного часу станції «Idrofoglia» більший, що викликано
меншими витратами часу на проведення елементів
операцій робочого процесу (більша місткість паливного бака, менші витрати часу на очищення всмоктувальної лінії тощо).
Насосна станція АНД 300-60 має більший коефіцієнт використання потужності двигуна, оскільки має
меншу його потужність (цим викликані і менші питомі
витрати палива), але в той же час, через те, що потужність двигуна насосної станції «Idrofoglia» більша, то
вона може створювати більшу корисну потужність
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насоса і забезпечувати тим самим роботу дощувальних машин з більшою продуктивністю.
Таблиця 1 – Експлуатаційно-технологічні показники
пересувних насосних станцій «Idrofoglia» та
АНД 300-60
Показник
Дизельний двигун:
- марка

Значення показника
«Idrofoglia» АНД 300-60
Iveco
N67MSTD23

Д-245.16С

- номінальна потужність, кВт.
- номінальна частота обертів, хв.-1
Місткість паливного бака, л
Напір. м
Подача, л/с (м3/год.)

120
2300
500
42
60 (216)

90,0
1800
180
54
69,4 (250)

Частота обертання вала насоса, хв-1

1680

1450

Споживана потужність, кВт

41,2

53,0

Коефіцієнт корисної дії (ККД), %

65-75

65-75

Коефіцієнт використання потужності
двигуна

0,34

0,59

Витрати палива, кг/год.

11,3

11,04

Питомі витрати палива, кг/м3

0,052

0,044

Коефіцієнт використання робочого
часу зміни

0,96

0,95

Коефіцієнт готовності

1,0

0,99

Загалом же, результати випробувань свідчать, що
обидві машини забезпечують подачу води і до дощувальної машини, і до системи крапельного зрошення з
такими витратно-напірними та іншими показниками
робочих характеристик насоса, які відповідають умовам їх експлуатації. При цьому ККД насосів цих машин
перебуває у межах 65-75 %, що є достатнім і задовільним для такого типу насосів.
Пересувні насосні станції з приводом насоса від
ВВП трактора в Україні не виробляються, тому ця проблема вирішується постачанням техніки закордонного
виробництва, зокрема такої, як насосна станція МЕС D 3/65, яка виробляється італійською фірмою «Caprari
S.p.A.».
Здебільшого вони використовуються для подачі
води до дощувальних машин шланго-барабанного
типу.

Рама – стальна, оцинкована, являє собою платформу квадратної форми, з регульованими по висоті
чотирма опорами. Рама разом з насосним агрегатом
навішується на задню навіску трактора за триточковою схемою.
Насос – відцентровий, горизонтальний, консольного типу, високо напірний, з’єднаний з редуктором за
допомогою вала. На напірному патрубку насоса встановлена засувка. Для заповнення насоса водою на
рамі агрегата встановлюється ручна помпа.
Редуктор – одноступінчастий, підвищувальний, з
передатним відношенням 1:6,28.
Насос приводиться від ВВП трактора карданним
валом. Вмикання насоса та регулювання частоти
обертання вала насоса здійснюється регулюванням
частоти обертання колінчастого вала двигуна трактора. Під час роботи та зміни позицій агрегатується з
тракторами класу 14-20 кН.
Під час випробувань насосна станція працювала на
подачі води до дощувальної машини шланго-барабанного типу «MF 3-110 TG 600» з далекоструменевим
дощувальним апаратом (рис.7).

Рис. 7 – Дощувальна машина шланго-барабанного типу «MF 3110 TG 600» («Irrimec, Італія»)

Отримані дані результатів випробувань насосної
станції МЕС – D 3/65 наведені у таблиці 2.
Таблиця 2 – Експлуатаційно-технологічні показники
пересувної насосної станції МЕС - D 3/65
Показник

Значення показника

Агрегатування

ЮМЗ-6Л

Напір. м

90
3

Подача, л/с (м /год.)

14 (50,4)
-1

Частота обертання вала насоса, хв

2500

Споживана потужність, кВт

22,5

Коефіцієнт корисної дії (ККД), %
Коефіцієнт використання потужності двигуна
Витрати палива, кг/год.

Рис. 6 – Загальний вигляд насосної станції МЕС - D 3/65

0,56
7,5

3

Насосна станція (рис.6) складається з насоса,
редуктора та металевої рами, на якій вони встановлені.

55

Питомі витрати палива, кг/м

0,15

Коефіцієнт використання робочого часу
зміни

0,95

Коефіцієнт готовності

1,0

Маса, кг

74
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Аналізуючи отримані показники, можна зробити
висновок, що насосний агрегат МЕС - D 3/65 з приводом від ВВП трактора забезпечує подачу води до
дощувальної машини шланго-барабанного типу з витратно-напірними та іншими показниками робочих
характеристик насоса, які відповідають умовам її експлуатації. Звичайно, порівняно з дизельними насосними станціями питомі витрати палива більші (табл.1),
оскільки за конструкцією та призначенням насос має
меншу продуктивність (50,4 м3/год.).
Але насосні станції такого типу прості в обслуговуванні і використанні та надійні в роботі. Конструкція
таких машин дозволяє підвищити універсальність та
мобільність їх застосування.
У випадку застосування таких насосних станцій для
подачі води до шланго-барабанних дощувальних
машин, трактор, з яким вони агрегатуються, використовується і для переміщення цих дощувальних машин
на іншу позицію, що передбачено технологічною схемою їх роботи.
Висновки. Конструктційні особливості пересувних
насосних станцій, а також потреба в них у зрошувальному землеробстві України визначають їх широке
застосування у сучасних технологіях виробництва с.-г.
продукції.
При цьому, вибираючи насосну станцію для певного проекту зрошення, щоб зменшити питомі витрати
палива та енергії, слід зважати на відповідність параметрів проекту (продуктивність дощувальної машини,
площа зрошування, яка обслуговується у крапельному
зрошенні тощо) робочому інтервалу характеристик
насоса, забезпечивши роботу насоса в зоні максимального ККД.
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Summary. The article describes the types of pumping
stations, their equipment, the functional purpose and the
conditions for their application. Given the necessity of
using mobile pumping stations and the jobs they do.
Analyzed the design features of mobile pumping stations,
which are used to supply water to sprinklers and efficiency of their application in irrigation Technologies. Presents
technical data of three of the pumping stations production
of "TD-NK Energomash", the city of Kakhovka, firms
"Caprari S. p.A." and "Idrofoglia Srl", Italy identified as a
result of tests conducted by the South - Ukrainian branch
Ukrniimet them. L. Pogorely in a live environment when
supplying water, wide-cut sprinkling machines and hosereel sprinkler.
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Обґрунтування конструкційно-технологічних
параметрів апарата багатофакторної дії
для збирання к ук урудзи
Наведено результати теоретичних досліджень основних способів відокремлення качанів кукурудзи від стебел і розроблені відповідні математичні моделі. Розглянуто технологічний процес відокремлення качанів за
поєднання багатьох сил, а також проведено оцінювання результативної напруги. На підставі отриманих рівнянь
визначені шляхи подальшого розвитку кукурудзозбиральної техніки нового покоління.
Ключові слова: кукурудза, відокремлення качанів, качановідокремлювальний апарат, багатофакторна дія,
математична модель.
Постановка проблеми. Важливим технологічним
процесом під час збирання кукурудзи на зерно, який

значною мірою регламентує якісні та кількісні показники зібраного врожаю, є відокремлення качанів куку© Грубань В. 2017
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рудзи від стебел. Однак, поставлені на виробництво
ще в середині минулого сторіччя пікерно-стриперні
качановідокремлювальні апарати, які встановлені на
більшості кукурудзозбиральних машин світу, за якісними показниками роботи відстають від належного
рівня. Незадовільна якість виконання заданого технологічного процесу пояснюється тим, що в основу їхньої роботи покладено принцип відокремлення за рахунок повздовжнього розтягування плодоніжки, що призводить до її розриву. Але у деяких випадках опір розриву стебла може бути меншим, ніж у плодоніжки, що
призведе до втрати врожаю вільними качанами [1]. До
того ж, за рахунок значного натягу плодоніжки та її різкого руйнування не виключена можливість вильоту
качана після відокремлення за межі жатки.
Тому розробка нової конструкції качановідокремлювального апарата, який відповідає міжнародним
вимогам якості, стандартизації та сертифікації, а
також його теоретичне обґрунтування є важливою науковою задачею.
Аналіз останніх досліджень. Значний обсяг робіт
з удосконалення качановідокремлювального апарата
проведений ученими різних науково-дослідних установ. Окремі елементи цього питання вирішувалися в
КБ Херсонського комбайнового заводу, але, на жаль,
основна частина досліджень була призупинена на
початку 90-х років минулого сторіччя.
Величезний внесок у розвиток цієї галузі зробили
багато вчених, таких як Л.І. Анісімов, В.П. Горячкін,
П.П. Карпуша, Н.В. Тудель, Н.Є. Резник, К.В. Шатилов,
Б.Д. Козачок, К.І. Шмат, М.І. Конопельцев, Н.І.
Ніколаєв, Є.І. Бондарєв, Г.І. Гребенюк, Д.В. Кузенко,
О.В. Бондаренко, І.І. Резніченко, О.Е. Самарін, О.В.
Мигальов, Є.В. Труфляк [3, 4, 5, 8]. У їхніх роботах
висвітлені питання протікання технологічних процесів,
а також кінематичних залежностей від розроблюваних
конструкцій. На підставі цих досліджень з’явилась
загальна думка, що найбільш перспективним шляхом
удосконалення качановідокремлювальних апаратів є
стабілізація параметрів процесу відокремлення качанів, тобто перехід від конструкцій, у яких відокремлення качанів носить випадковий, хаотичний характер, до
конструкцій, у яких ці процеси прогнозовані на основі
певних закономірностей [8].
Найбільш простим способом вирішення поставленої задачі є введення в зону відокремлення качанів
додаткових сил, а саме: різання, кручення, згинання та
інших або їх комбінацію. При цьому процес відокремлення буде відбуватися за складної деформації плодоніжки, що дозволить знизити необхідне зусилля для
відокремлення качана, а отже, і загальні втрати врожаю.
Метою роботи є обґрунтування роботи пікерностриперного качановідокремлювального апарата
шляхом розроблення математичної моделі процесу
відокремлення качанів за комплексного поєднання
декількох сил.
Результати дослідження. По-перше, розглянемо
роботу серійного качановідокремлювального апарата,
в якому відокремлення качанів відбувається за рахунок розтягування плодоніжки.
Для цього, як модель руйнування плодоніжки,
вибираємо розтяжну пружну нитку постійного перети-

ну S0. Нитка тягнеться протягувальними вальцями до
моменту зіткнення (удару) основи качана об перешкоду (стриперні пластини). Розгляд процесу розпочинаємо з моменту контакту основи качана (рис. 1) зі
стриперними пластинами, який приймаємо за нульовий момент часу (t = 0). Дію протягувальних вальців
замінимо раптово прикладеною силою N0 до вільного
кінця плодоніжки (z = l). Лівий кінець плодоніжки вважаємо закріпленим між стриперними пластинами.

1 – плодоніжка; 2 – основа
Рис. 1 – Розрахункова схема (модель)

Статичного навантаження на плодоніжку викликає
напруження в модельній нитці, однакове по її довжині
[7]:
,

(1)

де S0 – площа перетину плодоніжки.
Початкові умови вважаємо нульовими, тобто вважаємо, що до моменту t = 0 плодоніжка перебуває у
спокої:
,

(2)

де t – час;
u – функція поздовжніх деформацій.
Граничні умови в точці закріплення плодоніжки
(z = 0) запишемо як z = 0, u = (0, t).
Максимальне значення деформації плодоніжки
u(t, z) досягається у момент часу t1 = 2l/а0 в точці прикладання сили N0 (z = l):
, (n = 1, 3, 5, …),

(3)

де l – довжина качана;
Е – модуль пружності 1-го роду (модуль Юнга)
матеріалу хвилеводу.
За динамічного навантаження:

.
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У разі статичного навантаження:
,
.

(9)

(5)

Тепер знайдемо максимальне зусилля в нитці:

,

(6)

де z – координата, величина якої відрізняється від
вільного кінця плодоніжки;
σ0 – напруження в основі качана;
l – довжина качана;
σ(z) – напруження в точці з координатою z.
Зусилля в качані визначається як:

де q0 – маса нитки (плодоніжки) одиничної довжини;
а0 – швидкість поздовжніх хвиль в качані.
Таким чином, динамічне руйнування нитки силою
N0 дасть зусилля в точці закріплення плодоніжки та
качана [7]:

,

де S0 – площа поперечного перетину качана.
На нескінченно малій ділянці качана dz отримаємо
повну роботу деформації всього качана:
,

,

(10)

(11)

(7)

що у 2 рази більше від зусилля за статичного навантаження силою N0.
Знайдемо напругу в нитці під час руйнування:
.

де Е – модуль пружності.
Прирівняємо роботу деформації (11) до кінетичної
енергії, знайдемо [6]:

,

(8)

Виходячи з (7) видно, що для більш ефективного
виконання технологічного процесу відокремлення
качанів необхідно прагнути до збільшення швидкості
обертання протягувальних вальців. Однак, досить
високі швидкості протягування та значні зусилля відокремлення призводять до вильоту качанів за межі
жатки, тим самим зменшуючи повноту збирання врожаю.
Відокремлення качанів у пікерно-стриперних апаратах невід’ємно супроводжується ударом останніх об
стриперні пластини, тому наступним кроком у вивченні роботи качановідокремлювальних апаратів буде
дослідження цього явища.
Взаємодію качана зі стриперними пластинами
можна розглянути як удар пружного стрижня, що
рухається зі швидкістю ν0, по нерухомій плиті (рис. 2),
маса якої значно перевищує масу стрижня. Вважаємо,
що стриперні пластини не деформуються і залишаються нерухомими.

(12)

де а0 – швидкість поздовжніх хвиль у качані.
Тоді, підставляючи (12) в (10), отримаємо вираз
для визначення зусилля в качані під час удару:

.

(13)

У другому випадку вирішимо це ж завдання, використовуючи хвильову модель стрижня.
Максимального значення переміщення правого
торця качан (z = l) досягає за t = l/а0 [2]:
.(14)
Максимальне значення зусилля в точці z = 0 досягається у момент часу t1 = l/а0:

,
(n= 1,3,5,...).

(15)

Таким чином, правильне рішення задачі (15) відріз-

1 –качан; 2 – стриперні пластини
Рис. 2 – Схема взаємодії (удару) качана зі стриперними
пластинами

Розглянемо дві моделі удару. У першому випадку
хвильовими процесами в качані нехтуватимемо.
Вважаємо, що качан деформується повністю одночасно по всій довжині. Розподіл напруження в качані
апроксимуємо лінійно такою залежністю:

№ 3 (90) березень 2017 р.

няється від наближеного (13) множником
.
Наближене рішення дасть завищене значення.
Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що використання хвильової теорії дасть точніше
уявлення про процеси, які проходять у качані під час
його відокремлення за рахунок удару об стриперні
пластини. Однак, удар у процесі качановідокремлення
залишається небажаним явищем, оскільки в результаті такої взаємодії качана зі стриперними пластинами
виникає велика вірогідність руйнування основи качана, що під час його транспортування робочими орга-

23
нами кукурудзозбиральних машин і очищення від
обгортки призведе до часткового, а в гіршому випадку, і до повного вилущення зерна, тим самим підвищуючи загальні втрати врожаю.
Якщо розглядати поєднання декількох сил у процесі качановідокремлення, то одним з перспективних
шляхів інтенсифікації цього процесу є комплексне
використання розтягування плодоніжки разом з її
закручуванням. При цьому кручення буде виступати
додатковим руйнівним зусиллям.
Розглянемо технологічну схему, в якій кручення тіла
плодоніжки здійснюється закручуванням качана прогумованою стрічкою зі швидкістю ν1. Одночасно обертанням протягувальних вальців здійснюється переміщення качана в бік стриперних пластин зі швидкістю
ν0, після досягнення яких відбувається його відокремлення.
Що стосується взаємодії качана з рухомою стрічкою, то можливі два варіанти моделювання процесу
закручування.
Перший варіант – закручування качана без прослизання. Тоді кут закручування визначиться як [7]:

,

(16)

де R – середній радіус качана;
h – шлях, пройдений качаном за час контакту зі
стрічкою.
Другий варіант – визначення кута закручування з
рівняння крутильного маятника (рис. 3):

моментом входу качана в контакт зі стрічкою та
моментом удару качана об стриперні пластини.
Тепер знайдемо крутний момент у перетині кріплення качана до плодоніжки:
. (19)
Максимального значення момент (19) досягає за
cosωt1 = -1 або за ωt1 = . Тоді Мкр мах = 2М0.
Найбільшу дотичну напругу кручення визначимо як
[6]:
,

(20)

де Wp – момент опору вала під час кручення.
Для круглого перетину вала:
.

(21)

Іншим перспективним шляхом усунення недоліків
роботи серійних качановідокремлювальних апаратів
вважається введення в зону качановідокремлення
додаткового зусилля зламу плодоніжки. Тому розглянемо технологічну схему, в якій обертанням протягувальних вальців здійснюється переміщення качанів до
стриперних пластин. При цьому, за рахунок конструкційних змін качановідокремлювального апарата, качани займають положення, відмінне від вертикальності,
що і забезпечує злам плодоніжки.
Напруження в плодоніжці від дії вигинального
моменту М визначиться як:
,

(22)

де W – момент опору перетину.
Розглянемо дві схеми статичного навантаження
(рис. 4). Вважаємо, що довжина качана l = 2a, довжина
плодоніжки теж рівна 2a.
Рис. 3 – Розрахункова схема крутильних деформацій

,

(17)

де Ір – полярний момент інерції для круглого вала
(як моделі плодоніжки);
Іо – момент інерції качана щодо осі симетрії;
G – модуль зрушення (модуль пружності ІІ роду) для
матеріалу вала (плодоніжки);
l – довжина вала (плодоніжки);
М(t) – крутний момент від дії сили тертя між качаном і прогумованою стрічкою.
При цьому максимальний кут закручування дорівнює:
,

(18)

де t1 – час дії закручування, рівний проміжку між

а

б

а – з шарнірним затисканням у точці В; б – з жорстким затисканням у точці В
Рис. 4 – Схеми статичного навантаження

В обох випадках напруження вигину однакові, а
коефіцієнти динамічності в другому випадку більші на
, ніж у першому.
Визначимо динамічне напруження вигину [7]:
.
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де σст – напруження за статичного навантаження;
kд – коефіцієнт динамічності.
Тоді за першою схемою отримаємо:

,

(24)

.

(25)

за другою схемою:

Розглянуті способи відокремлення качанів поодинці не в змозі забезпечити необхідний якісний рівень
процесу качановідокремлення, їх необхідно використовувати комплексно. Лише в такому разі можливо
досягти істотного поліпшення роботи качановідокремлювальних апаратів.
Для оцінки результатної напруги скористаємося
відомими теоріями міцності [7], у результаті чого отримаємо:
;

(26)

; (27)

;

(28)

;

(29)

де σр.в. = σр + σв – сума нормального напруження;
σв – динамічне напруження вигину;
σр – максимальне напруження розтягування;
к – максимальне дотичне напруження кручення.
Висновки. У результаті проведених досліджень
основних способів відокремлення качанів розроблена
математична модель качановідокремлення за
поєднання багатьох сил, яка дає можливість встановити закономірності зміни основних кінематичних параметрів качановідокремлювального апарата багатофакторної дії.
Подальші дослідження, після перевірки отриманих
результатів на лабораторних приладах, будуть зосереджені на практичному втіленні цих розробок під час
проектування та виготовлення кукурудзозбиральної
техніки.
Список літератури
1. Демко А. Чому втрати урожаю – не збитки, а статистика? / А. Демко, О. Демко // Пропозиція, 2009. –
№ 9. – С. 100-104.
2. Ерофеев В.И. Волны в стержнях. Дисперсия.
Диссипация. Нелинейность. / В.И. Ерофеев, В.В.
Кажаев, Н.П. Семерикові. – 2002. М.: Физматлит. –

№ 3 (90) березень 2017 р.

208 с.
3. Карпуша П.П. Оптимальні параметри качановідокремлювачів очісувального типу / П.П. Карпуша, М.І.
Конопельцев // Вісник сільськогосподарської науки. –
К., 1970. – № 6. – С. 40-43.
4. Конопельцев М.И. Обоснование параметров
протягивающих вальцов початкоотделяющего аппарата очесывающего типа // Сб. науч. тр. УСХА, Киев, –
1973. – Вып. 100. – С. 15-19.
5. Кукурудзозбиральні комбайни: теоретичні основи, конструкція, проектування. Навчальний посібник /
К.І. Шмат, О.Е. Самарін, Є.І. Бондарєв, О.В. Мигальов.
– Херсон: ОЛДІ-плюс, 2009. – 140 с.
6. Манжосов В.К. Удаp. Распpостpанение волн
дефоpмаций в удаpных системах / В.К. Манжосов,
В.Э. Еpемьянц. – М.: Hаука, 1985. – 358 с.
7. Сагомонян А.Я. Волны напряжения в силовых
средах. Учебное пособие / А.Я. Сагомонян. – М.: Изд.во Моск. ун-та, 1985. – 416 с.
8. Шатилов К.В. Кукурузоуборочные машины / К.В.
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Аннотация. Приведены результаты теоретических
исследований основных способов отделения початков кукурузы от стеблей и разработаны соответствующие математические модели. Рассмотрен технологический процесс отделения початков при сочетании
многих сил, а также проведена оценка результирующего напряжения. На основании полученных уравнений определены пути дальнейшего развития кукурузоуборочной техники нового поколения.
Summary. The results of theoretical research the
main methods of separating corn cobs and stalks are
cited appropriate mathematical models are developed.
The technological process of separation heads in combination of many forces are discovered and effective voltage is evaluated. The ways of further development of
maize machinery of new generation based on the
obtained equations are defined.
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Муха В., інженер (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Комплектувальні від фірми
«Бондіолі і Павезі» (Італія)
У статті наведена інформація про карданні передачі та редуктори, які фірма «Бондіолі і Павезі» (Італія) реалізує машинобудівникам для виготовлення сільськогосподарської техніки та аграріям для ремонту техніки, яка
виготовлена з використанням комплектувальних згаданої фірми. Вона пропонує карданні передачі двох типів:
SFT і Global. Широкий вибір редукторів розрахований на задоволення різних потреб споживача:підвищувальні
та понижувальні випускаються в серіях 1000, 2000, 2002 і 2003, оригінальні редуктори – в серіях 3000, 5000,
8000, редуктори з паралельними валами в серії ВІМА.
Ключові слова: Сільськогосподарська техніка, елементна база, кардани, редуктори.
Вступ. На виставці «Зернові технології 2017» фірма
«Бондіолі і Павезі» експонувала якісну елементну базу,
яка використовується для виготовлення та ремонту
сільськогосподарської техніки.
Основна частина. Карданні передачі. Фірма
«Бондіолі і Павезі» виробляє карданні передачі 2-х
типів: Sft i Global.
Кардани Sft продукуються для передачі потужності
від 13 до 181 кВт на 540 об/хв. і від 20 до 272 кВт на
1000 об/хв. Всі елементи карданних передач Sft, включаючи ширококутові шарніри, розраховані для безперервної роботи протягом 50 годин без технічного
обслуговування. Масльонки розташовані так, щоб
забезпечити зручний доступ до них. Можливе збільшення інтервалів між змащуваннями до 250 год на карданних передачах, які використовуються для спеціальних призначень.
Карданна передача Global обладнується обмежувачами крутного моменту. Вони призначені для передачі крутного моменту від 12 до 70 кВт при 540 об/хв. і
від 18 до 110 кВт при 1000 об/хв.

від 1,93:1 до 4,5:1. Фірма також випускає різноманітні
оригінальні редуктори (рис. 2) серій 3000, 4000, 5000
8000 та серії BIMA з паралельними валами.

Рис. 2 – Редуктори фірми «Бондіолі і Павезі»

Висновок. Як випливає з огляду, фірма «Бондіолі і
Павезі» виробляє найрізноманітніші карданні вали і
редуктори та може виконати будь-які замовлення
машинобудівників.

Рис. 1 – Карданні передачі фірми «Бондіолі і Павезі» на виставці
«Зернові технології»

Редуктори. Фірма «Бондіолі і Павезі» пропонує споживачам широкий асортимент редукторів. Редуктори
підвищувальні і понижувальні серії 1000 з 3-ма вихідними валами мають передатне число від 1:1 до 1:2,78;
серії 2000 – відповідно від 1:1 до 1:2,78; серії 2001 – від
1:1 до 1:5,33, а тільки понижувальні серії 2002 і 2003 –

Аннотация. В статье приведена информация о
карданных передачах и редукторах, которые фирма
«Бондиоли и Павези» (Италия) реализует машиностроителям для изготовления сельскохозяйственной
техники и аграриям для ремонта техники, производимой с использованием комплектующих упомянутой
фирмы. Она предлагает карданные передачи двух
типов: SFT и Global. Широкий выбор редукторов рассчитан на удовлетворение различных нужд потребителя: повышающие и понижающие выпускаются в
сериях 1000, 2000, 2002 и 2003, оригинальные редукторы - в сериях 3000, 5000, 8000, редукторы с парал-
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лельными валами – в серии ВІМА.
Summary. This article provides information about
transmission and axles gearboxes, which the company
"Bandioli and Pavesi" (Italy) sells for machine builders
manufacturing agricultural machinery to farmers and for
repairing equipment that is manufactured using component of mentioned company. It offers two types of сardan

drives: SFT and Global. Great choice of gears designed to
meet different customer needs: lowering and raising
gears are manufactured in models 1000, 2000, 2002, and
2003, the original gears - in models 3000, 5000, 8000,
parallel shaft gearboxes in ВІМА model.
Стаття надійшла до редакції 22 березня 2017 р.

Дослідження за актуальними проблемами АПК
УДК 631.8

Ясенецький В., канд. техн. наук, (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого), Пастух О., директор ПП «Агат-Сервіс»

Комплексні концентровані г умінові добрива
«Добрин – Стимул» від підприємства «Добрин»
У статті наведена інформація про комплексні концентровані гумінові добрива «Добрин – Стимул», ефективність їх застосування та норми витрат, а також рекомендації щодо їх використання. У першому позакореневому
живленні норми складають від 1,5 до 6л/га; у другому - від 1,5 до 6 л/га. Хімічний склад добрив серії “ДобринСтимул” містить не менше 2 г/л гумінових кислот і не менше 0,9 г/л фульвокислот, амінокислоти, мікроелементи. Результати досліджень вітчизняних та зарубіжних профільних інститутів свідчать, що у разі використання
гумінових добрив «Добрин®-Стимул SP» кожен гектар посівної площі забезпечує стабільний приріст урожайності зернових на 3-7 ц/га, картоплі – 8-12 ц/га, овочів – 38-48 ц/га, льоноволокна – 1 ц/га.
Ключові слова: Підприємство «Добрин», комплексні концентровані гумінові добрива «Добрин – Стимул»,
агрономічний ефект, хімічний склад, рекомендації з використання.
Вступ. В умовах ринкової економіки та обмежених
можливостей для застосування мінеральних добрив
аграрії шукають способи зниження затрат і отримання
рентабельної і конкурентоздатної продукції. Для цього
дуже ефективними є гумінові добрива (гумати). Як
показали дані експериментальних досліджень, ефективними є органо-мінеральні гумінові добрива
«Добрин», які виробляються з озерного сапропеля, в
складі якого в потрібному співвідношенні знаходяться
необхідні рослинам мінеральні і органічні речовини.
Серія добрив «Добрин® – Стимул» - універсальні
концентровані екологічно чисті органо-мінеральні
гумінові добрива на основі сапропелю прісноводного
озера льодовикового походження. Вони являють
собою водний розчин гумінових кислот і фульвокислот, амінокислот, мікроелементів і збагачених мінеральними добавками мікроелементів. Добрива призначені для кореневого та позакореневого підживлення рослин (табл 1-2).
Внесення «Добрин® – Стимул» у грунт покращує
його водний та поживний режим, створює оптимальну
агрегатну структуру, стимулює розвиток та активність
корисних мікроорганізмів. Позакореневе використання добрив дає клітинам рослин додаткове джерело
енергії для утворення білків, чим забезпечує їх нормальний ріст і розвиток. Обидва способи використання різко підвищують стійкість рослин до несприятливих зовнішніх умов: посух, низьких та високих темпе-
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ратур, токсикантів, хвороб.
Таблиця - 1 Перше позакореневе підживлення
Культури
Зернові

Норма витрати
Фази росту та розвитку препарату,
л/га

Об’єм
робочого
розчину,
л/га

кущіння, вихід в трубку

1,5-2,0

200-300

Горох, ква- 5-7 трійчатих листків
соля, соя
Цукрові і змикання листків у рядкормові
ках
буряки

1,5-2,0

200-300

1,5-2,0

200-300

Кукурудза

1,0-1,5

200-300

1,5-2,0

200-300

1,5-2,0

200-300

1,0-1,5

200-300

1,5-2,0

200-300

1,0-1,5

300-400

4.0-6,0

600-800

1,5-2,0

300-400

4-6 листків

змикання листків у
Картопля
рядках
Ріпак, гірчи- формування розетки
ця
листків
Соняшник
8-10 листків
4-5 пара справжніх
Льон
листків
на 2-4-й день після
висадження розсади,
Овочі
сіяні овочі у фазі 2-ї
пари справжніх листків
Дерева,
кущі,
активного весвиноград, у період
няно-літнього росту
малина,
полуниця
після 1-го та 2-го проБаштанні
ріджування

Агрономічний ефект від застосування «Добрин® –
Сапропель»
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• Стимуляція росту рослин.
• Підвищення стійкості
до несприятливих факторів
зовнішнього середовища.
• Зменшення норм внесення мінеральних добрив
до ЗО %.
• Поліпшення якості с.г. продукції.
• Підвищення врожайності на 20-50 % залежно
від культури та грунту.
• Прискорення процесів дозрівання плодів.
• Зменшення втрат під
час зберігання с.-г. продукції за рахунок покращення лежкості.
Способи застосування
• Передпосівна обробка насіння.
• Обмокування кореневої системи рослин перед
висаджуванням у грунт.
• Позакореневе підживлення.
• Кореневе підживлення.
Таблиця - 2 Друге позакореневе підживлення
Норма
витрати
Фази росту та розвитку препарату,
л/га

Об’єм
робочого
розчину,
л/га

Зернові

вихід в трубку, колосіння

1,5-2,0

200-300

Горох, квасоля,
соя

бутонізація

1,5-2,0

200-300

Цукрові І кормові
буряки

перед змиканням
листків у міжряддях

1,5-2,0

200-300

Кукурудза

10-12 листків

1,5-2,0

200-300

Картопля

змикання листків у міжряддях

1,5-2,0

200-300

Ріпак, гірчиця

стеблування

1,5-2,0

200-300

Соняшник

початок формування
кошика

1,0-1,5

200-300

Льон

бутонізація

1,5-2,0

200-300

Овочі

бутонізація, зелень у
фазу початку активного
росту

1,0-1,5

100-150

4.0-6,0

600-800

Культури

Дерева, кущі,
днів після
виноград, мали- через 20-25
цвітіння
на, полуниця

Хімічний склад добрив серії «Добрин® - Стимул»
Гумінові кислоти – не менше 2,0 г/л;
Фульвокислоти – не менше 0,9 г/л; Азот (N) – 1-22
г/л;
Фосфор (P2O5) – 1,2-16 г/л;
Калій (К2О) – 1,4-31 г/л; рН – 8,0-10,5;
Амінокислоти (треонин, метіонін, лізин, цистин);
Мікроелементи (марганець, цинк, мідь, молібден,
кобальт, залізо, кальцій, магній та ін.);
Вітаміни (А, В1, В2);

Широкий спектр корисних ґрунтових мікроорганізмів (аммоніфікувальні, амілолічні, педотрофи, уробактерії);
Ферменти, каталізатори окисних реакцій (каталаза
та пероксидаза) і реакцій гідролізу (амілаза та уреаза).
Рекомендації із застосування «Добрин® - Стимул»
Внесення в грунт «Добрин® - Стимул SP»
Результати вітчизняних та зарубіжних досліджень
профільних інститутів свідчать, що у разі використання
гумінових добрив «Добрин® - Стимул SP» кожен гектар посівної площі забезпечує стабільний приріст врожайності зерна у кількості 3-7 ц/га, картоплі – 8-12
ц/га, овочів – 38-48 ц/га, 1 ц/га льоноволокна. Навіть
такий ефективний засіб підвищення родючості грунтів,
як хімічна меліорація, поступається перед внесенням
гуматів. Це пов'язано з тим, що меліоранти необхідно
вносити на те ж саме поле не рідше як через 5-6 років,
а приріст урожаю становить 1,5-2,4 ц/га. Тому термін
відшкодування затрат на вказані роботи становить 4-5
років.
Вносять «Добрин® – Стимул» шляхом рівномірного
поливу грунту перед проведенням передпосівної культивації. Норма внесення 6-10 л/га за витрати робочого розчину 300-500 л/га.
Дерева та кущі доцільно підживлювати робочим
розчином добрива в концентрації 1 : 100 (добриво :
вода). Норма внесення розчину становить від 10 до 50
літрів на 1 рослину залежно від їх віку та розміру.
Періодичність таких підживлень – 1 раз на 15-30 днів.
Висновки. Одним із найбільш ефективних способів підвищення врожайності сільськогосподарських
культур та відтворення родючості грунтів є застосування добрив «Добрин® - Стимул SP».
Аннотация. В статье приведена информация о
комплексных концентрированных гуминовых удобрениях «Добрин - Стимул», рекомендации об их исполь-
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зовании, эффективность их применения, а также
норму расхода гуминовых удобрений "ДобринСтимул". В первой внекорневой подкормке нормы
составляют от 1,5 до 6 л / га; во второй – от 1,5 до 6 л
/ га, Химический состав удобрений серии "ДобринСтимул" содержит не менее 2 г/л гуминовых кислот и
не менее 0,9 г/л фульвокислот, аминокислоты, микроэлементы. Результаты отечественных профильных
институтов и зарубежные исследования показывают,
что при использовании гуминовых удобрений
«Добрин®-Стимул SP» каждый гектар посевной площади обеспечивает стабильный прирост урожайности на 3-7 ц / га, картофеля – 8-12 ц / га, овощей – 38
-48 ц / га, льноволокна – 1 ц / га.
Summary. This article provides information on integrated Concentrated humic fertilizer "Dobrynya -

Stimulus" and recommendations on their use and effectiveness of their application to the allowances of humic
fertilizer "Dobrinja-stimulus." The first foliar nutrition standards range from 1.5 to 6L / ha; the second - from 1.5 to
6 L / ha of fertilizer chemical composition of the series
"Dobrinja-stimulus" contains at least 2 g / l humic acid and
at least 0.9 g / l fulvic acids; amino acids, trace elements.
Results specialized domestic institutions and foreign
studies show that the use of humic fertilizers "Stimulus
Dobryn®-SP» each hectare of cultivated area provides a
stable increase yield by 3-7 t / ha, potatoes - 12.8 c / ha,
vegetables - 38 -48 kg / ha, flax - 1 kg / ha.

Стаття надійшла до редакції 9 березня 2017 р.
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Митрофанов О., директор (Південно-Українська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Міжінститутські дослід ження і розробка проектів
оптимальних техніко-технологічних рішень для
вирощування сільськогосподарської продукції на
зрошенні «АгроОлімп «Зрошення»
У статті наведена інформація про результати міжінститутських досліджень та описані проекти оптимальних
техніко-технологічних рішень для вирощування сільськогосподарської продукції на зрошенні «АгроОлімп
«Зрошення». Визначена типова спеціалізація господарств на зрошуваних землях, проведена оптимізація структури землекористування шляхом розроблення науково-обґрунтованих сівозмін, розроблена оптимізована
система зрошення із забезпеченням мінімізованої кількості дощувальних машин та новітніх підходів до їх використання.
Ключові слова: міжінститутські дослідження, Південно-Українська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, вирощування сільськогосподарської продукції, АгроОлімп “Зрошення”.
Вступ. Агропромислове виробництво, зокрема
рослинництво, характеризується значною інваріантністю підходів до вирішення завдань виробництва і
досягнення його ефективності, наявністю впливів
випадкових та непереборних факторів. Ці особливості
значно ускладнюють задачі створення успішних та
ефективних засобів механізації виробничих процесів у
рослинництві та приводять до строкатості і дуже
широкої номенклатури технічних рішень. У таких умовах досягнення ефективності рішень чи то в агротехнологіях, чи то в агротехніці можливе тільки на базі
системних підходів.
Ця об’єктивна вимога привела в часи СРСР до
створення системи машиновипробувальних станцій
(МВС) у різних грунтово-кліматичних зонах Союзу, а
пізніше – до створення постійнодіючої з періодичним
обновленням «Системи машин для комплексної механізації
сільськогосподарського
виробництва».
Створені системи чітко регулювали номенклатуру і
характеристики машин відповідно до регіональних
(зональних) агротехнологій, закритого внутрішнього
ринку Союзу, що спрощувало сільгоспвиробникам
вибір та планування оновлення МТП, а виробникам
сільгосптехніки – напрямків розвитку своєї продукції.

У теперішні часи сільгоспвиробники України мають
повний доступ до впровадження агротехнологій світового досвіду та техніки світових виробників, але, крім
позитиву цього процесу, виникає багато ускладнень
щодо вибору оптимальних рішень із величезного різноманіття технологій і техніки та випадків суттєвих
інвестиційних втрат у разі помилкових рішень.
Державна наукова установа УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого разом з регіональними (зональними)
філіями (Південно-Українською, Львівською та
Харківською) продовжила в Україні місію колишніх
МВС Радянського Союзу та розширила сферу їх наукової діяльності в напрямках досліджень та оптимізації
застосування агротехнологій та відповідно до них –
комплексів машин (МТП).
Наукові дослідження у цьому напрямку, та як
результат – техніко-технологічні рішення, здобули в
інституті брендову назву: проект «Агро-Олімп».
Розробка інститутом пілотного проекту «АгроОлімп150» викликала широкий позитивний відгук у фахівців
різних галузей господарського комплексу України –
сільгоспвиробництва, сільгоспмашинобудування,
матеріально-технічного постачання АПК та ін.
Актуальність НДР. Глобальні зміни клімату в
© Митрофанов О. 2017
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останні десятиріччя для України проявляються переважно в зростанні температури повітря, що вимагає
реалізації заходів, спрямованих на зниження залежності землеробства від дефіциту природного вологозабезечення. Рішення проблеми полягає в нарощуванні
площ зрошуваного землеробства, розвиток якого
забезпечує сталість виробництва АПК та передумови
соціально-економічного розвитку регіону.
Робота виконуваласяся відповідно до регіональної
спеціалізації Південно-Української філії інституту та
потреб у розробці проектів оптимальних техніко-технологічних рішень для зрошуваного землеробства
Південного регіону України (зони посушливого степу).
Наукова новизна – вперше для посушливих умов
південного степу України розроблений комплексний
техніко-технологічний проект вирощування культур на
зрошенні у короткопільній науково обґрунтованій
зерно-просапній сівозміні із застосуванням диференційованої системи обробітку ґрунту, нових підходів до
групового використання дощувальних машин з внесенням із поливною водою хімічних засобів живлення
та захисту культур, орієнтований на господарства, які
спеціалізуються на вирощуванні зернових та технічних
культур.
Вперше на основі досліджень та комплексних
рішень проектів техніко-технологічного забезпечення
виробництва продукції рослинництва «АгроОлімпСтеп 200», «АгроОлімп-Степ 300» та «АгроОлімп
«Зрошення» розроблений алгоритм (функціональна
модель) побудови аналогічних комплексних рішень.

Рис. 1 – Визначений земельний масив 720 га як перспективний
для реалізації зрошення за проектом «АгроОлімп «Зрошення»

Результати НДР. Досліджені та реалізовані в розробленні проектів «АгроОлімп «Зрошення» для господарства з площею 720 га (рис. 1) процеси оптимізації
техніко-технологічного забезпечення підприємства
АПК, яке спеціалізується на виробництві продукції рослинництва на зрошенні в умовах Півдня України, а
саме:
– вибрано земельний масив, перспективний для
реалізації завдань проекту та визначена типова спеціалізація господарства на зрошуваних землях;
– оптимізовано структуру землекористування господарств шляхом розробки науково-обгрунтованих та
ефективних сівозмін;
– проведена оптимізація та дефрагментація техніко-технологічних рішень обробітку грунту і сівби шляхом визначення диференційованих систем обробітку
грунту;
– дефрагментовано технологічні рішення вирощування культур у сівозміні шляхом визначення послідовності, вимог та агростроків агротехнологічних опера-

цій вирощування культур у сівозміні протягом агрономічного року.
- розроблено оптимізовану систему зрошення із
забезпеченням мінімізованої кількості дощувальних
машин та новітніх підходів до їх використання (табл. 1);
Таблиця 1 – Агротехнологічний регламент вирощування сільськогосподарських культур у 4-пільній
сівозміні на зрошенні за проектом «АгроОлімп
«Зрошення»

– визначено склад МТП для забезпечення ефективного виробництва товарної продукції рослинництва
(табл. 2) та економічні показники проектів: розміри
інвестицій, структура витрат (рис. 2) і надходжень по
культурах у сівозміні вирощуванню загалом, валові
показники витрат і надходжень, рентабельність, строки окупності інвестицій; строк окупності капіталовкладень на придбання техніки складає 1,9 років, а з урахуванням витрат на побудову зрошуваної мережі – 3,7
років;

Рис. 2 – Структура прямих експлуатаційних витрат на
1 га сівозміни
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Таблиця 2 – Оптимальний склад МТП для забезпечення агротехнології за проектом «АгроОлімп «Зрошення»

– Розроблено алгоритм вирішення аналогічних
задач, який структуризує підходи до створення оптимальних техніко-технологічних рішень для агропідприємств різних розмірів та спеціалізації.
Практична значимість. Одержані в результаті
роботи техніко-технологічні проекти для типових господарств готові до впровадження, як складова частина бізнес-планів створення нових агропідприємств та
розширення площ зрошуваних земель. Отримані економічні показники проектів визначають прогнозну перспективу ефективності капіталовкладень.
Висновки. У результаті проведеної науководослідної роботи досліджені та реалізовані в розробці
проектів «АгроОлімп «Зрошення» для господарства з
площею 720 га процеси оптимізації техніко-технологічного забезпечення підприємств АПК, які спеціалізуються на виробництві продукції рослинництва на
зрошенні в умовах Півдня України, а саме:
1. Проведена оптимізація структури землекористування господарств шляхом розробки науково-обгрунтованих та господарчо-ефективних сівозмін.
2. Проведена дефрагментація технологічних
рішень обробітку грунту і сівби шляхом визначення
оптимальних до сівозмін схем диференційованих
систем обробітку грунту.
3. Проведена дефрагментація технологічних
рішень вирощування культур у сівозміні шляхом визначення послідовності, вимог та агростроків агротехнологічних операцій вирощування культур у сівозміні
протягом агрономічного року.
4. Розроблена оптимізована система зрошення із
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забезеченням мінімізованої кількості дощувальних
машин та новітніх підходів до їх використання.
5. Проведена дефрагментація технічного забезпечення обробітку грунту, сівби та загалом вирощування
культур у задані агростроки з потрібною якістю шляхом визначення типорозмірних рядів тракторів і сільгоспмашин, їх типів, номенклатури та кількості із
застосуванням процедур ранжування та випробувань
техніки в реальних умовах експлуатації.
6. Визначений склад МТП для забезпечення ефективного виробництва товарної продукції рослинництва
та економічні показники проектів: розміри інвестицій,
структура витрат і надходжень по культурах у сівозміні
і вирощуванню загалом, валові показники витрат і надходжень, рентабельність, строки окупності інвестицій.
Строк окупності капіталовкладень на придбання
техніки складає 1,9 років, а з урахуванням витрат на
побудову зрошуваної мережі – 3,7 років.
7. У результаті проведеної НДР розроблений алгоритм вирішення аналогічних задач, який структуризує
підходи до створення оптимальних техніко-технологічних рішень для агропідприємств різних розмірів та
спеціалізації.
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Аннотация. В статье приведена информация о
результатах междуинститутских исследований и описаны проекты оптимальных технико-технологических
решений для выращивания сельскохозяйственной
продукции на орошении «АгроОлимп« Орошение ».
Определена типовая специализация хозяйств на орошаемых землях, проведена оптимизация структуры
землепользования путем разработки научно обоснованных севооборотов, разработана оптимизированная система орошения с обеспечением минимизированного количества дождевальных машин и новейших
подходов к их использованию.
Summary. This article provides information about the
results between research institute and described projects
the best technical and technological solutions for growing
agricultural products for irrigation "AhroOlimp" Irrigation
". Determined typical specialty farms on irrigated land,
the optimization of land use structure by developing scientifically grounded crop rotation, irrigation system
developed optimized to ensuring minimized the number
of irrigation system and new approaches to their use.
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Аналіз конструкцій машин
для трелювання деревини
В Україні переважає стовбурна технологія заготівлі лісу. Для трелювання хлистів і стовбурів деревини застосовуються трелювальні трактори виробництва зарубіжних фірм. Сьогодні спостерігається тенденція до збільшення питомої частки колісних трелювальних тракторів. Враховуючи сучасні тенденції розвитку трелювальної
техніки, вітчизняним підприємством ТОВ “ГА Інжиніринг” розроблено трелювальний трактор GAL 5052S. У статті проведено короткий аналіз колісних технічних засобів для трелювання деревини у різних природних та господарських умовах. Проаналізовано конструкційні особливості та результати випробувань колісного трелювального трактора GAL 5052S.
Ключові слова: лісозаготівля, трелювальний трактор, скідер, конструкція, аналіз, випробування.
Суть проблеми. Однією з найважливіших технологічних операцій у процесі лісозаготівлі є трелювання
деревевини, тобто перміщення дерев, стовбурів, сортиментів від місця звалювання до складу або відвантажувального пункту. У лісових господарствах України на

трелювання припадає 25-30% трудозатрат під час
виконання лісосічних робіт і до 10-12% затрат праці в
структурі комплексу лісозаготівельного виробництва
[1]. Тому актуальним питанням вітчизняного лісогосподарського виробництва є підвищення рівня механі-
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зації трелювальних робіт.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Запас деревини в лісах України оцінюється в межах
2102 млн. м3. Орієнтовний обсяг заготівлі деревини у
2017 році сягає 8 млн. м3 [2].
На сьогодні в Україні і світі переважає стовбурна
технологія лісозаготівлі, яка застосовується за відносно невисокої густоти мережі лісових доріг. На частку
стовбурної технології припадає до 70 % світового
обсягу лісозаготівлі [3].
У лісових підприємствах переважають лісорозробки невеликої площі різноманітного призначення – лісогосподарські рубання, спеціальні і санітарні рубання
тощо, які часто охоплюють значну частину лісового
фонду підприємства і нерідко віддалені від основних
лісових доріг [4].
Зараз тракторами виконують понад 80% основного
обсягу робіт з трелювання [1]. Трактори різних типів –
це єдиний засіб трелювання в рівнинній і перетятій
місцевості, з їхньою допомогою виконуються основні
обсяги трелювання і в горах [5].
Мета статті. Аналіз конструкційних особливостей
колісних мобільних технічних засобів для трелювання
деревини та результатів досліджень вітчизняного трелювального трактора GAL 5052S.
Виклад основного матеріалу. У лісових господарствах для трелювання деревини застосовуються
трактори загального призначення зі спеціальним
обладнанням та спеціальні трелювальні трактори.
В умовах лісосік під час застосування сортиментної
технології (розкряжування на місці звалювання) для
підтрельовування застосовують навісні трелювальні
пристрої в агрегаті з тракторами класу 0,9, 1,4, 2.
Для трелювання деревини на великих лісозаготівельних площах використовують гусеничні та колісні
трелювальні трактори – скідери. Під час виконання
технологічного процесу трелювальні трактори підбирають і трелюють пачки дерев, сформованих валковопакетувальними машинами, ущільнюють і вирівнюють
штабелі дерев (хлистів) та витягують їх до місця навантаження або обробітку. Трелювання дерев і стовбурів
здійснюється у напівнавантаженому стані (напівволоком), коли один кінець паки деревини, яка трелюється,
навантажений на трелювальну машину, а інший волочиться по землі.
Гусеничні трактори хоч і мають високу прохідність,
проте основним недоліком їх є невелика робоча швидкість та низька продуктивність роботи. В останні роки
на ринку техніки панівне положення займають колісні
скідери.
Фірми-виробники пропонують чокерні і безчокерні
скідери, які оснащуються двигуном, ходовою системою, трансмісією, гідравлічною системою, кабіною,
маніпулятором, захоплювачем або чокерним пристроєм, відвалом, вантажною платформою або трелювальним щитом.
На ринку представленні безчокерні моделі з грейферами та маніпуляторами (рис. 1). Скідери з верхнім
грейдерним захватом легші в управлінні, менше витрачають часу на завантаження, більш маневрені. Вони
можуть застосовуватися під час суцільних і вибіркових
рубок. Машини з греферним захватом можуть також
застосовуватися для навантаження хлистів на форвар-
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дери та лісовози. Перевага машин з маніпулятором
полягає у вищій продуктивності за рахунок збільшення
вантажопідйомності та об’єму паки трельованої деревини.

а)

б)
Рис. 1 – Трелювальні трактори з грейферним захватом (а) та
великогабаритним маніпулятором (б)

Основними виробниками колісних трелювальних
машин є фірми Timberjack (Канада), Rauma-Repola і
Valmet (Фінляндія), Clark, John Deere, Caterpillar і FMC
(США), LKT s.r.o. (Словаччина), HSM (Німеччина), холдинг “АМКОДОР” (Білорусь) тощо.
Компанія John Deere виготовляє шість моделей
чокерних і безчокерних колісних скіддерів з двигунами
потужністю від 96 до 149 кВт, що дозволяє господарникам підібрати відповідну модель залежно від обсягу
та технології лісозаготівлі.
Компанія TimberPro продукує колісні трелювальні
машини моделей TS-650, TF830, TF840, які оснащені
шести- та восьмиколісними повноприводними ходовими системами. Модель TS-650 комплектується
великооб`ємним маніпулятором, а на моделях TF830,
TF840 для завантаження стовбурів дерев застосовується грейферний маніпулятор (рис. 2 а).
З метою звалювання та транспортування дерев
фірма TimberPro пропонує універсальні комбіновані
лісозаготівельні машини серії COMBO (рис. 2 б).
Застосування машин COMBO може замінити комплекс
лісозаготівельної техніки в складі харвестера або звалювально-пакетувальної машини та скідера або фор-
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вардера, що дозволяє значно знизити витрати на придбання техніки, експлуатаційні витрати за рахунок скорочення парку машин. Комбінована лісозаготівельна
машина ефективна під час суцільних, вибіркових рубок
та заготівлі лісодеревини на окремих розрізнених
невеликих ділянках.

тора під час виконання лісозаготівельних робіт в умовах пересіченої місцевості.

а)

а)

б)
а – трелювання хлистів скідером HSM 805 S; б - витягування
хлистів з важкодоступних місць скідером GAL 5052S
Рис. 3 – Колісні чокерні скідери

б)
Рис. 2 – Трелювальна машина TF840 (а) та комбінована лісозаготівельна машина COMBO (б)

Компанія HSM представляє сім моделей скідерів,
оснащених однією або двома барабанними лебідками, що мають тягове зусилля від 6 до 16 т (рис. 3 а). У
конструкції скідера передбачено можливість додаткового оснащення вантажним щитом, захватом, маніпулятором, відвалом, грейферним навантажувачем. На
ринку техніки для лісозаготівлі також представлені
чокерні колісні скідери John Deere 640Н (John Deere,
США), Беларус МЛ 127С (ВАТ “Мозирський машинобудівний завод”, Беларусь) тощо. Вітчизняним підприємством ТОВ “ГА Інжиніринг” (м. Харків) розроблено
трактор трелювальний такого ж типу моделі GAL
5052S, який обладнаний чокерним трелювальним
пристроєм (рис. 3 б).
Трактор трелювальний (скідер) GAL 5052S (рис. 4
а) обладнаний чотиритактним чотирициліндровим
дизельним двигуном рідинного охолодження з проміжним охолодженням наддувного повітря моделі Д245.9 потужністю 100 кВт.
Остовом трактора є шарнірно з'єднана рама, яка
складається з передньої та задньої напіврам. Така конструкція остова забезпечує високу керованість трак-

а)

б)
Рис. 4 – Загальний вигляд (а) та вид робочого місця оператора
трактора трелювального GAL 5052S
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Підсилена комфортабельна одномісна кабіна
(рис. 4 б) обладнана каркасом безпеки, вентиляційноопалювальною установкою, контрольно-вимірювальними і світлотехнічними приладами для контролю за
функціонуванням основних систем трактора й виконанням вимог безпеки під час руху дорогами загального користування. Для забезпечення необхідної оглядовості передньої та бокових зон трактора та задньої
технологічної робочої зони кабіна має велику площу
вікон.
Трансмісія трактора складається з муфти зчеплення, ведені диски якої обладнані гасниками крутних
коливань, механічної, дванадцятишвидкісної, тридіапазонної коробки передач, з механічним перемикачами передач у межах кожного діапазону, роздавальної
коробки з постійним приводом на задній та передній
мости. Кожний тяговий міст має одну конічну передачу, автоматичне блокування диференціала та дві планетарні кінцеві передачі. Передній та задній мости
нерухомо закріплені на передній та задній напіврамах
трактора. Швидкісна КПП дозволяє використовувати
трактор на віддалених від лісового господарства
ділянках.
Широкі колеса ходової частини однакового розміру
підвищують зчіпні властивості трактора та його прохідність. Трактор обладнаний гідрооб’ємним механізмом
рульового керування. Рульова колонка в кабіні регулюється по висоті й куту нахилу.
На тракторі встановлено передній відвал та чокерне робоче обладнання, яке складається із вантажного
щита, двобарабанної лебідки з незалежним приводом
та управління електропневматичним керуванням.
Конструкцією трактора передбачено можливість встановлення безчокерного трелювального пристрою з
грейферним маніпулятором або кліщовим захватом.
Під час випробувань трактор працював на трелюванні та транспортуванні хлистів ялиці, смереки, бука,
берези та інших порід дерев. Рельєф місця – гірський,
з нахилом ділянки від 150 до 220. Довжина хлистів
коливалась у межах 15-20 м, діаметр – 16-50 см.
Проведеною енергетичною оцінкою встановлено,
що під час витягування хлистів із швидкістю лебідки
0,72 м/с (1500 об/хв колінчастого вала двигуна) тягове
зусилля лебідки становило 26,5 кН, коефіцієнт використання експлуатаційної потужності двигуна склав 28 %.
Під час транспортування паки хлистів берези та ялиці
об’ємом 8,15 м3 зі швидкістю у 0,97 м/с тяговий опір
становив 46,2 кН, а тягова потужність - 44,8 кВт.
Транспортування хлистів проводилось у підвішеному
стані по твердій дорозі з постійним спуском з гори,
тому коефіцієнт використання експлуатаційної потужності двигуна склав 65 %, буксування рушіїв - 6,8 %. У
результаті проведеної енергетичної оцінки трактора
трелювального GAL 5052 S відмічено, що потужності
двигуна Д 245.9 достатньо для виконання основних
технологічних операцій.
Продуктивність трелювального трактора за основним часом склала 14,7 м3/год, за змінним часом –
11,65 м3/год. На її зниження вплинули затрати часу на
холості переїзди від завантажувального майданчика
до місця вирубки, розмотування лебідки, зачалювання, вивільнення хлистів та відпочинок тракториста.
Економічною оцінкою встановлено, що прямі екс-
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плуатаційні витрати на виконання трелювально-транспортних робіт становлять 64,80 грн/т. При цьому найменша частка припадає на оплату праці − 8,39 %,
поточний ремонт і ТО – 37,76 %, амортизацію − 15,69
%, а найбільша на паливо − 38,16 %.
За результатами випробувань встановлено, що
трактор має достатній рівень надійності та відповідає
вимогам нормативних документів з охорони праці.
За період випробувань виявлено недоліки конструкції трактора, а саме: під час трелювання хлистів
під кутом відбувалося намотування троса на барабан в
одному місці, що приводить до його защемлення з
кожухом; лебідка не обладнана запобіжним механізмом від перевантажень, що приводить до розриву
тросів; в кабіні трактора відсутній сигналізатор кута
підйому, спуску та нахилу ділянки. Відмічені недоліки
конструкції трактора були частково усунені в процесі
випробувань і після їх завершення.
Висновки. На основі результатів випробувань вітчизняного колісного трактора трелювального GAL
5052S установлено, що він має задовільний технічний
рівень і достатньо пристосований для трелювання і
транспортування у напівпідвішеному стані хлистів і
дерев на рівних ділянках і в гірських умовах лісозаготівель. Трактор трелювальний GAL 5052S значно дешевший від зарубіжних аналогів та потребує менших прямих експлуатаційних затрат на виконання робіт.
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Аннотация. В Украине преобладает ствольная
технология заготовки леса. Для трелевки хлыстов и
стволов древесины применяются трелевочные тракторы производства зарубежных фирм. Сегодня
наблюдается тенденция к увеличению удельной доли
колесных трелевочных тракторов. Учитывая современные тенденции развития трелевочной техники,
отечественным предприятием ООО "ГА Инжиниринг"
разработан трелевочный трактор GAL 5052S. В статье
проведен краткий анализ колесных технических
средств для трелевки древесины в различных природных и хозяйственных условиях. Проанализированы конструкционные особенности и результаты
испытаний колесного трелевочного трактора GAL
5052S.
Summary. Forest harvesting by tree trunks technology is dominated in Ukraine. For the full-length logs and
tree trunks skidding foreign firms forestry tractors are
used. Today there is a tendency to increase the share
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proportion of wheel skidding tractors. Taking into account
the current trends of logging domestic forestry machinery
development "ГА Инжиниринг" domestic enterprise
developed forestry tractor GAL 5052S. The article gives a
brief analysis of wheeled vehicles for timber skidding in
various natural and economic conditions. Structural fea-

tures and test results of the wheeled forestry tractor GAL
5052S is analyzed.
Стаття надійшла до редакції 14 лютого 2017 р.
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Інформаційний портал
www.agrot echnika-ukr.com.ua –
база даних щодо споживчих властивостей
сільськогосподарської техніки, випробуваної
в природно-кліматичних умовах України
Стаття знайомить читачів з інформаційним порталом www.agrotechnika-ukr.com.ua, на якому розміщено
достатньо об’ємну базу даних щодо споживчих властивостей вітчизняної та імпортної сільськогосподарської
техніки, яка формується за результатами її приймальних, періодичних, типових, визначальних, випробувань а
також з метою включення до Державного реєстру в різних природно-кліматичних умовах України проведених
акредитованими випробувальними лабораторіями УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого та його філій. Інформаційнодовідковий ресурс з інтерактивною побудовою, який постійно поповнюється актуалізованою інформацією, був
створений для допомоги вітчизняному сільгосптоваровиробнику у короткий термін отримати актуальну та
вичерпну інформацію про характеристики та можливості цієї техніки.
Ключові слова: Державний реєстр, технічні засоби для АПК, споживчі властивості, випробування.
Вступ. Інформація відіграє неоціненну роль у розвитку сучасного суспільства. Її використовують для
того, щоб зробити висновок або прийняти рішення.
Щоб ці висновки і рішення були правильними, інформація повинна бути достовірною, повною, актуальною
та корисною.
З кожним роком на ринку України сільськогосподарської техніки з`являються все нові й нові технічні
засоби як вітчизняних, так і зарубіжних виробників.
На замовлення Міністерства аграрної політики і
продовольства України впродовж останніх семи років
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого створює, як допомогу
сільгосптоваровиробникам, об’єктивну інформаційну
базу споживчих властивостей сільськогосподарської
техніки, на основі результатів її випробувань в акредитованих випробувальних лабораторіях УкрНДІПВТ ім.
Л. Погорілого.
Основна частина. Інформація про споживчі властивості сільськогосподарських машин та обладнання, які пройшли випробування в УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого, розміщена на сайті www.agrotechnicaukr.com.ua і включає:
- країну походження,
- найменування фірми (підприємства) виробника,
- інформацію про включення до Державного
реєстру (номер Реєстраційного посвідчення),
- інформацію про призначення,
- технічний опис,
- технічні характеристики,
- фото та коментарі за результатами випробувань.

Станом на 01.02.2017 року в головній базі сайта
www.agrotechnica-ukr.com.ua розміщено інформацію
про 2177 машин.
Користувачами сайта є агрофірми та фермерські
господарства, виробники сільськогосподарської техніки, спеціалізовані НДІ та КБ, навчальні заклади
аграрного спрямування.
Кожен користувач через вільний доступ може зайти
на головну сторінку сайта. Для зручності отримання
інформації про ту чи іншу сільськогосподарську машину або обладнання існує три способи її пошуку: через
головну базу, Державний реєстр та вікно «Пошук»
(рис. 1).

Рис. 1 – Пошукове вікно на сайті www.agrotechnica-ukr.com.ua
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115 технічних засобів, які найближчим часом за наказом Мінагрополітики також будуть занесені до
Державного реєстру.
Стан наповнення Державного реєстру за групами
машин на 01.02.2017 р. наведено на рисунку 4.

Рис. 2 – Фрагмент інформаційного листа

У головній базі розміщені інформаційні листи
(рис. 2), які складені за результатами приймальних,
періодичних, типових, визначальних випробувань, а
також випробувань з метою включення до Державного
реєстру та з метою державної реєстрації технічних
засобів для застосування пестицидів і агрохімікатів.
Вказавши в пошуковому вікні категорію, марку,
модель, виробника чи постачальника машини, також
можна знайти інформацію про потрібний технічний
засіб.
Натиснувши клавішу «Державний реєстр», можна
також отримати інформацію про споживчі властивості
технічних засобів для агропромислового комплексу,
які пройшли державні приймальні випробування в
природно-кліматичних умовах України, отримали
позитивні результати та рекомендовані для застосування в Україні.
Сторінка Державного реєстру представлена 17
розділами згідно з класифікацією (рис. 3).

Рис. 4 – Стан наповнення Державного реєстру технічними засобами за групами машин

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого співпрацює більше ніж
з 160 підприємствами України, які виробляють технічні
засоби для сільського та лісового господарств.
Продукцію 124 підприємств представлено в
Державному реєстрі. Кількість підприємств та технічних засобів для АПК, включених до Державного
реєстру по областях України, наведено на рис. 5.

Рис. 5 – Кількість підприємств та технічних засобів для АПК,
включених до Державного реєстру по областях України

Рис. 3 – Групи машин Державного реєстру

За дорученням Мінагрополітики виконання функцій
реєстратора Державного реєстру покладено на
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого.
Впродовж шести років до Державного реєстру було
включено 633 найменування сільськогосподарської
техніки як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва. На всі зареєстровані технічні засоби були видані
Реєстраційні посвідчення, термін дії яких – три роки.
Станом на 01.02.2017 р. Державний реєстр містить
372 технічних засоби з чинним РП. У 2016 році в
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого пройшли випробування
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Висновок. На цей час на інформаційному порталі
www.agrotechnika-ukr.com.ua сформована достатньо
об’ємна база даних щодо споживчих властивостей
сільськогосподарської техніки, яка постійно поповнюється та оновлюється.
Сформована база даних про технічні засоби, які
використовують в сільськогосподарському виробництві України, забезпечує державні органи управління та сільгосптоваровиробників об'єктивною інформацією щодо номенклатури, якості, технічного рівня вітчизняної та імпортної сільськогосподарської техніки.
Інформаційну базу можна використати для спрощення процедури отримання державних преференцій
на придбання технічних засобів, занесених до
Державного реєстру.
Аннотация. Статья знакомит читателей с информационным порталом www.agrotechnika-ukr.com.ua,
на котором размещена достаточно объемная база
данных относительно потребительских свойств отечественной и импортной сельскохозяйственной техники, что формируется по результатам ее приемоч-
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ных, периодических, типовых, а также определяющих
характеристик с целью включения в Государственный
реестр испытаний в различных природно-климатических условиях Украины, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями УкрНИИПИТ
им. Л. Погорелого и его филиалов. Информационносправочный ресурс с интерактивним построением,
который постоянно пополняется актуализированной
информацией, был создан для помощи отечественному сельхозтоваропроизводителю в короткий срок
получить актуальную и исчерпывающую информацию
о характеристиках и возможностях этой техники.

and imported agricultural machinery. The database is
formed on the results of acceptive, periodic, standard
and defining tests of equipment in different climatic conditions of Ukraine with the purpose of inclusion the equipment in question into the State Register. The tests were
conducted by accredited testing laboratories of L.
Pogorilyy UkrNDIPVT and its affiliates. Informational and
reference resource has an interactive structure and is
constantly updated, It was created to help domestic producers in the short term get comprehensive and up-todate information about the characteristics and capabilities of the tested machinery.

Summary. The article acquaints readers with informative portal www.agrotechnika-ukr.com.ua. It holds sufficient database of consumer characteristics of domestic
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Оцінка впливу агротехнологічних прийомів
вирощування на стан агробіоценозів
зернових к ультур
Наведено методи оцінювання впливу агротехнологічних прийомів вирощування на стан агробіоценозів зернових культур (на прикладі пшениці озимої). Представлено результати польових трирічних досліджень змін вмісту органіки в ґрунті та залежності індекса вирівнюваності Бергера-Паркера личинок коваликів в агроценозах
пшениці озимої від часу застосування відповідних систем обробітку ґрунту, а також математичні моделі цих процесів. Встановлено, що новітні енергоощадні технології обробітку ґрунту дозволяють у виробничих умовах відновлювати вміст вуглецю в ґрунті та підвищувати показники біорізноманіття мезофауни ґрунтів агробіоценозів.
Запропоновано та практично перевірено систему екологічної сільськогосподарської експертизи на основі
ценологічного підходу. У якості показників біорізноманіття пропонується оцінювання мезофауни ґрунтів агробіоценозів.
Ключові слова: агротехнічні прийоми, обробіток ґрунту, математичні моделі, личинки коваликів.
Суть проблеми. Сучасне сільськогосподарське
виробництво характеризується невизначеністю у співвідношенні між сільськогосподарськими угіддями,
незбалансованістю біохімічних речовин і енергії в
агроландшафтах, недосконалістю системи охорони
ґрунтів та моніторингу земельних ресурсів.
Усе це зумовлює не лише зниження потенціальної
родючості ґрунтів, але й порушення екологічної стійкості навколишнього середовища, зниження продуктивності сільськогосподарських угідь [1, 2]. Зміна клімату
на планеті – найактуальніша екологічна проблема сьогодення. Вважають, що головною причиною цих змін є
парникові гази – результат діяльності промислових і
сільськогосподарських підприємств та енергетичних
об'єктів. З точки зору екології, основною вимогою в
розвитку технологій взагалі, й агротехнологій зокрема, є досягнення ефекту декаплінгу. Декаплінг – це
розмежування між економічним зростанням і тиском
на довкілля. Ефект декаплінгу – зменшення викидів зі
зростанням ВВП. Забезпечення ефекту «декаплінгу» в
розвитку економіки України є цілком реальним, що
підтверджує досвід східноєвропейських країн-сусідів,

а також власний досвід [3].
Розроблення методологічних основ екологічної
експертизи агротехнологій відповідно до положень
вимог Кіотського протоколу, Парижської угоди і стратегії низьковуглецевого розвитку є важливою складовою подальшого розвитку аграрного виробництва.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні
методи оцінювання впливу агротехнологічних прийомів на агробіоценози базуються на комплексній агроекологічній оцінці земель сільськогосподарського
призначення, за допомогою якої визначається загальна оцінка антропогенних впливів та, відповідно, оцінюється агроекологічний потенціал досліджуваної
території [4-6]. Досліджено та апробовано інтегральні
показники екологічного стану земель, індикативний
метод оцінки стану біорізноманіття як показника екологічної стабільності території [6-9]. У той же час,
подальший розвиток постіндустріальних біологізованих і екологізованих агротехнологій потребує використання поточного оцінювання основних (мінімально
достатніх та доступних) показників агротехнологічних
процесів як складової агротехнології [1].
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Мета досліджень. Підвищення ефективного впровадження екологізованих і біологізованих агротехнологій для забезпечення декаплінгу у вітчизняному
агровиробництві на основі вибору та експериментальних польових досліджень достатніх і доступних екологічних показників оцінки впливу агротехнологічних
прийомів на стан агробіоценозів вирощування зернових.
Місце та методи проведення досліджень. Місце
проведення: правобережний Лісостеп, п’ятипільна
зернова сівозміна науково-випробувального полігону
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого з вивчення систем обробітку ґрунту (20 дослідних ділянок по 7,5 га).
Нормативний документ: ДСТУ 4289:2004 «Методи
визначення органічної речовини».
Відбір проб мезофауни ґрунтів проводився за класичними методами збору ґрунтових безхребетних
(стандартні ґрунтові проби на мезофауну [10, 11]).
Результати досліджень. Результати досліджень
зміни вмісту гумусу в ґрунті залежно від системи обробітку наведено в табл. 1.

Рис. 2 – Залежність вмісту гумусу у ґрунті від часу застосування
обробітку ґрунту з елементами mini-till

Таблиця 1 – Результати досліджень змін вмісту вуглецю у ґрунті залежно від системи обробітку ґрунту
Вміст вуглецю в ґрунті, %
Система обробітку
ґрунту

ΔС, %
19.03.2014 р. 28.04.2016 р.

Традиційна

1,82±0,20

1,80±0,10

-0,02

Консервувальна

1,91±0,11

2,14±0,20

0,23,

Мульчувальна

1,95±0,15

2,60±0,25

0,65

З елементами mini-till 2,05±0,20

2,44±0,20

0,39

Рис. 3 – Залежність вмісту гумусу у ґрунті від часу застосування
мульчувальної системи обробітку ґрунту

Як видно з результатів проведених досліджень,
новітні енергоощадні технології обробітку ґрунту дозволяють у виробничих умовах відновлювати вміст вуглецю в ґрунті. Крім того, контролювання вказаного
показника дозволяє оцінювати вплив агротехнології
загалом та системи обробітку ґрунту зокрема на агробіоценоз.

Використовуючи результати досліджень змін вмісту вуглецю у ґрунті залежно від системи обробітку
ґрунту в 2014-2016 роках, нами розроблено наближений прогноз подальших змін вмісту вуглецю. Як еталонний вміст було взято максимально наявне у виробничих умовах науково-випробувального полігону
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого найбільше значення 4,5%
гумусу (2,61% вуглецю).
Побудовані прогностичні математичні моделі наведено на рис. 1-3.

Рис. 1 – Залежність вмісту вуглецю у ґрунті від часу застосування консервувальної системи обробітку ґрунту
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Рис. 4 – Залежність індекса вирівнюваності Бергера-Паркера
(d) личинок коваликів в агроценозах озимої пшениці від часу
застосування різних систем обробітку ґрунту: a – консервувальна; b – мульчувальна; c – з елементами mini-till
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Оцінку екологічного стану сільськогосподарських
угідь з використанням індексу видового різноманіття
протягом 2014-2016 років було проведено в агроценозах озимої пшениці шляхом визначення видового
складу та чисельності личинок коваликів за різних
систем обробітку ґрунту. Результати досліджень наведено в таблиці 2.
Таблиця 2 – Видовий склад та чисельність личинок
коваликів в агроценозах озимої пшениці зернової
сівозміни за різних систем обробітку ґрунту
з елементами
mini-till

мульчувальна

консервувальна

Назва виду

традиційна
(оранка)

Система обробітку ґрунту

Чисельність, екз./м2
2014 р.
Ковалик степовий
(Agriotes gurgistanus Fald.)
Ковалик посівний
(Agriotes sputator L.)
Ковалик західний
(Agriotes ustulatus Schall.)
Ковалик темний
(Agriotes obscurus L.)
Ковалик чорний
(Athous niger L.)
Ковалик широкий
(Selatosomus latus F.)
Всього:

6,8

7,6

8,3

9,3

Індекс вирівнювальності (d )

2,43

2,53

2,08

2,45

2,4

2,3

3,6

3,5

2,0

2,5

2,8

2,6

0,3

0,5

0,8

0,6

0,6

0,3

0,2

0,4

0,0

0,4

0,1

0,8

0,2

0,4

0,2

0,3
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2015 р.
Ковалик степовий
(Agriotes gurgistanus Fald.)
Ковалик посівний
(Agriotes sputator L.)
Ковалик західний
(Agriotes ustulatus Schall.)
Ковалик темний
(Agriotes obscurus L.)
Ковалик чорний
(Athous niger L.)
Ковалик широкий
(Selatosomus latus F.)
Всього:
Індекс вирівнювальності (d )

Перелік літератури
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2016 р.
Ковалик степовий
(Agriotes gurgistanus Fald.)
Ковалик посівний
(Agriotes sputator L.)
Ковалик західний
(Agriotes ustulatus Schall.)
Ковалик темний
(Agriotes obscurus L.)
Ковалик чорний
(Athous niger L.)
Ковалик широкий
(Selatosomus latus F.)
Всього:
Індекс вирівнювальності (d )

Встановлено, що застосування ґрунтозахисних
технологій обробітку призводить до збільшення
чисельності личинок ковалика до рівня економічного
порогу шкодочинності. Проте, в подальшому проходить підвищення значень індексу вирівнюваності
Бергера-Паркера, що свідчить про збільшення різноманітності і зниження міри домінування одного виду,
тобто стан спільноти покращується, а загальна шкодочинність коваликів значно зменшується через зменшення чисельності найбільш шкодочинних видів
Залежності індексу вирівнюваності БергераПаркера (d) личинок коваликів в агроценозах озимої
пшениці від часу застосування відповідних систем
обробітку ґрунту, а також математичні моделі цих процесів наведено на рис.4.
Таким чином, на основі проведеного аналізу усієї
гами екологічних показників нами апробовано
достатньо достовірні, як на наш погляд, та прості у
розумінні і визначенні показники.
Висновки. Для оцінювання впливу прийомів агротехнології на агробіоценоз пропонуємо використовувати зміни вмісту органічної речовини (або гумусу) в
ґрунті, а як показники біорізноманіття – оцінювання
мезофауни ґрунтів агробіоценозів.
Описані вище методичні підходи не претендують на
виключність для експертизи та акредитації біологічного виробництва, проте їх визначення та оцінювання
дозволяє достатньо достовірно встановити відповідність вимогам біологічного виробництва та встановити
реальний екологічний стан агробіоценозу.

Родина коваликів Elateridae належать до ряду твердокрилих, або жуків Coleoptera. У степовій зоні України
виявлено 51 вид коваликів. Із них суттєво шкодять
близько 10 видів. Рівень економічного порогу шкодочинності для озимої пшениці дорівнює 5-8 шт/м2.
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Аннотация. Приведены методы оценки влияния
агротехнологических приемов выращивания на
состояние агробиоценозов зерновых культур (на примере озимой пшеницы). Представлены результаты
полевых трехлетних исследований изменений содержания органики в почве и зависимости индекса
выравниваемости Бергера-Паркера личинок щелкунов в агроценозах озимой пшеницы от времени применения соответствующих систем обработки почвы, а
также математические модели этих процессов.
Установлено, что новейшие энергосберегающие технологии обработки почвы позволяют в производ-

ственных условиях восстанавливать содержание
углерода в почве и повышать показатели биоразнообразия мезофауны почв агробиоценозов. Предложена
и практически проверена система экологической
сельскохозяйственной экспертизы на основе ценологичного подхода В качестве показателей биоразнообразия предлагается оценивание мезофауны почв
агробиоценозов.
Summary. An impact assessment methods of
agrotechnological cultivation techniques on condition of
agrobiocenosis cereals (for example wheat winter) is
given. The results of three years of field research content
changes in soil organic matter and dependence index of
levelling Berger-Parker larvae of beetles in winter wheat
agrocenoses occasionally use appropriate cultivation
systems, and mathematical models of these processes
are presented.It is found out that the latest energy-saving
technologies allow cultivation in a production environment to recover the carbon content in the soil and
improve soil biodiversity mesofauna agrobiocenosis. system of ecological agricultural expertise based on
approach of tsenolohichnoho is proposed and practically tested. Evaluation of soil mesofauna agrobiocenosis is
offered as biodiversity indicators.
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Болоховська А., заступник директора з маркетингу, Слободянюк О., агроном (ТОВ «ТД «БТУ-ЦЕНТР»)

Різолайн: нова відповідь на старе питання
У статті наведена інформація про ефективність використання нового інокулянта Різолайн, застосування
якого забезпечує підвищення врожайності сої на 10-12%. Інноваційним рішенням для вітчизняного інокулянта,
закладеного у препарат Різолайн, є використання протектора Різосейв, що є власною розробкою науковців
“БТУ-Центр”. Сумісне їх використання у співвідношенні 1:1 дає можливість проводити обробку насіння сої за 57 діб до посіву, з одночасним використанням хімічних протруйників, зниження ефекту бульбочкоутворення та
азотфіксації.
Ключові слова: соя, бульбочки, врожайність, інокулянт, Різолайн, компанія «БТУ-ЦЕНТР».
Вступ. Існує думка, що соя досить проста і невибаглива щодо вирощування культура. Але, як свідчить
практика, не все так просто. Особливо, якщо мета –
отримання врожаю на рівні 4-5 т/га з високим вмістом
білка.
Соя, як культура, вимагає до себе особливо
ретельного підходу та догляду. Її продуктивність дуже
залежить від якості виконання цілої низки технологічних моментів, одним з найважливіших серед яких у
вирощуванні сої є інокуляція насіння ефективними
штамами симбіотичних бактерій роду Bradyrhizobium
japoniсum.
Основна частина. На сьогоднішній день на ринку
України представлено достатньо торгових назв препаратів для інокуляції насіння сої, зокрема 10 вітчизняного та 23 іноземного виробництва.
За основними критеріями (вид мікроорганізмів, їх

титр) вітчизняні інокулянти майже не відрізняються від
іноземних.
Основною ж відмінністю є наявність протектора,
який захищає бульбочкові мікроорганізми від шкідливих факторів та надає можливість завчасної обробки
інокулянтом, навіть за 45 діб до сівби, що значно підвищує технологічність самої обробки та спрощує процес сівби.
Колектив компанії БТУ-Центр, яка присутня на
ринку інокулянтів України 6 років, постійно слідкує за
якістю власних продуктів та займається розробкою
нових препаратів.
У 2016 році агрономи компанії БТУ-Центр проводили польові дослідження нового інокулянта під торговою маркою Різолайн®. Особливістю цього препарату
є те, що до його складу входить чотири штами
Bradyrhizobium japoniсum, які пристосовані до різних
© Болоховська А., Слободянюк О. 2017

№ 3 (90) березень 2017 р.

41
ґрунтово-кліматичних умов, що забезпечує ефективну
азотфіксацію в усіх кліматичних зонах нашої країни.
Інноваційним рішенням для вітчизняного інокулянта, запровадженого у препараті Різолайн®, є використання протектора Різосейв®, що є власною розробкою науковців компанії.
Дослідження показали, що їх сумісне використання
у співвідношенні 1:1 дає можливість проводити обробку насіння сої за 5-7 діб до сівби з одночасним використанням хімічних протруйників, без зниження ефективності бульбочкоутворення та симбіотичної азотфіксації.
На ринку України вперше з’явився вітчизняний інокулянт з можливістю завчасної обробки насіння та
високою ефективністю азотфіксації!
Нижче наведені результати польових випробувань
новинки Різолайн® в 2016 році.
Досліди проводились спеціалістами Компанії БТУЦентр у різних ґрунтово-кліматичних зонах країни з
використанням різних способів застосування інокулянта.
Обробка насіння безпосереднью перед сівбою.
СФГ “Світанок” (Полтавська обл., Оржицький р-н).
Для застосування інокулянтів використовувався
основний спосіб – обробка безпосередньо перед сівбою. Бакова суміш складалася з Різолайн® 2л/т +
Різосейв® 2л/т та фунгіцидного протруйника Максим
XL 1 л/т. Для контролю декілька полів були засіяні без
використання інокулянта.
Сівбу провели в оптимальні строки 02.05.2016,
отримали рівномірні сходи. Перші бульбочки з’явились у фазі першого трійчастого листа, а вже за
наявності трьох трійчастих листків рослини мали
активні бульбочки розміром більше 3 мм по 7-12 штук
на кожній рослині.
Під час обстеження 23.06.2016 було визначено,
що на початку фази цвітіння симбіотичний апарат був
добре розвинений, бульбочки мали рожевий колір, а
їх кількість та розмір – достатні для забезпечення
високих потреб культури в азоті (рис. 1).

Рис. 1 – Стан бульбочок на корінцях сої, насіння якої обробили
інокулянтом Різолайн безпосередньо перед сівбою

Як результат, на дослідних полях, де використовувалась комбінація препаратів Різолайн® + Різосейв®,
було зібрано урожай у середньому 32,0-32,4 ц/га, а на
полях без цих препаратів урожай склав 28,7-29,0 ц/га.
Обробка насіння сої за 7-10 діб до сівби.
ПрАТ “Райз-Максимко”, Підліснівська філія
(Сумська обл., Сумський р-н.). Використовувалась

обробка насіння сої на насіннєвому заводі завчасно,
за 7-10 діб до сівби.
Бакова суміш складалась з Різолайн® 2 л/т +
Різосейв® 2л/т та фунгіцидного протруйника Февер
0,4 л/т. Сівба проводилася 03.05.2016. Для контролю
використовувались поля з інокулянтом іншої препаративної форми, який застосовували одночасно з висівом.
Внаслідок потужних проливних дощів посіви сої
отримали значне пестицидне навантаження за рахунок промивання ґрунтових гербіцидів. Навіть у таких
складних погодних умовах на посівах, де застосовувався двокомпонентний інокулянт, на початку фази
бутонізації-цвітіння (07.07.2016) рослини сої мали
достатню кількість активних бульбочок, 6-10 шт/рослину, діаметром більше 3 мм (рис. 2).

Рис. 2 – Стан бульбочок на корінцях сої, насіння якої обробили
інокулянтом Різолайн за 7-10 діб до сівби

У підсумку, на полях з насінням, обробленим комбінацією Різолайн® + Різосейв®, урожайність була
вищою від контрольних полів.
Внесення інокулянта в рядок безпосередньо під
час сівби.
ТОВ “Пальміра” (Черкаська обл., Золотоніський
р-н.). У цьому господарстві випробовувався новий
спосіб застосування інокулянта, а саме внесення його
в рядок безпосередньо під час сівби. На дослідному
полі інокулянт Різолайн® вносився в баковій суміші за
нормою 0,35 л/га, одночасно з РКД та біопрепаратом
ГРАУНДФІКС® у нормі 4 л/га. Сівбу провели
28.04.2016.
Такий спосіб використання інокулянта виявився
також досить ефективним. Уже у фазу примордіальних
листків на коренях рослин спостерігались бульбочки,
які були в діаметрі не менше 1 мм і мали яскраво рожеве забарвлення, що свідчить про їхню активну «роботу» та фіксацію азоту. У той час на посівах, де використовувались інші способи інокуляції, цього не відбувалось.
У ході обстеження 05.08.2016, було відмічено, що
симбіотичний апарат складається на кожну рослину з
10-14 бульбочок діаметром більше ніж 3 мм. І навіть в
умовах недостатнього зволоження, цей апарат функціонує добре, на що вказувало яскраве рожеве
забарвлення бульбочок (рис. 3).
Урожайність з інокулянтом Різолайн® за новим
методом застосування склала 32,3 ц/га, а на ділянці,
де додатково вносили ГРАУНДФІКС®, урожай досяг
позначки 36,4 ц/га.
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Ризолайн, применение которого обеспечивает повышение урожайности сои на 10-12%. Инновационным
решением для отечественного инокулянта внедренного в препарат Ризолайн, является использование
протектора Ризосейв, что является собственной розработкой
научных
работников
БТУ-Центра.
Совместное их использования в соотношении 1:1
дает возможнсть проводить обработку семян сои за
5-7 суток до посева, с одновременным использованием химических протравливателей, без снижения
бульбочкосоздания и азотфиксации.

Рис. 3 – Стан бульбочок на корінцях сої, де внесли інокулянт
Різолайн в рядок безпосередньо під час висіву

Висновок. Дослідження показали, що концептуально новий інокулянт Різолайн® у поєднанні з інноваційним препаратом-протектором Різосейв® показав
високу ефективність за різних способів застосування
препаратів.
За результатами польових випробовувань компанія
БТУ-Центр рекомендує використовувати новинку для
ефективної інокуляції насіння сої.

Summary. This article provides information about the
efficiency of the new inoculant Rizolayn, the use of which
provides increased soybean yields by 10-12%. Innovative
solutions for domestic inoculant introduced in Rizolayn
drug is used Rizoseyv tread, which is a proprietary scientists "BTU-Center". Concomitant use at a ratio of 1: 1
enables the processing of soybean seeds for 5-7 days
before planting, while the use of chemical disinfectants,
reducing the effect bulbochkoutvorennya and nitrogen
fixation.

Аннотация. В статье приведена информация об
эффективности использования нового инокулянта
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Колісні системи від заводу «Консіма»
У статті наведений перелік послуг з постачання колісних дисків, шин і систем здвоювання на ринок України,
які здійснює Завод колісних систем «Консіма». Системи здвоювання включають барабани, стяжки, крюки, ригелі. Заводом виробляються одинарні, зварні, напівроз`ємні та універсальні системи здвоювання. Особливостями
конструкції систем здвоювання базових коліс є роз’ємність конструкції, можливість монтажу в польових умовах,
жорсткість конструкції і висока надійність. Відносно низька ціна продукції Заводу «Консіма» приваблює українського споживача.
Ключові слова: Завод колісних систем «Консіма», колісні диски, здвоєні колеса, вузькі колеса, широкі колеса, шини і камери, розширювачі, проставки для тракторів, інжиніринг.
Вступ. На
в и с т а в ц і
«Зернові технології»
підприємство
ТОВ
НВЦ
«Консіма»
(рис. 1) експонувало широкий
набір
колісних дисків,
систем Рис. 1 – Експозиція ТОВ НВЦ «Консіма» на
виставці «Зернові технології»
здвоювання та
шини і камери зарубіжного і вітчизняного виробництва
для різної сільськогосподарської техніки.
Основна частина. Найбільш масштабно завод

«Консіма» експонував
колісні
диски
різної
складності для вітчизняної
та
імпортної техніки
(рис. 2).
Завод виготовляє і реалізує на
ринку
України
здвоєні
колеса
для
суцільного
обробітку ґрунту,
вузькі колеса для
робіт у міжряддях
завширшки 45, 56,

Рис. 2 – Колісні диски
© Ясенецький В., 2017
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70, 75 і 90 см. Він також постачає диски і широкі шини
низького тиску на ґрунт. Причому, можливі поставки
дисків окремо або в зборі з шинами.
Системи здвоювання коліс, які виготовляються підприємством, включають барабани, стяжки, крюки,
муфти і ригелі. Виготовляються системи здвоювання
коліс для суцільного обробітку ґрунту і для обробітку
міжрядь (рис. 3).

а)

здвоювання, в тому числі м’які: «З» зачепи; «К» крюки;
«Р» центральні ригелі; жорсткі: «М» муфти; «Б» барабани; «Д» дві маточини (рис. 5).
ТОВ «Консіма» виробляє колісні навантажувачі,
розширювачі колії та проставки для тракторів, здійснює модернізацію і ремонт коліс.
Висновки. Загалом Завод колісних систем
«Консіма» пропонує широкий спектр колісних дисків,
шин і систем здвоювання коліс.

б)
а)

Рис. 3 – Системи здвоювання коліс: а – для суцільного обробітку ґрунту; б – для міжрядного обробітку ґрунту

Вузькі колеса «Консіма» для робіт на просапних
культурах використовуються під час догляду за посівами, культивації, обприскуванні і збиранні врожаю.
При цьому вузькі колеса забезпечують агротехнічну
прохідність вузьких коліс по ширині захисної зони 200
– 300 мм, виключають пошкодження рослин заввишки
до 400 мм, забезпечують збільшення навантаження і
необхідну вантажопідйомність у разі здвоювання вузьких коліс.
Здвоювання базових коліс проводиться для
закриття вологи, дискування, сівби, ранньовесняних
робіт і підживлення. Здвоювання забезпечує підвищення вантажопідйомності, прохідності, тяги і річного
завантаження.
Особливостями конструкції систем здвоювання
базових коліс є роз’ємність конструкції, можливість
монтажу в польових умовах, жорсткість конструкції і
висока надійність.
Виробляються одинарні, зварні, напівроз’ємні і універсальні системи здвоювання (рис. 4).
Конструкційними особливостями одинарних
систем здвоювання є простота і низька ціна; зварних
систем – надійність і фіксовані міжряддя; напівроз’ємних – знімність зовнішніх коліс, можливість монтажу в
полі і надійність фіксації; універсальних систем –
наявність перемінної колії, двох або трьох міжрядь
завширшки 45, 70 і 75 см та надійність фіксації.

а)

б)

в)

б)

в)

г)

Рис. 4 – Системи здвоювання коліс: а – одинарні; б – зварні; в –
напівроз’ємні; г – універсальні

Завод колісних систем продукує 6 типів механізмів

д)

№ 3 (90) березень 2017 р.

44

е)

д)

Рис. 5 – Механізми здвоювання: а – м’які «З» зачепи; б – м’які «К» крюки; в – м’які «Р» центральні ригелі; г – жорсткі «М» муфти;
д – жорсткі «Б» барабани; е – жорсткі «Д» дві маточини

Аннотация. В статье приведен перечень услуг по
поставке колесных дисков, шин и систем сдваивания
на рынок Украины, которые осуществляет Завод
колесных систем «Консима». Системы сдваивания
включают барабаны, стяжки, крюки, ригели. Заводом
производятся одинарные, сварные, полуразъемные и
универсальные системы сдваивания. Особенностями
конструкции систем сдваивания базовых колес
является разъемность конструкции, возможность
монтажа в полевых условиях, жесткость конструкции и
высокая надежность. Относительно низкая цена продукции Завода «Консима» привлекает украинского
потребителя.

Summary. This article lists the services in supplying
wheels, tires and doubling of the market of Ukraine, which
produces Plant of wheeled systems "Konsima." Systems
for pairing include drums, ties, hooks, bolts. The factory
produces single, welded, halfconnecting and versatile
pairing system. Features of the construction of base pairing wheels are connector construction, the possibility of
installation in the field, rigidity and high reliability.
Relatively low costs of Factory "Konsima" products
attracts Ukrainian consumers.
Стаття надійшла до редакції 13 березня 2017 р.
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З ХХVII з`їзду Асоціації фермерів
та приватних землевласників України
У повідомленні наведена інформація про ХХVII з`їзд Асоціації фермерів та приватних землевласників України.
На з`їзді зі звітною доповіддю виступив президент АФЗУ Томич І. Ф., з короткою доповіддю – Міністр
Мінагрополітики України Кутовий Тарас та з короткими повідомленнями – учасники з`їзду. На з`їзді прийняли
звернення до Президента України, Кабінету Міністрів та Верховної Ради України. Раді АФЗУ з`їзд доручив вжити
негайних заходів щодо оновлення роботи обласних АФЗУ Вінницької, Запорізької та Хмельницької областей.
Ключові слова: ХХVII з`їзд асоціації фермерів та приватних землевласників України, Київ.
Вступ. 28 лютого 2017 року у приміщенні
Київського кооперативного інституту бізнесу і права
відбувся ХХVII з’їзд Асоціації фермерів та приватних
землевласників України (АФЗУ), у якому взяли участь
150 делегатів.
Основна частина. З’їзд відкрив президент АФЗУ
Томич І. Ф. (рис. 1).
ХХVII з’їзд АФЗУ проводився під гаслом:
«Голос громади – закон для влади», «Земля не
товар, а багатий дар».
У звітній доповіді Томич І. Ф. висвітлив діяльність
АФЗУ у 2016 році. Він відмітив, що основним елементом організації діяльності АФЗУ в 2017 році є те, що
членство в АФЗУ стало фіксованим.

Основна проблема, з якою зіткнулись фермерські
господарства у 2016 році – це рейдерське захоплення
земель. У зв’язку з цим доцільно створювати штаби
боротьби з рейдерами.
Основними стратегічними напрямами роботи
АФЗУ, на думку Томича І., є:
– захист рідної землі;
– заселення української землі фермерами. Сімейні
ферми – це спосіб життя.
Серед виступів делегатів слід виділити виступ
голови Київського відділення АФЗУ Олександра
Чубука, який наголосив, що оформлення фермерами
субсидій – це не вихід з критичного положення. Ніхто
з присутніх не підтвердив, що він оформив субсидію.
© Муха В. 2017
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На його думку, необхідно повернути фермерам режим
використання ПДВ та організувати протидію рейдерським захоплення землі.

лення податкового тиску.

Рис. 3 – Учасники з’їзду АФЗУ

Рис. 1 – Виступає президент АФЗУ Томич І. Ф.

У роботі з’їзду взяв участь Міністр аграрної політики і продовольства України Тарас Кутовий і депутат
Верховної Ради, заступник голови аграрного комітету
С. Івченко.
У своєму короткому виступі Міністр Т. Кутовий
(рис. 2) підкреслив необхідність продовження мораторію на продаж землі, про що ним був підготовлений
законопроект. Необхідно фундаментально підготуватися до введення ринку землі, щоб землю не викупили
китайці та арабські шейхи через підставні структури.
Земля не повинна належати юридичним особам та
іноземцям.

Рис. 2 – Виступає Міністр Мінагрополітики України
Тарас Кутовий

Доктор сільськогосподарських наук Лановий А. у
своєму виступі констатував, що до фермера не можна
застосовувати механізм банкрутства.
Висновок. Заслухавши та обговоривши питання
порядку денного, делегати XXVII з’їзду АФЗУ (рис. 3)
констатували погіршення умов для фермерських господарств, особистих сільських господарств і сільськогосподарських обслуговувальних кооперативів в
Україні, що призводить до їх скорочення. Таке відбувається внаслідок низки причин: ускладнення земельних
відносин, рейдерства, корупції, відсутності державної
підтримки фермерських господарств, сімейних ферм,
особистих сільських господарств, їх кооперації, поси-

Без кардинальних змін у державній аграрній політиці подальший розвиток таких тенденцій є загрозливим не тільки для фермерства, а й для країни.
Виходячи з цих позицій, XXVII з’їзд АФЗУ
вирішив
визнати роботу Ради АФЗУ за звітний період задовільною.
Аннотация. В сообщении приведена информация
о ХХVII съезде Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины. На съезде с отчетным докладом выступил президент АФЗУ Томич И. Ф., с коротким докладом Министр Минагрополитики Украины
Кутовой Тарас и с короткими сообщениями участники
съезда. На съезде представили обращение к
Президенту Украины, Кабинету Министров и
Верховной Раде Украины. Раде АФЗУ съезд поручил
принять срочные меры по обновлению работы
областных АФЗУ Винницкой, Запорожской и
Хмельницкой областей.
Summary. The report provides information on the
XXVII Congress of the Association of Farmers and Private
Landowners of Ukraine. At the congress of the reporting
speaker was President of The Assossiation I Tomych, with
a short speech the Minister of Agrarian Policy of Ukraine
Taras Kutovyy and short messages from members of
Congress. At the congress an appeal to the President of
Ukraine, the Cabinet of Ministers and the Verkhovna
Rada of Ukraine was presented. Council of Association of
Farmers and Private Landowners of Ukraine instructed to
take immediate steps to upgrade regional Associations of
Farmers and Private Landowners of Ukraine in Zaporizhia
Vinnytsia and Khmelnytsky regions.

Стаття надійшла до редакції 14 березня 2017 р.
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Сільськогосподарська техніка на зимових
міжнародних вітчизняних виставках
У статті наведена інформація про сільськогосподарську техніку, яка експонувалась 15-17 лютого в МВЦ
«КиївЕкспоПлаза» на міжнародних виставках «Зернові технології», «Agro Animal Show», та «Фрукти. Овочі.
Логістика». Відвідувачам виставок пропонувалось біля 500 експозицій вітчизняних і зарубіжних фірм.
Експонувались трактори, навантажувачі, причепи, ґрунтообробна і посівна техніка, розкидачі мінеральних
добрив, обприскувачі, машини для овочівництва та кормо виробництва, обладнання для тваринництва і птахівництва.
Ключові слова: сільськогосподарська техніка, міжнародні виставки 2017, Київ, МВЦ «КиївЕкспоПлаза».
15-17 лютого цього року в Києві в МВЦ
«КиївЕкспоПлаза» відбулися 3 зимові виставки:
«Зернові технології», «Agro Animal Show» та «Фрукти.
Овочі. Логістика», на яких близько 500 провідних фірм
експонували техніку для рослинництва, тваринництва
та використання поновлюваних джерел енергії. Майже
100 іноземних фірм із 13 країн світу пропонували відвідувачам сучасну техніку для села, було представлено
7 національних експозицій (Німеччина, Франція,
Нідерланди та інші). На 30 спеціалізованих семінарах,
конференціях та круглих столах обговорювались злободенні проблеми землеробів.
Основна частина. На виставках були широко
представлені усі сфери сільського господарства.
Зернова галузь демонструвала новітню техніку і
технології для виробництва зернової продукції, обладнання для зберігання та переробки зернових і олійних
культур, для виробництва комбікормів, техніку для
елеваторів і хлібоприймальних пунктів, борошномельної, круп'яної промисловості, насінневий матеріал,
засоби захисту рослин, лабораторне та ваговимірювальне обладнання.
Для фахівців тваринництва та птахівництва профільні інститути і виробники пропонували останні
моделі техніки та обладнання, корми, ветеринарні
препарати, засоби діагностики, генетичний матеріал,
технології видалення гною та утилізації відходів, техніку та обладнання для утримання та годування тварин,
новітні науково–технічні розробки.
Спеціалісти плодоовочевої галузі могли зацікавитися новою колекцією сортів і гібридів овочевих культур, відповідною технікою, обладнанням для крапельного зрошення, фертигації, транспортування, зберігання та пакування продукції.
Чимало фірм порадували відвідувачів цікавими
експозиціями:
Машини для обробітку ґрунту і посіву.
Ефективно на виставці експонувало техніку для
обробітку ґрунту ПАТ «Агромаш-Калина». Воно налагодило випуск комбінованих сільськогосподарських
машин багатофункціонального призначення.
Агрегат АК-4,0 призначений для суцільного обробітку ґрунту та підрізання бур’янів на необроблених і

злущених фонах. Агрегат за один прохід виконує одночасно п’ять операцій. Сферичні диски підрізають і подрібнюють верхній шар ґрунту, три ряди стрілчатих лап
досконало обробляють ґрунт для посіву на глибину до
20 см, попереднє подрібнення ґрунту проводиться
барабанами, а вирівнювання верхнього шару ґрунту
вирівнювачем у вигляді шини, ущільнення ґрунту
забезпечується котками агрегата.
Порівняно з традиційними методами обробітку
ґрунту і підготовки його під сівбу вітчизняною технікою
старих зразків, агрегат АК-4,0 має переваги економії
робочої сили, пального до 40%, забезпечує значне
підвищення продуктивності, скорочення строків обробітку ґрунту та готовності його до висіву зернових і технічних культур.
На підприємстві освоєно виготовлення модифікованих, конструктивно більш надійних в експлуатації
причіпних і навісних культиваторів типу КПС-4. У цьому
культиваторі основна рама, граділі, стійки лап виконані для роботи в посиленому режимі.
Значну увагу колектив підприємства приділяє
забезпеченню сільгоспвиробників механізованими
засобами боротьби з забур’яненістю посівів. З цією
метою на підприємстві виготовляється і реалізується
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широкозахватна навісна пружинна борона БПШ-8,0,
яка призначена для обробітку посівів зернових та технічних культур, досходового і післясходового боронування, руйнування післядощової кірки, знищення
бур’янів. Ґрунт розпушується якісніше, ніж наявними
боронами, що сприяє більшому доступу кисню до
кореневих систем культурних рослин, інтенсивності їх
росту і розвитку, а відтак – підвищенню врожайності.
ПАТ «Агромаш-Калина» запропонувало аграріям
ряд інноваційних моделей власної розробки та виробництва – це чотири нові концепти:
- борона-мотика ротаційна ANTOKS з шириною
захвату від 6 до 14 метрів;
- дискатори DEFT – 5-8 метрів;
- важкі дискатори DEFT active XL – 5-6 метрів;
- культиватори кompaktomat АКПК з шириною
захвату від 3 до 9 метрів.
Особливу увагу хочемо звернути на борону ротаційну ANTOKS. Це сільськогосподарське знаряддя,
робочими органами якого є сонцеподібні колеса діаметром 510 мм спеціальної форми, набрані блоками в
агрегат.
Основним призначенням борони ротаційної є
досходове та післясходове боронування посівів польових культур (зернових, просапних, технічних) для
поверхневого розпушування та аерації ґрунту, зни-

щення ниткоподібних сходів бур’янів. (рис. 1)
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заглиблююРис. 2 – Борона-мотига ротаційна ANTOKS
чись у ґрунт
виробництва ТОВ «Агромаш-Калина»
на глибину
3-5 см, за рахунок чого руйнується поверхнева кірка.
На виході променя колеса з землі відбувається мікровибух, завдяки якому утворюється процес нагнітання
повітря в ґрунт. У результаті цього азот, який міститься в повітрі, переходить у родючий шар ґрунту і
засвоюється рослинами. Це дає можливість відмовитися від внесення азотних добрив. Робочими органами мотики утворюється ідеальний фон для початкового розвитку кореневої системи рослин, добре мульчується верхній шар ґрунту, руйнується ґрунтова кірка,
відтак, зберігається волога.
Продовження статті в наступному номері....

№ 3 (90) березень 2017 р.

