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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 : К о м і т е т Є в р о п а р л а м е н т у п р о г ол о с у в а в
за розширення квот на українську аграрну продукцію;
– Д е р ж р и б а г е н т с т в о уд о с к о н а л и т ь п р о г р а м и з
н ау к о в и х л о в і в у Ч о р н о м у м о р і ;
– Найрентабельнішим залишається вирощування
соняшника»

Комітет Європейського парламенту з питань
міжнародної торгівлі 31 голосом проти чотирьох
проголосував за розширення безмитних квот для
України. Орієнтовно збільшення квот надає 196,95
млн. доларів.
«Рішення про збільшення квот на українську аграрну
продукцію для нас важливе і дозволить розширити наші

експортні можливості. Україна отримає близько 200
мільйонів доларів в обсязі реалізації. Безперечно, ми
розуміємо, що йдеться про проміжний етап узгодження
і попереду пленарне засідання Європарламенту та засідання Ради міністрів ЄС. Проте, ми сподіваємось, що
вже до кінця травня буде ухвалено остаточне рішення»,
- прокоментував Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий.
Відомо, що розширення квот стосується таких видів
продукції, як мед (3 тис. тонн), виноградний сік (500
тонн), кукурудза, кукурудзяне борошно та гранули (650
тис. тонн), ячмінна крупа та борошно (7, 8 тис. тонн),
овес (4 тис. тонн), ячмінь, ячмінне борошно та гранули
(350 тис. тонн).
Водночас, Комітет Європейського парламенту з
питань міжнародної торгівлі поки що не підтримує розширення торговельних преференцій для окремих категорій аграрної продукції – томатів, пшениці.
Зазначається, що відмова є проміжною і Україна продовжить
відстоювати
необхідність
прийняття
Європарламентом рішення про збільшення квот.

При затвердженні програм для здійснення наукового лову галузеві науково-дослідні інститути мають
вказувати типи і кількість рибальських суден, назву і
кількість необхідних знарядь лову. Однак, в чинних
програмах інститутів інформація про знаряддя лову
та судна відсутня. Зважаючи на це, Чорноморський
рибоохоронний патруль призупинив видачу науковим установам дозволів на проведення ловів у наукових цілях в Чорному морі.
Наприкінці квітня Держрибагентство провело нараду
щодо посилення контролю за виконанням наукових про-

грам та усунення неточностей в документах. Під час
зустрічі було визначено які зміни необхідно внести для
отримання дозволів. Метою цього є створення максимально зрозумілих, простих, прозорих програм, які можливо легко моніторити. Ці зміни мають бути винесені та
затверджені на засіданні Науково-промислової ради
Держрибагентства.
Після внесення змін Чорноморський рибоохоронний
патруль зможе видати дозвільні документи для проведення наукових ловів.

Десятий рік поспіль найбільша рентабельність
залишається у вирощуванні насіння соняшника.
За підсумками діяльності у 2016 році рівень
рентабельності виробництва насіння соняшника
сільгосппідприємствами склав 61,9%, що є найбільшим показником серед аграрної продукції.
Така тенденція, за даними Держстату, спостерігається з 2007 року.
У цілому, рівень рентабельності виробництва продукції сільського господарства підприємствами у 2016
році склав 37,3%. У тому числі рентабельність виробництва продукції рослинництва – 44,3%, продукції тваринництва – 7,7%.

Серед продукції рослинництва найбільшу прибутковість у минулому році мали насіння соняшника
(61,9%), сої (51,8%) та ріпака (45%).
У тваринництві найбільша рентабельність була
зафіксована у виробництві молока – 18,4%. Загалом,
рентабельність виробництва тваринницької продукції
у 2016 році склала 7,7%.

Прес-служба Мінагрополітики України
http://minagro.gov.ua/
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Дослідження за актуальними проблемами АПК
УДК 577.17:631.165:633:633.5

Кравчук В., д-р техн. наук, проф., чл.-кор. НААН України, Новохацький М., канд. с.-г. наук,
Сердюченко Н., канд. геогр. наук (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

До питання вдосконалення методів
прогнозування врожайності основних
сільськогосподарських к ультур у межах
адміністративних одиниць
У статті висвітлено основні результати виконаної в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого науково-дослідної роботи з
удосконалення методів прогнозування врожайності основних сільськогосподарських культур у розрізі адміністративних областей України шляхом розроблення та експертизи статистично-агрометеорологічних моделей і
застосування дистанційних індикаторів стану посівів. Об’єктом дослідження є продукційні процеси основних
сільськогосподарських культур, агрометеорологічні умови їх вегетації та результати комп’ютерної обробки
супутникових знімків як вегетаційних індексів.
Ключові слова: прогнозування врожайності, агрометеорологічні умови, валовий збір сільськогосподарських культур, вегетаційні індекси, стан посівів.
Cуть проблеми. Урожайність сільськогосподарських культур є важливим показником ефективності сільськогосподарського виробництва, який використовується під час планування, регулювання ринків сільськогосподарської продукції та імпортно-експортних
операцій.
З огляду на це, велике значення має розробка підходів прогнозування урожайності, які б дозволили
отримувати оцінки для України загалом і адміністративно-територіальних одиниць зокрема досить формалізованими методами на основі об’єктивної оперативної інформації, включаючи і дані дистанційного зондування.
Метою публікації є висвітлення результатів виконаної в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого науково-дослідної
роботи з удосконалення методів прогнозування врожайності основних сільськогосподарських культур у
розрізі адміністративних областей України шляхом
розробки і експертизи статистично-агрометеорологічних моделей та застосування дистанційних індикаторів стану посівів.
Об’єктом дослідження є продукційні процеси
основних сільськогосподарських культур, агрометеорологічні умови їх вегетації та результати комп’ютерної обробки супутникових знімків як вегетаційних
індексів.
Наукова новизна дослідження полягає у залученні
до процесу моделювання врожайності сучасних
інформаційно-ресурсних розробок на основі супутникових даних (вегетаційні індекси, індекси посушливості).
Основна частина. Прогнози врожайності зернових культур, які складаються в період вегетації рослин,
ґрунтуються на стані посівів та агрометеорологічних
умовах, наявних у період росту та розвитку.

Показниками стану посівів зазвичай є кількість продуктивних стебел, висота рослин, кількість колосків у
колосі та інші елементи продуктивності рослин.
Наземний моніторинг цих показників на великих площах вимагає значних затрат часу та коштів.
Альтернативою цьому можуть слугувати дані ДЗЗ.
Ефективність розпізнавання стану рослинного
покриву підвищується використанням так званих вегетаційних індексів (ВІ) – показників, які розраховуються
в результаті операцій з різними спектральними діапазонами (каналами) ДДЗ і тим, що має відношення до
параметрів рослинності в певному пікселі знімка. За
допомогою математичних операцій з різними каналами ДЗЗ можна отримувати корисну інформацію про
рослинність.
Зараз існує близько 160 варіантів вегетаційних
індексів. Вони підбираються експериментально (емпіричним шляхом), виходячи з відомих особливостей
кривих спектральної відбивної здатності рослинності і
ґрунтів. Короткий огляд індексів представлений у [13], куди включено характеристику багатьох індексів,
які розраховуються за даними в широких спектральних зонах (зокрема стійких до впливу ґрунтів, атмосфери) і за даними у вузьких спектральних зонах.
Дані дистанційного зондування характеризують
критерії загального впливу умов навколишнього середовища на рослинність, не уточнюючи, яка саме частина кліматичних умов насправді впливає на рослинність. Цей процес називається «дедуктивним» і часто
розглядається в основі моделей прогнозування урожайності зернових як достатній для того, щоб зробити
висновки щодо поточного стану досліджуваних культур та пояснити остаточні прогнози з найменшою
неточністю.
У результаті наукових досліджень за науковою
© Кравчук В., Новохацький М., Сердюченко Н. 2017
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тематикою «Розроблення та експертиза агрометеорологічних моделей і вдосконалення методів прогнозування врожайності основних сільськогосподарських
культур у межах адміністративних одиниць» встановлено доцільність залучення до процесу моделювання
врожайності сучасних інформаційно-ресурсних розробок на основі супутникових даних (вегетаційні індекси, індекси посушливості). Авторським колективом
установлено найпоширеніші інформаційні предиктори
для побудови прогнозів урожайності сільськогосподарських культур для території України та висвітлено
способи та джерела отримання незалежної інформації
за даними дистанційного зондування.
Науковим колективом доведено, що нормалізовано-різницевий вегетаційний індекс (NDVI) може використовуватись для моделювання і прогнозування врожайності польових культур із завчасністю від 2-5 місяців до збирання, з середньою похибкою ± 7% у 85%
випадків, що підтверджується високою точністю прогнозів на основі їх авторської перевірки. Окрім цього,
NDVI неопосередковано може характеризувати агрометеорологічні умови за певними періодами вегетації
рослин. Алгоритм прогнозування врожайності основних сільськогосподарських культур авторами приведено в роботах [4-6] на прикладі моделювання середньообласних рівнів урожайності ярого ячменю та кукурудзи в центральному лісостепу України з використанням даних ДЗЗ, як NDVI.
Розроблені авторами моделі дозволяють провести
аналіз рівня сприятливості агрометеорологічних умов
для росту та розвитку рослин, а з урахуванням рівня
продуктивності, за рахунок матеріально-технічного
забезпечення, - розрахувати можливу господарську
врожайність сільськогосподарських культур з порівняно високою достовірністю.
На підставі сформованих авторами баз даних, оперативної інформації Міністерства аграрної політики та
продовольства України про стан посівів і розроблених
моделей визначення індексів сприятливості агрометеорологічних умов для росту і розвитку сільськогосподарських культур, авторським колективом щорічно
випускається по 4 аналітично-прогностичних бюлетені
«Аналіз розвитку і прогноз урожайності основних сільськогосподарських культур в Україні» (рис. 1) з різною
завчасністю впродовж вегетаційного періоду.

Рис. 1 – Аналітично-прогностичні бюлетені «Аналіз розвитку і
прогноз урожайності основних сільськогосподарських
культур в Україні»

Представлені результати з оцінки точності виконаних в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого прогнозів врожайності та валового збору основних сільськогосподарських культур за 2015 рік, свідчать про високу точність
розроблених прогнозних оцінок на рівні держави. Для
всіх аналізованих культур у базовому травневому прогнозі відносна похибка не перевищувала 5%.
Винятком стала лише кукурудза (похибка біля 10%)
через обмеження модельного програмного максимуму врожайності [7]. У розрізі адміністративних областей точність прогнозів була строкатою за всіма групами культур. Відносно низька точність прогнозу пізніх
культур пояснюється посушливими умовами літнього
періоду 2015 року який мав значно нижчі від норми
показники зволоженості, тоді як у прогноз було закладено саме середньобагаторічні агрометеорологічні
характеристики.
Точність розроблених в УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого прогнозів урожайності основних сільськогосподарських культур в середньому по Україні є
досить високою, що підтверджено також представленою на рисунку 2 порівняльною оцінкою прогнозних
показників з європейськими даними (система MARS) у
результаті аналізу окремих культур упродовж 20132015 років (за прогнозними даними станом на кінець
травня).

Рис. 2 – Порівняльна оцінка прогнозних показників урожайності
окремих культур (станом на кінець травня).
Джерело: авторські дослідження

У науково-дослідній роботі також відмічено, що
широкі можливості для практичного агромоніторингу
має застосування показників посушливості. Експертне
врахування показників сухості під час розроблення
прогнозу врожайності сільськогосподарських культур
дозволить точніше оцінити можливі ризики втрат врожаю. До того ж переважна більшість індексів сухості та
стресовості агрометеорологічних умов для сільськогосподарських культур у вільному доступі в Інтернет
мережі, що значно спрощує їх отримання для оперативного аналізу [8-9].
Висновки. Дослідженнями встановлено, що NDVI
може використовуватись для моделювання і прогнозування врожайності польових культур із завчасністю від
2-5 місяців до збирання з середньою похибкою ± 7% у
85% випадків, що підтверджується високою точністю
прогнозів на основі їх авторської перевірки. Окрім
цього, NDVI неопосередковано може характеризувати
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агрометеорологічні умови за певними періодами вегетації рослин.
У результаті досліджень зроблено висновки, що
якість прогнозування урожайності основних сільськогосподарських культур необхідно покращувати шляхом залучення до їх розрахунку більшої кількості параметрів, зокрема даних ДЗЗ, розроблення окремих
моделей для різних регіонів України або навіть окремо
для кожної області.
На думку авторів, наукову роботу у руслі впровадження та калібрування сучасних моделей прогнозування урожайності сільськогосподарських культур з
використанням даних дистанційного моніторингу в
Україні слід продовжувати, оскільки ця проблема є
актуальною у вирішенні проблем стійкого розвитку та
економічної безпеки нашої держави.
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Аннотация. В статье освещены основные результаты выполненной в УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого
научно-исследовательской работы по совершенствованию методов прогнозирования урожайности основных сельскохозяйственных культур в разрезе административных областей Украины путем разработки и
экспертизы статистических агрометеорологических
моделей и применения дистанционных индикаторов
состояния посевов. Объектом исследования являются продукционные процессы основных сельскохозяйственных культур, агрометеорологические условия их
вегетации и результаты компьютерной обработки
спутниковых снимков в виде вегетационных индексов.
Summary. The article highlights the main results
made in L. Pogorlyy UkrNDIPVT research on improving
methods of forecasting the yield of major crops in the
context of administrative regions of Ukraine through the
development and examination of statistical and agrometeorological models and the use of remote indicators of
crops. The object of the research is the production
processes of major crops, vegetation agrometeorological
conditions and results of computer processing of satellite
images as vegetation indices.
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Науково-практичні аспекти оранки
У статті наведено пояснення і спростування тих міфів, які пов’язані з таким важливим прийомом обробітку
грунту, яким є оранка. Найбільш розповсюдженими серед цих міфів є такі, як призначення оранки, періодичність
проведення і рівень енергетичних витрат для її виконання. Серед виробничників домінують неоднозначні і
неправильні міркування щодо призначення і важливої ролі передплужників у формуванні структури грунту. На
практиці запроваджено консервативний підхід щодо вибору схеми налагодження заднього навісного механізму
трактора, а також положення його рушіїв (у т.ч. і подвоєних) відносно борозни. Виробниками сільськогосподарських ґрунтообробних знарядь гіпертрофована ефективність застосування обертових плугів (зокрема, зі
смуговими полицями). Досить тривіальним є визначення в реальних умовах експлуатації ґрунтообробних знарядь поняття «плужної підошви».
Ключові слова: родючість грунту, структура грунту, оранка, плуг, полиця, агрегатування, коефіцієнт структурності грунту.
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Постановка питання. Аналізуючи сучасні науковопрактичні публікації, а також відгуки аграріїв-практиків
стосовно оранки, напрошується висновок, що цей,
практично найстаріший технологічний прийом обробітку грунту, нині є найменш вивченим. Доказом цьому
є ті упереджені ставлення науковців і виробничників
до нього, які, за відсутності чітких пояснень, давно
переросли в абсолютно необґрунтовані міфи.
Автором цієї статті на підставі багаторічного вивчення проблем, пов’язаних з оранкою, здійснено
спробу надати певною мірою обґрунтовані їх пояснення.
Основна частина. Міф 1: призначення оранки.
Існує усталене твердження, що основним призначенням цього технологічного прийому є розпушування
ґрунту і загортання рослинних решток та насіння
бур’янів.
Проте, по-перше, розпушування грунту не обов’язково здійснювати з обертанням скиби. Сучасні безполицеві робочі органи здатні вирішувати це завдання не
тільки на такому ж, але навіть і на вищому рівні. Подруге, загортання у ґрунт насіння не обумовлює зменшення шкодочинності всіх бур’янів. Вовчок, наприклад, як облігатний підземний паразит, потрапляє при
цьому у кращі умови виживання, ніж на поверхні агротехнічного фону.
А от стосовно загортання рослинних решток на глибину, то цей процес є дійсно вкрай необхідним, насамперед для утворення гумусу. Недаремно ж визначний
ґрунтознавець В.Р. Вільямс вказував, що оранку слід
здійснювати зразу після збирання врожаю [1]. Ця
категорична вимога вченого була обумовлена тим, що
процес анаеробного утворення гумусу потребує значної кількості органічної сировини у вигляді коренів,
стебел рослин тощо. На поверхні пожнивні рештки
(особливо корені) значною мірою розкладаються під
дією аеробних бактерій. І чим пізніше проведена оранка, тим менше залишається потенційної сировини для
основних виробників гумусу – анаеробних бактерій.
Гумус, усупереч досить розповсюдженій помилковій думці, є не стільки поживою для рослин (хоча нею
він і стає після свого розпаду), скільки тією скріплювальною ланкою, яка формує структуру, а отже і
родючість ґрунту,тобто її здатність забезпечувати
рослини поживними речовинами і вологою.
Парадоксально, але за наявності достатньої кількості
гумусу грунт може мати низьку родючість. Для цього
достатньо зруйнувати його структуру банальним
ущільненням, що нині, на жаль, є досить розповсюдженим явищем.
Зазначимо, що оранка є таким технологічним прийомом, який дозволяє відтворити структуру ґрунту
через гуміфікацію. Як не дивно, але такий погляд на
оранку, більш повно описаний у роботах [2, 3], є нині
непопулярним, а для багатьох - і незрозумілим. Ба
більше, значна частина аграріїв вбачають у цьому прийомі обробітку грунту лише шкоду. Щоправда правомірність цього погляду базується на іншому міфі.
Міф 2: періодичність проведення оранки. До
недавнього часу загальноприйнятим правилом було
щорічне застосування цього технологічного прийому.
Водночас, згідно з ученням В.Р. Вільямса, завданням
оранки є переміна місцями верхнього (8…10 см)

деструктурованого і нижнього структурованого шарів
грунту. При цьому слід зазначити, що за один рік відновлення структури нижнього ґрунтового горизонту не
відбувається. Для цього потрібно значно більше часу.
Напрошується однозначний висновок, що для відновлення структури верхнього шару грунту оранку слід
здійснювати обов’язково, але не щорічно, а один
раз на кілька років.
Для визначення настання цього моменту пропонується використовувати коефіцієнт структурності ґрунту Кс [3]:
,
де

– маса ґрунтових частинок діаметром

0,25…10,0 мм;
– маса ґрунтових частинок, діаметр яких менший за 0,25 мм і більший за 10,0 мм.
Методика визначення показника Кс дуже проста, а
сам процес отримання його значення не трудомісткий.
Рішення щодо необхідності проведення оранки
приймається тоді, коли значення коефіцієнта структурності ґрунту Кс < 0,67. Інакше, тобто коли Кс ≥ 0,67,
орати не слід, а розпушувати (за потреби!) ґрунт,
боротися з бур’янами тощо треба іншим способом.
Міф 3: роль передплужників. Хотіли б ми того, чи ні,
але вищезгадане завдання переміни місцями верхнього деструктурованого і нижнього структурованого
шарів грунту може вирішити лише плуг з передплужниками [1]. За відсутності останніх і проведенні щорічної оранки відбувається поступове перемішування цих
шарів з неминучим зниженням родючості усього орного горизонту грунту. Саме зараз маємо такий негативний результат. І якщо його не унеможливити, то отримаємо велику екологічну проблему.
Важко сказати з яких часів минулого століття аграрії почали нехтувати використанням передплужників.
Однією з причин цього негативного явища була пізня
осіння оранка всупереч науково обґрунтованим вимогам. У багатьох «господарів» до цього часу поле заростало бур’янами. За значної їх наявності плуги з
передплужниками забивалися рослинними рештками, тяговий опір плуга зростав і він погано забезпечував стабільність глибини оранки.
Вихід із цього положення аграрії бачили лише у
видаленні передплужників. Стабільність глибини
оранки при цьому зростала, а от якість загортання
рослинних решток у грунт була низькою. І оскільки
верхній (обезструктурений) і нижній (частково структурний) шари грунту при цьому просто перемішувалися, то тривале застосування такого прийому лише обумовлювало поступове погіршення структури грунту, а
отже і його родючості.
Досліджень щодо впливу передплужників на тяговий опір плуга під час оброблення культурного агротехнічного фону дуже мало. А ті, які є - перебувають у
протиріччі. Автором цієї статті у 2016 р. були проведені спеціальні дослідження з цієї проблеми. Трактор
ХТЗ-17022 агрегатували з плугом ПЛН-5-35, обладнаним передплужниками і тензометричною ланкою,
електричний сигнал від якої через аналогово-цифро-
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вий перетворювач записувався у пам'ять ЕОМ. Орний
агрегат на одній і тій же установленій глибині оранки
(25 см) і швидкості руху (2,2 м/с) здійснював робочі
ходи як з передплужниками, так і без них.
Було встановлено, що застосування передплужників сприяє зменшенню тягового опору вказаного плуга
у середньому на 1,9 кН. На підставі цього можна
стверджувати, що передплужники принаймні не
збільшують тягового опору плуга, що спростовує міф
про «енергетичну» недоцільність їх використання.
Згідно з класичними вимогами ширина захвату
передплужника має становити 2/3 ширини захвату
основного корпусу плуга. Історична причина вибору
такого співвідношення досить детально описана у
роботі [3]. Із аналізу цієї причини випливає, що за
умови агрегатування плуга не з живим тяглом, а з
трактором, потреби у застосуванні передплужника зі
зменшеною шириною захвату його лемеша немає.
З огляду на це замість плугів з передплужниками
більш ефективним є застосування двоярусних плугів.
У цих знарядь верхні і нижні корпуси мають однакову
ширину захвату, а тому вони краще міняють місцями
верхній і нижній шари орного горизонту, а також якісніше загортають рослинні рештки у грунт. Ба більше,
верхні корпуси двоярусного плуга, на відміну від
передплужників, не можна видалити. А це само по собі
гарантує правильне проведення такого важливого технологічного прийому, яким є оранка.
Міф 4: енергетичні витрати під час оранки. Поза
сумнівом, оранка є найбільш енергомісткою технологічною операцією. Це є своєрідною платою за ті позитивні результати, які вона забезпечує. Водночас, за
умови правильного агрегатування плуга, енергетичні
витрати на оранці можна суттєво зменшити.

Рис.1 – Схема дії тягових
зусиль (Т1, То, Т2) трактора на
плуг за різних варіантів розташування його «центра опору»
(тт. D1, Do, D2)

Рис. 2 - Схема руху орного
агрегата колесами правого
боку енергетичного засобу у
борозні

Науковою практикою прийнято, що усі сили опору,
які діють на орне знаряддя у горизонтальній площині,
зосереджені у точці, яку називають «центр опору». відносно поздовжньої осі симетрії трактора (OY, рис. 1)
ця точка може займати три положення. А саме:
1) бути правіше вказаної осі на відстані d (т. D1);
2) знаходитися у площині, яка проходить через цю
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вісь (т. Dо);
3) розташовуватися лівіше осі ОY на відстані d
(т. D2).
За розташування «центру опору» плуга у т. D1 (див.
рис. 1) силу тяги трактора Т1, прикладену до орного
знаряддя у вказаній точці, можна розкласти на дві
складові: поздовжню Т1v і поперечну Т1r. Перша із них
здійснює корисну роботу - переміщає орне знаряддя у
напрямку руху енергетичного засобу. Друга ж складова (тобто Т1r) є непродуктивною, оскільки додатково
притискає плуг польовими дошками до стінки борозни. Це відповідним чином збільшує силу їх тертя об
ґрунт (Ftr) і у підсумку підвищує тяговий опір орного
знаряддя, а значить, і питомі витрати пального [4].
Природа сили Ftr є такою:
(1)
де ∑Py, ∑Px - поперечна і поздовжня суми сил, які
діють на корпуси плуга з боку ґрунтового середовища;
ftr - коефіцієнт тертя сталі по ґрунту; С і d - конструктивні параметри, зрозумілі з рис. 1.
Згідно з виразом (1) зростання непродуктивної
сили тертя польових дощок плуга об стінку борозни Ftr
тим більше, чим більшим є правостороннє зміщення
«центра опору» плуга d. А останнє, зі свого боку, є тим
більшим, чим більша ширина ходової системи трактора (сума колії і ширини рушія) відносно ширини захвату орного знаряддя.
Тепер розглянемо варіант розташування «центра
опору» плуга у т. Dо, яка знаходиться у площині, що
проходить через поздовжню вісь симетрії трактора.
Навіть нині більшість науковців, а з ними і практиків,
необґрунтовано вважають таку схему агрегатування
плуга найкращою.
Водночас, в реальних умовах експлуатації положення сили тяги трактора То у точці Dо (див. рис. 1) є
миттєвим. Справа в тому, що плуг, як відомо, приєднується до енергетичного засобу не жорстко, а шарнірно
– за дво- чи триточковою схемами. Згідно з канонами
теоретичної механіки орне знаряддя при цьому фактично є фізичним маятником, який у ґрунтовому середовищі має можливість здійснювати незалежні кутові
коливання у горизонтальній площині відносно
поздовжньої осі симетрії трактора. Останній, зі свого
боку, під час робочого руху теж реалізує власний незалежний ступінь вільності - кутовий (курсовий) поворот.
У підсумку між поздовжніми осями симетрії трактора і
плуга завжди існує кут, нульове значення якого є миттєвим (перехідним) і, звісна річ, випадковим.
А оскільки це так, то в реальних умовах експлуатації
орного МТА точка Do знаходиться у перемінному положенні, а саме: а) правіше осі ОY; б) у площині, яка проходить через цю вісь; в) лівіше цієї осі.
Останній варіант (в) розглянемо більш ретельно. За
умови агрегатування плуга з розташуванням його
«центра опору» у т. D2 (див. рис. 1) силу тяги трактора
Т2 теж можна розкласти на дві складові: поздовжню Т2v
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і поперечну Т2r. Як і у варіанті з т. D1, перша із цих сил
здійснює корисну роботу - переміщення орного знаряддя у напрямку руху енергетичного засобу. Друга
складова теж є ефективною, оскільки вона намагається «відштовхнути» плуг від стінки борозни. Як наслідок,
це сприяє розвантаженню його польових дощок, через
що зменшується сумарна сила їх тертя об ґрунт, буксування рушіїв трактора і питомі витрати пального
орним машинно-тракторним агрегатом [4, 5].
Природа сумарної сили Ftr при цьому змінюється і
стає такою [4]:
(2)
Аналіз виразу (2) показує, що для зменшення
непродуктивної сили тертя польових дощок плуга об
грунт слід збільшувати лівостороннє зміщення «центра
опору» плуга d. Водночас, за певної величини цього
зміщення, сила Т2r може зрости настільки, що обумовить втрату рівноваги орним знаряддям у горизонтальній площині. Уникнути цього явища можна за такої
умови [4]:
(3)
де  – кут тертя грунту об стінку польової дошки;
␥ – кут, утворений лезом лемеша плуга зі стінкою
борозни.
Наведений вище аналіз показує, що варіант із розташуванням «центра опору» плуга у площині, яка проходить через поздовжню вісь симетрії трактора OY, не
є найкращим. За його застосування т. Do знаходиться
то правіше, то лівіше осі OY. Унаслідок цього тяговий
опір плуга за своїм значенням постійно коливається
відносно того, яке має місце за розташування «центра
опору» орного знаряддя у т. Dо.
У варіанті постійного лівостороннього зміщення
«центра опору» плуга у горизонтальній площині відносно поздовжньої осі трактора з дотриманням умови
(3) маємо найменший тяговий опір орного знаряддя з
усіма, обумовленими цим моментом, позитивними
наслідками, тобто зменшення буксування рушіїв трактора і питомих витрат пального орним машинно-тракторним агрегатом [4].
Проте слід пам’ятати, що таке агрегатування плуга
можливе лише за умови, коли ширина захвату плуга
буде більшою за ширину ходової системи трактора.
Цей параметр, як уже підкреслювалось вище, є сумою
значень колії енергетичного засобу і ширини його
рушія.
Розглянемо такий приклад. Трактор серії ХТЗ-170
на практиці використовується з плугами, ширина
захвату яких не перевищує 2,0 м (ПЛН-5-35, ПЛН-5-40
тощо). За колії Вk = 1,86 м і ширини шини 23,1R26 b =
0,58 м ширина ходової системи енергетичного засобу
становить Вk + b = 2,44 м. Це, як бачимо, щонайменше
на 0,44 м перевищує ширину захвату плугів. Звідси
виходить, що вказані орні знаряддя можуть приєднуватися до трактора серії ХТЗ-170 виключно з правостороннім поперечним зміщенням.
«Центр опору» цих знарядь знаходитиметься не в т.
D2, або Dо, а в т. D1 (див. рис. 1). А це незмінно буде

супроводжуватися більшим буксуванням трактора і
підвищеними витратами пального орним МТА, що у
дійсності є на практиці.
Натомість, цей же трактор, але у поєднанні з технологічним модулем [6, 7], може агрегатуватися з плугами, ширина захвату яких становить 3,20 м (плуг ПЛН8-40, наприклад). У цьому випадку Вр = 3,20 м > Вk + b
= 2,44 м, а тому орне знаряддя до такого (тепер уже
модульного) енергетичного засобу можна приєднувати з «енергетично вигідним» лівостороннім поперечним зміщенням.
Міф 5: двоточкова чи триточкова схеми приєднання
плуга до трактора. Досить предметно ця проблема
розглянута й описана у монографії [5]. У ній підкреслюється, що поява двоточкової схеми налаштування
заднього навісного механізму (ЗНМ) трактора (і то
лише гусеничного!) обумовлена проблемою його
агрегатуванням з плугом. Як відомо, гусеничний енергетичний засіб змінює свій курсовий кут шляхом повороту усієї рами у горизонтальній площині. За малого
кута сходження нижніх тяг його ЗНМ і більш-менш
значного повороту трактора це може призводити до
«викидання» плуга із борозни.
Для забезпечення більшої повороткості плуга відносно трактора була запропонована двоточкова схема
налаштування його ЗНМ. Оскільки кут сходження її
нижніх тяг при цьому є більшим, то орне знаряддя зберігає стабільність свого положення у горизонтальній
площині за тих максимальних кутів повороту трактора
( до ± 8о), які мають місце в реальних умовах роботи
орного МТА.
Загалом же триточкова система налагодження
ЗНМ трактора через високу універсальність є більш
ефективною. Для її безпроблемного застосування під
час агрегатування енергетичного засобу (зокрема і
гусеничного) з плугом слід вибрати правильне значення кута сходження нижніх тяг ЗНМ трактора. У роботі
[8] викладено аналітичні залежності, які дозволять
вирішити цю проблему з урахуванням конкретних значень відповідних конструкційних параметрів того чи
іншого орного машинно-тракторного агрегата.
З міфом 5 тісно пов'язаний міф 6: положення рушіїв трактора відносно борозни. Практикою прийнято,
що під час роботи з плугом через низку причин (у цій
статті вони не розглядаються) права гусениця гусеничного трактора знаходиться поза борозною.
Колісний же енергетичний засіб на оранці, як відомо, може рухатися рушіями одного з бортів або в
борозні, або поза нею. Загалом переміщення трактора по полю у борозні через поперечний перекос його
рами має низку негативних моментів. По-перше,
нерівномірно завантажуються, а отже можуть нерівномірно буксувати рушії його лівого та правого бортів.
По-друге, розпушений грунт у борозні, по якій переміщуються рушії, небажано ущільнюється. По-третє, для
комфортного положення механізатора в кабіні конструкція сидіння має бути додатково обладнана пристроєм його вирівнювання у поперечній площині.
Водночас, інколи доцільніше застосовувати саме
таку схему руху енергетичного засобу у складі орного
МТА. Пояснюється це так. Незалежно від схеми налагодження (дво- чи триточкова) «центр миттєвого повороту» ЗНМ трактора знаходиться у точці сходження
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його (механізму) нижніх тяг. Різниця полягає у тому,
що за триточкової схеми налагодження ЗНМ енергетичного засобу ця точка є віртуальною (т. D, рис. 2), а за
двоточкової схеми - практично реальною. Теоретично
вона (якщо дивитися зверху) може займати одне з
трьох положень, а саме:
а) знаходитися у площині, яка проходить через
поздовжню вісь симетрії трактора (т. О, див. рис. 1);
б) розміщуватися правіше цієї осі на відстані D
(див. рис. 2);
в) бути розміщеною лівіше поздовжньої осі симетрії
енергетичного засобу.
Слід зазначити, що останній варіант (в) на практиці
як правило не застосовується. Що стосується другого
(б) - то він має місце тоді, коли:
(4)
де Вр - робоча ширина захвату плуга;
Bk, b - колія і ширина рушія трактора.
За руху трактора колесами правого борту у борозні
(рис. 2) величину поперечного зміщення (h) точки приєднання плуга від площини, яка проходить через
поздовжню вісь симетрії енергетичного засобу, знаходимо з виразу:
(5)
h = (Bk − b − Bo − 2 ∙ X )/ 2,
де Во, Х - конструкційні параметри, природа яких
зрозуміла з рис. 2.
У варіанті переміщення трактора рушіями правого
борту поза борозною вираз для визначення параметра h є іншим:
(6)
h = ( Bk + b + 2 ∙ A − Bo − 2 ∙ X ) /2,
де А - відстань від стінки борозни до зовнішніх крайок шин коліс трактора.
У викладених вище виразах (5) і (6) параметр h
репрезентує величину d (див. рис. 1), характер впливу
якої на енергетичні витрати орним агрегатом ми розібрали вище.
Аналіз формул (5) і (6) засвідчує, що, за дотримання одних і тих же умов, поперечне зміщення точки приєднання орного знаряддя до трактора h менше на
величину (b + 2⋅A) для варіанта з рухом трактора правими колесами у борозні. З огляду на це, за умови (4),
задля зменшення енергетичних витрат на оранці,
доцільніше застосовувати схему руху МТА, за якої
колеса одного із бортів трактора переміщуються у
борозні.
До речі, вираз «…одного із бортів» замість «правого борту» почали використовувати після появи обертових плугів. Їх застосування породило ще один міф.
Міф 7: переваги застосування обертових плугів.
Єдиною задекларованою перевагою таких орних знарядь перед звичайними є можливість виконання оранки без згінних і розгінних борозен. Водночас, за умови
відповідної підготовленості механізатора, вказана
перевага орного знаряддя може бути практично повністю нівельована [9].
Більше того, за практично однакової продуктивності праці орних агрегатів на основі оборотного і звичайного плугів, несуттєвої різниці між невиробничими
витратами ними часу зміни, оранки раз у кілька років і
значно вищою (у рази!) вартістю обертового плуга,
техніко-економічна доцільність його придбання є
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невиправданою. З аналітично обґрунтованими доказами цього постулату читач може познайомитися у
роботі [10].
Міф 8: «плужна підошва». Практика показує, що за
одноразового використання плуга на обробітку структурного грунту «плужна підошва» не утворюється.
Вона може мати (і має!) місце за умови багаторазового здійснення оранки на одній і тій же ділянці на
одну і ту ж глибину.
Звідси випливає, що появі «плужної підошви»
можна запобігти за умови проведення цього технологічного прийому на тому чи іншому полі на різну глибину обробітку грунту. На оранці цей параметр варіює від
20 до 30…32 см.
Але, як уже наголошувалося вище, грунт при цьому
має бути структурним. За нинішнього його стану
(тобто близького до безструктурного) «плужну підошву» можна отримати і після одного лише обробітку,
особливо під час роботи в умовах підвищеної вологості ґрунтового середовища. Таке явище трапляється
часто, але є вкрай небажаним.
Міф 9: оранка трактором, обладнаним подвоєними
шинами. За умови (4) таке конструкційне рішення є
абсолютно недоцільним, оскільки шини одного із бортів трактора будуть переміщуватися по розпушеному
фону. Коефіцієнт їх зчеплення з грунтом буде меншим
за той, який матимуть шини протилежного борту трактора. Це може викликати збурювальний розворотний
момент, який буде негативно впливати на стійкість
руху орного машинно-тракторного агрегата у горизонтальній площині.
Використання трактора з подвоєними шинами на
оранці ефективне лише тоді, коли, усупереч умові (4),
робоча ширина захвату орного знаряддя (Вр) суттєво
перевищує ширину ходової системи трактора:
У такому випадку подвоєння шин трактора дозволяє отримати синергетичний ефект, обумовлений як
зменшенням енергетичних витрат на кочення і буксування рушіїв енергетичного засобу, так і зменшенням
тягового опору плуга завдяки його лівосторонньому
поперечному зміщенню у горизонтальній площині.
Міф 10: плуг із смуговими полицями. Головною
перевагою такого знаряддя вважають здатність забезпечувати якісну оранку вологого грунту. Але тут виникає питання: чому слід обробляти вологе, а не стигле
(і саме таке!) грунтове середовище?
Далі врахуємо ще один важливий факт. Смугові
полиці основного корпусу орного знаряддя обумовлюють просіювання через них на дно борозни агрономічно цінних (0,25…10 мм) ґрунтових частинок. А це
суперечить основному призначенню плуга: заміні місцями знеструктуреного верхнього і структурованого
нижнього шарів грунту.
Висновки. Запобігти міфічному сприйняттю
моментів, пов’язаних з використанням оранки, можна,
лише розуміючи її технологічне призначення. А воно
полягає у періодичному відновленні структури ґрунту
верхнього орного горизонту, переміщуючи його за
допомогою передплужників в анаеробні умови нижнього шару.
Оскільки для відновлення структури ґрунту потрі-
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бен певний час, то оранку слід проводити не щорічно,
а лише тоді, коли коефіцієнт структурності верхнього
орного шару стане меншим за позначку 0,67.
За умови правильного агрегатування трактора з
плугом можна суттєво зменшити енергетичні витрати,
обумовлені проведенням такого важливого технологічного прийому обробітку грунту, яким є оранка.
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Аннотация. В статье приведены пояснения, опровергающие мифы, связанные с таким важным приемом обработки почвы, как пахота. Наиболее распространенными среди этих мифов являются такие, как
назначение пахоты, периодичность ее проведения и
уровень затрат энергии. Среди производственников
доминируют неоднозначные и неправильные рассуждения относительно назначения и важной роли предплужников в формировании структуры грунта. На
практике внедрен консервативный подход в выборе
схемы настройки заднего навесного механизма трактора, а также положения его движителей ( в. т. ч.
сдвоенных) относительно борозды. Производителями сельскохозяйственных почвообрабатывающих
орудий преувеличена эффективность применения
оборотных плугов (в т.ч. с полосовыми отвалами).
Достаточно тривиально в реальных условиях эксплуатации трактуется понятие «плужная подошва».
Summary. This article contains explanations and
denials of those myths that connected with such important method of tillage as plowing. The most common
among these myths is such as the appointment of plowing, periodicity and the level of energy costs when it is
executed. Among manufacturers dominate the ambiguous and incorrect views regarding appointments and
important role of colters in the formation structure of soil.
In practice, circulated a conservative approach regarding
the configuration schema of rear three-point hitch linkage
of tractor and placement its wheels (including twins) relatively furrow. Agricultural producers tillers exaggerated
the efficacy of one-way ploughs (including with strip
moldboards). Too trivial is to determine in real-world conditions tillers concept of "plough pan”.
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Постельга С., завідувач відділу, Смоляр В., провідний науковий співробітник, канд. с.-г. наук (УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого), Чагарний П. заступник голови правління (ПАТ «Облагротехсервіс»)

Концептуальні підходи до створення
малих тваринницьких ферм
У статті наведено дані щодо створення та впровадження сучасної комплексної ферми блочно-модульного
типу для автономного утримання різних видів тварин і птиці, яка функціонує на принципах органічного тваринництва. Матеріал містить докладний огляд вихідних характеристик, які покладені в основу створення ферми на
120 голів, у тому числі великої рогатої худоби – 10 голів, свиней – 10 голів, курей – 50 голів, гусей – 50 голів.
Упровадження малих ферм сімейного типу дає змогу суттєво нарощувати виробництво продукції тваринництва.
Важливо, що на комплексній фермі забезпечено комфортні умови утримання різних видів тварин і птиці, що
сприяє ефективному веденню галузі тваринництва. Створено сприятливі умови праці для тваринників.
Ключові слова: будівлі для утримання тварин, блочно-модульні ферми, велика рогата худоба, корови, органічне тваринництво, свині, сільськогосподарська птиця, якість продукції тваринництва.
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Суть проблематики. Для поступового нарощування виробництва продукції тваринництва в Україні
поряд з розвитком великотоварного виробництва
особливого значення набувають заходи з розроблення та впровадження малих тваринницьких ферм сімейного типу. Під час будівництва комплексних тваринницьких будівель важливо створити сприятливі, комфортні умови, включаючи мікрокліматичні, для утримання тварин. Необхідно не допускати можливості
протягів повітря в зоні розміщення тварин.
Актуальними вважаються тваринницькі об’єкти, які
сформовані за блочно-модульним принципом і забезпечують автономне утримання різних видів тварин в
одному приміщенні. На такій фермі розміщують також
об’єкти інфраструктури для її ефективного функціонування.
Мета роботи – нарощування виробництва продукції тваринництва, у тому числі за рахунок створення
комплексних ферм блочно-модульного типу для автономного утримання різних видів тварин і птиці, які
функціонують на принципах органічного тваринництва.
Результати досліджень. Нещодавно в підсобному
господарстві
ПАТ
«Облагротехсервіс»,
(м. Вишневе, Києво-Святошинського району) було
споруджено і введено в експлуатацію комплексну
ферму блочно-модульного типу для автономного
утримання корів, молодняка великої рогатої худоби,
свиней, курей. Слід відмітити, що на етапі підготовки
техніко-технологічного рішення створення тваринницького об’єкта консультаційну допомогу господарству надавали фахівці УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого. У досить короткі терміни на основі замовленого будівельного проекту господарським способом була збудована комплексна тваринницька ферма.
В основу створення ферми покладені вихідні характеристики, розроблені у господарстві.
Ферма на 120 голів – це сучасна ферма замкнутого
циклу виробництва продукції з відповідною інфраструктурою. Загальна потреба тварин ферми в кормах
– 609,4 ц к. од. Для функціонування ферми потрібно
10 га земельних угідь. Для формування стада ферми
необхідно закупити тварин з високим генетичним
потенціалом: нетелей (5 гол.), поросних свинок
(1 гол.), молодняка курей (50 гол.) і молодняка гусей
(50 гол.). Після завершення формування стада великої
рогатої худоби і свиней, його відтворення здійснюється за рахунок власного ремонтного молодняка.
Для належного функціонування ферми необхідні
загальні технологічні характеристики.
Продуктивність молочного стада – 6000 кг молока
на корову за рік; свиней – 13,2 ц свинини за рік; курей
– 160 шт. яєць на одну курку-несучку за рік; гусей –
6,0 ц м’яса гусей за рік. Отриманий приплід телиць і
свинок (частково) використовують для власного відтворення стада, а кнурців і бичків – для відгодівлі.
Вихід телят протягом календарного року – 90 %.
Одержання приплоду у розрахунку на 1 свиноматку – 9
поросят на 1 опорос. Кількість опоросів свиноматки
протягом року – 2. Відлучення поросят від свиноматки
здійснюють у віці 45 днів. Вік першого осіменіння
телиць – 16-18 міс.; свинок – 8-9 міс. Жива маса
телиць під час першого осіменіння – 390-410 кг; сви-
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нок – 80-100 кг. Бракування і заміна основного стада
тварин протягом року – 20 %. Збереження поголів’я
великої рогатої худоби і свиней – 98 %; птиці – 96 %.
Продукція ферми: молоко коров’яче; яловичина;
свинина; яйця курячі; м'ясо гусей; гній і послід. Норми
випоювання незбираного молока для ремонтних
телиць – 200 кг; замінників незбираного молока – 250
кг. Витрати кормів на виробництво 1 ц продукції: молоко коров’яче – 0,95 ц к. од.; приріст живої маси молодняка великої рогатої худоби – 7,65 ц к. од.; свиней – 4,5
ц к. од.; яйця курячі – 4,3 ц к.од./1000 шт. яєць; м'ясо
гусей – 7,9 ц к. од.
Проведений у господарстві розрахунок руху поголів’я показав, що після введення ферми в експлуатацію сформується стабільна структура стада ферми на
120 голів тварин, яка наведена в табл. 1.
Таблиця 1 – Структура стада ферми на 120 голів
Статево-вікова і технологічна група

Структура стада
Голів

%

120

100

Велика рогата худоба – всього
у т.ч.: корови
нетелі
телиці віком старші 12 міс.
молодняк віком до 12 міс.

10
5
1
2
2

8,3
4,1
0,8
1,7
1,7

Свині – всього
у т. ч.: свиноматки
відгодівельне поголів’я

10
1
9

8,3
0,8
7,5

Кури – всього
у т. ч.: півні
кури-несучки

50
5
45

41,7
4,1
37,6

Гуси

50

41,7

Поголів’я – всього

Рис. 1 – Загальний вигляд ферми на 120 голів тварин і птиці

На території ферми передбачено такі об’єкти
інфраструктури (рис. 1): тваринницька будівля для
утримання великої рогатої худоби (10 гол.), свиней (10
гол.), курей (50 гол.), гусей (50 гол.); кормовий майданчик (траншея для силосу та сінажу, крите сховище
для сіна та соломи, сховище для кормових буряків);
гнойовий майданчик; підсобне приміщення для переробки молока і зерна, забою тварин, розміщення олійниці, консервації продукції, побутове приміщення для
санпропускника (душ, туалет, роздягальня); ангар для
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зберігання техніки та інвентарю; склад для зерна з
подрібнювачем зерна; свердловина.
Розміри тваринницької будівлі: ширина – 6 м,
довжина – 40 м, висота – 3,5 м. Об’єм приміщення –
720 м3. Будівля ферми галерейного типу (ширина
галереї з кормовим столом 2 м). Фундамент з цоколем
– із залізобетону (завширшки 0,5 м, завглибшки 1,0
м). Для будівництва зовнішніх стін використано блоки
з ракушняка, з північно-східної сторони в стіні передбачено 5 металопластикових вікон розміром 1,0 м х
1,0 м, а з південно-західного боку у верхній третині
площі стіни – 13 металопластикових вікон розміром
1,0 м х 0,5 м. Каркас даху зроблено з дерев’яних конструкцій, покрівля даху – з профнастилу. Зсередини
покрівля даху підбита плитами ОСБ. Приміщення розділене перегородками з піноблоків на три секції. У
приміщенні передбачені двері й ворота, а також штучне освітлення.
Спосіб утримання корів – прив’язний, молодняка
великої рогатої худоби – безприв’язний, свиноматок –
у спеціалізованому станку для опоросу, свиней на відгодівлі – у груповому станку на суцільній підлозі з використанням підстилки, птиці – підлоговий.
У тваринницькій будівлі (рис. 2, 3, 4) передбачені
такі секції: секція великої рогатої худоби - прив’язне
утримання корів (5 гол.) і безприв’язне – молодняка
великої рогатої худоби (5 гол.) з кліткою для новонароджених телят (1 гол.); секція свиней: індивідуальний
станок для опоросу та утримання свиноматки з підсисними поросятами, два групові станки для відгодівельного поголів’я свиней (по 9 гол. у станку), резервний
станок. Стіни в секції, які слугують огородженням
станків для відгодівлі, оббивають металевими щитами
заввишки 1,0 м; секція для підлогового утримання
птиці з кліткою для курей (50 гол.), де спеціально відведені місця для знесення яєць, і кліткою для утримання гусей (50 гол.), стіни в секції, заввишки 1,0 м, оббивають металевими щитами. У молочній розміщується
охолоджувач молока місткістю 200 л, водонагрівач, а
також індивідуальна доїльна установка типу УІД-10 для
технологічного обслуговування.

Таблиця 2 – Розміри технологічних площ
Розміри технологічних площ *)
Статево-вікова і
технологічна група довжина, ширина, площа,
площа
м
м
м2
на 1 гол., м2
Корови (5 гол.)

2,5
(стійло)

1,5
3,75
(стійло) (стійло)

3,75
(стійло)

Молодняк великої
рогатої худоби
(5 гол.)

5,0

4,0

20,0

4,0

Свиноматка (1 гол.)
з приплодом
(9 гол.)

3,0

2,5

7,5

2,5 (на 1
свино-матку),
0,5 (на 1 гол.
поросят)

Відгодівельне поголів’я свиней (9 гол.)

2,5

4,0

10,0

1,1

Кури (50 гол.)

4,5

4,0

18,0

0,36

Гуси (50 гол.)

6,5

4,0

26,0

0,52

* ) Ширина галереї з кормовим столом – 2,0 м, ширина технологічних проходів – 1,5 м

Рис. 3 – Тваринницька будівля на 120 голів тварин і птиці
(об’ємно-планувальне рішення)

Рис. 4 – Тваринницька будівля на 120 голів тварин і птиці
(аксонометрія)
Рис. 2 – Тваринницька будівля на 120 голів тварин і птиці (план)

Розміри технологічних площ для утримання поголів’я наведені в табл. 2.

З боку галереї до будівлі прилаштовують навіс
завширшки 1,5 м, а також вимощують поверхню землі.
Біля будівлі ферми передбачені вигульні майданчики
із твердим покриттям з розрахунку в середньому 8 м2
на 1 корову, 5 м2 на 1 гол. молодняка великої рогатої
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худоби, 6 м2 на 1 свиноматку, 2 м2 на 1 гол. відгодівельного поголів’я свиней. Вигульні майданчики для
птиці пропонуються верандного типу.
Корми для великої рогатої худоби роздають на кормовий стіл з візка вручну. На корм використовують
сіно, солому, силос, сінаж, кормові буряки, концентрати. Свиням подають концентровані корми у бункерні
годівниці вручну з візка.
Для напування поголів’я пробурюють свердловину,
від якої вода по водопровідній мережі надходить у тваринницьке приміщення до чашкових, соскових та
ніпельних напувалок. Водопровідні труби від свердловини до тваринницького та побутових приміщень прокладають на глибині не менше 1200 мм. Для доїння
корів використовують індивідуальну доїльну установку
типу УІД-10, для первинної обробки молока – охолоджувач молока місткістю 200 л.
У станку для утримання свиноматки з приплодом
необхідно обладнати комфортну зону для поросятсисунів з підігріванням підлоги до температури 30 оС, а
в клітках для утримання курей і гусей – брудери для
обігрівання молодняка птиці.
Для підстилки використовують подрібнену солому
з розрахунку 1,0 кг/гол. на добу для корів, 0,5 кг/гол.
для молодняка великої рогатої худоби та 1,0 кг/гол. –
свиням на відгодівлі. Підстилкою для птиці доцільно
використовувати лушпиння насіння соняшника у розрахунку 0,03 кг/гол. на добу для курей і 0,08 кг/гол. для
гусей.
Гній і послід з тваринницької будівлі прибирають
вручну і транспортують до гнойового майданчика візком. Підлога в секціях ВРХ і свиней повинна бути з ухилом 3 – 5 град. для стікання сечі у канали з таким же
ухилом у бік сечозбірника. Із сечозбірника сеча самопливом по каналізаційних трубах з ПХВ, укладених на
глибині нижче фундаменту будівлі, надходить до спеціальних накопичувальних резервуарів за межами тваринницької будівлі, з яких періодично відкачується і
вивозиться на поля. Аналогічно нижче фундаменту
монтують каналізаційні труби і в побутовому приміщенні. Ухил каналізаційних труб у бік накопичувальних
резервуарів повинен бути не менше 3 градусів.
Силос та сінаж зберігають у траншеях на кормовому майданчику, а сіно та солому, у тому числі солому
на підстилку, в ангарі. Для кормових буряків використовують спеціальне сховище.

ви, дві телиці, два бички, одну свиноматку, десять свиней на відгодівлі, дев’яносто курей. Поголів’я тварин
характеризується високим рівнем продуктивності.
Надій молока на корову за лактацію становить
10000 кг, добові прирости живої маси молодняка
великої рогатої худоби і свиней – 900 г.

Рис. 6 – Загальний вигляд тваринницької будівлі

Рис. 7 – Вигульні майданчики

Однією зі складових успіху господарювання, крім
створених належних умов утримання тварин, є ефективна збалансована годівля поголів’я. Для тварин і
птиці використовують сінаж, кормовий буряк, сіно,
солому, дерть ячмінну і пшеничну, макуху. Корми, як
правило, – власного виробництва, за виключенням
макухи.
Господарство у своїй діяльності дотримується
принципів органічного тваринництва, чим забезпечується виробництво високоякісної тваринницької продукції.
Висновки. Наведені дані підтверджують ефективність створення малих тваринницьких ферм в Україні
для нарощування виробництва продукції тваринництва, у тому числі комплексних ферм блочно-модульного типу для автономного утримання різних видів тварин і птиці. Такі ферми функціонують на принципах
органічного тваринництва.

Рис. 5 – Загальний вигляд комплексної ферми

Список літератури
На сьогодні комплексна тваринницька ферма
(рис. 5, 6, 7) – це досить ефективне підприємство з
виробництва продукції тваринництва. За даними господарського обліку на фермі утримують чотири коро-
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Аннотация. В статье представлены данные относительно создания и внедрения современно обустроенной комплексной фермы блочно-модульного
типа для автономного содержания разных видов
животных и птицы, которая функционирует на принципах органического животноводства. Материал содержит подробный обзор исходных характеристик, которые положены в основу создания фермы на 120 голов,
в том числе крупного рогатого скота – 10 голов, свиней – 10 голов, кур – 50 голов, гусей – 50 голов.

Внедрение малых ферм семейного типа позволяет
существенно наращивать производство продукции
животноводства. Важно, что на комплексной ферме
обеспечены комфортные условия содержания различных видов животных и птицы, что способствует
эффективному ведению отрасли животноводства.
Созданы благоприятные условия труда для животноводов.
Summary. The article presents data on the creation
and implementation of a modern integrated farm of modular type for autonomous maintenance of different
species of animals and birds, which operates on the principles of organic livestock. The material contains a
detailed overview of the output characteristics that are
the basis for creating a farm for 120 heads, including cattle - 10 heads, pigs - 10 heads, chickens - 50 heads,
geese - 50 heads. The introduction of small farms of family type allows to significantly increase livestock production. It is important that the integrated farm provides comfortable conditions for different species of animals and
birds, promoting to run effectively f animal husbandry.
Favorable conditions for livestock breeders are provided
too.
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Нагорна О., заст. директора ПП "БТУ-Центр", лауреат Державної премії в галузі науки і техніки

Біодеструктор стерні – запорука
родючості грунтів
У статті наведена інформація про Біодеструктор стерні виробництва ПП «БТУ-Центр». До його складу входять активні грунтові мікроорганізми, бактерії-антагоністи для рослин ґрунтів та бактерій, фосфатомобілізувальні та азотфіксувальні бактерії і продукти життєдіяльності вказаних мікроорганізмів. Біодеструктор стерні
призначений для обробки стерні та грунту після збирання злаків. Норма витрат Біодеструктора стерні складає
1-3 л/га.
Для обробки стерні площею 1 га 10-30 кг аміачної селітри або сечовини розчиняють у 250-300 л води,
додають гектарну норму (1-3 л/га) Біодеструктора, ретельно розмішують і рівномірно вносять на грунт зі стернею. Далі оброблений грунт дискують.
Ключові слова: ПП “БТУ-Центр”, біодеструктор стерні, препарати для обробки стерні.
Вступ. Біодеструктор
стерні – це комплексний за
складом та дією мікробний
препарат виробництва ПП
«БТУ-Центр» (рис.1). До
його складу входять:
- активні грунтові мікроорганізми - продуценти
целюлоз та інших ферментів;
- бактерії-антагоністи
патогенних для рослин грибів та бактерій;

Рис.1 – Біодеструктор стерні

- фосфатмобілізувальні та азотфіксувальні бактерії;
- продукти життєдіяльності вказаних мікроорганізмів (біофунгіциди, фітогормони, ферменти, вітаміни,
амінокислоти).
Біодеструктор стерні призначений для обробки
стерні та ґрунту після збирання врожаю злаків, кукурудзи, сорго, бобових, овочевих та інших культур, а
також сидератів безпосередньо перед дискуванням
для прискорення розкладання поживних, сидеральних
та інших рослинних решток, підвищення родючості
ґрунту та оздоровлення його за рахунок пригнічення
розвитку збудників рослинних хвороб.
Основна частина. Як діє Біодеструктор стерні?
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Щоб краще це зрозуміти, нагадаємо, що грунт - це
складна система хімічних, фізичних та біологічних
факторів. І тільки функціонування і взаємодія кожного
з них може забезпечити родючість ґрунту і майбутній
урожай будь-яких культур.
Хімічні фактори - це наявність гумусу, макро- і мікроелементів та ін. До фізичних відносять щільність
грунту, його вологомісткість та повітряну проникність,
а це тісно пов'язано з його хімічним складом.
Біологічні - це мікрофлора, водорості, гриби, корені
рослин, хробаки, інша біота, продукти їх життєдіяльності та відмерлі рештки.
Використання Біодеструктора стерні дає можливість покращити показники кожного зі згаданих факторів!
Так, збереження рослинних решток, на противагу їх
традиційному спалюванню, допомагає збагатити
хімічну складову грунту органікою та слугує живленню
й активізації діяльності біоти. Саме органічні залишки
слугують матеріалом для утворення гумусу.
Найактивнішу роль у цьому відіграють мікроорганізми,
здатні продукувати ферменти, які руйнують лігнін,
целюлозу, клітковину, білки рослинних залишків.
Таким чином вони отримують енергію для життя та
матеріали для побудови своїх тіл. За рік, в оптимальних умовах у ґрунті на 1 га площі накопичується до 5
тонн мікробної маси, яка теж збагачує органікою
грунт. Гумус та продукти розкладання органіки, перетворюються, знову ж таки, мікроорганізмами у розчинні у воді та доступні для рослин речовини. Крім того,
мікроорганізми активно мобілізують, тобто переводять у розчинну форму, мінерали грунту: фосфор, магній, кальцій, сірку, залізо, бор, молібден, цинк, залізо
та ін.
Азот також постачається у грунт мікроорганізмамиазотфіксаторами, які, залежно від своєї специфіки,
можуть фіксувати, тобто перетворювати молекулярний атмосферний азот в аміачний від 70 до 200 кг на
га. Мікроорганізми далі можуть переробляти аміачну
форму у більш корисну для рослин нітратну. І чим більше азотфіксаторів у грунті, тим активніше працює ця
ланка. Це підтверджено самою природою: незаймані
людиною ліси, луки без внесення азотних і інших добрив з року в рік накопичують велику рослинну біомасу.
У грунтах, які роками піддавалися хімізації та руйнувалися під дією важкої механізації, вона порушена.
Негативно впливають на мікробну активність і несприятливі кліматичні умови. Задача аграріїв - повернути
родючість грунтам, беручи приклад з природи. Отже,
необхідно постійно підтримувати активний фон корисної мікрофлори грунту обробкою його та рослинних
решток Біодеструктором стерні. Особливо це необхідно в системі інтенсивного землеробства, де процеси
ферментації та гниття рослинних решток мають некерований хаотичний характер.
Рослини будують свою біомасу з мінеральних, підготованих мікроорганізмами речовин та вуглецю з
повітря за допомогою сонячної енергії.
Не менш важливим для родючості грунту та підвищення продуктивності будь-яких сільськогосподарських культур є забезпечення пухкості, вологомісткості
та повітряної проникності грунту, що захищає його від
повітряної і водної ерозії та висушування. Але при
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цьому не слід забувати, що з рослинною масою у грунт
потрапляють і накопичуються збудники рослинних
хвороб. Для попередження та пригнічення їх розвитку
також рекомендується застосовувати Біодеструктор
стерні, бо до його складу входять активні бактеріїантагоністи грибних та бактеріальних патогенів, а
також синтезовані ними фунгіцидні та бактерицидні
речовини.
Норма витрат Біодеструктора стерні – від 1,0 до
3,0 л/га.
Спосіб застосування.
Для обробки стерні площею 1 га 10-30 кг аміачної
селітри або сечовини (залежно від вмісту азоту в рослинних рештках) розчиняють у 250-300 л води,
додають гектарну норму (1,0-3,0 л/га) Біодеструктора,
враховуючи структуру грунту та кількість рослинних
залишків, ретельно розмішують і рівномірно наносять
на грунт зі стернею. Оброблений грунт дискують.
Висновки. Використання Біодеструктора стерні є
запорукою збереження родючості грунтів.
Аннотация. В статье приведена информация о
Биодеструкторе стерни производства ООО «БТУЦентр». В его состав входят активные почвенные микроорганизмы, бактерии-антагонисты для растений
почв и бактерий, фосфатомобилизирующие и азотфиксирующие бактерии и продукты жизнедеятельности указанных микроорганизмов. Биодеструктор
стерни предназначен для обработки стерни и почвы
после уборки злаков. Норма расхода Биодеструктора
стерни составляет 1-3 л / га.
Для обработки стерни площадью 1 га 10-30 кг
аммиачной селитры или мочевины растворяют в 250300 л воды, добавляют гектарную норму (1-3 л / га)
Биодеструктора, тщательно размешивают и равномерно вносят на почву со стерней. Далее обработанную почву дискуют.
Summary. The article contains information on the
Stubble Biodestructor produced by «БТУ-Центр» company. It includes active soil microorganisms, bacteriumantagonists for plants of soils and bacteria, phosphatemobilizing and nitrogen-fixing bacteria and the products
of vital activity of these microorganisms. Stubble
Biodestructor is designed to handle stubble and soil after
harvesting cereals. The rate of application of the Stubble
Biodestructor is 1-3 l / ha.
For the treatment of stubble on the area of 1 hectare,
10-30 kg of ammonium nitrate or urea are solved in 250300 liters of water, a hectare rate (1-3 l / ha) of the
Biodestructor is added, thoroughly mixed and evenly
applied to the soil with stubble. Then the treated soil is
disked.
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Контроль розвитк у шкідників сорго
в Лісостепу України
У статті наведені особливості формувань структури ентомокомплексу сорго. Виявлені панівні та найбільш
шкідливі види комах на посівах цієї культури. Уточнена біологія та фенологія основних шкідників сорго, які спостерігались у зоні досліджень. Оцінені строки і період розмноження та поширення окремих видів фітофагів, а
також показано вплив сезонної динаміки їхнього розвитку на сорго. Описано роль ентомофагів у контролі
чисельності основних шкідників. Наведено приклад заселення зернового сорго шкідниками за фазами органогенезу рослини-господаря. Показано вплив засобів захисту рослин на чисельність шкідників сорго.
Ключові слова: сорго зернове, фітофаги, попелиці, стебловий кукурудзяний метелик, совки, структура
ентомокомплексу, фенологія.
Постановка проблеми. У сучасних умовах ведення сільського господарства раціональне використання
природних ресурсів пов’язане зі створенням і освоєнням моделі стійкого розвитку рослинництва.
Зміна клімату, яка спостерігається останніми роками, впливає на ефективність сучасного землеробства,
тому важливо оцінювати наслідки і причини порушень
саморегуляції агроценозів, зокрема, і під час вирощування сорго.
Доцільно відмітити, що сорго - одна з найбільш
жаростійких та посухостійких культур у світовому землеробстві. Дослідження ентомокомплексу сорго актуальне в різних типах сучасних сівозмін, особливо для
застосування ресурсо- і енергоощадних технологій
захисту рослин.
Аналіз основних досліджень і публікацій, у яких
започатковано розв’язання проблеми. Світовий
попит на зерно сорго зростає, оскільки, згідно з прогнозами учених, до 2050 року чисельність населення
перевищить 9 мільярдів людей, тому насамперед
постає питання необхідності кількісного і якісного
продовольчого забезпечення. Водночас, забезпечення своєчасного і високоякісного захисту посівів сільськогосподарських культур, зокрема від шкідників,
екологічно безпечними системами заслуговує особливої уваги [5,8]. Нагальним є і контроль формування
стійких популяцій шкідливих організмів. Через це
захист сорго повинен бути комплексний, на основі біології та фенології основних фітофагів, що дозволяє
оптимізувати захисні заходи від основних видів шкідників.
Метою досліджень було уточнити структуру та
фенологію окремих видів ентомокомплексу сорго в
лісостепу України, а також обґрунтувати заходи контролю чисельності фітофагів.
Результати досліджень. Сучасні технології вирощування зернового сорго обґрунтованими методами
забезпечують комплексне використання потенціалу
цієї культури в Лісостепу України, однак актуальним є
контроль організмів, які відіграють особливу роль у
формуванні врожаю сорго.
Важливою вимогою вирощування сорго має бути
його розміщення в сівозміні після попередників, які не
мають спеціалізованих видів шкідників. За умов висо-

кого насичення сівозміни культурою або в разі вирощування сорго в монокультурі підвищується шкідливість окремих видів фітофагів [1,3,6]. Так, деякі шкідливі види комах і кліщів можуть досягати рівня шкідливості протягом усього вегетаційного періоду, в той час
як інші можуть привести до пошкодження тільки з
настанням певного етапу органогенезу культурних
рослини (рис. 1). Висіяне насіння та сходи сорго
пошкоджуються коваликами (Elateridae), чорнишями
(Tenebrionidae), пластинчастовусими (Scarabaeidae)
та іншими шкідниками. Дротяники вигризають внутрішню частину висіяних зерен, обгризають підземну
частину стебел і коріння сходів, значно зріджуючи
посіви. Ступінь шкідливості дротяників обумовлюється
їх кількістю і віковим складом, температурою та вологістю ґрунту, рівнем агротехніки, наявністю у ґрунті
загорнутих рослинних решток [1,2,10]. Також сходам
шкодять совки. Гусениці молодших віків озимої
(Agrotis segetum Schiff.) та окличної совок (Agrotis
exclamationis L.) об’їдають пластинку листка, а пізніших віків - підгризають рослини на рівні ґрунту, знищуючи насіння та проростки. Частіше за інших рослини сорго заселяє і звичайна злакова (Schizaphis
graminum
Rond)
та
соргова
(кукурудзяна)
Rhopalosiphum
maidis
Fitch)
попелиці.[4,5,8]
Негативний вплив звичайної злакової попелиці проявляється у зниженні врожаю зерна, виході зеленої

Рис. 1 – Заселення зернового сорго шкідниками за фазами
органогенезу
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маси, соломи, росту коренів.
Перевищення економічних порогів вищевказаних
видів шкідників призводить до зниження врожайності і
якості зерна та фуражу сорго. Однак щільність цих
видів шкідників значно коливається за регіонами, де
вирощують сорго. Це зумовлено кліматичними умовами і погодними факторами вегетаційного періоду, а
також системами окремо на кожному полі [3,5,11].
Істотну роль у зниженні щільності попелиць на посівах зернових культур відіграють афідофаги. Так, у
2015–2016 рр. виявлено 5 основних видів кокцинелід.
Відомо,
що
сонечко
14-крапкове
(Propylea
quatuordecimpunctata) за 2–5 тижнів життя знищує
біля 800 личинок, а сонечко 7-крапкове(Coccinella
septempunctata) – 850–900 [4,12]. Дослідженнями
встановлено, що за співвідношення хижак-жертва
1:250–270 чисельність останніх достовірно контролюється через 16–17 діб. За роки спостережень встановлено оптимальне співвідношення в агроценозі між
хижаком та жертвою 1:35–40. Серед інших природних
ворогів попелиць відмічені також золотоочки
(Chrysoperla carnea), мухи- сирфіди (Syrphidae), жужелиці (Carabidae), паразитичні (афідіїди) комахи, які
здатні в окремі періоди істотно обмежувати розмноження шкідників сорго.
Таким чином, уточнення еколого-біологічних особливостей фітофагів сприяє своєчасному застосуванню профілактичних агротехнічних захисних прийомів
вирощування сорго, а також використанню хімічних
засобів захисту рослин і попередженню резистентності шкідливих організмів з урахуванням особливостей
розвитку фітофагів і їхньої шкідливості [10,12].
Панівним видом протягом усіх років виявилась звичайна злакова попелиця (Schizaphis graminum ), а субдомінантним – кукурудзяна або соргова попелиця
(Rhopalosiphum maidis), інші види були малочисельними (табл. 1).

культури, які межують із сорго, та наявність поруч
забур’янених злаковими травами ділянок, які є місцем
резервації цих видів шкідників[9,11.12].

Рис. 2 – Сезонна динаміка чисельності злакових попелиць на
посівах сорго

Стебловий (кукурудзяний) метелик (Ostrinia
nubilalis Hb.) поширений у Лісостеповій і на півночі
Степової зони, найбільшої шкоди завдає в західній
частині Лісостепу. Він пошкоджує кукурудзу, сорго,
коноплі, соняшник, просо, інші товстостеблі культури.
На Поліссі та в Лісостепу він має одну генерацію, а в
Степу, де він пошкоджує головним чином кукурудзу, –
дві генерації. Стебловий метелик зимує у фазі гусениці останнього віку в незібраних рослинних рештках
кукурудзи, інших культур і товстостеблих бур’янів [13].
Фенологія кукурудзяного метелика тісно пов’язана
з фенологією основної кормової культури (рис. 3).

Таблиця 1 - Чисельність злакових попелиць та ентомофагів на рослинах сорго різних гібридів
чисельність, екз./рослину
Співвідношення
фітофаг:ентомофаг

Гібрид
Злакові попелиці

Хижі комахи

Юкі

200

2,8

71:1

Ютамі

112

3,1

36:1

Понкі

123

2,6

47:1

Майло

195

2,5

78:1

Кейто

30

2,1

14:1

Су

28

1,3

21:1

Мохавк

29

2,0

14:1

Встановлено, що на характер розподілу заселеності попелицями посівів сорго впливають розміри поля,
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Рис. 3 – Сезонна динаміка чисельності кукурудзяного стеблового метелика на посівах сорго

У перший період після відродження гусениці живуть
відкрито на поверхні рослин, потім через пазухи
листків угризаються всередину стебла. Оптимальними умовами розвитку для гусениць є температура 17 –
30 °С і вологість не нижче 70%. [8,12]
Для гусениць стеблового метелика характерна міграційна здатність (гусениці І-ІІІ віків) як в межах однієї
рослини, так і з однієї рослини на іншу. На сорго до
виходу волоті гусениці заселяють верхній ярус рослин,
після викидання – розселяються по всій рослині, вгризаючись в неї.
Шкідливість стеблового (кукурудзяного) метелика
залежить від строків, ступеня і характеру пошкодження гусеницями рослин. Потрібно регулярно і своєчасно проводить обліки його чисельності.
Після застосування інсектицидів широкого спектру
дії проти попелиць та кукурудзяного стеблового метелика на 4 добу після обприскування ефективність їхньої дії складала 72,6-98,8 % (табл.2). Ефективність дії
еталона Енжіо та порівнюваних Нурел Д та його анало-
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гу Хлорпірвіт-агро була високою.
Таблиця 2 – Вплив засобів захисту рослин на
чисельність шкідників сорго

НІР05

Попелиці

Стебловий (кукурудзяний) метелик

Попелиці

СКМ

Попелиці

Стебловий (кукурудзяний) метелик

-

Стебловий (кукурудзяний) метелик

Контроль

Попелиці

Норма препарату, л/га
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-
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Висновки
Розвиток, розмноження, поширення фітофагів і
їхній шкідливий вплив на сорго залежить від комплексу факторів зовнішнього середовища, зокрема від
чинників, які впливають на фенологію шкідників сорго.
За роки досліджень сорго заселялося як ґрунтовими,
так і аерогенними видами шкідників, які спостерігалися на основних фазах розвитку сорго. Для поліпшення еколого-економічної ситуації в агроценозах актуальним є впровадження у виробництво науково
обґрунтованих сівозмін, ресурсоощадних технологій
ведення рослинництва, біологічних систем землеробства і вирощування високоврожайних гібридів сорго.
Список літератури
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Сільськогосподарська ентомологія. – К.: Вища школа,
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Полтавської державної аграрної академії, 2009. – №4.

Аннотация. В статье приведены особенности
формирования структуры энтомокомплекса сорго.
Обнаружены доминирующие и наиболее вредные
виды насекомых на посевах этой культуры. Уточнена
биология и фенология основных вредителей сорго,
которые наблюдались в зоне исследований. Оценены
сроки и период размножения и распространения
отдельных видов фитофагов, а также показано влияние сезонной динамики их развития на сорго.
Показано влияние средств защиты растений на численность вредителей сорго.
Summary. This article describes the structure formation of the sorghum entomocomplex. The most dominant
and most harmful pests were described. The biology and
phenology of the main pests of sorghum, which were
observed in the research area, were specified. The time
and period of reproduction and distribution of individual
phytophagous species are estimated, and the seasonal
dynamics of their development into sorghum is shown.
The influence of plant protection products on the number
of sorghum pests is shown.

Стаття надійшла до редакції 12 квітня 2017 р.

№ 5 (92) травень 2017 р.

24
УДК 631.8

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

Ефективність використання комплексних
концентрованих г умінових добрив
«Добрин–Стимул»
Стаття містить інформацію про комплексні концентровані гумінові добрива «Добрин-Стимул», про агрономічний ефект від їх застосування, а також рекомендації щодо їх використання та норми витрат. У першому і другому позакореневому живленні норми складають від 1,5 до 6л/га. Хімічний склад добрив серії “Добрин-Стимул”
містить не менше 2 г/л гумінових кислот і не менше 0,9 г/л фульвокислот, амінокислоти, мікроелементи.
Результати вітчизняних профільних інститутів та зарубіжні дослідження 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 про використання добрив.
Вступ. Одним із ефективних напрямків зниження
затрат і отримання рентабельної і конкурентоздатної
продукції є використання гумінових добрив (гуматів).
Як показали дані проведених експериментальних
досліджень, ефективними є органо-мінеральні гумінові добрива «Добрин», які виробляються з озерного
сапропеля, в складі якого містяться в потрібному співвідношенні необхідні рослинам мінеральні та органічні
речовини.
Основна частина. 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 збагачені мінеральними добавками мікроелементів.
Добрива призначені для кореневого та позакореневого підживлення рослин. 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, що в свою чергу забезпечує їх нормальний ріст і
розвиток. Обидва способи використання різко підвищують стійкість рослин до несприятливих зовнішніх
умов: посух, низьких та високих температур, токсикантів, хвороб.
Агрономічний ефект від застосування добрив
«Добрин®-Стимул»:
• Стимуляція росту рослин.
• Підвищення стійкості до несприятливих факторів
зовнішнього середовища.
• Зменшення норм внесення мінеральних добрив
до 30 %.
• 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.

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).
Результати досліджень вітчизняних профільних
інститутів та зарубіжні дослідження 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.
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. Застосування добрив «Добрин®Стимул SP» є одним із найбільш ефективних способів
підвищення врожайності сільськогосподарських культур та відтворення родючості грунтів.
Аннотация. Статья содержит информацию о комплексных концентрированных гуминовых удобрениях
«Добрин-Стимул», об агрономическом эффекте от их
применения, а также рекомендации по их использованию и нормы расходов. В первой и второй внекор© Ясенецький В., Пастух О. 2017
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невой подкормке нормы
составляют от 1,5 до 6 л/га.
Химический состав удобрений серии "Добрин-Стимул"
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 зерновых на 3-7 ц / га;
картофеля – 8-12 ц / га, овощей – 38 -48 ц / га, льноволокна – 1 ц / га.
Summary. This article
contains information about
complex concentrated humic
fertilizer " Добрин-Стимул",
the agronomic effects of their use, as well as recommendations for their use and doses of application. The first
foliar nutrition doses range from 1.5 to 6 l/ha; the second
– from 1.5 to 6 l/ha of fertilizer. Chemical composition of
"Добрин-Стимул" series contains at least 2 g/l of humic
acids and at least 0.9 g/l fulvic acids, amino acids, trace
elements. Results of national specialized institutes and

international studies show that the use of humic fertilizer "
Добрин®-Стимул SP» every hectare of cultivated area
provides a stable increase of 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.

Техніка і обладнання для АПК: дослідження,
експертиза, прогноз розвитку
УДК 631.3

Костюнін М., заступник директора, Легкодух І., завідувач лабораторії, Сидоренко В., завідувач лабораторії
(Південно-Українська філія УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого)

Нові машини на ринк у
сільськогосподарської техніки
У статті наведений опис нових сільськогосподарських машин вітчизняних машинобудівників. Ці машини проходили державні випробування у Південно-Українській філії УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого у 2016 році. Серед них
заслуговують на увагу накопичувачі зерна ПНЗ-20 ТОВ НВП «Херсонський машинобудівний завод»; зернова
сівалка SZ-3 «Астра-3» ПАТ «Ельворті», машини для переробки гарбузового насіння ПрАТ «Каховський експериментальний механічний завод», ріпакові монтовані пристрої типу ПРМ та соєві монтовані пристрої типу ПСМ
ТОВ «Машинобудівний завод «Санфлоромаш».
Ключові слова: сільськогосподарська техніка, виробники сільськогосподарської техніки, випробування.
Вступ. Південно-Українська філія Державної наукової установи «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені
Леоніда Погорілого» Міністерства аграрної політики та
продовольства України – провідна зональна наукова

установа в галузі випробувань, моніторингу та досліджень технічних засобів для механізації технологічних
процесів у сільськогосподарському виробництві.
Упродовж 60 років установа проводить усі види
випробувань сільськогосподарської техніки і дає путівку в життя перспективним зразкам. Установа має все
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необхідне випробувальне обладнання і прилади, з
якими працюють висококваліфіковані фахівці, забезпечуючи об’єктивність результатів випробувань і проведеного оцінювання.
Південно-Українська
філія
УкрНДІПВТ
ім.
Л.Погорілого протягом 2016 р. провела державні
випробування ряду зразків нової техніки для механізації технологічних процесів у сільськогосподарському
виробництві.
Викладення основного матеріалу. На випробування техніку представляли як відомі, так і нові виробники сільськогосподарської техніки, такі як ТОВ НВП
«Херсонський машинобудівний завод» (м. Херсон),
ПАТ «Ельворті» (м. Кропивницький), ПрАТ «Каховський
експериментальний механічний завод» (м. Каховка),
ТОВ «Машинобудівний завод «Санфлоромаш» (м.
Бердянськ).
ТОВ НВП «Херсонський машинобудівний
завод», який в основному спеціалізується на виробництві машин для збирання зернових і технічних культур, розробило та представило на випробування
перевантажувач-накопичувач зерна ПНЗ-20 (рис. 1,
табл. 1).

стей:
- перевантажувач з великою місткістю бункера дозволяє скоротити строки перевезення зерна автотранспортом під час жнив і тим самим скоротити кількість автотранспорту для перевезення врожаю;
- перевантажувач може працювати як на полях, так
і на майданчиках зберігання зерна, зернотоках,
складських приміщеннях, завантажуючи-розвантажуючи зернопродукцію і перевозячи її на невелику відстань.
ПАТ «Ельворті» представила на державні випробування сівалку зернову навісну SZ-3 «Астра-3» (рис. 2,
табл. 2).

Рис. 2 – Сівалка зернова навісна SZ-3 «Астра-3»
в агрегаті з трактором МТЗ-82

Таблиця 2 – Технічні показники сівалки зернової
навісної SZ-3 «Астра-3»

Показник

Рис. 1 – Перевантажувач-накопичувач зерна ПНЗ-20

Таблиця 1 – Технічні показники перевантажувачанакопичувача зерна ПНЗ-20
Показник
Тип машини
Агрегатування

Значення показника за
результатами випробувань
причіпна
трактори класу 30 кН

Об’єм бункера, м3

21,5

Габаритні розміри в транспортному положенні, мм:
- довжина
- ширина
- висота

6310
3530
3520

Максимальна висота
вивантаження, м

3,77

Тип машини
Агрегатування
Ширина захвату, м

Габаритні розміри в транспортному
положенні, мм:
- довжина
- ширина
- висота

Робоча швидкість руху, км/год

Перевантажувач-накопичувач зерна ПНЗ-20 (далі –
перевантажувач ПНЗ-20) призначений для приймання
зерна від комбайна, накопичування зерна, транспортування і завантаження автотранспорту по мірі його
подавання до поля.
Перевантажувач ПНЗ-20 – напівпричіпна машина і
складається з шасі, бункера конусоподібної форми,
розвантажувального шнека, гальмівної пневмосистеми, гідросистеми та електрообладнання.
Перевантажувач ПНЗ-20 має ряд позитивних яко-

№ 5 (92) травень 2017 р.

Норма висіву насіння, кг/га:
- дрібнонасіннєвих культур
- зернових культур

Значення показника
за результатами
випробувань
навісна
трактор МТЗ-82
3,0

2500
3180
2145

до 12,0
1,5-8,0
60,0-350,0

Продуктивність за годину основного
часу, га/год.

2,7*

Питомі витрати палива, кг/га

2,8*

* - дані отримані на робочій швидкості руху 9 км/год. на сівбі озимої пшениці

Сівалка зернова навісна SZ-3 «Астра-3» (далі сівалка) призначена для рядкового висіву насіння зернових, трав’яних, дрібно- і середньонасіннєвих зернобобових культур та інших культур, близьких до зерно-
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вих і трав’яних культур за розмірами.
Сівалка SZ-3 складається з таких основних вузлів
та механізмів: рами, навісного пристрою, зернового
бункера, варіатора, сошників з котками, маркера, пружинної борони (загортача), двох опорних коліс, висівних апаратів, регулятора положення клапанів висівних
апаратів, підніжної дошки.
У результаті випробувань встановлено, що:
- сівалка зернова навісна SZ-3 «ASTRA-3» забезпечує якісне виконання технологічного процесу сівби,
оптимально завантажуючи при цьому двигун енергозасобу;
- застосування в конструкції сівалки варіатора регулювання норми висіву забезпечує простоту та зменшує час на переналаштування на різні норми висіву;
- застосування в конструкції сівалки регулятора
положення клапанів висівних апаратів сприяє точнішій
установці норми висіву (задана-фактична) під час
сівби різного за розміром насіння;
- застосування в конструкції сівалки котків забезпечує точність глибини сівби та виключає операцію післяпосівного коткування;
- застосування в конструкції сівалки грабельної
борінки зменшує гребенистість поверхні поля після
сівби, що сприяє дружнім сходам.
Завдяки високій маневреності сівалка знайде
застосування на селекційних ділянках, а також у фермерських та одноосібних господарствах з невеликою
кількістю посівних площ.
ПрАТ «Каховський експериментальний механічний завод» розробив, виготовив та представив на
випробування ряд машин для переробки гарбузового
насіння, а саме приймальний бункер, з функцією аспірації та вивантаження за допомогою насоса, для гарбузового насіння V-AB663, машину мийну барабанного типу, без центрального вала, для гарбузового
насіння V-BD440, сушильну установку (сушильний
стіл) для гарбузового насіння V-KB15/3. Ці машини –
стаціонарні, з живленням електродвигунів приводу її
складових частин від електромережі напругою 380 В.
В Україні машини аналогічного призначення іншими
підприємствами не виготовляються.

значений для приймання гарбузового насіння із самоскидних транспортних засобів, замочування і попереднього миття з подальшою подачею на технологічну
лінію.
Таблиця 3 – Технічні показники бункера V-AB663
Показник
Тип машини

Значення показника
за результатами
випробувань
стаціонарна

Габаритні розміри, мм:
- довжина
- ширина
- висота

6610
2385
3510

Об’єм приймального бункера, м3

27,8

Сумарна номінальна потужність встановлених електродвигунів, кВт

12,8

Продуктивность вивантаження за годину
основного часу, т / год.

2,65

Пошкодження кондиційного насіння, %

відсутнє

Втрати насіння, %

відсутні

Повнота вивантаження з бункера, %

100

Бункер V-AB663 являє собою стаціонарну машину з
живленням електродвигунів приводу її складових
частин від електромережі напругою 380 В і складається з рами, приймального бункера, насоса, барботера
та електричної системи.
Бункер застосовується в комплексах з виробництва гарбузового насіння або самостійно на с.-г. підприємствах.
Залежно від потреб господарства та умов експлуатації бункери можуть відрізнятися між собою об’ємом
завантажувального бункера та продуктивністю насоса.
Машина мийна барабанного типу, без центрального вала, для гарбузового насіння V-BD440 (рис. 4,
табл. 4, далі – машина мийна) призначена для миття
гарбузового насіння та його звільнення від поверхневої вологи та залишків гарбузової м'якоті.

Рис.4 – Машина мийна барабанного типу без центрального
вала для гарбузового насіння V-BD440

Рис. 3 – Приймальний бункер із функцією аспірації та вивантаження за допомогою насоса для гарбузового насіння V-AB663

Приймальний бункер, з функцією аспірації та
вивантаження за допомогою насоса, для гарбузового
насіння V-AB663 (рис. 3, табл. 3, далі – бункер) при-

Машина мийна V-BD440 являє собою стаціонарну
машину безперервної дії з живленням електродвигунів
приводу її складових частин від електромережі напругою 380 В і складається з рами, обертового барабана,
мотор-редуктора, душового пристрою, витяжного
вентилятора, щітки, вивантажувального бункера та
електричної системи.
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Таблиця 4 – Технічні показники бункера V-AB663
Показник

Значення показника за
результатами випробувань

Тип машини

стаціонарна

Габаритні розміри, мм:
- довжина
- ширина
- висота

4720
1100
1620

Сумарна номінальна потужність встановлених електродвигунів, кВт

8,5

Продуктивність за годину основного
часу, т / год.

2,65

Витрата води, м3 / ч

1,8

Дроблення насіння, %

відсутнє

Втрати насіння, %

відсутні

Чистота насіння, %

95,3

Насіння до мийної машини подається разом із
водою насосом через трубу (продуктопровід), а відведення насіння з машини відбувається через роздвоєний лоток.
Залежно від потреб господарства та умов експлуатації машина може бути виконана з нержавіючої сталі,
конструкційної сталі з лакофарбовим антикорозійним
покриттям або у комбінованому варіанті.
Машина мийна V-BD440 виготовлена за принципом, поширеним у середовищі сучасних світових
виробників харчового обладнання. Такий принцип
організації мийного процесу дозволяє вирішити відразу кілька важливих технологічних задач.
По-перше, відсутність центрального вала всередині мийного барабана не створює перешкод для завантаження технологічного матеріалу. Машина здатна
приймати і пропускати через себе великі об’єми сировини.
По-друге, активне перемішування продукту і тертя
його один об одного створює умови для максимально
ефективного миття.
Машина мийна надійна в роботі, зручна і проста в
експлуатації.
Сушильна установка (сушильний стіл) для гарбузового насіння V-KB15/3 (рис. 5, табл. 5, далі – сушильний стіл) призначений для глибокого сушіння (видалення вологи з тканин) гарбузового насіння і за фізичними характеристиками сировини подібний до використовуваних у великотоварному промисловому
виробництві.

Рис.5 – Сушильна установка (сушильний стіл)
для гарбузового насіння V-KB15/3
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Таблиця 5 – Технічні показники сушильного столу
V-KB15/3
Показник

Значення показника за результатами випробувань

Тип машини

стаціонарна

Габаритні розміри, мм:
- довжина
- ширина
- висота

15520
3690
2620

Площа сушильного столу, м2

42,0

Сумарна номінальна потужність
встановлених електродвигунів
(без урахування потужності
електродвигунів вентилятора та
теплогенератора), кВт

6,3

Продуктивність за годину основного часу, т/год.

0,29

Тривалість циклу сушіння, год.

14,0

Сушильний стіл V-KB15/3 являє собою стаціонарну
машину циклічної дії з живленням електродвигунів
приводу її складових частин від електромережі напругою 380 В і складається з корпуса, рухомої балки, теплогенератора з вентилятором та електричної системи.
Залежно від вимог господарства стіл може
постачатися з вентилятором і теплогенератором.
Загалом приймальний бункер, мийна машина та
сушильний стіл, які разом складають технологічний
комплекс з виробництва гарбузового насіння, мають
достатньо високий технічний рівень, який досягається
використаними в конструкції машин передовими технічними рішеннями і складовими елементами.
При цьому висока якість виконання технологічного
процесу, експлуатаційні якості і технічний рівень цих
машин роблять їх ефективними у технологічних операціях накопичення і подачі гарбузового насіння, миття
та сушіння, щоб підвищити його товарну якість для
реалізації на ринку збуту. А порівняно невисока ціна
проти закордонних аналогів роблять ці машини привабливими для споживача.
ТОВ «Машинобудівний завод «Санфлоромаш»
виготовив та представив на випробування машини для
збирання врожаю, а саме пристрій ріпаковий монтований типу ПРМ та пристрій соєвий монтований типу
ПСМ.
Пристрої ріпакові монтовані типу ПРМ (рис. 6, табл.
6) призначені для переобладнання зернових жниварок
вітчизняних та зарубіжних зернозбиральних комбайнів. За конструкцією пристрої ідентичні і відрізняються
між собою шириною захвату (4,0-10,7) м, габаритними
розмірами та масою.
Пристрій ріпаковий монтований типу ПРМ включає
стіл, горизонтальний різальний апарат з приводом,
два вертикальні ножі-подільники з приводами, встановленими на боковинах.
Характерною перевагою пристрою для збирання
ріпака типу ПРМ є його агрегатування з найбільш розповсюдженими комбайнами, що підвищує попит на
цей вид техніки. Відсутність гідравлічної системи для
приводу бокових подільників зменшує вартість пристрою.
Пристрої для збирання ріпак типу ПРМ залежно від
ширини захвату можуть комплектуватись приводом
різального апарата МПН (механізм планетарний) віт-
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чизняного виробництва або приводом різального апарата типу «Шумахер».
На пристрої ПРМ-10,7 встановлений привод
різального апарата типу «Шумахер», оскільки його
ширина захвату 10,7м обумовлює велике навантаження на різальний апарат.

Рис. 6 – Пристрій ріпаковий монтований ПРМ-10,7
в агрегаті з комбайном John Deere 9760 STS

Таблиця 7 – Технічні показники пристрою соєвого
монтованого ПСМ-6
Показник
Тип машини
Ширина захвату, м
Робоча швидкість руху, км/год.

Значення показника за
результатами випробувань
монтований
5,8
не більше 8,0

Габаритні розміри, мм:
- довжина
- ширина
- висота

2475
6360
690

Втрати за пристроєм, всього, %

1,91*

Продуктивність, га/т за одну
2,43/8,26*
годину основного часу
* - дані отримані на робочій швидкості руху 5,3 км/год. та врожайності 34,0 ц/га

Пристрої соєві монтовані типу ПСМ (рис. 7, табл. 7)
призначені для переобладнання зернових жниварок
вітчизняних та зарубіжних зернозбиральних комбайнів
для збирання сої. За конструкцією пристрої ідентичні і
відрізняються між собою шириною захвату (4,0-10,7)
м, габаритними розмірами та масою.
Пристрій соєвий монтований ПСМ-6 складається із
рами, балки приводу ножа, різального апарата з приводом, двох подільників, встановлених на боковинах,
башмаків, башмаків з ресорою, скатної дошки, кронштейнів кріплення ресор до жатки, стяжок.
За достатньої якості і продуктивності збиральних
робіт характерною перевагою пристроїв для збирання
сої типу ПСМ є їх невелика ціна порівняно зі спеціалізованими жниварками для збирання сої.
Застосування гнучкого різального апарату поплавкового типу забезпечує краще копіювання поверхні
поля, що зводить втрати за пристроєм незрізаними
бобами до мінімуму.
На пристрої ПСМ-6 встановлений привод різального апарата типу МПН, бо його ширина захвату 6,0 м,

що не створює значного навантаження на різальний
апарат та здешевлює саму машину.
Висновки. За підсумками проведених державних
випробувань у 2016 році на Південно-Українській філії
УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого можна зробити такі висновки:
- потужні, відомі багато років на ринку України
виробники сільськогосподарської техніки, такі як ПАТ
«Ельворті», ТОВ НВП «Херсонський машинобудівний
завод», розробляють та представлять на випробування нові зразки сільськогосподарської техніки, тим
самим розширюючи номенклатурні та типорозмірні
ряди виготовлюваних машин;
- є виробники сільськогосподарської техніки,
наприклад, ПрАТ «Каховський експериментальний
механічний завод», які освоюють виробництво машин,
що в Україні не виготовляються і є зразками успішного
імпортозаміщення;
- з’являються нові заводи-виробники, наприклад
ТОВ «Машинобудівний завод «Санфлоромаш», які
освоюють
виробництво
сільськогосподарських
машин, аналогічних тим, які випускаються іншими
виробниками, та досягають успіху на ринку завдяки
застосуванню елементної бази передового технічного
рівня і максимальної адаптації машин до потреб ринку.
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Аннотация. В статье приведено описание новых
сельскохозяйственных машин отечественных машиностроителей. Эти машины проходили государственные испытания в Южно-Украинском филиале
УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого в 2016 году. Среди них
заслуживают внимания накопители зерна ПНС-20
ООО НПП «Херсонский машиностроительный завод»;
зерновая сеялка SZ-3 "Астра-3» ОАО «Эльворти»,
машины для переработки тыквенных семечек ЗАО
«Каховский
экспериментальный
механический
завод”, рапсовые монтируемые устройства типа ПРМ
и соевые монтированные устройства типа ПСМ ООО
«Машиностроительный завод «Санфлоромаш».
Summary.The article describes the new agricultural
machines of domestic machine builders. These machines
passed state tests in the South-Ukrainian branch of
L. Pogorilyy UkrNDIPVT in 2016. Among them, grain
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accumulators PNS-20 LLC NPP "Kherson Machine
Building Plant" deserve attention; Grain seeder SZ-3
"Astra-3" JSC "Elvorti", machines for processing pumpkin
seeds ZAO "Kakhovskiy experimental mechanical plant,
rapeseed mounted devices type PPR and soy mounted

devices such as PSM LLC" Machine-Building Plant
"Sanflomach".
Стаття надійшла до редакції 9 березня 2017 р.
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Грубань В., канд. техн. наук, Миколаївський національний аграрний університет

Аналітичні дослід ження процесу відокремлення
качанів к ук урудзи від стебел
У статті сформульовані основні механіко-математичні передумови розробки качановідокремлювального
апарата. Розглянута математична модель розповсюдження поздовжніх хвиль деформації в середині качана під
час його відокремлення. В основу досліджень покладено розв’язування ряду задач, пов’язаних з визначенням
механіко-технологічних параметрів складових кукурудзи, дослідженням процесу відокремлення за різними
видами навантаження. Качан кукурудзи представлено як трифазне середовище, яке складається з рослинної
основи, води та повітря.
Ключові слова: кукурудза, математична модель, відокремлення качанів, качановідокремлювальний апарат,
параметри міцності.
Постановка проблеми. Для вивчення поведінки
качана кукурудзи під час його відокремлення на стриперних пластинах від удару та подальшої реакції після
ударної дії необхідно дослідити його основні механікотехнологічні властивості. Враховуючи, що під час відокремлення швидкість протягування стебла пікерними
вальцями достатньо велика (νпр = 4,8-5,4 м/с) [5], а
геометричні параметри качана не подібні до кулі, то
розглядати його необхідно, як тіло з усередненими
параметрами. При цьому розглядати розповсюдження хвиль у такому тілі можна за аналогією розповсюдження повздовжніх хвиль деформації в стрижнях за їх
імпульсного навантаження. При цьому стрижнем у
механіці називається тверде тіло, поперечні розміри
якого значно менші від поздовжніх. Як стрижень, так і
трос можуть піддаватися деформації стиснення та
розтягування [6]. Стрижень і трос є хвилеводами. У
нашому випадку стрижнем-хвилеводом є качан кукурудзи під час удару, а тросом-хвилеводом – плодоніжка.
Аналіз останніх досліджень. Наукові праці А.Я.
Сагомоняна, К.С. Труніна, Р.І. Нігматуліна, В.М.
Ніколаєвського та інших дослідників [6] носять фундаментальний характер і представляють методичні підходи створення моделей суцільних середовищ і для
нашого випадку є достатньо складними і незручними.
Тому, використовуючи напрацювання названих
досліджень, застосуємо для вирішення поставленої
задачі дещо змінений підхід.
Метою роботи є вивчення динаміки руху качана під
час його взаємодії з робочими органами на основі
аналітичних досліджень механіко-технологічних параметрів.
Результати досліджень. Середовище плодоніжки
качана кукурудзи представляє собою пористе середовище (губку), яке включає такі складові як тверда рослинна основа, вода та повітря. Рослинну основу вва№ 5 (92) травень 2017 р.

жаємо твердим пружним пористим тілом. Для упорядкованості приймаємо такий порядок індексації параметрів компонентів середовища плодоніжки, де
–
тверда рослинна основа,
– вода; i = 3 – повітря.
Такий підхід дозволяє розглянути трикомпонентну
плодоніжку як усереднену модель матеріалу та встановити швидкість розповсюдження хвиль в її середині.
Це, зі свого боку, дозволить вийти на показники міцності подібних матеріалів, щоб описати і застосувати
параметри для розрахунку руйнівних навантажень
плодоніжки.
Розглянемо модельне однорідне середовище
густини , з модулем пружності Е. У випадку одновимірної повздовжньої деформації тіла такого середовища запишемо відому залежність закону Гука [5,6]:
,
(1)
де

– відносна деформація;

Е – модуль пружності (модуль Юнга).
Знайдемо зв'язки між параметрами умовного
однорідного середовища і параметрами його складових елементів. Вважаємо, що
концентрація елементу, тоді:
,

– об'ємна

(2)

а сумарна деформація:
,

(3)

або у відносному вигляді:
.

(4)
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Вважаємо, що

, тоді (4)

приймає вигляд

.

Далі додатково приймаємо, що внутрішній тиск
(напруження) однаковий для всіх компонентів середовища:
,

(5)

звідки

.

(6)

З виразу (6) знаходимо:
.

(7)

Густину еквівалентного суцільного середовища
знайдемо із співвідношення:
.

(8)

Швидкість розповсюдження хвиль стиснення в
пружному середовищі визначається відомим виразом:
,

(9)

Залежність для швидкості розповсюдження
повздовжніх хвиль можна представити як:
.

(10)

Знайдемо відношення:
;
.
Далі вважаємо

Рис. 1 – Розрахункова схема визначення параметрів міцності
плодоніжки на прокол

Е – модуль пружності;
– коефіцієнт Пуассона;
r – поточний радіус

;

А, В – постійні.
Визначивши, що а=0,5мм, b=2мм,
виходячи
з геометричних розмірів голки та плодоніжки, а також
значення коефіцієнта Пуассона отримаємо:
.
Вважаємо, що прокол відбувається, коли матеріал
досягає межі текучості на границі з голкою. З іншого
боку прокол – це осьове зусилля N на одиницю площі.
Передусім зупинимось на розробці математичної
моделі розповсюдження хвиль деформації в середині
качана. Розповсюдження поздовжніх хвиль деформації у хвилеводах описується відомим хвильовим рівнянням вигляду:

.
,

Тоді отримаємо
. Ці значення
близькі до швидкості для каучуку 36 ⫼ 60 м/с.
Для визначення параметрів міцності (рис.1.) використаємо результати випробувань плодоніжки качана
кукурудзи на прокол тонкою голкою 2 діаметром 1 мм,
які фіксують цей параметр в межах 13,1 ⫼ 25,3 Н/мм2.
Розглянемо модель процесу проколу детальніше.
Плодоніжку 1 представимо як пластину.
Для визначення
плодоніжки використовуємо
дослідження моделювання навантаження пружно-пластичних тіл (дисків, труб) внутрішнім тиском [7].
Результати рішення задачі пружного навантаження
для нашого випадку мають вигляд:
,
де

де z – поздовжня координата (0 ≤ z ≤ l);
l – довжина хвилеводу;
t – час (0 ≤ t < ∞);
u – функція поздовжніх деформацій;
Е – модуль пружності 1-го роду (модуль Юнга)
матеріалу хвилеводу;
ρ – щільність матеріалу хвилеводу (плодоніжки);
Sх – площа поперечного перетину хвилеводу.
Функція u = u(z, t) є рішенням хвильового рівняння.
Вважаємо, що матеріал хвилеводу є однорідним, а
його фізичні параметри (E, ρ) постійні величини.
У більш загальному випадку зміну перетину S(z) по
довжині приймають у вигляді (рис. 2.).

(11)

,
– радіальне та окружне напруження;
– переміщення;

(12)

(13)
де S(z)= S0.
За m = 0 маємо циліндричний стрижень-хвилевод,
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за m = 1 – стриженьхвилевод у вигляді
параболоїда, а за m = 2
– конічний стриженьхвилевод. Одночасно
вважаємо, що поперечний перетин у всіх
випадках є коло.
Отже, зусилля у
стрижні-хвилеводі буде
Т = 1927-1954 Н, а
напруження в ньому
буде становити
 = 2,88-3,7 МПа.
Рис. 2 – Поздовжні перетини
Зрозуміло, що отримані
стрижнів-хвилеводів:
показники значно зави- а – циліндричний; б – параболоїд
обертання; в – конічний
щені і потребують уточнення, тому для рішення цієї задачі на першому етапі
доцільно розглянути качан кукурудзи як тіло з усередненими параметрами, а саме як еквівалентний однорідний стрижень-хвилевід. Це дозволить отримати
більш уточнені дані, які в подальшому будуть початком
відліку для проектування принципово нового качановідокремлювального пристрою, в конструкції якого
поєднуються декілька видів деформації.

і залежать насамперед від діаметрів відповідної і-ї
зони. При цьому кожна зона має власні межі варіювання, що в кінцевому розрахунку впливатиме на межі
режимів роботи качановідокремлювального апарата.
Висновки. Під час механіко-математичного
дослідження процес відокремлення качанів кукурудзи
від стебел представлений як трифазне середовище
(рослинна основа, вода і повітря), для якого визначена
швидкість розповсюдження хвиль стиснення, що дало
можливість розглядати його як коливальну систему.
Розроблені чотири основні математичні моделі відокремлення качанів. На підставі характеристик міцності
плодоніжки качана кукурудзи на прокол визначено
межу міцності і модуль Юнга

, що дозволяє
розрахувати величину зусиль, необхідних для руйнування зв’язку плодоніжка-качан. Вперше качан представлений як однорідний еквівалентний циліндричний
стрижень, в якому враховано його складові (обгортка,
зерно, стрижень), що дало можливість розглядати
його як коливальну систему та визначити зусилля та
напруження в точці контакту з плодоніжкою під час
розповсюдження хвиль деформації (Т = 1927-1954 Н,
 = 2,88-3,7 МПа).
Список літератури

Рис. 3 – Схема качана кукурудзи:
1 – стрижень; 2 – зерно; 3 – обгортка

У ряді практичних випадків стрижень-хвилевід
може складатися з ряду стрижнів-хвилеводів з різних
матеріалів і різної конфігурації. Так, у качані кукурудзи
можна виділити три зони (рис. 3.): обгортка, зерно,
стрижень. Для представлення качана в еквівалентному вигляді спочатку треба його замінити еквівалентним циліндричним стрижнем [8]. Припустимо, що
Si (i = 1, 2, 3) – площі поперечних перетинів для і-ї зони;
Еі – модулі пружності матеріалу зон; сі – щільність
матеріалу зон; аі – швидкості розповсюдження
повздовжніх хвиль в і-й зоні. Динаміка кожній і-тої зони
описується рівнянням [9]:
;

,

(14)

(15)

де ui – поздовжня деформація і-ї зони.
З математичною постановкою задачі початкові та
граничні умови для еквівалентного стрижня зберігаються [8]. Як бачимо, швидкості розповсюдження
повздовжніх хвиль у кожній зоні суттєво відрізняються
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Аннотация. В статье сформулированы основные
механико-математические предпосылки разработки
початкоотделяющего аппарата. Рассмотрена математическая модель распространения продольных
волн деформации в середине кочана при его отделении. В основу исследований положены решения ряда
задач, связанных с определением механико-технологических параметров составляющих кукурузы, исследованием процесса отделения по различным видам
нагрузки. Початок кукурузы представлен как трехфазная среда, состоящая из растительной основы, воды и
воздуха.

Summary. In the article the main mechanical and
mathematical prerequisites for the development of the
cobs traumatized apparatus are formulated. A mathematical model of the propagation of longitudinal deformation
waves in the middle of the head during its separation is
considered. The basis of the study put solving a number
of problems related to the definition of mechanics and
technical parameters of components of maize research
process for separating different types of load. Cobs presented as a three-phase medium composed of plantbased, water and air.
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Найдюк Є., інженер, заступник директора (ПАТ «Уманьферммаш»)

Обертові плуги від ПАТ «Уманьферммаш»
У статті наведена інформація про обертові плуги виробництва ПАТ «Уманьферммаш». Плуг ПОН-3 має ширину захвату 0,83-1,2 м; ПОН-5 – 1,4-2 м; ПОН-8 – 3,2-4 м. Робоча швидкість плуга ПОН-3 складає 4-8 км/год;
ПОН-5 – 4-8 км/год; ПОН-8 – 10 км/год. Глибина обробітку грунту всіх плугів – до 30 см. Плуг ПОН-3 агрегатується з трактором 1,4 кл. (МТЗ-80-82); ПОН-5 – 3 кл. (Т-150К); ПОН-8 – 5 кл. Корпуси плугів виготовляються
суцільними. Плуги призначені для гладкої оранки грунту, незасміченого каменями та іншими включеннями, з
питомим опором до 0,09 МПа. Гладка оранка дозволяє забезпечити обробіток ґрунту без гребенів, звалищ і
розвальних борозен, зручний для роботи сівалок, комбайнів, тракторів та іншої техніки. Відмінною особливістю
цього плуга є ступінчасто регульована ширина захвату корпусу з 4-ма положеннями - 28, 32, 36 і 40 см.
Ключові слова: обертові плуги, ПАТ «Уманьферммаш», ПОН-3, ПОН-5, ПОН-8.
Вступ. Одним з нових видів продукції ПАТ
«Уманьферммаш», яку освоїв завод, є обертові плуги
моделі ПОН шириною захвату від 0,83 до 4 м.
Основна частина. ПАТ «Уманьферммаш» пропонує аграріям України три моделі обертових плугів
ПОН-3, ПОН-5, ПОН-8.

Рис. – 1 Обертовий плуг ПОН-3

Плуг обертовий навісний ПОН-3 (рис. 1) призначений для гладкої оранки на глибину до 30 см, не

засмічених каменями, плитняком і іншими включеннями ґрунтів, з питомим опором до 0,09 МПа. Гладка
оранка дозволяє забезпечити обробіток ґрунту без
гребенів, звалищ і розвальних борозен, зручний для
роботи сівалок, комбайнів, тракторів та іншої техніки.
Відмінною особливістю цього плуга є ступінчасто
регульована ширина захвату корпусу з 4-ма положеннями – 28, 32, 36 і 40 см.
Технічна характеристика плуга ПОН-3.
Плуг агрегатується з тракторами– 1,4 кл.
(МТЗ-80-82);
Робоча ширина захвату плуга, м – 0,83-1,2;
Робоча швидкість, км/год – 4-8;
Глибина оранки, см – до 30;
Продуктивність за 1 годину основного часу, га/год
– не менше 0,35;
Маса, кг – 670.
Плуг обертовий навісний ПОН-5 (рис. 2) призначений для гладкої оранки на глибину до 30 см., не
засмічених каменями та іншими включеннями полів, з
питомим опором до 0,09 МПа.
Гладка оранка дозволяє забезпечити обробіток
ґрунту без гребенів, звалищ і розвальних борозен,
зручний для роботи сівалок, комбайнів, тракторів та
іншої техніки. Відмінною особливістю цього плуга є
ступінчасто регульована ширина захвату корпусу з 4-
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ма положеннями 28, 32, 36 і 40 см.

Рис. – 3 Обертовий плуг ПОН-8
Рис. – 2 Обертовий плуг ПОН-5

Технічна характеристика плуга ПОН-5.
Плуг агрегатується з тракторами – 3 кл. (Т-150К)
150-180 к.с.;
Робоча ширина захвату плуга, м – до 1,4-2;
Робоча швидкість, км/год – 4-8;
Глибина оранки, см – до 30;
Продуктивність за 1 годину основного часу,
га/год – 0,5;
Маса, кг – 1160.
Плуг обертовий навісний ПОН-8 (рис. 3) призначений для оранки під зернові та технічні культури на
глибину 18-30 см з питомим опором ґрунту до 0,08
МПа та твердістю до 3,5 МПа.
Технічна характеристика плуга ПОН-8.
Агрегатується з тракторами тягового класу – 5;
Кількість робочих органів, шт. – 16;
Ширина захвату корпусу, см – 32-40;
Робоча швидкість, км/год – 10;
Глибина оранки, см – до 30;
Відстань між корпусами, см – 102;
Відстань від рами до лемеша, см – 80.
Висновок. За даними ПАТ «Уманьферммаш»,
обертові плуги ПОН надійні в експлуатації та якісно
виконують технологічний процес.

Аннотация. В статье приведена информация об
оборотных плугах производства ОАО «Уманьферммаш».
Плуг ПОН-3 имеет ширину захвата 0,83-1,2 м; ПОН-5 1,4-2 м; ПОН-8 - 3,2-4 м. Рабочая скорость плуга ПОН3 составляет 4-8 км / ч; ПОН-5 - 4-8 км / ч; ПОН-8 - 10
км / ч. Глубина обработки почвы всех плугов - до 30
см. Плуг ПОН-3 агрегатируется с трактором 1,4 кл.
(МТЗ-80-82); ПОН-5 - 3 кл. (Т-150К); ПОН-8 - 5 кл.
Корпуса плугов изготавливаются сплошными.
Summary. This article provides information about
rotary plows produced by "Umanfermmash" company.
ПОН-3 plow has an operating width of 0,83-1,2 m ground;
ПОН-5 – 1,4-2 meters; ПОН-8 – 3,2-4 m. Working speed
of ПОН-3 plow is 4-8 km / h; ПОН-5 – 4-8 km / h; ПОН-8
– 10 km / h. The depth of tillage of all plows – up to 30 cm.
ПОН-3 Plow is matched with tractor 1.4 class. (МТЗ-8082); ПОН-5 - 3 class. (T-150K) ПОН-8 - 5 class. The
plows are produced solid.
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Семакович С., зовнішньо-торговельний представник фірми «Pronar» (Польща)

Кормозаготівельна техніка
від фірми «Pronar» (Польща)
У статті наведена інформація про техніку для заготівлі кормів, яку виробляє і поставляє на ринок фірма
«Pronar» (Польща). Це навісні дискові косарки PDF300 і PDF390, які встановлюються на передню навіску трактора і PDT260, PDT300, PDT340 та PDT830 – на задню навіску трактора; високопродуктивні ворушилки PWP400,
PWP350 i PWP770; граблі ZKR 5-и моделей; ланцюгові рулонні прес-підбирачі Z500K i Z500G; обмотувальники
рулонів плівкою Z245; фермські комбайни VMP 4-х моделей місткістю від 5 до 10 м3; причіпи для транспортування рулонів Т022 і Т028КМ; спеціальні причіпи ТВ-4 та причіпи-підбирачі T400R.
Ключові слова: фірма «Pronar», Польща, косарки, ворушилки, граблі, фермські комбайни, причіпи, причіпипідбирачі.

№ 5 (92) травень 2017 р.

35
Вступ. Фірма «Pronar» є виробником повного асортименту машин для заготівлі, приготування та роздачі
зелених кормів.
Основна частина. Варто пам'ятати, що підбір відповідного сільгоспобладнання дозволяє підвищити
ефективність прибирання та забезпечити належну підготовку зеленої маси до зберігання (наприклад, ступінь пресування, щільність намотування), що, зі свого
боку, впливає на поживну цінність корму та ефективність розведення худоби.
У пропозиції компанії «Pronar» кожен фермер
зможе вибрати необхідну техніку для заготівлі кормів:
косарки, ворушилки, граблі, прес-підбирачі, обмотувальники рулонів, причепи для перевезення рулонів,
кормороздавачі.
Машини виробництва «Pronar» забезпечують
належну підготовку корму і підвищують продуктивність
фермерських господарств.
Дискові навісні косарки (рис. 1) встановлюються як
на передню (PDF300, PDF390), так і на задню частину
трактора (PDT260, PDT300, PDT340, PDD830). У косарках «Pronar» використовується розпушувач, який,
залежно від потреб, можна приєднувати і від'єднувати
від косарки. Під час роботи розпушувач одночасно
розпушує і формує покіс, а також додатково стирає з
рослин шар воску, чим значно прискорюється період
сушіння скошеної зеленої маси. Пальці, розміщені на
валу розпушувача, розтрушують скошену масу, а
металеві підбирачі формують покіс шириною від 1,6 до
2,25 м.

відрізнятися відносною повторюваністю розмірів у
поздовжньому і поперечному перерізі, є завданням
хороших граблів. На наступному етапі збирання зелених кормів це впливає на використання продуктивності збиральної техніки. Використання на повну потужність продуктивності машин для збору зелених кормів
(наприклад, пресів та обмотувальних машин) пов'язане з підбором таких граблів, які відрізняються відповідним числом робочих вузлів і можуть формувати
вали певного розміру. Призначенням карусельних
граблів є формування валка зі скошеного і просушеного матеріалу, що істотно прискорює виконання робіт,
пов'язаних з приготуванням з нього високоякісного
корму. Залежно від робочої ширини і продуктивності
компанія «Pronar» випускає такі моделі граблів:
ZKP300, ZKP350, ZKP420, ZKP460T, ZKP800 (рис. 3).

Рис. 2 – Ворушилка PWP460 фірми «Pronar»

Рис. 1 – Дискова косарка PDF-390 фірми «Pronar»

Правильне ворушіння рослинної маси, разом з
погодою, є найважливішим чинником, який забезпечує відповідну вологість скошеної трави. У цьому
випадку ефективність ворушіння виражається в тому,
скільки разів ворушили масу, причому в ідеалі ворушіння має бути якомога менше. Крім економічного
чинника (чим менше проходів трактора, тим менше
витрата палива на одиницю зібраної маси зеленого
корму), це пов'язано також з якістю корму, оскільки
дозволяє зберегти максимальну енергетичну цінність.
Для приготування високоякісних кормів «Pronar» пропонує сучасні високопродуктивні ворушилки PWP460,
PWP530 і PWP770 (рис. 2), призначені для розтрушування свіжоскошених низькостеблих зелених рослин і
підсушеного сіна, а також для ворушіння скошеної
трави на орних полях і луках.
Згрібати якомога ретельніше (без залишків) сіно
або скошену траву і формувати валок, який повинен

Рис. 3 – Граблі ZKP800 фірми «Pronar»

Потім, для підбирання соломи, сіна або зеленої
маси зі сформованого валка або безпосередньо з
покосу використовується прес-підбирач. Ланцюгові
прес-підбирачі «Pronar» з постійною пресувальною
камерою виготовлені з матеріалів найвищої якості, що
робить їх стабільними і міцними. Нескладна конструкція забезпечує легкість обслуговування і виконання
сервісних операцій. Підбирач можна дообладнати за
бажанням споживача, що підвищить його функціональність, полегшить роботу і консервацію, механізмом обмотки сіткою, візуально-акустичною сигналізацією, системою центрального змащення, тентом і
системою автоматичного змащення ланцюгів. Преспідбирачі «Pronar» (рис. 4) дозволяють збирати скошену зелену масу як з полів (Z500K), так і з затоплених і
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заболочених територій (Z500G, на гусеничному ходу).
У розробленої та впровадженої моделі Z500R використовується ротор, який дозволяє сформувати щільніший рулон, обмеживши доступ повітря до заготовлюваного силосу. Для обмотки рулонів, призначених для
заквашування на сінаж, спеціальною плівкою «Pronar»
пропонує обмотувальник Z245 і Z245 / 1 з автоматичним завантаженням і розвантаженням. Завдяки гідравлічному розподільнику обмотувальник управляюється з кабіни трактора (рис. 4).

Наприклад, для невеликих фермерських господарств
пропонується модель Т022 вантажопідйомністю 7360
кг, для великих - модель Т028КМ вантажопідйомністю
18500 кг з гідравлічно піднімальними бічними стінками
і можливістю установки спеціальних опорних стійок
для стабільного і безпечного транспортування. Причіп
ТВ-4 на підвісці тандем з гідравлічно висувною платформою з переднім гідравлічно керованим завантажувальним пристроєм забезпечує ефективний спосіб
навантаження і транспортування рулонів соломи.
Причіп Т400 вантажопідйомністю 14550 кг дозволяє
економити на транспортуванні біомаси до місця зберігання і переробці. Для простоти організації роботи,
зручності підбору зеленої маси, економії палива причіп Т400R оснащений кулачковим підбирачем з вісьмома рядами підбиральних пальців (рис. 6).

Рис. 4 – Обмотувальник рулонів фірми «Pronar»

Рис. 6 – Візок підбирач T400R фірми «Pronar»

Висновок. Кормозаготівельна техніка «Pronar»
створена з метою механізації виробництва кормів для
тварин, ефективного зниження трудовитрат у фермерських господарствах та скорочення часу збирання
зеленої маси.

Рис. 5 – Фермський комбайн VMP5S фірми «Pronar»

У тваринництві важливим є етап приготування і
роздача кормів. Кормороздавачі - це машини,
необхідні в сучасних фермерських господарствах, які
займаються скотарством. Завдяки ним можна готувати і роздавати тваринам точні дози повнораціонних
кормових сумішей. «Pronar» виробляє різні моделі
кормороздавачів, у яких застосовується ряд рішень,
що випливають із задумів конструкторів фірми
«Pronar» і консультацій з представниками фермерських господарств. Залежно від необхідної кількості приготування корму, кількості розвантажувальних люків,
опційного оснащення «Pronar» пропонує кормороздавачі місткістю від 5 до 10 м.куб. (VMP10, VMP10S,
VMP5S, VMP5ST). Кормороздавачі «Pronar» (рис. 5)
забезпечують належне подрібнення і змішування
корму, точне і пропорційне дозування інгредієнтів .
Для повного циклу заготівлі кормів компанія
«Pronar» пропонує причепи для транспортування рулонів з різними технічними характеристиками.
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Аннотация. В статье приведена информация о
технике для заготовки кормов, производимой и
поставляемой на рынок фирмой «Pronar» (Польша).
Это навесные дисковые косилки PDF30 и PDF390,
которые устанавливаются на переднюю навеску трактора и PDT260, PDT300, PDT340, PDT830 - на заднюю
навеску трактора; высокопроизводительные ворошилки PWP400, PWP350 i PWP770; грабли ZKR 5-и
моделей; цепные рулонные пресс-подборщики Z500K
i Z500G; обмотчик рулонов пленкой Z245; фермские
комбайны VMP 4-х моделей вместимостью от 5 до
10 м3; прицепы для транспортировки рулонов Т022 и
Т028КМ; специальные прицепы ТВ-4 и прицепы-подборщики T400R.
Summary. This article provides information about
machines for procurement of forage, which produces and
supplies on the market by the «Pronar» company
(Poland). These are front mounted disc mowers PDF30
and PDF390 and back mounted PDT260, PDT300,
PDT340 and PDT830; high-performance haymakers
PWP400, PWP350 i PWP770; ZKR rakes of 5models;
chain pickup balers Z500K i Z500G; bale film wrappers
Z245; VMP mixers with capacity from 5 to 10 m3 of 4 models; trailers T022 and T028KM for rolls transporting;
special trailers ТВ-4 and pickup trailers T400R.
Стаття надійшла до редакції 10 травня 2017 р.
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Пономаренко О., провідний інженер (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Карданні передачі від фірми
«Bondioli & Pavesi»
У статті наведена інформація про карданні передачі, які виробляє фірма «Bondioli & Pavesi». Вона продукує
карданні вали нового покоління моделі SFT, розраховані на передачу потужності від 13 до 181 кВт з частотою
обертання 540 об/хв. та потужності від 20 до 272 кВт з частотою 1000 об/хв. «Bondioli & Pavesi» найбільш масово виробляє карданні передачі Global. Їх вироблено і реалізовано понад 25 млн. шт. За частоти обертання 500
об/хв. номінальна потужність, яка передається карданними передачами Global, складає 12-70 кВт, за 1000
об/хв. – 18-110 кВт.
Ключові слова: Карданні передачі, «Bondioli & Pavesi», Італія, технічні параметри.
Вступ. Нині найпотужнішим виробником карданних передач у світі є фірма «Bondioli & Pavesi» (Італія)
Основна частина. Аналіз іноземної і вітчизняної
сільськогосподарської техніки, яка надходить на
випробування в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, свідчить
про те, що основним постачальником карданних передач вітчизняним та іноземним сільгоспмашинобудівникам є фірма «Bondioli & Pavesi» (Італія). Крім того,
«Bondioli & Pavesi» продукує широку гаму механічних
редукторів, гідронасосів і гідророзподілювачів, теплообмінників, та інших компонентів.
У першу чергу заслуговує на увагу карданний вал
нового покоління моделі SFT (рис. 1), який виробляється для передачі потужності від 13 до 181 кВт за
частоти 540 об/хв. та потужності від 20 до 272 кВт – за
частоти 1000 об/хв.

Рис. 1 – Карданна передача SFT

Кардани SFT виробляються в декількох моделях, в
тому числі ширококутовим шарнірним з'єднанням під
кутом 800 та ширококутовим шарнірним з'єднанням
під кутом 500. Усі елементи карданних передач SFT,
включаючи ширококутові шарніри, розраховані для
безперервної 50-годинної роботи без технічного
обслуговування. Маслянки розташовані так, щоб
забезпечити зручний доступ до них. Можливе збільшення інтервалу між змащуванням до 250 год. на карданних передачах, які використовуються для спеціальних призначень. У деяких випадках інтервал між
змащуванням синхронних шарнірів може бути збільшений від 50 до 100 годин.
На замовлення карданні передачі SFT можуть
обладнуватись додатковими захисними розтрубами.
Пропонує аграріям компанія «Bondioli & Pavesi»
обмежувачі крутного моменту (RL, LT, LR) (рис. 2).

Рис. – 2 Обмежувачі крутного моменту:
RL - обгінна муфта; LT – двосторонній кулачковий обмежувач крутного моменту;
LR – автоматичний обмежувач крутного моменту.

Виробляє фірма «Bondioli & Pavesi» 25 млн шт. на
рік карданних передач Global. За частоти 500 об/хв.
номінальна потужність, яка передається карданними
передачами Global, складає 12-70 кВт, за 1000 об/хв.
– 18-110 кВт (рис. 3-4).

Рис. – 3 Карданна передача Global

Рис. – 4 Обгінна муфта й обмежувачі крутного моменту карданних передач Global:
RL – обгінна муфта, FT – фрикційний обмежувач крутного
моменту кардана Global;
FNV – регульований фрикційний обмежувач крутного
моменту

Усі компоненти карданних передач серії Global,
включаючи ширококутові шарніри, можна змащувати
кожні 50 год. За окремим замовленням кардани Global
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можна обладнувати додатковими захисними розтрубами.
Висновок. Як свідчить огляд продукції фірми
«Bondioli & Pavesi», вона виробляє широкий спектр
якісних карданних передач. Їх використовують провідні машинобудівні фірми світу.
Аннотация. В статье приведена информация о
карданных передачах, которые производит фирма
«Bondioli & Pavesi». Она производит карданные валы
нового поколения, модели SFT рассчитаны на передачу мощности от 13 до 181 кВт с частотой вращения
540 об / мин. и мощности от 20 до 272 кВт с частотой
1000 об / мин. «Bondioli & Pavesi» наиболее массово
производит карданные передачи Global. Их произведено и реализовано более 25 млн. шт. При частоте
вращения 500 об / мин. номинальная мощность, которая передается карданными передачами Global,

составляет 12-70 кВт, при 1000 об / мин. - 18-110 кВт.
Summary. This article provides information about universal-joint drive, produced by the «Bondioli & Pavesi»
company. It produces new generation model, SFT shafts
are designed to transfer power from 13 to 181 kW with a
speed of 540 rev / min. and power from 20 to 272 kW with
a frequency of 1000 rev / min. «Bondioli & Pavesi» produces the most popular universal-joint drive Global. More
than 25 million of them were produced and sold. At a rotational speed of 500 rev / min. the rated power transmitted
by the universal-joint drive Global is 12-70 kW, at 1000
rev / min. - 18-110 kW.
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Технології виробництва комбікормів
від фірми «Farmet» (Чехія)
У статті наведена інформація про технології виробництва комбікормів для свиней, птахів, великої рогатої
худоби, риб і домашніх тварин. Особливістю виробництва комбікормів фірмою «Farmet» є використання процесу екструзії. Для екструзії кормів «Farmet» виробляє екструдери п’яти типорозмірів моделі FE продуктивністю
від 80 до 5600 кг/год, споживаючи потужність від 15 до 370 кВт.
«Farmet» застосовує два способи екструзії: суху і мокру. Екструзія компонентів комбікормів забезпечує руйнування структури (денатурацію) білків, радикальне зниження вмісту антипоживних речовин, стерилізацію та
гомогенізацію суміші.
Ключові слова: комбікорми, технологія, фірма «Farmet» (Чехія).
Вступ. Фірма «Farmet» – це чеська компанія, яка
спеціалізується на розробленні, виробництві, продажу
та технічному обслуговуванні обладнання для переробки сої, кукурудзи та інших культур і на виробництві
комбікормів. Нижче наведена інформація про технологічне обладнання для виробництва комбікормів.
Основна частина. Для виробництва комбікормів
фірма «Farmet» пропонує три моделі комбікормових
заводів (рис. 1) MVKS-s; MVKS-v i VKS продуктивністю
відповідно 0,5-1,5; 1-2 і 2,5-5 т/год. Основні компоненти комбікормів зберігаються в силосах, а кормові
добавки (премікси) надходять у мішках. У моделі
MVKS-s застосовується самовсмоктувальна дробарка, а в MVKS-v – вертикальна дробарка.
Основною особливістю комбікормових заводів
фірми «Farmet» є використання екструзії для переробки сої та інших компонентів комбікормів.
Компанія «Farmet» пропонує два способи екструзії:
суху і мокру. Суха екструзія – це процес, у якому перероблюваний матеріал піддається дії температури і
тиску. Цей процес рекомендується для сировини з
вмістом олії більше 15%, як наприклад соя, макуха
ріпак тощо.

Рис. 1 – Загальний вигляд комбікормового заводу фірми
«Farmet»

Мокра екструзія відрізняється від сухої тим, що
перероблюваний матеріал піддається дії не тільки
температури і тиску, але й вологи (пари). Цей метод
використовується для переробки зернових, бобових,
олійних та інших культур.
Для екструзії кормів фірма «Farmet» виробляє типо© Ясенецький В., Пономаренко О. 2017
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розмірний ряд екструдерів моделі FE продуктивністю
від 80 до 5600 кг/год (табл 1).
Таблиця 1 – Коротка технічна характеристика екструдерів фірми «Farmet»
Параметри

FE 100

FE 250

FE 500

FE 1000

FE 4000

Продуктивність, 80-140 200-350 400-700 800-1400
кг/год
Споживана
15
22
55
110
потужність, КВт
Довжина, мм
1935
2300
2270
2300

30005600
370

Ширина, мм

1015

1290

1390

1815

2500

Висота, мм

1765

1765

1362

1400

2300

Маса, кг

435

770

1360

1500

3000

3600

Екструдери FE призначені для екструзії різноманітної біологічної сировини, передусім олійного насіння,
зернових, бобових і різноманітних сумішей, а також
сумішей тваринного походження. Отриманий продукт
використовується в комбікормах і в харчовій промисловості. Обладнання призначене для цілодобової
роботи і складається з трьох основних частин: рами,
привода і робочого механізму. Компанія пропонує екструдери для сухої і мокрої екструзії (рис. 2).

Рис. 2 – Екструдер FE 500 фірми «Farmet»

Одним із найважливіших компонентів комбікорму є
соя. Екструзія сої дозволяє понизити активність уреази з 2-10 pH до 0,02-0,3 pH і знизити рівень інгібітора
трипсину з 75-115 мг до 2-5 мг та отримати рівень
протеїну 40-48.
Переваги використання технології екструзії у
виробництві комбікормів такі:
- руйнування структури (денатурація) білків –
короткочасний нагрів вище 100 °С під дією високого
тиску в екструдері дуже ефективно змінює структуру
білків (проходить їх денатурація), завдяки чому підвищується енергетична цінність корму;
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- радикальне зниження вмісту антипоживних речовин і натуральних токсинів – екструзія дуже ефективно
нейтралізує антинутрієнти. Наприклад, у сої після екструзії значно понижується показник активності уреази.
У кормах для моногастричних тварин позитивним
моментом є пониження вмісту інгібітора трипсину;
- стерилізація – високі температури і тиск надійно
знищують усі бактерії, цвіль та інші небажані мікроорганізми і шкідники. Ріст цвілі і виділення мікротоксинів припиняється, що дозволяє продовжити строк зберігання продукції;
- желатинування крохмалю: крохмаль – поширений
і важливий елемент корму. У процесі екструзії складні
крохмальні вуглеводи і цукор перетворюються в прості, що спрощує засвоюваність корму;
- механічне подрібнення – дрібна структура більш
придатна для оптимального перетравлювання корму.
На виході з екструдера відбувається руйнування внутрішньої структури корму (чим полегшується його
перетравлення) і збільшення поверхні, що сприяє прискоренню засвоювання поживних речовин у травному
тракті;
- гомогенізація – в екструдері всі компоненти корму
перемішуються. З допомогою формувальної матриці
гранулам корму можна надати різну форму (що часто
використовується у виробництві кормів для собак та
інших домашніх тварин).
За даними компанії «Farmet» сьогодні екструзійні
лінії виробництва фірми «Farmet» успішно експлуатуються не тільки в Чехії, а також і Білорусії, Польщі та
інших країнах.
Висновки. Компанія «Farmet» пропонує для аграріїв України сучасне обладнання для виробництва комбікормів, яке базується на використанні технології екструзії зернових компонентів комбікормів.

Аннотация. В статье приведена информация о
технологии производства комбикормов для свиней,
птиц, крупного рогатого скота, рыб и домашних
животных. Особенностью производства комбикормов
фирмой «Farmet» является использование процесса
экструзии.
Для экструзии кормов «Farmet» производит экструдеры пяти типоразмеров модели FE производительностью от 80 до 5600 кг / ч, потребляя мощность
от 15 до 370 кВт.
«Farmet» применяет два способа экструзии: сухую
и мокрую. Экструзия компонентов комбикормов
обеспечивает разрушение структуры (денатурацию)
белков, радикальное снижение содержания антипитательных веществ, стерилизацию и гомогенизацию
смеси.
Summary. This article contains information about
feed production technology for pigs, poultry, cattle, fish
and domestic animals. The feature of feed production by
«Farmet» firm is the use of extrusion process. For feed
extrusion «Farmet» produces five extruders of FE model
sizes with capacity from 80 to 5600 kg / h, consuming
power from 15 to 370 kW.
«Farmet» extrusion uses two methods: dry and wet.
Extrusion of feed ingredients ensures the destruction of
the structure (denaturation) of protein, radical reduction
of no nutritional substances, sterilization and homogenization of the mixture.
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Різне
Бабинець Т., канд. екон. наук (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Виїзне заняття к урсів підвищення кваліфікації
заступників директорів з
навчально-виробничої роботи (завідувачів практики) аграрних технік умів та колед жів в
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
У статті наведено інформацію про виїзне заняття курсів підвищення кваліфікації заступників директорів з
навчально-виробничої роботи (завідувачів практики) аграрних технікумів і коледжів в УкрНДІПВТ
ім. Л. Погорілого. Під час навчання освітян проінформували про напрямки наукової діяльності установи та конкретні результати досліджень для аграрного виробництва і галузі сільськогосподарського машинобудування.
Зокрема, представлено результати досліджень інституту щодо застосування біологізованих технологій вирощування зернових культур, технології смугового основного обробітку ґрунту, технології закладання та експлуатації плантацій багаторічних енергетичних культур. Було проведено презентацію проекту «Аграрний демонстраційний та навчальний центр» та науково-виробничого журналу «Техніка і технології АПК». Під час практичної
сесії було проведено огляд технічних засобів та науково-дослідних полігонів УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого проектів «Біоенергетичний конвеєр» та «Strip-Till», а також показано процес збирання міскантусу.
Ключові слова: технологія, полігон, дослідження, культури, презентація, біоенергетика
© Бабинець Т. 2017
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Вступ. 30 березня 2017 року в УкрНДІПВТ
ім. Л. Погорілого відбулося виїзне заняття курсів підвищення кваліфікації заступників директорів з
навчально-виробничої роботи 37 аграрних технікумів
та коледжів.
Програма заняття передбачала:
- Доповідь директора УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого,
доктора технічних наук, професора,члена-кореспондента НААН України Кравчука В. І. «УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого: база для техніко-технологічних інновацій
та розвитку аграрного виробництва і вітчизняного
сільгоспмашинобудування»;
- Теоретична сесія (доповіді):
- «Біологізовані технології вирощування зернових
культур»
Заступник директора з наукової роботи
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, кандидат сільськогосподарських наук Новохацький М. Л.;
- «Технологія смугового основного обробітку грунту»
Завідувач відділу УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого,
кандидат технічних наук Шустік Л. П.;
- «Багаторічні енергетичні культури: технології
закладання та експлуатації плантацій»
Заступник директора з наукової роботи
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, кандидат сільськогосподарських наук Новохацький М. Л.;
- Презентація проекту «Аграрний демонстраційний
та навчальний центр (АДНЦ)»
Заступник керівника проекту Александр Цайн;
- Презентація
науково-виробничого журналу
«Техніка і технології АПК»
Заступник головного редактора журналу, кандидат
технічних наук Ясенецький В. А.
- Практична сесія
- Огляд технічних засобів та науково-дослідних
полігонів УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого.
Основна частина. У своїй промові директор
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого Кравчук В. І. розповів слухачам про основні напрями наукової діяльності
установи:
- Випробування, ранжування та формування
Державного реєстру технічних засобів для агропромислового комплексу України;
- Експертиза та оптимізація систем технологічних
операцій і комплексів машин;
- Прогноз розвитку машинобудування, машиновикористання та технічного сервісу;
- Технічне регулювання в системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу;
- Створення інформаційних баз даних в системі
інженерно-технічного забезпечення АПК України;
- Трансфер інновацій у виробництво, пропаганда та
поширення знань за результатами науково-випробувальної діяльності;
- Наукове супроводження випробувань техніки і
технологій.
За кожним напрямом були представлені конкретні
результати досліджень як для аграрного виробництва,
так і для галузі сільськогосподарського машинобудування (рис. 1). За період існування УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого проведено випробування понад 22 тисяч
сільськогосподарських машин та обладнання, з яких

понад 1850 рекомендовано до постановки на виробництво. Для проведення експериментальних досліджень в інституті були закладені та успішно функціонують науково-дослідні полігони:
• різних систем обробітку грунту (традиційної, консервувальної, мульчувальної й з елементами Mini-Till)
та сівби в зонах Лісостепу, Полісся та Степу України –
проект «АгроОлімп»;
• дослідження біотехнологій із застосуванням
сидеральних добрив, біодеструктора стерні та біопрепаратів захисту рослин у вирощуванні основних зернових культур в зоні Лісостепу України - проект
«Біотехнологія»;
• відпрацювання техніко-технологічних рішень
вирощування енергетичних культур в зонах Лісостепу
та Полісся – проект «Біоенергетичний конвеєр»;
• дослідження новітніх техніко-технологічних
рішень смугового обробітку грунту - проект «Strip-Till»;
• дослідження перспективних сортів і технологій –
проект «Агроперспектива»;
• полігон Німецько-українського аграрного
демонстраційного та навчального центру (АДНЦ).

Рис. 1 – Про роль УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого у розвитку
аграрного виробництва і вітчизняного сільгоспмашинобудування слухачам розповідає директор інституту Кравчук В. І.

Під час теоретичної сесії заступник директора з
наукової роботи
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Новохацький М. Л. розповів освітянам про біологізовані технології вирощування зернових культур, які
досліджуються в інституті. На полігоні «Біотехнологія»
площею 32 га застосовується зерно-просапна сівозміна, п’ять основних зернових культур Лісостепу (озима
пшениця, гречка, горох, кукурудза, ярий ячмінь),
закладено чотири варіанти використання сидеральних
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добрив, біодеструктора стерні та біопрепаратів захисту рослин. Технологія передбачає використання біодеструктора стерні для прискорення розкладання рослинних решток та достигання грунту, застосування
біокомплексів для передпосівного обробітку насіннєвого матеріалу та для підживлення рослин, які розвиваються. Застосування біодеструктора стерні призводить до значного прискорення розкладання пожнивних решток та зростання біологічної активності ґрунту.
Використання елементів біотехнології забезпечує
покращення показників урожайності, структури врожаю та економічної ефективності вирощування сільськогосподарських культур.
Завідувач відділу УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Шустік Л. П. представив свою доповідь «Технологія
смугового
основного
обробітку
грунту».
Необхідність досліджень смугового обробітку базується на досвіді світових і власних досліджень, притоку на вітчизняний ринок техніки значної кількості
імпортерів вказаного типу машин, відсутністю пропозицій власних техніко-технологічних рішень та недостатністю інформації і науково-обгрунтованих рекомендацій про застосування смугового обробітку в
малих і середніх господарствах України.
Очікуваний результат: частковий обробіток ґрунту і
покращення екології, економія палива та матеріальних
ресурсів, оптимізація режиму зволоження ґрунту,
раціональне використання мінеральних добрив, мінімізація парку машин та зносу їх робочих органів, підвищена стійкість процесу вирощування культур сівозміни до змін клімату.
Короткоротаційна 3-пільна сівозміна – кукурудза
(міжряддя 70 см), кукурудза (міжряддя 70 см) та соя
(міжряддя 45 см) забезпечує найбільшу продуктивність з вузьким набором культур за широкорядного
способу сівби, які поєднуються в сівозміні як добрі
попередники і відносяться до різних таксономічних
груп.
Комплект обладнання для смугового обробітку
ґрунту має забезпечувати роздільне почергове нарізання одинарних і здвоєних смуг з міжряддям 70 та 45
см з одночасним внесенням добрив та проводити
сівбу в смугах з наявним вмістом рослинних решток.
Рядність машин визначається ресурсно-розмірним
рівнем господарств. Проведення польових досліджень
включає підготовку полів під короткоротаційну сівозміну кукурудза - кукурудза - соя та контроль фізикомеханічних властивостей ґрунту за фазами росту та
розвитку досліджуваних культур.
Вологозабезпечення в рядках для кукурудзи висіяної по кукурудзі і сої є кращим порівняно з контролем
(оранка). Міжряддя є вологоутримувальною і вологопідживлювальною зоною для рядків посівів. Це забезпечує покращене споживання локально внесених добрив і стійкість рослин навіть зі зміною клімату.
Застосування смугового обробітку грунту забезпечує зменшення експлуатаційних витрат на 34 – 57 % в
розрахунку на один агрегат порівняно з традиційною
системою для господарств малого і середнього розмірно-ресурсних рівнів, а економія паливно-мастильних матеріалів складає 43-66 %.
Значну зацікавленість слухачів викликала доповідь
Новохацького М. Л. «Багаторічні енергетичні куль-
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тури: технології закладання та експлуатації плантацій». Необхідність і можливість розвитку енергетики
України на базі поновлюваних джерел зумовлені:
– дефіцитом традиційних для України паливноенергетичних ресурсів;
– сприятливими кліматично-метеорологічними
умовами для використання основних видів поновлюваних джерел енергії;
– наявністю промислової бази, придатної для
виробництва практично всіх видів обладнання для
поновлюваної енергетики.
До основних енергетичних культур відносяться
енергетична верба та міскантус.
Енергетична верба – це рослина з дуже високим
приростом маси (в 14 раз більшим, ніж ліс, який росте
природно). Середній щорічний приріст урожаю з одного гектара становить 15-30 т деревини. Заготівлю
здійснюють кожні 3-4 роки. Використання плантації
триває понад 20 років. За три-чотири роки, коли рослини досягають 5-6 м заввишки, молоді деревця взимку зрізують і подрібнюють за допомогою кормозбирального комбайна типу Ягуар, обладнаного спеціальною жаткою. За дотримання технології вирощування верби продуктивність плантації може сягнути 100
т/га, з цієї маси можна виготовити 45 т екологічного
палива.
Міскантус – багаторічна злакова енергетична культура. Рослина має сильну кореневу систему і є невибагливою до ґрунтів та рівня мінерального живлення:
плантація може бути закладена на землях, які непридатні для інших сільськогосподарських культур.
Рослини, особливо у перший рік після висаджування, є
вразливими до дії низьких температур і можуть гинути
у безсніжні холодні зими. Продуктивність плантації
міскантусу становить 25-30 т/га сухої маси протягом
двох десятиріч, починаючи з третього року вирощування. Розмножується міскантус фрагментами кореневища (ризоми). Протягом першого року росту та
розвитку у рослини формується до 20-23 стебел,
висота їх складає до 90-100 см, коефіцієнт захоплення
площі, залежно від схеми садіння, може становити до
32%. Рослини другого року вирощування можуть уже
формувати суцільний стеблостій.
В інституті функціонує полігон енергетичних культур (міскантусу та енергетичної верби). Для садіння
різоми міскантусу використовували саджальні машини, розроблені працівниками УкрНДІПВТ ім.
Л.Погорілого. Конструкційні моделі забезпечують відповідні агротехнічні умови садіння рослин (глибина
загортання кореневищ – 10-12 см, ширина міжрядь –
0,7-1,0 м, відстань між рослинами в рядку – 0,450,90 м). За додаткового доопрацювання конструкції,
саджальні машини можуть висаджувати не лише міскантус, а також вербу і картоплю.
Презентацію проекту «Аграрний демонстраційний та навчальний центр (АДНЦ)» слухачам представив заступник керівника проекту Александр Цайн.
Він розповів, що у 2016 році в УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого розпочав свою роботу Німецько-український аграрно-демонстраційний та навчальний центр,
відкриття якого відбулося 18 травня. З лютого місяця
проводилося облаштування та формування бази центру, а в другій половині року було проведено 17 семіна-
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рів, у яких взяли участь 452 особи, серед них сільгосптоваровиробники, дилери та економічні партнери проекту. У Дні поля АДНЦ 15 вересня 2016 року взяли
участь понад 1200 учасників. Вперше в Україні 16
вересня було проведено Студентський День поля.
Відвідувачами
Дня
поля
були
студенти
Білоцерківського національного аграрного університету, Житомирського національного агроекологічного
університету, Сумського національного аграрного університету, Національного університету біоресурсів і
природокористування, Вінницького національного
аграрного університету, Уманського національного
університету садівництва та Таврійського державного
агротехнологічного університету. Всього в роботі
Студентського Дня поля взяли участь понад 300 студентів та викладачів аграрних навчальних закладів
України.
На 2017 рік заплановано:
- 21-23 червня – День поля DLG;
- 14-15 вересня – День поля АДНЦ.
Заплановано також проведення ряду семінарів,
починаючи з травня, в тих періодах, коли вільні фермери.
Заступник головного редактора науково-виробничого журналу «Техніка і технології АПК»,
Ясенецький В. А. презентував слухачам фахове видання інституту, зі сторінок якого читачі можуть дізнатися
про:
- нові машини і технології для АПК;
- результати досліджень за актуальними проблемами механізації сільсько-господарського виробництва;
- почерпнути інформацію щодо розроблення нової
техніки для села;
- науково-пропагандистські заходи та багато іншого.
Під час практичної сесії відбувся огляд технічних засобів (рис. 2) та науково-дослідних полігонів
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, серед них полігони:
• відпрацювання техніко-технологічних рішень
вирощування енергетичних культур в зонах Лісостепу
– проект «Біоенергетичний конвеєр» (рис. 3);

Рис.3 – Показ полігону біоенергетичних культур

Рис. 4 – На збиранні міскантусу

Рис. 2 – Огляд технічних засобів

• дослідження новітніх техніко-технологічних
рішень смугового обробітку грунту - проект «Strip-Till».
Слухачі змогли спостерігати процес збирання міскантусу на полігоні біоенергетичних культур (рис.4) та
нарізання смуг на полігоні смугового обробітку грунту
(рис.5), а також оглянули посадки енергетичної верби.

Рис.5 – Нарізання смуг на полігоні смугового обробітку грунту

№ 5 (92) травень 2017 р.

44
Висновок. Слухачі виїзного заняття отримали
корисну інформацію щодо новітніх техніко-технологічних рішень вирощування сільськогосподарських та
біоенергетичних культур, що в майбутньому дозволить застосовувати їм ці знання у своїй педагогічній
практиці.
Аннотация. В статье приведена информация о
выездном занятии для слушателей курсов повышения
квалификации заместителей директоров по научнопроизводственной работе аграрных техникумов и
колледжей в УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого. Во время
учебы преподавателей проинформировали о направлениях научной деятельности учреждения и конкретных результатах исследований для аграрного производства и отрасли сельскохозяйственного машиностроения. В частности, представлены результаты
исследований института по использованию биологизированных технологий выращивания зерновых культур, технологии полосовой основной обработки
почвы, технологии закладки и эксплуатации плантаций многолетних энергетических культур. Было проведено презентацию проекта «Аграрный демонстрационный и учебный центр» и научно-производственного журнала «Техніка і технології АПК». Во время
практической сессии был проведен осмотр технических средств и научно-исследовательских полигонов

УкрНИИПИТ
им.
Л.
Погорелого
проектов
«Биоэнергетический конвейер» и «Strip-Till», а также
показан процесс уборки мискантуса.
Summary. The article contains information on field
classes for deputy directors of agricultural technical
schools and colleges as for students of advanced training
courses at L. Pogorilyy UkrNDIPVT. During the training the
audience was informed about the directions of scientific
activity of the institution and the specific results of
research for agricultural production and the agricultural
machinery industry. In particular, the results of the
Institute's research on the use of biological technologies
for the cultivation of grain crops, the technology of strip
primary tillage, the technology of laying and exploitation
of plantations of perennial energy crops are presented. A
presentation of the project "Agrarian Demonstration and
Training Center" and a scientific and production magazine "Technology and Technological Agro-Industrial
Complex" was held. During the practical session, inspection of technical facilities and research grounds of L.
Pogorilyy UkrNDIPVT projects "Bioenergetic conveyor"
and "Strip-Till", as well as the process of harvesting miscanthus were presented.
Стаття надійшла до редакції 14 квітня 2017 р.

Томич І., президент (АФЗУ)

Маніфест
ХХVІІ надзвичайного з’їзду АФЗУ
В інформаційному повідомленні йдеться про ХХVII надзвичайний з`їзд фермерів та приватних землевласників України (АФЗУ). З’їзд відмітив, що нині відмічається скорочення фермерських господарств. Це відбувається внаслідок переходу земельних відносин у тіньову сферу, рейдерства, корупції, відсутності державної підтримки, посилення податкового тиску. З’їзд прийняв звернення до Президента України, Кабінету Міністрів
України, Голови Верховної Ради України. Основними завданнями ради АФЗУ з’їзд визначив оновлення роботи
АФЗ Вінницької, Запорізької та Хмельницької областей, забезпечення ініціювання фермерам-депутатам обласних та районних рад продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення до
01.01.2022 р. та ін.
Ключові слова: АФЗУ, ХVII надзвичайний з’їзд, звернення до органів влади.
Заслухавши та обговоривши питання порядку денного, делегати ХХVІІ з’їзду АФЗУ констатують ускладнення умов діяльності фермерських господарств та
особистих селянських господарств, що призводить до
їх скорочення. Таке відбувається внаслідок низки причин: переходу земельних відносин у тіньову сферу,
рейдерства, корупції, відсутності державної підтримки, посилення податкового тиску.
Загроза існуванню фермерства в Україні, як загалом селянства, основи української нації, набрала критичного характеру. Найважливішою обставиною, яка
спричинила критичний стан сільського господарства і
села, є невідповідність розвитку сільської і міської місцевості, стрімке захоплення земель сільськогосподарського призначення великим капіталом (агрохолдингами), відсутність інфраструктури для фермерських і сімейних господарств та їх кооперації, знищення
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людського капіталу, девальвація духовних цінностей,
втрати зв’язків між поколіннями.
Без кардинальних змін у державній аграрній політиці подальший розвиток таких тенденцій є загрозливим не тільки для села, а й для країни.
Виходячи з цього, делегати оголошують ХХVІІ
з’їзд АФЗУ надзвичайним, а вимоги фермерів
України викладають у Маніфесті надзвичайного
з’їзду.
Звертаючись до органів влади:
До Президента України:
1) У зв’язку з невиконанням коаліцією парламентських політичних сил у Верховній Раді України коаліційної угоди, а саме: скасування спеціального режиму
ПДВ для сільгоспвиробників; відсутність наповнення
земельного кадастру, розмежування земель держав-
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ної, комунальної та приватної власності, відсутність
охорони земель і закону про інвентаризацію земель;
усунення корупції, тінізації та рейдерства у сфері
земельних відносин; відсутність підтримки сімейних
фермерських господарств, наслідком чого стало скорочення робочих місць, різке збільшення бідності та
неприпустиме зростання цін на харчові продукти, що є
прямими обманом виборців і тому необхідно розпустити Верховну Раду України.
2) Відправити у відставку Голову Національного
банку України В. Гонтареву (за розвал банківської
системи). Рекомендувати для призначення на посаду
Голови Національного банку України кандидатуру
Ланового Володимира Тимофійовича.
3) Надати відповідні доручення Уряду та силовим
структурам щодо викорінення корупції, рейдерства у
сфері АПК та зменшення контрольних та дозвільних
функцій органів влади, забезпечення захисту майнових та земельних прав фермерів.
4) Видати Указ про заснування свята – Дня фермера, 19 червня (щорічно) без надання вихідного дня.
До Верховної Ради України:
1) Прийняти Законопроект № 1874 «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо набуття фермерськими господарствами права власності на
земельні ділянки постійного користування», ініціатори
проекту – народні депутати Тимошенко Ю.В.,
Кириленко І.Г., Івченко В.Є.
2) Забезпечити в законодавстві повернення податкової політики, яка діяла до 01.01.2015 року для малих
та середніх господарств, прийнявши законопроект №
6091 від 16.02.2017 р. «Про спеціальний режим ПДВ
для малих сільськогосподарських підприємств».
3) Прийняти Законопроект № 6162 від 06.03.2017
р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо успадкування права постійного користування земельною ділянкою сільськогосподарського
призначення».
4) Прийняти Законопроект - 6148-1 від 07.03.2017
р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо захисту прав постійних користувачів
земельних ділянок».
5) Прийняти нову редакцію Закону України „Про
оренду землі”, де передбачити захист власників
земельних паїв, захист орендарів, обмеження максимальних розмірів оренди землі для юридичних та
фізичних осіб.
6) Законодавчо передбачити право розпорядження
землями місцевим громадам.
7) Прийняти закон „Про товариства з контролю і
використання землі”.
8) Продовжити мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення до 01.01.2022 року.
9) Прийняти закон про єдиний податок для малих
та середніх сільськогосподарських товаровиробників.
10) Вилучити поняття емфітевзис зі сфери сільськогосподарського виробництва.
11) Законодавчо врегулювати питання спрощеного
оподаткування для сезонних працівників, які залучаються для робіт у сільському господарстві.
12) Законодавчо визнати фермерство основою

сталого розвитку агросектора та сільської місцевості.
До Кабінету Міністрів України
(Міністерства аграрної політики та
продовольства України):
1) Забезпечити виконання Закону України „Про
внесення змін до Закону України "Про фермерське
господарство" щодо стимулювання створення та
діяльності сімейних фермерських господарств та
Розділу ІІ Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація Закону України „Про сільськогосподарську кооперацію” щодо підтримки сільськогосподарської
обслуговуючої кооперації.
2) Щорічно в Державному бюджеті передбачати
державну підтримку фермерським господарствам,
сімейним фермам, сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам у розмірі 0,5% дохідної частини
бюджету, але не менше 3 млрд. грн.
3) Розробити та прийняти Державну програму підтримки та розвитку сімейних фермерських господарств
та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на 2017 – 2022 рр. з фінансовим забезпеченням.
4) Усунути корупцію та рейдерство щодо реєстрації
договорів оренди земельних ділянок та їх подвійну
реєстрацію.
5) Звернутися до Прем’єр-міністра України про відставку Першого заступника Міністра аграрної політики
та продовольства України Мартинюка Максима
Петровича через провал у сфері земельних відносин а
саме: відсутність інвентаризації земель, відсутність
наповнення земельного кадастру, відсутність розмежування земель державної та комунальної власності,
поглиблення тінізації та корупції у сфері земельних відносин.
6) Разом із АФЗУ розробити зміни до порядку використання коштів на підтримку фермерських, сімейних
господарств на основі прозорої прямої ефективної
процедури.
7) Створити окремий фонд підтримки фермерських
господарств,
сільськогосптоваровиробників
Луганської та Донецької областей шляхом формування 20 % фінансових ресурсів із всіх державних програм АПК.
Щодо діяльності АФЗУ
1) Роботу Ради АФЗУ за звітний період визнати
задовільною.
2) Звіт ревізійної комісії АФЗУ за звітний період
затвердити.
3) Затвердити кошторис та штатний розпис АФЗУ.
Раді АФЗУ:
Основний напрямок діяльності Президента і Ради
АФЗУ має бути спрямований на розбудову АФЗУ, як
потужного всеукраїнського селянського руху. Для
цього:
1) Вжити заходів щодо негайного оновлення роботи
обласних
АФЗ:
Вінницької,
Запорізької,
Хмельницької, а також покращення роботи таких
обласних
АФЗ:
Житомирської,
Херсонської,
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Чернівецької, Волинської, Харківської, Закарпатської,
Кіровоградської,
Полтавської,
Одеської
та
Миколаївської.
2) Продовжити запровадження фіксованого членства АФЗУ.
3) Генеральній дирекції щомісячно моніторити
виконання власних рішень.
4) Головам обласних АФЗ забезпечити щомісячну
сплату членських внесків відповідно до затвердженого
кошторису та вважати станом на 1 грудня 2017 р. фактичне виконання кошторису обласними організаціями.
У випадку невиконання кошторису обласними організаціями станом на 01 грудня 2017 року делегації
будуть позбавлені права голосу на черговому звітновиборному з’їзді.
5)
Підтримати
ініціативу
голови
АФЗ
Дніпропетровської області А.Гайворонського щодо
пікетування Міністерства юстиції України 14 березня
2017 року з вимогами зупинення рейдерства проти
фермерів. Координацію підтримки і проведення акції
здійснити Генеральному директору АФЗУ Ніколаєнку
В.М. та голові АФЗ Дніпропетровської області А.І.
Гайворонському.
6) Створити робочу групу з організації госпрозрахункового підприємства для отримання прибутків та
забезпечення статутної діяльності АФЗУ. Головою
групи призначити голову АФЗ Дніпропетровської
області А. Гайворонського.
7) Звільнити з посади Голови Комітету матеріального технічного постачання при АФЗУ та вивести із
членів Ради Полянчича М.М.
8) Призначити Головою Комітету матеріального
технічного постачання при АФЗУ Слободяника І.Л.
Обрати Слободяника Івана Леонідовича до складу
Ради АФЗУ.
9) Головам обласних АФЗ організувати направлення звернення фермерів до народних депутатів, обраних на мажоритарних округах, про відкликання своїх
підписів під антифермерськими законами, зокрема:
№ 5535 від 13.12.2016 року «Про обіг земель сільськогосподарського призначення», № 4010 від 04.10.2016
р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо вдосконалення правового регулювання
користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)», № 6148 від 28.02.2017
р. «Про внесення змін до Земельного кодексу України
щодо переоформлення деяких прав на землю, набутих
до набрання чинності Земельним кодексом України».
10) Фермерам-депутатам обласних та районних
рад ініціювати на сесії розгляд продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення до 01.01.2022 р.
У випадку ігнорування Маніфесту ХХVІІ надзвичайного з’їзду АФЗУ в термін до завершення поточної
сесії ВРУ АФЗУ згідно з Конституцією України, як єдиний громадський представник Українського селянства, залишає за собою право звернутись до політичних партій, громадських організацій, селянства, громадян України щодо оголошення всеукраїнської акції
протесту (у конституційний спосіб), спрямованої на
захист селянства, Української нації (З вересня 2017
року).
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Цю Ухвалу направити Президенту України, Голові
Верховної Ради України, керівникам фракцій у
Верховній Раді України, Прем’єр-міністру України,
Міністру аграрної політики та продовольства України,
Голові Комітету ВРУ з питань аграрної політики та
земельних відносин, громадським організаціям, ЗМІ.
Аннотация. В информационном сообщении речь
идет о ХХVII чрезвычайном съезде фермеров и частных землевладельцев Украины (АФЗУ). Съезд отметил, что в настоящее время отмечается сокращение
фермерских хозяйств. Это происходит вследствие
перехода земельных отношений в теневую сферу,
рейдерства, коррупции, отсутствия государственной
поддержки, усиления налогового давления. Съезд
принял обращение к Президенту Украины, Кабинету
Министров Украины. Председателю Верховной Рады
Украины. Основными задачами совета АФЗУ съезд
определил обновление работы АФЗ Винницкой,
Запорожской и Хмельницкой областей, обеспечение
инициирования фермерам-депутатам областных и
районных советов продления моратория на продажу
земель сельскохозяйственного назначения до
01.01.2022 г. И др.
Summary. The article contains information about the
XXVII extraordinary congress of farmers and private
landowners of Ukraine (АФЗУ). The congress noted that
at present there is a reduction in farming facilities. This is
due to the transition of land relations to the shadow
sphere, raiding, corruption, lack of state support, and
increased tax pressure. The congress adopted an appeal
to the President of Ukraine, the Cabinet of Ministers of
Ukraine. To the Chairman of The Verkhovna Rada of
Ukraine. The congress determined the main tasks of the
АФЗУ Council to update the work of Vinnytsa, Zaporizhya
and Khmelnytsky regions, ensuring the initiation of
regional and district councils by the deputy farmers for
the extension of the moratorium on the sale of agricultural land before 01.01.2022.
Стаття надійшла до редакції 28 лютого 2017 р.

