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М і н і с т р е р с т в о а г р а р н о ї п ол і т и к и т а п р о д о в ол ь с т в а
України:
– В Україні стартував проект з безкоштовного
навчання фермерів;
– Д е р ж п р о д с п о ж и в с лу ж б а р о з р а х о в у є н а
в п р о в а д ж е н н я с у ч а с н о ї с и с т е м и к о н т р ол ю о р г а н і ч н о г о
виробництва;
– У к р а ї н а п л а н у є р о з ш и р и т и н о м е н к л а т у ру
експортованої продукції до КНР.
Стартував спільний проект Укрдержфонду та
Всеукраїнської мережі фахівців і практиків з регіонального та місцевого розвитку «Регіонет» зі створення системи дистанційного навчання фермерів
за різними напрямами аграрного бізнесу.
Наразі у тестовому режимі запущено початковий
курс навчання щодо отримання поворотної фінансової

підтримки від Укрдержфонду. Він складається з
навчальних аудіовізуальних матеріалів та історій успіху
фермерів, які свого часу отримали підтримку через
Фонд.
Дізнатись детальну інформацію, зареєструватись і
пройти курс дистанційного навчання можна за посиланням: www.fondfermeriv.org.ua.

У Державній службі України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів розраховують на впровадження сучасної системи контролю
органічного виробництва. На цьому наголосив
Голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа,
виступаючи перед учасниками Міжнародної конференції «Підвищення рівня чесності органічних виробничо-збутових ланцюгів», 21 вересня, в Одесі.
Володимир Лапа проінформував учасників зустрічі
про роботу Держпродспоживслужби щодо системи державного контролю у сфері безпечності харчових продуктів
та органічного виробництва.
За його словами, система державного контролю в
Україні на сьогодні має три складові:
- базові вимоги до безпечності та окремих показників
якості харчових продуктів та кормів, які регламентуються
Законом України «Про основні принципи та вимоги безпечності та якості харчових продуктів»;
- дотримання добровільних стандартів, які регламентуються Законом України «Про виробництво і обіг органічної сільськогосподарської продукції і сировини»;
- міжнародна торгівля, яка керується національними
вимогами країни-призначення.
Володимир Лапа також додав, що повноваження

Держпродспоживслужби у сфері безпечності харчових
продуктів та кормів сьогодні полягають в організації та
здійсненні державного контролю зокренма за впровадженням НАССР, веденні реєстру затверджених експортних потужностей, уповноваженні лабораторій на проведення досліджень для потреб державного контролю.
У сфері виробництва та обігу органічної продукції
Держпродспоживслужба України уповноважена вести
реєстр виробників органічної продукції, проводити державний нагляд (контроль) за діяльністю суб’єктів господарювання, гарантувати інформаційне забезпечення зацікавлених сторін.
За словами Голови Держпродспоживслужби, для
удосконалення засад правового регулювання органічного
виробництва, обігу та маркування органічної продукції
необхідно
чітко
визначити
повноваження
Держпродспоживслужби, надаючи їй можливість проводити моніторинг органічної продукції, вибірково оцінювати діяльність органів і сертифікації та операторів ринку
органічної продукції, працювати в тісній взаємодії з органами сертифікації, а також надати можливість Службі ініціювати за потреби виключення органу сертифікації з
реєстру.

Представники Держпродспоживслужби та
китайські колеги з м. Шеньчжень (КНР) обговорили перспективи розвитку бізнес-партнерства під
час українсько-китайського бізнес-форуму щодо
розбудови торговельних стосунків. Захід був
організований за сприяння Китайської торгової
асоціації.
Українською стороною було наголошено, що двосторонні відносини між Україною та КНР носять характер стратегічного партнерства, відображають багаторічні традиції дружби і співробітництва між двома
націями – свідченням чого є збільшення впродовж
останніх років товарообігу між країнами, розширення
номенклатури продукції, зокрема тваринного й рос-

линного походження.
Також було зазначено, що з метою дотримання
міжнародних угод, зокрема положень Світової організації торгівлі, а також для того, щоб відповідати вимогам сьогодення, Україна реформує систему контролю
безпечності харчових продуктів. Для цього, розроблено низку законодавчих актів, які передбачають удосконалення у сфері безпечності та якості харчових продуктів, забезпечення високого рівня захисту здоров'я
людей та інтересів як свого споживача, так і споживачів своїх торговельних партнерів, створення прозорих
умов ведення господарської діяльності, підвищення
конкурентоспроможності вітчизняних продуктів харчування.
Прес-служба Мінагрополітики України
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Техніка та обладнання для АПК
УДК 634:631.171

Погорілий В., (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)Мігальов А., (Південно-Українська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Механізація збирання фруктів – один із шляхів
підвищення ефективності садівництва
Садівництво – галузь рослинництва, яка має свої особливості в технологічному та економічному аспектах.
Навіть на двох гектарах саду, використовуючи сучасні технології, можна вести прибуткове виробництво плодової продукції.
Створення сучасних інтенсивних садів – це основний напрямок розвитку садівничої галузі.
Інтенсивне садівництво визначає і використання технічних засобів для механізації технологічних процесів на
всіх етапах вирощування плодової продукції.
У статті на основі аналізу публікацій і матеріалів виробників техніки для механізації збирання плодів наведені технології збирання плодових культур, які використовуються в країнах з розвиненою галуззю садівництва. Під
кожну технологію описано технічні засоби для її реалізації. Зроблена класифікація технічних засобів для механізації технологічного процесу збирання плодової продукції. Описані напрямки розвитку технічних засобів для
механізації збирання фруктів.
Розвиток галузі садівництва буде успішним після вирішення всього блоку проблем, який включає використання сучасних сортів і посадкового матеріалу, механізацію технологічних процесів та розвиток переробної
промисловості.
Ключові слова: садівництво, збирання плодів, машини для збирання плодів, платформа, підбирання плодів,
струшування плодів, уловлювальне полотно, контейнер.
Суть проблеми. Садівництво – це галузь рослинництва, яка має свої особливості як у технологічному,
так і в економічному аспектах. Починаючи з того, що на
площі два га товарне виробництво зернових і технічних культур практично нерентабельне, тоді як з двох га
саду можна отримати прибуток, який дорівнює виробництву пшениці на 150 га, цукрових буряків на близько
30 га, картоплі на 16 га, томатів на 7 га (Консалтингова
агенція Сад-сервіс. «Послуги професійних садоводів
України»). Зернові і технічні культури сіються кожний
рік і врожай отримується кожний рік, а сад закладається на 15-20 років і відноситься до основних фондів.
Також слід відмітити, що товарний урожай можна
отримати на четвертий-п’ятий рік. Закладання сучасного саду є достатньо витратною справою. За різними
оцінками вартість закладання 1 га саду складає 100150 тис. грн. Це є основним фактором, який стримує
розвиток садівництва в країні. А привабливим робить
садівництво додаткова вартість, яку можна отримати
за реалізацію продукції, а також можливість виробництва на невеликих площах.
Визначальним напрямком сучасного промислового садівництва є створення плодових насаджень, які
зможуть у максимально короткий час почати плодоносити та забезпечити високий рівень виходу продукції з
одиниці площі. Таким вимогам відповідають сади
інтенсивного типу. В інтенсивних садах щільність
насаджень може складати більше 2200 дерев на гектар. Тоді як сади в традиційному розумінні з високорослими деревами мали щільність насаджень до 600
дерев на гектар.
Технологія інтенсивного садівництва передбачає

використання комплексів високопродуктивних машин
для механізації технологічних процесів на всіх етапах
вирощування.
Збирання урожаю є одною з найбільш відповідальних і трудомістких операцій, яка визначає весь результат попередньої роботи. Тому цей процес необхідно
виконати в найбільш стислі терміни і з найменшими
втратами. Цей результат дозволяють отримати засоби
механізації.
Основний принцип збирання плодоягідної продукції в країнах з розвиненою галуззю виробництва плодів
полягає в тому, що 80% виробленої продукції підлягають промисловій переробці і лише 20% споживається у свіжому вигляді. Це дає можливість широко застосовувати машинні технології збирання основних видів
плодів. Механізація збиральних робіт досягає 70%.
Мета дослідження. Підготувати інформацію про
технології механізованого збирання плодових культур і
технічні засоби механізації технологічного процесу
збирання плодів для фахівців аграрного сектора, які
формують технічну політику сільськогосподарських
формувань.
Основними завданнями досліджень є:
- класифікувати технології механізованого збирання плодових культур;
- описати технічні засоби для реалізації технологій
збирання плодових культур;
- навести особливості технічних засобів для збирання плодових культур різних виробників і для різних
технологій.
Викладення основного матеріалу. В Україні
основним способом збирання на сьогоднішній день є
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ручне збирання із залученням сезонних працівників. З
кожним роком це стає важчим і дорожчим, значно знижуючи конкурентоспроможність продукції галузі.
Для механізації збирання плодів у країнах з розвиненою галуззю виробництва фруктів і продуктів їх
переробки використовуються машини, які збирають
продукцію безпосередньо в підготовлену тару або
бункери, і машини, які є допоміжним засобом для ручного збирання. Існує практика двофазного збирання,
коли один технічний засіб обрушує плоди на ґрунт, а
інший підбирає їх. Такий спосіб використовується для
збирання яблук і груш, призначених для подальшої
переробки.
Умовно машини для збирання плодів можна класифікувати на групи, як показано на рис. 1. В Україні технічні засоби для збирання плодів і ягід не виробляються.

рання двох рядів в одному міжрядді. Радіус розвороту
4 м дозволяє без ускладнень переїжджати в інший ряд.
Для транспортування зібраних фруктів в підготовлену тару, машина оснащена системою транспортерів, які подають їх на збірний транспортер. Збірний
транспортер подає продукцію на укладальний транспортер. Він безпосередньо укладає фрукти в контейнер. Привід транспортерів – електромеханічний.
У конструкції моделі Z 11 передбачено шість транспортерів по три на кожний ряд. По двох транспортерах
забезпечують збирання верхніх ярусів дерев кожного
ряду, а по одному - збирання з нижніх ярусів дерев. З
верхніх ярусів дерев плоди збираються з трьох рухомих платформ, на яких працюють по чотири робітники.
З нижніх ярусів фрукти збирають, стоячи на землі.
Конструкція транспортерів і перехід з одного на
інший виконані так, що плоди не падають, а скочуються з мінімальною кінетичною енергією, що зводить до
мінімуму пошкодження продукції, а укладання плодів у
тару здійснюється рухомим вивантажувальним транспортером із самого дна контейнера за допомогою
щітки, яка обертається і по полотну, яке гасить енергію
падіння (рис.3). Крім того, контейнер для збирання
плодів обертається в горизонтальній площині, що
сприяє його рівномірному наповненню.

Рис. 1 – Умовна класифікація машин для збирання плодів

Хоча останнім часом ряд вітчизняних підприємств
розпочали виробництво платформ для збирання
фруктів і догляду за насадженнями.
Найбільш розповсюдженими плодовими культурами є яблука і груші. Збирання плодів цих культур вирішено практично повністю. Причому є машини, які збирають їх безпосередньо, підбираючи з ґрунту і є допоміжні засоби для ручного збирання плодів.
Збирання яблук і груш, які призначені для свіжого
ринку, як правило здійснюються з пересувних платформ. Конструкція платформ забезпечує зміну висоти
розташування для досягання всіх ярусів дерев. За способом переміщення в міжряддях платформи є самохідні та причіпні, на гумово-гусеничному ходу або на
пневмоколесах.
Для доставки зірваних плодів машини оснащені
системою транспортерів, які подають зірвані плоди на
основний транспортер, по якому продукція транспортується в підготовлені контейнери.
Відомі виробники таких машин – це компанії
«Meccanica Zucal», «Revo Revolution» з Італії і «Frumaco
Europe», підприємства якої розташовані в Італії та
Німеччині.
Підприємство «Meccanica Zucal», випускає платформу моделі Z 11 (рис. 2). Машина має власну ходову систему з гідроприводом. Привід гідронасоса здійснюється від трициліндрового дизельного двигуна
«Perkins» потужністю 24 к.с. Машина має триколісну
ходову систему.
Двигун забезпечує переміщення платформи по
міжряддю саду зі швидкістю до 5 км/год.
Платформа вписується в міжряддя інтенсивного
саду завширшки від 2,8 м до 4,8 м, забезпечуючи зби-
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Рис. 2 – Платформа для збирання фруктів Z 11,
фірми «Meccanica Zucal», Італія

Рис. 3 – Перехід з транспортера на транспортер і завантаження
плодів у контейнер

Рис. 4 – Використання платформи Z 11 для обрізки саду
і збирання урожаю

У лінійці підприємства наявні декілька модифікацій
машин, які відрізняються кількістю рухомих платформ
(2, 3 або 4), кількістю подавальних транспортерів (4
або 6), конструкцією пристрою для завантаження
тари, механізмом подачі контейнерів під завантаження
(ручна або механізована).
Платформи можуть використовуватися для ручного
збирання практично всіх плодів.
Компаніія «Frumaco Europe» випускає дві модифікації платформ для садів – «Tecnofrut» CF 105 і CF 110
(рис. 5). Машини використовуються для догляду за
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садами і для збирання плодів. Модифікація CF 105
призначена для садів з міжряддям три-чотири метри і
деревами заввишки до 3,6 м. Модифікація CF 110
використовується в садах з міжряддям від 3,6 до 4,5 м
і деревами заввишки 3,8 м.

Рис. 4 – Використання платформи Z 11 для обрізки саду
і збирання урожаю

Рис. 5 – Платформа для садів «Tecnofrut» типу CF на виконанні
різних технологічних операцій

Модифікація «Tecnofrut» CF 105 оснащена дизельним трициліндровим двигуном «Kubota» потужністю
24,8 к.с., привід – гідростатичний, який забезпечує
швидкість руху до 8 км/год.
Обидві модифікації машини оснащені чотирма
підйомними платформами, які переміщуються вгору,
вниз і вбік, незалежно одна від іншої.
Для виконання збирання плодів обидві модифікації
оснащені шістьма консольними транспортерами (три
на кожний ряд) для транспортування плодів на збірний
транспортер і далі на транспортер укладання в тару.
Машина забезпечує вільний доступ до всіх ярусів
дерев для шести робітників.
Крім того, модифікація CF 110 у базовій комплектації оснащена компресором продуктивністю 650 л/хв.,
для моделі CF 105 – це опційна комплектація.
Для запобігання пошкодженню дерев під час руху в
автоматичному режимі по міжряддю, платформа оснащена панеллю, яка утримує прямолінійний напрямок
руху.
Радіус розвороту машин 3,8 м модифікації CF 105 і
4м - CF 110 дозволяє без ускладнень переїжджати з
одного міжряддя в інше.
Фірма «Revo Revolution» випускає дві модифікації
самохідних платформ для садів: «PIUMA 4WD» і
«PIUMA» (Рис. 6).
Модифікація «PIUMA 4WD», має пневмоколісну
ходову систему, а «PIUMA» – гумово-гусеничну.

а)

вання фруктів від збиральника до тари. Обидві модифікації оснащені чотирма консольними транспортерами (по два на кожний ряд), збірним та укладальним
транспортером. У конструкції машини використані дві
рухомі платформи, які переміщуються у вертикальній і
горизонтальній площинах. Довжина консольних
транспортерів (2 х 2,3 м і 2 х 1,0 м) та висота підйому
платформи (1.75м) дозволяють проводити збиральні
роботи в садах з міжряддями до п’яти метрів і деревами заввишки до трьох метрів.
Профіль транспортерів забезпечує збереження
зібраних плодів, запобігаючи контакту між собою, а
конструкція вивантажувального транспортера забезпечує завантаження плодів в контейнер без їх падіння і
травмування.
Привід гідронасосів гідравлічної системи здійснюється дизельним двигуном «Yanmar» потужністю
24 і 25 к.с., залежно від модифікації машини.
В описаних машинах використаний механічний
принцип транспортування плодів. Однак розроблені і
виробляються машини з доставкою плодів до збірних
контейнерів вакуумом. Такі машини виробляє американська компанія.
Представлені вище машини дозволяють проводити весь комплекс робіт в саду від обрізки дерев, встановлення шпалери і протиградової сітки до збирання
урожаю. Використання машин дозволяє підвищити
продуктивність праці завдяки зменшенню перевантажень зібраних фруктів, скороченню витрат часу на
звільнення контейнерів для збирання, досяжності плодів за рахунок функцій платформи, чим підвищити
рентабельність виробництва плодової продукції.
Одними з розповсюджених технічних засобів для
збирання плодів є машини, робочий орган яких трусить стовбур, а плоди падають на розтягнуте під кроною полотно. У європейській класифікації вони називаються «Shaker». Це принцип, а конструкційно машини мають багато моделей за способом збирання з
полотна, розтягування полотна, накопичення зібраних
плодів. Як правило, ці машини позиційної дії, однак
останнім часом розроблені і виробляються машини
такого принципу роботи безперервної дії.
Польська компанія «Weremczuk Agromachines»
відома на європейському ринку. Вона виробляє машини для овочівництва і садівництва. У лінійці машин підприємства є струшувальний напівпричіпний агрегат
«MAJA» (рис. 7).

б)

Рис. 6 – Платформи для садів «PIUMA 4WD» (а) і «PIUMA» (б)
фірми «Revo Revolution»

Система транспортерів забезпечує транспорту-

Рис. 7 – Струшувальний напівпричіпний агрегат «MAJA» фірми
«Weremczuk Agromachines», Польща
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Струшувальний агрегат «MAJA» – це напівпричіпна
машина з приводом від ВВП трактора з власною гідравлічною системою.
Виконання технологічного процесу полягає в струшуванні плодів на розкрите полотно, подачі з полотна
на транспортер, очищення технологічного матеріалу
від листя й укладання в тару.
Плоди струшуються гідравлічним струшувачем,
змонтованим на машині. Полотно, на яке струшуються
плоди, розстилається та скручується за допомогою
гідромоторів, гідравлічною системою машини. На
транспортер плоди подаються під час скручування
полотна (рис. 8). Профіль полотна, запобігає накопиченню технологічного матеріалу, він розділений на
«порції», які обмежені поперечними ребрами полотна.
Зібрані плоди очищують від листя вентилятором.
Отже, машина збирає плоди, очищає й укладає їх у
тару.

вивантажувального пристрою (рис. 10).
У модельному ряду підприємства наявна компактна
навісна машина для збирання кісточкових культур
струшуванням, (рис. 11), яка агрегатується з тракторами потужністю 40 к.с. без кабіни. Привід машини
здійснюється від ВВП і гідросистеми трактора.

Рис. 10 – Розвантаження плодів з полотна транспортерами

а)

б)

Рис. 8 – Подача плодів з полотна на транспортер (а)
та укладання в тару (б)

Агрегатується машина з тракторами потужністю не
менше 40 к.с. Залежно від схеми посадки дерев, агрегат комплектується полотном завширшки 4, 5, або 6
метрів. Обслуговує машину чотири робітники, включаючи тракториста. За даними виробника, час на збирання плодів з одного дерева складає до 2-х хвилин.
Сербська фірма «Elektronik» випускає ряд машин з
принципом струшування. Машина SP-08 виконана у
самохідному варіанті, оснащена власним дизельним
двигуном потужністю 35 к.с. і власною гідравлічною
системою (рис. 9). Для обтрушування плодів використовується гідравлічний захват.

Рис. 9 – Самохідна машина для збирання плодів SP-8 виробництва фірми «Elektronik», Сербія

Обтрушені плоди уловлюються полотном, яке складається з двох частин у вигляді літери «V».
Розвантажуються плоди з полотна двома транспортерами – повздовжнім і поперечним. Поздовжній розташований на з’єднанні площин полотен. Він подає
матеріал на поперечний, який транспортує фрукти до
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Рис. 11 – Машина для збирання кісточкових плодових культур
виробництва фірми «Elektronik», Сербія

Технологічний процес, який виконує машина, полягає в під’їзді до дерева в ряду насаджень, обхвату
стовбура струшувальним пристроєм, розкритті полотна. Після струшування, плоди збираються в нижній
частині
конуса,
який
утворений
полотном.
Видаляються плоди з полотна транспортером, який
розташований на бічній поверхні конуса полотна.
Завантаження зібраних плодів в тару здійснюється
через завантажувальний отвір. Завантажувальний
пристрій обладнаний вентилятором для очищення
фруктів від листя. У тару фрукти подаються очищеними від листя.
Під час виконання технологічного процесу машина
спирається на ґрунт, а при переїздах - на опорне колесо.
Для роботи машини необхідне міжряддя не менше
4 м, висота стовбура від поверхні ґрунту до першої
гілки не менше 50 см. Залежно від схеми садіння саду
і відстані між деревами в ряду машина може комплектуватися полотном відповідного діаметру.
Машина для збирання фруктів німецького виробника, фірми «Frumaco Europe», моделі ОЕ-4, працює за
принципом обтрушування, приймання технологічного
матеріалу на уловлювальне полотно і транспортування
в тару. На відміну від машин, описаних вище, ОЕ-4
(рис. 12) працює в безперервному режимі, не маневруючи від стовбура до стовбура, а заходячи в ряд,
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рухається по ряду.

Рис. 12 – Машина для збирання фруктів ОЕ-4, виробництва
фірми «Frumaco Europe», Німеччина

Машина для збирання плодів ОЕ-4 – це самохідна
машина на пневматичному триколісному ходу з
регульованою підвіскою, має гідростатичну трансмісію. Привід транспортерів і вентилятора здійснюється
гідромоторами.
Керування машиною і виконанням технологічного
процесу здійснюється оператором з кабіни машини.
Машина виконує технологічний процес у безперервному русі. Циклічно працює механізм струшування. Обтрушені плоди потрапляють на полотно, натягнуте на рами, утворене з двох площин у вигляді літери
V. У місці з’єднання двох площин розташований збірний транспортер, який подає плоди на систему вивантажувальних транспортерів. Вивантаження здійснюється в причіп, який рухається по прилеглому міжряддю. Очищення вороху плодів від листя здійснюється вентилятором, встановленим на вивантажувальному транспортері.
Для роботи машини ширина міжрядь повинна бути
не менше 5 м, відстань між деревами в ряду не менше
1,8 м, висота стовбура до першої гілки не менше 70
см, товщина стовбура 8-20 см, діаметр крони до 5 м.
За даними виробника, продуктивність машини складає до шести дерев за хвилину.
Машини для збирання фруктів за принципом струшування виробляються як у самохідному, так і навісному варіантах для різних схем плодових насаджень з
різною системою встановлення уловлювального
полотна.
У кінці 70-х на початку 80-х років минулого сторіччя
в Україні і Молдавії такі машини розроблялись і проходили випробування, але все залишилось на стадії
дослідних партій. На сьогодні в Україні такі машини не
виробляються і, наскільки відомо, розробки відсутні.
Одним з розповсюджених способів збирання фруктів, в основному яблук і груш, для промислової переробки є двофазне збирання. Технологія двофазного
збирання передбачає обтрушування плодів на ґрунт і
підбирання з ґрунту. Для механізації цього технологічного процесу розроблені і виробляються спеціальні
технічні засоби різної конструкції і продуктивності.
Німецька компанія «Feucht-Obsttechnik» виробляє
обладнання для збирання і первинної обробки фруктів. У лінійці техніки фірми наявні пристосування для
обтрушування плодів з дерев і машини для підбирання
обтрушених плодів. Для забезпечення потреб різних

за розмірам садів наявні машини різної продуктивності.
Підприємство виробляє ряд моделей гідравлічних
пристроїв для обтрушування плодів. Вибір моделі
залежить від конструкції саду, товщини стовбура
дерева, діаметра крони та висоти.
Модель OS (рис. 13, а) встановлюється на трактор
за триточковою схемою на задню або передню навіску
трактора і приводиться в дію від ВВП. З’єднання з
деревом здійснюється за допомогою троса або телескопічної штанги. Такий пристрій забезпечує продуктивність на рівні 30 дерев за годину.
Модель VHP (рис. 13, б) має гідравлічний захват,
який підвішений на рамі пристрою на двох ланцюгах.
Вібрація здійснюється за рахунок двох гідромоторів.
Захват на стовбурі дерева може встановлюватися на
висоті від 0,3 до 1,3 м від землі. Керування роботою
струшувального пристрою виконується рукояткою
керування з кабіни трактора. Для агрегатування з пристроєм потужність трактора повинна буди не менше
70 к.с. Продуктивність машини складає до 360 дерев
за годину.
Модель VHD (рис. 13, в) використовується як у старих, так і молодих садах, діаметр стовбура яких може
складати від 10 до 60-см. Машина оснащена гідравлічним захватом, розташованим на короткій рамі.
Продуктивність пристрою складає до 60 дерев за
годину. Для агрегатування пристрою, достатньо трактора потужністю 50 к.с.
Модель VHY (рис. 13, г) призначена для садів з
великими деревами і стовбуром діаметром до 50 см.
Захват може встановлюватися на висоті від 0,5 до 2,4
м. Гідравлічний захват кріпиться на рамі на двох підвісних ланцюгах. Для агрегатування потрібен трактор
потужністю не менше 60 к.с.
Модель VHM (рис. 13, д) призначена для роботи в
інтенсивних садах з міжряддями 4м і товщиною стволів 50-250 мм. Привід робочого органу здійснюється
від ВВП трактора, привід гідравлічних механізмів – від
гідросистеми трактора. За даними виробника, продуктивність пристрою складає 240-360 дерев за годину. Для агрегатування достатньо трактора потужністю
30 к.с.

а)

б)

г)

в)

д)

а) – модель OS; б) – модель VHP; в) – модель VHD;
г) – модель VHY; д) – модель VHM.
Рис. 13 – Гідравлічні пристрої для обтрушування плодів фірми
«Feucht-Obsttechnik», Німеччина
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Технологічний процес підбирання обтрушених плодів забезпечується технічними засобами, які виробляє
компанія «Feucht-Obsttechnik». Підприємство пропонує лінійку машин для збирання фруктів із землі. Ці
машини мають різну потужність і продуктивність, від
ручних машин з шириною захвату 0,5 м до самохідних
з шириною захвату до 6 м і продуктивністю від 1.5 до
40 т за годину, з потужністю двигуна від 5.5 к.с. до 90
к.с.
Машини для збирання
плодів випускаються під
маркою ОВ. Модифікації
ОВ-50, ОВ-70, ОВ-80 (рис.
14) виробляються у варіанті ручного керування.
Збирання плодів здійснюється гумовими лопатями, які обертаються Рис. 14 – Машина для збиранразом з валом. Швидкість
ня фруктів ОВ-50
обертання вала регулюється залежно від умов збирання. Захоплені лопатями плоди подаються на решітку, по якій скочуються
в пластиковий ящик, встановлений на машині. На
решітці здійснюється їх очищення від листя і трави, які
можуть захопити лопаті, і плоди в ящик потрапляють
очищені.
Привід робочого органу і привід ходової системи
здійснюється бензиновим двигуном потужністю 5,5
к.с. Машина має три швидкості руху вперед і одну
назад та може рухатися по майданчику зі швидкістю до
7 км/год., яку може підтримувати людина. Машина
рухається на триколісній ходовій системі. Два задніх
пневматичних колеса – тягові, а переднє зміщено ліворуч від центру по ходу машини.
Залежно від моделі ширина смуги збирання складає 50 см для ОВ-50 и 70 см для ОВ-70. Машини
забезпечують продуктивність на рівні 2,5 т/год за
достатньої організації процесу збирання.
Модифікація
ОВ-80
(рис. 15) оснащена бензиновим двигуном потужністю 6,5 к.с. у базовому
виконанні і 11 к.с. – в
опційному.
Ширина захвату машини в базовому виконанні
складає 0,80 м, а з додат- Рис. 15 – Машина для збиранковим ротором – 1,6 м.
ня фруктів ОВ-80
Швидкість руху складає до
7км/год., маючи п’ять швидкостей вперед і одну
назад, що дає змогу оператору керувати машиною без
робочого місця. Машина має триколісну ходову систему з приводними задніми колесами і переднім опорним колесом, зміщеним ліворуч, для зручності ведення по краю шару плодів. Висота розташування збирального ротора регулюється висотою встановлення
переднього колеса. Частота обертання ротора має
безступеневе регулювання. Повороти машини здійснюються поворотом правого важеля керування. За
даними виробника, продуктивність машини складає
2,5-4 т/год, залежно від агрофону.
Модифікації машин ОВ-70R (рис. 16, а), ОВ-80R,
ОВ-100А (рис. 16, б) – це самохідні машини з робочим
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місцем і гідравлічним вивантаженням зібраних фруктів. Модифікація ОВ-70R оснащена одноциліндровим
двигуном, потужністю 13к.с., а ОВ-80R, ОВ-100А –
двоциліндровим бензиновим двигуном. Усі модифікації мають гідростатичну безступеневу трансмісію та
оснащені гідравлічним рульовим керуванням. Двигун і
використана трансмісія дозволяє отримати швидкість
до 11 км/год. - ОВ-70R і до 15 км/год – ОВ-80R, ОВ100А. Ширина смуги з якої проводиться збирання,
залежно від модифікації складає 0,7 м – ОВ-70R, 0,81,6 м – ОВ-80R, 1-3,4 м – ОВ-100А. Збільшення ширини захвату досягається використанням додаткового
ротора з гумовими лопатями. Усі машини оснащені
бункером, об’єм якого складає 180 л – ОВ-70R, 250 л
– ОВ-80R і 700 л – ОВ-100А, висота вивантаження – до
2,5 м. Продуктивність машин залежно від агрофону
складає для ОВ-70R до 2,5 т/год., ОВ-80R до 4 т/год,
ОВ-100А до 8 т/год.

а)

б)

Рис. 16 – Машини для збирання фруктів моделі ОВ:
а) ОВ-70R; б) ОВ-100А.

Усі модифікації мають систему очищення плодів від
листя та інших рослинних решток.
Модифікації машини ОВ-80R та ОВ-100А (рис. 17)
для садів, які вирощують продукцію тільки для переробки, виробляються у
варіанті з завантаженням у контейнер на
причіпному візку.
У
конструкцію
машини добавлений
вивантажувальний
транспортер,
який
подає плоди в стандартний
контейнер Рис. 17 – Машина для збирання
фруктів ОВ-100А з завантажувальоб’ємом 9900 л.
ним транспортером
Продуктивність
роботи машини значно
підвищується завдяки
скороченню технологічного часу на вивантаження заповнених
бункерів.
Самохідну машину
для збирання фруктів
ОВ Future I (рис. 18)
ефективно використо- Рис. 18 – Машина для збирання
вувати в садах площею
фруктів OB Future I
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100-300 га. Вона має продуктивність до 40 т/год.
Ширина захвату машини складає 4,3-5,3 м. Ширина
приймального ротора – 0,8 м. Збиральні ротори встановлені на два колеса, які копіюють рельєф місцевості
і стійками задають висоту розташування ротора.
Машина завантажує плоди безпосередньо в технологічний транспорт, який рухається по суміжному ряду.
Очищають плоди від листя та трави з міжрядь на спеціальному очисному транспортері.
Привід
усіх
систем і механізмів здійснюється
дизельним двигуном потужністю 90
к.с. Машина має
гідростатичну
трансмісію
на
ходовій системі з
Рис. 19 – Машина для збирання фруктів
чотирьох
коліс.
OB Future ІІ
Привід
робочих
органів і транспортерів здійснюється гідромоторами.
У конструкції машини використані шість гідронасосів з
двома фільтрами і радіаторами охолодження.
У лінійці компанії є навісний варіант машини для
збирання плодів, яка агрегатується на трактор потужністю не менше 90 к.с. Навісний варіант має продуктивність 5-15 т/год. Усі системи і механізми машини
приводяться від власної гідравлічної системи, яка
скомплектована з трьох насосів, фільтра і радіатораохолоджувача.
Компанія «Feucht-Obsttechnik» повністю забезпечує технологію двоетапного збирання фруктів технічними засобами для різних розмірів господарств садівничої галузі.
У лінійці технічних засобів для збирання плодових
культур наявні машини, які безпосередньо здійснюють
збирання й укладання в підготовлену тару. Такі машини в основному збирають кісточкові культури, такі як
вишня, черешня, слива.
Робочі органи машини трясуть гілки, плоди відділяються від них і попадають на транспортери, які
транспортують їх у підготовлену тару.
Польська компанія «Weremczuk Agromachines»
виробляє причіпний комбайн для збирання вишні
«FELIX/Z» (рис. 20) і самохідний «FELIX» (рис. 21).

Рис. 20 – Комбайн для збирання вишні «FELIX/Z»

Рис. 21 – Самохідний комбайн для збирання вишні «FELIX»

Основним конструкційним елементом комбайна є
камера струшування з двома вертикальними струшувальними робочими органами. Кожний з органів представляє собою вертикальну вісь з набором бичів.
Також у камері змонтовані транспортери, які збирають
обтрушені плоди і транспортують їх у збиральні контейнери.
Під час збирання плодів комбайн наїжджає на ряд,
дерева опиняються всередині камери струшування.
Робочі органи, вібруючи, відділяють плоди від гілок.
Плоди попадають на транспортери, якими транспортуються в контейнери, розташовані з двох боків машини, під вивантажувальними пристроями двох збірних
транспортерів. У конструкції комбайна передбачена
система очищення і видалення листя. Агрегат працює
в безперервному русі зі швидкістю 0,7-2,0 км/год.
Контейнери розвантажуються по роликових скатних дошках, або гідравлічними ліфтами, залежно від
комплектації комбайна.
Машина агрегатується з тракторами потужністю не
менше 110 к.с., обладнаних ходозменшувачем для
отримання
робочої
швидкості
0,7км/год..
Продуктивність комбайна, за даними виробника, складає 0,4 га/год. Привід робочих органів здійснюється
гідромоторами, які працюють від гідросистеми трактора.
Для роботи комбайна насадження саду повинні відповідати вимогам щодо ширини міжрядь, висоти
дерев і відстані між ними. Міжряддя повинні бути
завширшки не менше 4 м, дерева – заввишки не більше 3,5 м, відстань між деревами в ряду - 1,5-2 м.
Робочі органи і принцип роботи самохідного комбайна аналогічні причіпному, тільки виконавчі механізми і системи приводяться в дію від власного двигуна
потужністю 100 к.с. Машина обладнана закритою кабіною, в якій розташовані органи керування і контролю
за виконанням технологічного процесу.
Висновки. Описані технічні засоби для трьох технологій збирання фруктів дозволяють виконати збирання продукції в оптимальні строки з відповідною якістю і з оптимальними витратами праці та коштів.
Провідні виробники технічних засобів для збирання
фруктів здатні забезпечити потреби будь-якого господарства, починаючи від фермерських садів до садів
промислового рівня.
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Машини, які виробляються, постійно модернізуються та удосконалюються. На ринку з’явились
платформи для збирання плодів, в яких транспортування плодів здійснюється вакуумом (рис. 22, а).
Приміром – це платформа для збирання фруктів
виробництва компанії «Phil Brown», США. У США проводяться випробування розроблених роботизованих
систем, які знаходять плоди і збирають їх вакуумними
повітропроводоми (рис. 22, б).

а)

б)

Рис. 22 – Сучасні машини для збирання плодів
а) платформа для збирання плодів виробництва компанії
«Phil Brown», США; б) роботизована система збирання
плодів, США.

З описаного вище можна зробити висновок, що
розвиток галузі садівництва буде успішним після вирішенні всього блоку проблем, який включає використання сучасних сортів і посадкового матеріалу, механізацію технологічних процесів і розвиток переробної
промисловості.
Шляхом закладання садів інтенсивного типу йде
розвиток галузі садівництва в світі і в Україні. Це дає
можливість досягти:
- раннього товарного плодоносіння;
- ефективного використання і зменшення потреби
в трудових ресурсах;
- збільшення врожайності і підвищення якості продукції, ефективного використання земельних ресурсів;
- механізації технологічних процесів сучасними технічними засобами і зменшення ручної праці;
- ефективного використання енергетичних ресурсів завдяки збільшенню щільності насаджень.
Література:
1.НДР «Науково-технічна експертиза, та оптимізація техніко-технологічних рішень при вирощуванні
продукції садівництва», м. Херсон, 2013р., ПівденноУкраїнська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого.
2. Електронний ресурс www.meccanicazucal.com
3. Електронний ресурс www.frumacoeurope.eu
4. Електронний ресурс www.revoitalia.it
5. Електронний ресурс www.tresac.co.rs
6. Електронний ресурс www.feucht-obsttechnik.de
7. Електронний ресурс www.weremczukagro.pl
8. Електронний ресурс www.philbrownwelding.com.
Анотация. Садоводство - отрасль растениеводства, которая имеет свои особенности в технологическом и экономичном направлениях. Даже на двух гектарах сада, используя современные технологии,
можно вести прибыльное производство плодовой
продукции.
Создание современных интенсивных садов - это
основное направление развития садоводческой
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отрасли.
Интенсивное садоводство подразумевает и
использование технических средств для механизации
технологических процессов на всех этапах выращивания плодовой продукции.
В статье, на основе публикаций и материалов
изготовителей технических средств для механизации
процесса уборки плодов, приведены технологии
сбора плодовых культур, которые используются в
странах с развитой отраслью садоводства. Под каждую технологию описаны технические средства для
её реализации. Произведена классификация технических средств для механизации технологического
процесса сбора плодовой продукции. Описаны
направления развития технических средств для механизации уборки фруктов.
Развитие отрасли садоводства будет успешным
после решении всего блока проблем, который включает использование современных сортов и посадочного материала, механизацию технологических процессов и развитие перерабатывающей промышленности.
Summary. Gardening is a branch of plant growing,
which has its own peculiarities in the technological and
economic fields. Even on two hectares of the garden,
using modern technology, you can lead profitable production of fruit products.
Creation of modern intensive gardens - this is the main
direction of development of the gardening industry.
Intensive gardening determines the use of technical
means for mechanization of technological processes at
all stages of growing fruit products.
In the article, on the basis of publications, the technology of harvesting fruit crops, which are used in countries
with developed branch of gardening. Under each technology, the technical means for its realization are realized. A
classification of technical means for the mechanization of
the process of harvesting fruit products has been made.
The directions of the development of technical means for
the mechanization of fruit harvesting are described.
The development of the gardening industry will be
successful after solving the entire block of problems,
which includes the use of modern varieties and planting
material, the mechanization of technological processes
and the development of the processing industry.
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Кондратенко В., директор (“Вольф Систем”, Україна)

Будівельні конструкції від ТОВ «Вольф Систем»
У статті наведена інформація про будівельні конструкції, які постачає на ринок України ТОВ «Вольф Систем»,
зокрема, біогазові комплекси, швидкозбірні корівники, пташники, свинарники, ангари для зберігання техніки та
інші об’єкти. Концерн “Вольф Систем” є лідером в будівництві резервуарів-фермерторів для біогазових установок фермерських господарств, причому ці установки працюють десятки років. Прикладом ефективної реалізації проекту “Вольф Систем” є біогазовий завод фірми “Екопрод” в місті Волноваха Донецької області. ТОВ
“Вольф Систем” пропонує також окремі блочні рішення з використанням різних доїльних установок: “каруселей”, “ялинок”, “тандем”.
Ключові слова: ТОВ «Вольф Систем», біогазові комплекси, корівники, пташники, свинарники, ангари для
зберігання техніки.
Вступ. ТОВ «Вольф Систем» проектує, здійснює
постачання та монтаж обладнання для зберігання різних рідин, комплексів для утримання тварин і птиці.
Особливістю роботи ТОВ «Вольф Систем» є здача
об’єктів «під ключ». Нижче наводиться інформація про
обладнання і споруди, які ТОВ «Вольф Систем» пропонує аграріям України.
Основна частина. ТОВ «Вольф Систем» пропонує
аграріям України залізобетонні резервуари для зберігання гною, кормів та зерна; легкозбірні приміщення
для утримання великої рогатої худоби, свиней і птиці
та для зберігання техніки.
Перша компанія концерну «Вольф Систем», до
якого входить ТОВ «Вольф Систем», була створена в
Австрії майже півстоліття тому. Діяльність почалася у
галузі сільського господарства з будівництва круглих
залізобетонних резервуарів для зберігання гною та
силосів на корм тваринам, виробництво яких і сьогодні є одним з основних напрямків діяльності концерну.
Для клієнтів аграрного сектора компанія також пропонує будівництво приміщень сільськогосподарського
призначення (склади, сховища, тваринницькі приміщення, швидко споруджувані об’єкти і т.д.).
Концерн «Вольф Систем» є лідером у будівництві
бетонних резервуарів, зокрема резервуарів-фермерторів для біогазових установок фермерських господарств (рис. 1), причому ці установки успішно працюють уже десятки років.

Рис. 1 – Біогазовий комплекс ТОВ «Вольф Систем»

Зводячи споруди в Україні, ТОВ «Вольф Систем» не
використовує зарубіжні залізобетонні конструкції, не
привозить їх з Німеччини чи Австрії. ТОВ «Вольф
Систем» будує бетонні резервуари здебільшого з місцевих матеріалів. Але технологія будівництва ТОВ
«Вольф Систем» - «ноу хау».
Перед початком роботи фірма ТОВ «Вольф
Систем» пропонує місцевим виробникам товарного
бетону досягнути європейських стандартів. Деякі компоненти, яких немає на ринку України, фірма імпортує
з Німеччини. Присадки для бетону забезпечує авторитетний європейський виробник ТОВ «МЦ Байхемі».
Спеціальну металеву опалубку ТОВ «Вольф Систем» в
Україні отримала як статутний капітал від німецької
материнської фірми. Якості бетону фірма досягає
спільно з його виробником та постачальниками хімічних присадок. Технолог з Німеччини дуже відповідально ставиться до цього і тому всі пропорції витримуються жорстко та згідно з вимогами. Серед іншого фірма
використовує арматурну сітку, виготовлену за проектами ТОВ «Вольф Систем» у Німеччині, яку на сьогодні фірма не може отримати в Україні. Інша арматурна сталь – українська.
Бетонні резервуари ТОВ «Вольф Систем», в першу
чергу, ефективно використовуються як резервуариметантенки біогазових установок. Прикладом ефективного використання бетонних резервуарів ТОВ
«Вольф Систем» у складі біогазових комплексів є
будівництво біогазового заводу фірми «Екопрод» в
м. Волновасі Донецької області. Загальна потужність
заводу становить 1,5 МВт.
Широко використовуються легкозбірні приміщення
фірми ТОВ «Вольф Систем» для утримання великої
рогатої худоби (рис. 2).
Корівники фірми ТОВ «Вольф Систем» широкогабаритні, каркас корівників виготовляється з трубчатих
металевих стійок, клеєних дерев’яних і металевий
поперечних і повздовжніх балок, по центру корівника
монтується світлоповітропроникний гребінь, дах виготовляється із сандвіч-панелей і покривається єврошифером, для фронтонів використовують профлисти і
дерево. Бокові стінки автоматично закриваються шторами. Відпрацьоване повітря видаляється без проблем через відкритий гребінь. У центрі корівника роз-
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ся особливої ефективності витрат на будівництво. Для
даху найчастіше застосовуються стропильні конструкції. Пориста підшивна стеля забезпечує високу гігієну
й оптимальну вентиляцію приміщення.
Концепції будівель «ВОЛЬФ» добре підходять для
кожного фермера.
Виробляє фірма «Вольф Систем» швидкозбірні
приміщення для утримання курей-несучок, індиків і
бройлерів (рис. 5).

Рис. 2 – Швидкозбірний корівник ТОВ «Вольф Систем»

ташований широкий кормовий стіл.
Фірма «Вольф Систем» пропонує також окремі
блочні рішення доїльних залів з використанням різних
доїльних установок: “каруселей” (рис. 3), “ялинок”,
“тандемів” та інших конструкцій.

Рис. 5 – Швидкозбірне приміщення для утримання індиків
на відгодівлі фірми «Вольф Систем»

Рис. 3 – Доїльний зал ТОВ «Вольф Систем»

Широко використовуються легкозбірні приміщення
«Вольф Систем» для будівництва свинарників (рис. 4).
Будівництво будівель для свиноматок, дорощування поросят і відгодівлі вимагає великого досвіду.
«Вольф Систем» працює з компетентними професійними партнерами.

Пташники виготовляються з рамних збірних конструкцій, збірних залізобетонних елементів, алюмінієвої стелі та бокових клапанів.
Бокові вентиляційні клапани виготовляються з теплоізоляційного матеріалу та обладнуються електроприводом. З внутрішньої сторони бокових стінок монтується захисна сітка.
Конструкційною особливістю швидкозбірних приміщень для утримання тварин і птахів, ангарів для зберігання сільськогосподарської техніки та інших будівель сільськогосподарського призначення, які виробляються ТОВ «Вольф Систем», є покриття даху приміщення геліопанелями (рис. 6).

Рис. 6 – Приміщення фірми «Вольф Систем», яке покрито геліопанелями

Рис. 4 – Свинарник ТОВ «Вольф Систем»

При будівництві свинарників «Вольф Систем» комбінує різні будівельні системи і тим самим добиваєть-
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Найбільш економічний варіант даху сільськогосподарських приміщень – крокв`яні конструкції «Вольф
Систем» (рис 7).
Крокв`яні дерев'яні конструкції з цвяховими пластинами як правило застосовуються там, де необхідна
легкість, особлива форма і велика ширина будівлі.
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Використовуючи цю систему, можна побудувати однопролітну конструкцію завширшки до 35 м. Вживане тут
з'єднання цвяховими пластинами забезпечує широкий вибір різних форм даху і надає можливість оптимізувати конструкцію та заощадити гроші.

Рис. 7– Крокв`яні конструкції даху приміщень «Вольф Систем»

Висновки. Бетонні резервуари, легкозбірні приміщення для утримання ВРХ, свиней і птиці ТОВ «Вольф
Систем» можуть бути ефективно використані у фермерських господарствах України.
Аннотация. В статье приведена информация о
строительных конструкциях, которые поставляет на
рынок Украины ООО «Вольф Систем», в частности,

биогазовые комплексы, быстровозводимые коровники, птичники, свинарники, ангары для хранения техники и другие объекты.Концерн "Вольф Систем" является лидером в строительстве резервуаров-ферментеров для биогазовых установок фермерских хозяйств,
причем эти установки работают десятки лет.
Примером эффективной реализации проекта "Вольф
Систем" является биогазовый завод фирмы
"Экопрод" в городе Волноваха Донецкой области.
Summary. The article gives information on the construction structures supplied by the Wolf Systems to the
Ukrainian market, in particular, biogas complexes, easyassembled cowsheds, poultry houses, pig farms, storage
hangars and other objects. The Wolf Systems Group is a
leader in the construction of farm-tank farms for biogas
installations of farms, and these plants have been operating for decades. An example of an effective implementation of the Wolf Systems project is the biogas plant of the
company "Ecoprod" in the city of Volnovaha, Donetsk
region.
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Іванкевич М., завідувач лабораторії, (Львівська філія УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого)

До питання визначення техніко-технологічних
рішень для реалізації систем обробітк у ґрунту в
технологіях вирощування
сільськогосподарських к ультур
У статті висвітлені різні системи обробітку ґрунту в технологіях вирощування сільськогосподарських культур
і наведено обсяг енергетичних і трудових затрат, який припадає на їх виконання. Розкрито техніко-технологічні
характеристики плугів, комбінованих агрегатів, дискових борін і можливість їх застосуваних у традиційній, мульчувальній або з елементами mini-Till системах обробітку ґрунту. Розроблено техніко-технологічні рішення для
виконання технологічних операцій з обробітку ґрунту, які забезпечують зменшення енергетичних і трудових
затрат на одиницю продукції, підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва.
Ключові слова: обробіток ґрунту, технологія, техніко-технологічні рішення.
Постановка проблеми. Серед найактуальніших
завдань науки в галузі сільського господарства є
одночасне підвищення врожайності сільськогосподарських культур зі зниженням затрат на їх вирощування. Висока енергомісткість виробництва, застосування в господарствах низькоефективних технологій
привело до збільшення затрат на виробництво продукції рослинництва. Відсутність саме того комплексу
машин, який потрібен для реалізації технології в ґрунтовокліматичних умовах конкретного господарства,
також негативно позначається на ефективності вирощування сільськогосподарських культур.
Для підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва розроблені різні технології: інтенсивні, ресурсоощадні, адаптивні, прямої сівби, інші.
Всі вони мають свої переваги та недоліки і можуть бути

успішно застосовані в Україні [1]. Кожна з цих технологій може бути реалізована різними машинами з різними технічними та споживчими характеристиками і вартістю.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Одним
з основних базових елементів різних технологій, який
у подальшому визначає належність кожної з технологій
до конкретної з груп, є система основного обробітку
ґрунту, від якої залежить агрофізичний стан орного
шару, його будова, протікання мікробіологічних процесів у ґрунті [2]. Основною відмінністю технологій
вирощування сільськогосподарських культур є застосування різних систем обробітку ґрунту, кожна з яких
містить специфічну для неї технологічну операцію:
традиційна – оранку, мульчувальна – мілкий обробіток, система з елементами mini-Till – хімічне прополю-
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вання бур’янів.
Обробіток ґрунту є енергомістким технологічним
процесом, на виконання якого щороку припадає
близько 25% трудових та 30% енергетичних затрат від
загальних затрат на вирощування сільськогосподарських культур [3]. Саме система основного обробітку ґрунту та комплекс технічних засобів для її реалізації істотно визначають рівень енергоощадності конкретної технології, її екологічну та економічну спрямованість [4]. Значна увага приділяється пошуку раціональних прийомів обробітку ґрунту, нових конструкційних рішень ґрунтообробної техніки, застосування
комбінованих ґрунтообробних агрегатів, а також технології з мінімізацією обробітку ґрунту [5].
Постановка завдання. Вимоги до обробітку ґрунту можуть технічно і технологічно по-різному реалізовуватися. Тому для господарств Західного регіону
необхідно дослідити та вибрати комплекс технічних
засобів для реалізації технологічних операцій у технологіях, які забезпечать оптимальні умови росту і розвитку сільськогосподарських культур.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Результати досліджень технологій вирощування сільськогосподарських
культур,
які
проводились
Львівською філією УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого в
попередні роки, встановили доцільність поєднання в
сівозміні різних систем обробітку ґрунту (варіант 2),
що порівняно з постійним застосуванням оранки (варіант 1) покращить фітосанітарний стан полів, сприятиме відновленню органічної речовини в ґрунті, підвищенню його природної родючості і покращенню структури ґрунту.
За основу вибору технічних засобів для реалізації
технологічних операцій взято можливість забезпечення машиною відповідного рівня агротехнічних вимог.
Основними критеріями вибору технічних засобів для
реалізації технологій є: якість виконання машиною технологічного процесу, витрата палива та енергії на його
виконання, затрати праці на одиницю продукції, прямі
експлуатаційні затрати.
У грунтовокліматичних умовах Західного регіону
підготовку ґрунту за традиційною системою доцільно
проводити із застосуванням обертових плугів, які
забезпечують високу якість оранки. Для визначення
найбільш оптимального обертового плуга проведено
аналіз результатів випробувань обертових плугів
Мультимастер 110, ПОН-5, RS 100, VД 85, ПО-5.
Найбільш ефективним з досліджуваних є плуг ПОН-5,
який якісно виконує технологічний процес і має найменші прямі експлуатаційні витрати (таблиця 1). Плуг
забезпечує мінімальну гребенистість оранки і повне
загортання рослинних решток.
Таблиця 1 – Порівняльна характеристика досліджуваних плугів
Значення показника
Показник
Мультимастер 110 ПОН-5 RS 100 VD 85
Питома витрата палива
за змінним часом, кг/га
Прямі експлуатаційні
витрати, грн./га
Затрати праці,
люд*год/га

27,13
396,48
1,09

16,59

17,05

18,06

195,22 387,78 377,14
0,88

0,84

0,85

№ 9 (96) вересень 2017 р.

Підготовку ґрунту для мульчувальної системи
необхідно проводити із застосуванням дискових комбінованих агрегатів, котрі за один прохід виконують
дискування, розпушення, ущільнення та вирівнювання
ґрунту. Для вибору найбільш оптимального технічного
засобу проведено дослідження агрегатів комбінованих АК-4, АКШ-3,6, КН-2,5 та АгроКРП-4,2. Для мульчування поверхні ґрунту за результатами випробувань
запропоновано використовувати агрегат комбінований ґрунтообробний для безвідвального обробітку
ґрунту АгроКРП-4,2 (таблиця 2). Робочі органи агрегата (дискова борона, стрілчасті лапи, тандемні стержневі вальці, котки, зубова пружинна борона) забезпечують підготовку ґрунту під сівбу без попереднього
обробітку. Порівняно з іншими досліджуваними комбінованими агрегатами АгроКРП-4,2 забезпечує хороші
показники якості виконання технологічного процесу,
найвищі показники продуктивності, найнижчі прямі
експлуатаційні витрати.
Таблиця 2 – Порівняльна характеристика досліджуваних комбінованих агрегатів
Показник
Питома витрата палива
за змінним часом, кг/га
Прямі експлуатаційні
витрати, грн./га
Затрати праці,
люд*год/га

Значення показника
АК-4

Агро-КРП-4,2 АКШ-3,6 КН-2,5

8,22

7,7

10,45

7,19

115,62

106,08

147,66

113,28

0,42

0,39

0,58

0,92

Для виконання агротехнічних вимог до стану ґрунту
під сівбу сільськогосподарських культур у системі
обробітку ґрунту з елементами mini-Till необхідно проводити мульчування ґрунту подрібненими рослинними
рештками, хімічне знищення бур’янів і падалиці.
Найкращою за результатами випробувань є дискова
борона БДВП-6,3 „Поділля” (таблиця 3).
Таблиця 3 – Порівняльна характеристика
дискових борін
Значення показника
Показник
Питома витрата палива
за змінним часом, кг/га
Прямі експлуатаційні
витрати, грн./га
Затрати праці,
люд*год/га

БДВП-6,3
БГР-4,2 БДН-6,3 УДА-3,8-20 “Поділля”
5,52

6,79

8,34

6,78

111,08

98,51

90,54

84,63

0,37

0,25

0,41

0,27

Порівняно з досліджуваними дисковими боронами
БГР-4,2; БДН-6,3; УДА-3,8 ця борона забезпечує
задовільні експлуатаційно-технологічні показники і
показники якості виконання технологічного процесу
відповідно до агровимог. БДВП-6,3 „Поділля” доцільно також застосовувати в традиційній системі обробітку ґрунту для лущення стерні зернових культур, готуючи ґрунт для вирощування озимого ріпака, льону.
Поєднання різних систем обробітку ґрунту в сівозміні (варіант 2) дозволяє зменшити кількість технологічних операцій для його підготовки під сівбу, що дозволить зменшити кількість технічних засобів для обробітку ґрунту і сівби сільськогосподарських культур, а
отже, забезпечити економічний ефект від зменшення
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кількості одиниць техніки в господарстві (рис. 1).

Рис. 1 – Вартість технічних засобів для обробітку ґрунту

Висновки. За результатами досліджень технологій
вирощування сільськогосподарських культур і технічних засобів для їх реалізації розроблено техніко-технологічні рішення для виконання технологічних операцій
з обробітку ґрунту, які забезпечать зменшення енергетичних і трудових витрат на одиницю продукції, підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва.
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Аннотация. В статье освещены различные системы обработки почвы в технологиях выращивания
сельскохозяйственных культур и приведены объемы
энергетических и трудовых затрат, приходящиеся на
их выполнение. Раскрыто технико-технологические
характеристики плугов, комбинированных агрегатов,
дисковых борон и возможность их применения в традиционной, мульчирующей или с элементами mini-Till
системе обработки почвы. Разработаны технико-технологические решения для выполнения технологических операций по обработке почвы, которые обеспечивают уменьшение энергетических и трудовых
затрат на единицу продукции, повышение эффективности сельскохозяйственного производства..
Summary. The article highlights different systems of
cultivation of soil in technologies of cultivation of agricultural crops and gives the amount of energy and labor
costs that they incur. The technical and technological
characteristics of plows, combined aggregates, disk harrow and the possibility to apply them in traditional, mulch
or mini-Till elements of soil cultivation system are
revealed. Technological and technological solutions for
the implementation of technological soil cultivation operations have been developed, which ensure reduction of
energy and labor costs per unit of production, increase of
efficiency of agricultural production.
Стаття надійшла до редакції 11 серпня 2017 р.
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Муха В., інженер, (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Фірма «HORSCH» (Німеччина) аграріям України
У статті наведена інформація про сучасну техніку для рослинництва, яку фірма «HORSCH» (Німеччина) пропонує аграріям України. Фірма виробляє дискові борони Joker RT і Joker HD, культиватори Tiger, універсальні
посівні комплекси Pronto DC/AS, посівні комплекси Pronto SW, посівні дискові комплекси Pronto NT, грунтообробно-посівні комплекси з анкерними сошниками Focus TD, пневматичні машини точного висіву Maestro,
самохідні обприскувачі Leeb PT, причіпні обприскувачі Leeb GS, бункери-перевантажувачі Titan UW та іншу техніку.
Ключові слова: Фірма HORSСH, Німеччина, рослинництво, сільськогосподарські машини.
Вступ. Компанія HORSСH визнана одним із лідерів
серед провідних виробників у галузі сільськогосподарського машинобудування, спеціалістом із сучасних
технологій обробітку ґрунту і сівби. Техніка HORSСH
спрямована на сучасне використання, її особливість –
можливість поєднання з GPS.
Основна частина. Ґрунтообробний агрегат Joker
(рис. 1) випускається в трьох модифікаціях: Joker RT
Classic, Joker RT М-14 і Joker HD. Joker RT Classic призначений для швидкого і якісного обробітку стерні;

переривання капілярності, стимуляції сходів падалиці і
бур’янів, перемішування пожнивних залишків у
верхньому шарі ґрунту. Він виробляється в 3-х модифікаціях з шириною захвату 5, 6 і 7,5 м і потребує трактори потужністю відповідно 110-155/150-210 кВт/к.с.;
130-175/180-240 кВт/к.с.; 175-235/240-340 кВт/к.с.
Агрегат Joker RT М-14 виробляється в шести модифікаціях з шириною захвату від 4,75 до 12 м.
Joker HD відрізняється від інших моделей подовженою рамою, тобто збільшеною відстанню між другим
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рядом дисків та котком, агрегат став більш стабільним
у роботі. Конічна форма диска дозволяє зберегти
незмінним кут атаки (17°) незалежно від ступеня зношування.

Рис. 1 – Ґрунтообробний агрегат Joker 8RT

Joker HD має збільшений діаметр диска (62 см) та
потужну раму і випускається в 3-х модифікаціях з
шириною захвату 5, 6 і 7 м.
Культиватор Tiger (рис. 2) призначений для інтенсивного розпушування ґрунту на глибину до 35 см і
змішування великої кількості пожнивних решток.
Виробляється в 3-х модифікаціях: Tiger AS, Tiger LT і
Tiger MT з шириною захвату відповідно 4-7,5 м; 4,810,2 м і 4-7,5 м. Він призначений для основного обробітку з можливістю одночасного внесення добрив.
Метою основного обробітку є розпушування, перемішування соломи з ґрунтом, вирівнювання поверхні
поля та ущільнення верхнього шару. Важливо створити посівний горизонт, де не буде багато рослинних
решток попередника. Для виконання основного обробітку ідеально підходять комбіновані ґрунтообробні
агрегати Tiger, які можуть комплектуватися широким
набором змінних робочих органів (лапи, долота тощо).

Рис. 2 – Культиватор Tiger 4MT з бункером для внесення
добрив

Універсальний культиватор Tiger MT від компанії
HORSСH здатний рівномірно перемішувати рослинні
залишки з ґрунтом навіть у складних умовах, економлячи при цьому до 20% палива порівняно з машинами
інших виробників.
Terrano-культиватор для стерньового й інтенсивного обробітку ґрунту виробляється в 4-х модифікаціях.
Terrano FX – комплексний універсальний 3-рядний
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культиватор застосовується як для поверхневого
стерньового обробітку ґрунту, так і для інтенсивної
культивації з хорошим змішуванням пожнивних
залишків з ґрунтом на глибину від 5 до 30 см.
Terrano FG – чотирирядний культиватор для інтенсивного й ефективного обробітку ґрунту на глибину від
8 до 20 см.
Terrano FM – важкий універсальний культиватор з
транспортним шасі призначений для поверхневого та
основного обробітку ґрунту.
Terrano МТ – це комбінація легкої дискової борони і
глибокорозпушувача.
Універсальні посівні комплекси Pronto DC/AS
(рис. 3), Pronto SW і Pronto NT призначені для висіву
зернових після роботи плуга, культиватора чи по стерні. Pronto DC/AS виробляється в 6-и модифікаціях з
шириною захвату 4-6,8,9 м, потребує для агрегатування трактори потужністю від 95-130/130-180 до 130185/180-250 кВт/к.с., працює зі швидкістю 10-20
км/год. Pronto SW продукується в 4-х модифікаціях з
шириною захвату від 8 до 12 м і призначений для використання у великих аграрних підприємствах.

Рис. 3 – Ґрунтообробно-посівний комплекс Pronto 6 DC

Pronto NT – це широкозахватна дискова посівна
техніка з можливістю використання для прямого висіву. Виробляється Pronto NT у 2-х модифікаціях шириною захвату 10,40 і 12,00 м; працює зі швидкістю 10-20
км/год.; потребує для привода трактор потужністю
відповідно 191-208/260-310 кВт/к.с. і 205-240/280360 кВт/к.с.
Слід відзначити, що останнім часом інтенсифікується ринок техніки для обробітку ґрунту смугами
(технологія Strip Till). У зв'язку з цим заслуговує на
увагу посівний агрегат HORSСH Focus TD (рис. 4).
Цей агрегат створює сприятливі умови для росту
рослин у ґрунті. Обробіток смугами здійснюється на
глибину до 35 см. Завдяки цьому насіння засівається у
зволожений та ущільнений шар ґрунту, має добре
капілярне постачання води та досконалі повітрянокапілярні умови, що прискорює сходження рослин та
сприяє їх глибокому укоріненню. Універсальність агрегату Focus TD дозволяє використовувати його в різних
системах обробітку ґрунту.
Посівний агрегат HORSСH Focus TD (HORSСH,
Німеччина) має такі конструкційні особливості:
- стійки Теrrа-Grip з вузькими лапами глибоко розпушують ґрунт, вивільняючи зону росту;
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- великий бункер (до 5000 л);
- здатність зігнутих дисків працювати як для вирівнювання, так і для гребенеутворення (залежно від виду
посівної культури);
- сошник Тurbo-Disc з інтегрованим прикочувальним роликом копіює (до 15 см) мікрорельєф поля;
- високий ступінь притискного зусилля сошників до 120 кг.

га/добу.

Рис. 5 – Сівалка Maestro Maestro 24 SW

Основними перевагами сівалки Maestro SW перед
іншими є відсутність насіннєвих ящиків на посівних
секціях, що дозволяє працювати агрегату без заправлення цілий день; розміщення посівних механізмів на
одній паралелограмній підвісці; наявність пристрою
для контролю якості укладення насіння та і ін.
Рис. 4 – Посівний агрегат Focus 6 TD

Універсальний агрегат Focus проводить сівбу за
різними технологіями з одночасним внесенням добрив. Як ґрунтообробний агрегат на сівалку Focus може
встановлюватись дискова борона або лапи для смугового обробітку ґрунту. Глибина обробітку дисками - до
10 см, лапами - до 35 см.
Цей агрегат дозволяє якісно провести основний і
передпосівний обробіток ґрунту, здійснити висівання
та прикочування ґрунту всього за один прохід.
Міжряддя на сівалці Focus можна встановлювати на
30-35 см для ріпака або сої, а також відповідно 15 або
17,5 см для зернових культур. Також замість висівних
сошників можна прикріпити на триточковій навісці 8рядну просапну шину від сівалки Maestro і проводити
сівбу кукурудзи і соняшника. Місткість бункера на
агрегаті становить 5000 л і ділиться у співвідношенні
40:60, тобто 2000 л на насіння і 3000 л на добрива, або
навпаки.
На цьому прикладі видно всю універсальність
сівалки Focus, нею можна висівати практично всі культури за нульовою, мінімальною технологією або по
оранці.
Сівалки точного висіву Maestro SW і Maestro CC
призначені для посіву кукурудзи, сої, соняшника,
цукрових буряків. Конструкційними особливостями
Maestro (рис. 5) є застосування інноваційної системи
дозування, компактного пневматичного дозатора і
системи контролю укладки насіння. Робоча швидкість
до 13 км/год.; місткість насіннєвого бункера 70 л.
Maestro CC пропонується як 8-рядна машина з шириною міжрядь 70, 75 і 80 см і як 12-рядна з шириною
міжрядь 45/50 см.
Сівалка Maestro може бути ефективно використана
в умовах великих господарств.
Сівалка точного висіву Maestro встановила всесвітній рекорд - за 24 години 450 га точного висіву. Вона
обладнана бункером для добрив 7000 л та бункером
для насіння 2000 л; продуктивність сівалки - 200-350

Рис. 6 – Обприскувач Leeb PT 330

Обприскувач HORSCH LEEB PT 330 (рис. 6) оснащений інноваційними системами автоматичного контролю штанги Boom Control та лазерного сканування
поверхні поля Boom Sight. Система Boom Control для
контролю положення штанги використовує дані 2-х
або 4-х ультразвукових датчиків, які сканують відстань
до 1 м безпосередньо перед штангою і подають відповідний сигнал комп'ютеру. Система Boom Sight розширює можливості Boom Control. За допомогою лазера повністю сканується ділянка поля по всій ширині
захвату штанги. Як наслідок, штанга активно адаптує
свою поведінку відповідно до зміни характеру місцевості. Лазерний сканер, розташований на даху кабіни
обприскувача, сканує ділянку поля в радіусі 20 м та
кутом зору більше 180°. На основі даних сканера
комп'ютер формує електронну карту поля, яка повністю відображає рельєф місцевості. Залежно від цього,
система вибирає модель поведінки штанги відповідно
до типу рельєфу поля. Тож Leeb PT 330 може якісно
обприскувати на відстані від штанги до цільової
поверхні до 25 см та швидкістю до 30 км/год, що значно підвищує ефективність та продуктивність польового обприскувача. На Agritechnica 2015 HORSCH LEEB
PT 330 був нагороджений срібною медаллю
Німецького сільськогосподарського товариства (DLG)
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за розроблення системи Boom Sight, а також отримав
срібло в номінації «Техніка та обладнання для захисту
рослин» у конкурсі Inter AGRO Innovation Award. Leeb
PT 330 з гідравлічним приводом і незалежною гідропневматичною підвіскою з автоматичним налаштовуванням амортизації, регулюванням дорожнього просвіту і стабілізацією ходової частини завдяки високому
кліренсу забезпечує своєчасний і надійний захист
таких високостеблих культур, як наприклад, кукурудза
та соняшник. Ширина колії обприскувача З м надає
машині з робочим баком об'ємом 5000 л та штангою
завширшки до 36 м додаткову стабільність.
Внаслідок використання повністю автоматичної
системи керування штангою Boom Control, Leeb PT
330 спроможний вести високоточне обприскування з
відстанню від штанги до вершків рослин від 25 см зі
швидкістю до 30 км/год.
Бункер-перевантажувач Titan UW (рис. 7) має
місткість 34 м3, продуктивність вивантажувального
шнека складає 18 т/хв, що дозволяє вивантажувати
зерно бункера за 90 сек. Titan UW обладнується телескопічною віссю, що дозволяє розсунути колеса з 3 до
3,55 м і забезпечити стабільність руху агрегата.

Висновок. Загалом, фірма HORSCH виробляє
широку гаму якісної та надійної сільськогосподарської
техніки, яка може стати в нагоді аграріям України.
Аннотация. В статье приведена информация о
современной технике для растениеводства, которую
фирма «Horsch» (Германия) предлагает аграриям
Украины. Фирма производит дисковые бороны Joker
RT и Joker HD, культиваторы Tiger, универсальные
посевные комплексы Pronto DC / AS, посевные комплексы Pronto SW, посевные дисковые комплексы
Pronto NT, почвообрабатывающе-посевные комплексы с анкерными сошниками Focus TD, пневматические машины точного высева Maestro, самоходные
опрыскиватели Leeb PT, прицепные опрыскиватели
Leeb GS, бункеры-перегружатели Titan UW и другую
технику.
Summary. The article provides information on modern equipment for plant growing, which Horsch
(Germany) offers to farmers in Ukraine. The company
produces Joker RT and Joker HD wheeled harrows, Tiger
cultivators, Pronto DC / AS universal sowing complexes,
Pronto SW sowing systems, Pronto NT seeding complexes, Focus TD combine harvesters, Maestro precision
seeding machines, self propelled sprayers Leeb PT, Leeb
GS trailed sprayers, Titan UW bunkers and other machinery.

Стаття надійшла до редакції 18 серпня 2017 р.

Рис. 7 – Бункер-перевантажувач Titan 34 UW
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Елементна база від компанії
«Bondioli & Pavesi»
У статті наведена інформація про елементну базу, яку виробляє компанія «Bondioli & Pavesi» (Італія). Компанія
реалізує на світовому ринку карданні передачі, редуктори, гідравлічні компоненти, теплообмінники. Компанія
виробляє карданні передачі потужністю від 7 до 265 кВт; аксіально-поршневі насоси для закритого і відкритого
контурів; аксіально-поршневі і гідравлічні двигуни; гідравлічні розподільники; широкий набір компонентів для
обприскувачів; різноманітні теплообмінники та іншу елементну базу для сільськогосподарської техніки.
Ключові слова: Елементна база, сільськогосподарська техніка, компанія «Bondioli & Pavesi», Італія.
Вступ. Надійність сільськогосподарської техніки
залежить від якості елементної бази. В світі елементну
базу – карданні передачі, редуктори, коробки передач, гідравлічні компоненти та інші комплектуючі
виробляє значна кількість фірм. Аналіз конструкцій
машин, які надходять на випробування в УкрНДІПВТ

ім. Л. Погорілого, показує, що в основному машинобудівники використовують елементну базу компанії
«Bondioli & Pavesi».
Основна частина. Компанія «Bondioli & Pavesi»
виробляє якісну і прийнятну за ціною елементну базу
для виготовлення сільськогосподарської техніки, у
© Пономаренко О. 2017
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тому числі широкий типорозмірний ряд карданних
передач, циліндричних та конічних редукторів, редукторів спеціального застосування, гідравлічних насосів,
моторів, гідророзподільників, рульових дозаторів та
теплообмінників. Також український офіс компанії пропонує компоненти для обприскувачів - насоси,
комп'ютерні системи контролю виливу, фільтри, форсунки, вентиляторні блоки.
Карданні вали є одним із основних компонентів
трансмісії (рис. 1). Компанія виготовляє вали з можливістю передачі від 13 кВт/234 Нм до 272 кВт/2600 Нм.
Кожна розмірна група має можливість використання
необхідних запобіжних та обгінних муфт.

6”), хімічні змішувачі, різноманітні форсунки-розбризкувачі.

Аксіально-поршневі Аксіально-поршневі
насоси для закрито- насоси для відкриго контура
того контура

Аксіально-поршневі гідравлічні двигуни змінної продуктивності з похилою шайбою

Аксіально-поршневі гідравлічні
двигуни

Аксіально-поршневі гідромотори з постійним об'ємом циліндра з похилою шайбою

Рис. 3 – Аксіально-поршневі насоси і гідромотори

Рис. 1 – Карданні вали фірми «Bondioli & Pavesi» (Італія)

Ряд стандартних редукторів, які виготовляє компанія, починається з 7 кВт
(4,5кг) і перевищує 265 кВт
(95кг) (рис. 2). Значна кількість редукторів виготовляється за спеціальними
замовленнями виробників
машин. Редуктори компанії
знайшли застосування в
різноманітних
машинах
всесвітньо відомих виробників.
Рис. 2 – Редуктори фірми
Гідравлічні компоненти
«Bondioli & Pavesi» (Італія)
представлені
рядами
шестеренних насосів/моторів, аксіально-поршневих
насосів/моторів, елементами сервопривода (керування) насосами/моторами (гідравлічне/електричне)
(рис. 3). Гідравлічні розподільники, завдяки універсальності, використовуються як на простих машинах
(маніпулятор, екскаватор), так і на тракторах, де
потрібна гідроавтоматика для забезпечення можливості агрегатування з широким рядом причіпного обладнання.
Компанія «Bondioli & Pavesi» продукує широкий
набір компонентів для обприскувачів різного гатунку, в
тому числі насоси різного об'єму (від 6 л/хв до 1600
л/хв) та робочого тиску (рис. 4). Насоси мають різноманітні типи приводу – двигун внутрішнього згорання,
ВВП, гідромотор. Всі насоси мають можливість роботи з агресивними розчинами. Також компанія
«Бондіолі і Павезі» пропонує такі комплектувальні як
всмоктуючі та напірні фільтри, витратоміри (від 3/8” до

Рис. 4 – Роликові насоси НУРRО для малооб'ємних обприскувачів

Одним із напрямків діяльності компанії «Bondioli &
Pavesi» є виробництво широкої гами різноманітних
теплообмінників (рис.5), які застосовують на різному
технологічному обладнанні, в тому числі на:
- сільськогосподарських машинах;
- будівельних і землерийних машинах;
- дорожних машинах;
- машинах для вторинної переробки;
- компресорах;
- вітрових генераторах;
- транспортно-навантажувальних машинах;
- промислових установках і станках.

Рис. 5 – Великогабаритні теплообмінники

Теплообмінники фірми «Bondioli & Pavesi» відрізняються високим коефіцієнтом корисної дії. Вони розробляються і виготовляються на основі специфічних
вимог замовників.
Компанія «Bondioli & Pavesi» пропонує широкий
асортимент алюмінієвих і трубчастих теплообмінників
(рис.6).
Компанія продукує системи «Fan Drive» (рис. 7), які
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представляють собою інтегроване рішення для теплообмінників з вентилятором, який приводиться в дію
гідромотором. На основі сигналів температури, отриманих від системи, електронний блок регулює витрату масла, яке надходить до гідромотора. Це дозволяє
зробити швидкість обертання незалежною від обертів
двигуна внутрішнього згорання, що забеспечує оптимальне управління процесом охолодження і витратами енергії.

Рис. 6 – Алюмінієві і трубчасті теплообмінники

Кожен комплект алюмінієвих теплообмінників з
гідравлічним
приводом
включає гідромотор, електронний блок управління і
датчик
температури.
Система може мати різні
конфігурації, які дозволють
надати оптимальне рішення для всіх застосувань.
Для
забезпечення
системи за будь-якої мож-

ливої конфігурації у випадку відсутності струму управлінням автоматично задається максимальна швидкість обертання вентилятора.
В цілому, компанія «Bondioli & Pavesi» виробляє
широку гамму карданних валів, редукторів, коробок
передач високої якості для сільськогосподарської техніки.
Аннотация. В статье приведена информация об
элементной базе, которую производит компания
«Bondioli & Pavesi» (Италия). Компания реализует на
мировом рынке карданные передачи, редукторы, гидравлические компоненты, детали опрыскивателей,
теплообменники. Компания производит карданные
передачи мощностью от 7 до 265 кВт; аксиально-поршневые насосы для закрытого и открытого контуров
аксиально-поршневые и гидравлические двигатели;
гидравлические распределители; широкий набор
компонентов для опрыскивателей; различные теплообменники и другую элементную база для сельскохозяйственной техники.
Summary. The article provides information on the elemental base produced by Bondioli & Pavesi (Italy). The
company sells cardan gears, gearboxes, hydraulic components, sprayer parts, heat exchangers on the world
market. The company produces cardan transmission
capacity from 7 to 265 kW; axial-piston pumps for closed
and open contours; axial-piston and hydraulic motors;
hydraulic distributors; a wide range of components for
sprayers; various heat exchangers and other elemental
base for agricultural machinery.

Стаття надійшла до редакції 14 вересня 2017 р.

Рис. 7 – Система Fan Drive
компанії “Bondioli & Pavesi
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Тракторні причепи від фірми «Pronar» (Польща)
Стаття містить інформацію про причепи, які випускає і постачає на ринок України фірма «Pronar» (Польща).
Наводиться опис і технічні параметри одноосьових причепів «Pronar» Т654, Т655, Т761, двохосьових причепів
Т653, самоскидних трьохосьових сільськогосподарських причепів «Pronar» Т780, самоскидних сільськогосподарських причепів-тандемів Т693, бортових напівпричепів тандемів Т663; Т679; Т682, сільськогосподарських
причепів з рухомою стінкою Т900 і Т902, причепів для перевезення тварин Т046, розкидачів органічних добрив
N161 і N162, причепів для транспортування рулонів Т022 і Т025, бункерів-перевантажувачів Т740 і Т743; причепів-цистерн, причепів-лісовозів, причепів для перевезення зеленої маси.
Ключові слова: тракторні причепи, фірма «Pronar», (Польща).
Вступ. Фірма «Pronar» є однією з провідних фірм
Європи з виробництва причепів різноманітного призначення. Серед українських споживачів така техніка
користується немалим попитом.
Основна частина. Щоб аграрії України мали повніше уявлення про техніку фірми «Pronar» (Польща),
нижче подається більш-менш детальна інформація

щодо, на нашу думку, найпопулярнішої продукції
фірми.
Одноосьові тракторні причепи Pronar Т654 (рис. 1)
Т655 і Т671 виробляються 5-ма моделями. Їхня вантажопідйомність складає 2500-5000 кг, місткість кузова
– 2,5-8,2 м3. Конструкційна максимальна швидкість
моделі Т654 – до 40 км/год, Т654/1, Т655 і Т671 – до 30
© Ясенецький В., Пономаренко О. 2017
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км/год., Т654/2 – до 25 км/год. Для привода необхідні
трактори потужністю 46/50 кВт/к.с. Причіп Т654
(рис. 1) призначений для використання в невеликих
фермерських господарствах, Т655 – у комунальних, а
Т6671 – у малих і середніх господарствах.

вантажопідйомність 23500 і 16000 кг, місткість кузова
36,57 і 30,8 м3. Номінальна швидкість руху причепів –
40 км/год., а необхідна потужність тракторів для агрегатування – відповідно 133,8/182 (кВт/к.с.) і 91,7/124,8
(кВт/к.с.). Рама причепів виготовлена з прямокутних
профілів конструкційної сталі високої міцності.
Застосована ходова система – типу тандем або тридем з активною системою повороту коліс забезпечує
хорошу маневреність причепа. Конструкційною особливістю причепів Pronar Т900 і Pronar Т902 є застосування рухомої стінки, яка забезпечує швидке вивантаження.

Рис. 1 – Одноосьовий тракторний причіп Т654

Двохосьові тракторні причепи Т653, Т672, РТ606,
РТ608, РТ610, РТ612, Т680 виробляються 19-а моделями. Вантажопідйомність причепів серії Т653 складає
4000-6000 кг, місткість кузова – 4,1-8,2 м3, швидкість
руху – 30-40 км/год., потужність трактора, з яким агрегатується причіп Т653, складає – 42/46 (кВт/к.с.),
система вивантаження – трибічна.
Серія причепів Т672 представлена трьома моделями, які мають вантажопідйомність 8000-10400 кг,
місткість кузова – 9,8-11,8 м3, швидкість руху 30-40
км/год і потребують для привода трактори потужністю
46/50 кВт/к.с.
Чотири моделі причепа серії РТ (рис. 2) мають вантажопідйомність 6000-12000 кг, місткість кузова –
10,1-15,4 м3, робочу швидкість – 40 км/год, систему
вивантаження – трибічну, потужність приводного трактора – 46/50 кВт/к.с.

Рис. 3 – Сільськогосподарські причепи з рухомою стінкою

Самоскидний трьохосьовий бортовий причіп
Pronar Т780 (рис. 4) має вантажопідйомність 16300 кг,
місткість кузова 26 м3, рухається зі швидкістю до 40
км/год., потребує для привода трактор потужністю
110,2/150 кВт/к.с., має трибічну систему вивантаження.

Рис. 4 – Трьохосьовий бортовий причіп Т780

Рис. 2 – Тракторний двохосьовий причіп РT612

Тракторний двохосьовий причіп серії Т650 представлений теж чотирма моделями, має вантажопідйомність – 13100-12980 кг, місткість кузова – 17,2-20,3
м3, допустиму швидкість – 40 км/год, потребує для
привода трактор потужністю 80,3/109,2 кВт/к.с.
Сільськогосподарські причепи з рухомою стінкою
Pronar Т900 і Pronar Т902 (рис. 3) мають відповідно

Розкидачі органічних добрив фірми Pronar виробляються 10-ма моделями. Їхня вантажопідйомність
складає 6000-14000 кг, місткість бункера – 4-14 м3.
Вони потребують для привода від 50/68 до 108/147
кВт/к.с. Розкидачі серії N162 і N262 мають бункер прямокутного перерізу, N161 – конічного.
Розкидачі N 262 обладнуються горизонтально розташованими бітерами і двома дисками великого діаметра (рис. 5). Розкидачі N161 обладнуються вертикально розташованими бітерами (рис. 6).
Бункери-перевантажувачі зерна Т740 і Т743 призначені для транспортування зерна, перевантаження
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зерна від комбайнів у вантажні автомобілі, а також для
завантаження посівного матеріалу в сівалки.
Електронна система зважування дозволяє вести точний облік перевантажуваного зерна.

3415 мм. Завдяки такій вантажомісткості і вантажопідйомності перевантажувачі Pronar можуть вмістити
кілька зернових бункерів комбайнів або обслужити
групи з декількох комбайнів, які працюють паралельно.

Рис. 5 – Розкидач органічних добрив N 262

Рис. 8 – Бункер перевантажувач Pronar Т743

Рис. 6 – Розкидач органічних добрив N 162/2

Тракторні причепи для перевезення зеленої маси
Pronar Т400 (рис. 9) мають місткість 40 м3; вантажопідйомність – 14550 кг; можуть рухатись зі швидкістю
до 40 км/год: потребують для привода 118/160
кВт/к.с. Дерев’яна підлога обладнана ланцюговим
конвеєром; підвіска виконана як «тандем» з параболічними ресорами і пасивно керованою задньою віссю.
Тандемна підвіска рівномірно розподіляє навантаження, щоб тиск на грунт залишався незначним. Причіп не
пошкоджує дернину під час поворотів. Задній борт відкривається гідравлікою. Додаткова опція - замість
заднього борта установлюються дозувальні вальці.

Продуктивність розвантаження обох моделей бункерів-перевантажувачів складає 200-400 тонн за годину залежно від перевантажуваного матеріалу.
Перевантажувач Т740 (рис. 7) має дві ходові осі,
бункер об'ємом 28 м3, загальну масу 23 тонни і вантажопідйомність 15 тонн. Навантажувальна висота
верхнього краю платформи від поверхні становить
3400 мм.

Рис. 9 – Причіп для перевезення зеленої маси Т400

Рис. 7 – Бункер-перевантажувач Т740

Потужний перевантажувач Pronar Т743 (рис. 8) має
три ходові осі. Його вантажна платформа має вісім
точок опори. Навантажувач Pronar Т743 має допустиму загальну масу 33 тонни, вантажопідйомність 22,7
тонн і вантажомісткість 34 м3. Навантажувальна висота
верхнього краю платформи від поверхні становить
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Тракторні причепи для перевезення рулонів виробляються в 14-ти модифікаціях (рис. 10). Зокрема, вантажопідйомність причепів серії Т022 і Т025 – від 7360
до 9040 кг, швидкість руху – до 40 км/гол., агрегатуються з тракторами потужністю 53,5/72,8 кВт/к.с.
Тракторні причепи для перевезення рулонів Т023 і
Т026 налічують шість моделей, їхня вантажопідйомність складає від 11300 до 13720 кг. Рулони розташовуються на платформі двома шарами. Швидкість руху
причепів – до 40 км/год., вони потребують для привода трактор потужністю від 61/83 до 68,8/93,6 кВт/к.с.
Компанія Ргопаг виробляє причепи для перевезення рулонів вантажопідйомністю від 7 (причіп Т022) до

27
18,5 тонн (Т028КМ). Вони користуються великою
популярністю в багатьох країнах світу. Це двохосьові
причепи (Т022, Т025), трьохосьові (Т023, Т026) і типу
"тандем" (Т024). Конструктори компанії Pronar здійснили модернізацію причепів для перевезення рулонів
з серії Т з метою підвищення безпеки вантажу, який
перевозиться. Удосконалені причепи для перевезення
рулонів відрізняються літерою "М" у назві: Т022М,
Т023М, Т025М і Т026М (рис. 10). Причепи мають профільовані бічні ранти і нову двоточкову систему кріплення захисних огороджень, яка зменшує ризик протирання, пошкодження або зісковзування рулонів,
обмотаних плівкою. Це дозволяє відмовитися від
стяжних ременів, бо вони заважають під час завантаження причепа. Також посилена плита підлоги (до 4
мм товщини), що значно підвищило стійкість до
деформації.

мів 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 м3
(VМР10, VМР10S, VМР5S, VМР5SТ). Кормороздавачі
Pronar (рис. 12) забезпечують належне подрібнення і
змішування корму, точне і пропорційне дозування
інгредієнтів.

Рис. 12 – Фермський комбайн VМР5S

Рис. 10 – Тракторний причіп для перевезення рулонів Т026

Для повного циклу заготівлі кормів компанія Pronar
пропонує причепи для транспортування рулонів з різними технічними характеристиками.
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 (рис. 11) на підвісці тандем з гідравлічно висувною платформою з переднім гідравлічно керованим завантажувальним пристроєм забезпечує ефективний спосіб навантаження і транспортування рулонів соломи.

Причепи-цистерни Т314, Т315 і Т316 мають вантажопідйомність 4400-6600 кг, місткість цистерни –
4000-6000 м3, швидкість руху – 40 км/год. (рис. 13).
Продуктивність компресора – 4350-6150 м/хв., час
наповнення цистерни – 4-5 хв.

Рис. 13 – Причіп-цистерна Т316

Для перевезення тварин фірма випускає три моделі причепа Т046 (рис. 14).

Рис. 11 – Самозавантажувальний причіп ТВ4

Кормороздавачі-змішувачі Pronar VMP призначені
для роботи як на великих так і невеликих фермах. Вони
обладнуються вертикальними робочими органами.
Pronar виробляє різні моделі кормороздавачів, у яких
застосовується низка рішень, що випливають із заду-

Рис. 14 – Причіп для перевезення тварин

Одноосьовий причіп Т046 є найменшим з цих
моделей. Його вантажопідйомність складає 3700 кг,
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для агрегатування необхідний трактор потужністю
21/28,6 кВт/к.с.
Двохосьовий причіп Т046/1 може перевозити до 10
тварин. Його вантажопідйомність складає 960 кг, для
агрегатування необхідний трактор потужністю
30,6/41,6 кВт/к.с.
Двоосьовий причіп Т046/2 має вантажопідйомність
8500 кг, для привода необхідний трактор потужністю
47,8/65 кВт/к.с. Рухаються причепи Т046, Т046/1 і
Т046/2 зі швидкістю до 40 км/год.
Причіп-лісовоз Pronar Т644/1 має вантажопідйомність 8000 кг, місткість – 10,5 м3, рухається зі швидкістю 30 км/год., для привода необхідний трактор
потужністю 58,8\80 кВт/к.с. (рис. 15).

Рис. 15 – Причіп-лісовоз Т644/1

Висновок. Фірма Pronar (Польща) виробляє широку гаму сільськогосподарських тракторних причепів
різноманітного призначення, які можуть задовольнити
широкий діапазон потреб споживачів.

Аннотация. Статья содержит информацию о прицепах, которые выпускает и поставляет на рынок
Украины компания «Pronar» (Польша). Приводится
описание и технические параметры одноосных прицепов «Pronar» Т654, Т655, Т761, двуосных прицепов
Т653, самосвальных трехосных сельскохозяйственных прицепов «Pronar» Т780, самосвальных сельскохозяйственных прицепов тандемов Т693, бортовых
полуприцепов тандемов Т663; Т679; Т682, сельскохозяйственных прицепов с подвижной стенкой Т900 и
Т902, прицепов для перевозки животных Т046, разбрасывателей органических удобрений N161 и N162,
прицепов для транспортировки рулонов Т022 и Т025,
бункеров-перегружателей Т740 и Т743; прицеповцистерн, прицепов-лесовозов, прицепов для перевозки зеленой массы.
Summary. The article contains information on trailers
manufactured and supplied to the Ukrainian market by
Pronar (Poland). The description and technical parameters of the single-axle trailers Pronar T654, T655, T761,
T653 two-axle trailers, Pronar T780 three-axle farm trailers, T697 tandem trailers, trailers T663; T679; Т682, agricultural trailers with a movable wall T900 and Т902, trailers for the transport of animals Т046, spreaders of organic fertilizers N161 and N162, trailers for transportation of
rolls Т022 and Т025, bunkers-reloaders T740 and Т743;
tanks trailers, timber trailers, trailers for transportation of
green mass, and other equipment.
Стаття надійшла до редакції 4 вересня 2017 р.

УДК 662.766.31/38

Мінаєв В., директор (НВП «Агроресурси»)

Дизельні генератори та електрогенератори
аграріям України від НВП «Агроресурси»
Однією із проблем для фермерів України є електрозабезпечення в польових умовах для виконання зварювальних та інших робіт. Для вирішення питання енергозабезпечення в польових умовах ТОВ «Агроресурси» пропонує широку гаму електрогенераторів. Фірма реалізує на ринку України електрогенератори різної потужності:
AW65 AVR, AW50 AVR, AW42 AVR, AV38, AV27, AV25, AV-18 і AV15. Електрогенератори Агровольт мають європейські сертифікати і виготовляються на заводі FOGO в Польщі. Генератори Агровольт агрегатуються з тракторами різних моделей потужністю від 40 к.с. Генератор AgroWeld комплектується зварювальним модулем Sincro
і добре підходить для використання в фермерських господарствах.
Ключові слова: Генератори, електрогенератори, ТОВ «Агроресурси», Україна.
Вступ. Нині однією із проблем фермерського господарства є електрозабезпечення виконання різноманітних робіт в польових умовах. Для вирішення названої проблеми ТОВ «Агроресурси» рекомендує серію
електрогенераторів моделі AW і AV та генератор Agro
Weld ARC 400 TDC зі зварювальним модулем ARC 400
TDC.
Нижче приводиться опис названих технічних засобів.

Основна частина. Для електрозабезпечення
виконання різних робіт в польових умовах ТОВ
«Агроресурси» пропонує електрогенератори різної
потужності та характеристик: AW65 AVR, AW50 AVR,
AW42 AVR, AV38, AV27, AV25, AV-18 і AV15.
Генератори Агровольт - це високоякісна сертифікована європейська техніка, виготовлена на заводі
FOGO в Польщі. Всі деталі виробляються бездоганно
на високоточному обладнанні. Агрегати комплек© Мінаєв В. 2017
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туються лише деталями від кращих виробників з
дотриманням найвищих стандартів якості. Генератори
Агровольт створені фірмою FOGO спеціально для
використання в сільському господарстві. Вони сумісні
з будь-якими видами тракторів.

з трьома розетками (1 шт. - 380 В, 2шт. - 220В). На
практиці генератор впевнено працює з трактором
МТЗ-82.

Рис. 2 – Електрогенератор AV38
Рис. 1 – Електрогенератори НВП «Агроресурси»

Електрогенератори навішуються на тракторах
потужністю більше 40 к.с.
Генератор AgroWeld ARC400TDC зі зварювальним
модулем Sincro - це ідеальний варіант для аграрних
господарств, який поєднує в собі відразу два рішення:
це генератор для перетворення механічної енергії від
вала відбору потужності трактора в електричну плюс
зварювальний апарат. Застосування агрегата досить
широке - практично будь-яке фермерське господарство, яке має трактор потужністю від 40 к.с., може
поєднати їх для енергопостачання.
Для більшої зручності при використанні реалізована панель індикації мотогодин, сили струму, напруги
та частоти.
AgroWeld ARC400TDC - якісне обладнання, вироблене в Європейському союзі, відповідає всім робочим
нормам та характеристикам.
Технічні характеристики:
Генератор:
Потужність 3 фази: 10 кВА
Потужність 1 фаза: 4 кВА
Частота: 50 Гц
Напруга: 3ф - 400 В, 1Ф - 230 В
Номінальний струм: 14,4 А (3 фази), 17,4 А (1 фаза)
Тип передачі: шестерна
Розетки: ІР44, 16А
Корпус: ІР54
Зварювальний модуль:
Зварювальний струм: макс. 400 А
Напруга холостого ходу: 70 В
Робоча напруга зварювального струму: 21.6 - 36 В
Робочий час: 35%
Сила валу відбору потужності в режимі зварювання: від 30 к.с.
Вимоги до трактора:
Сила валу відбору потужності: 40 к.с.
Рекомендована потужність трактора: 70 к.с
Частота обертання валу відбору потужності: 430
об/хв.
Агровольт AV38. Це трьохфазний генератор на
трактор з рекомендованою потужністю 100 к/с (75кВт)
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Характеристики:
Номінальна потужність 3ф~ - 38 кВА (30,4кВт)
Номінальна потужність 1ф~ -15,2 кВА (15,2 кВт)
Номінальна напруга - 400 В / 230 В
Частота струму - 50 Гц
Номінальний струм - 54,8 А 3ф~
- 66,1 А 1ф~
Розмір - 1130x800x932 мм
Вага - 211 кг
ТИП ГЕНЕРАТОРА - синхронний
Рівень захисту - ІР 23 (це означає захист від бризок
при нахилу на 60° від вертикалі та від потрапляння сторонніх тіл D > 12,5мм)
РЕДУКТОР
Тип - шестеренний
Трансмісійне масло – SAE 80W - 90
Кількість масла у редукторі - 0,7 л
Частота обертання ВВП - 430 об/хв.
Рекомендована потужність двигуна -100 к/с (75кВт)
Потужність валу відбору - 60 к/с (45кВт)
СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ:
4-х полюсний автомат захисту від перевищення
струму
Автомат захисту від враження струмом (ПЗВ)
Термовимикач 230 В - 2 шт.
ЗАХИЩЕНІ РОЗЕТКИ:
- 3-ф~400В (до 32А) -1 шт.
- 1-ф~230В ( до 16А) - 2 шт.
ПАНЕЛЬ ІНДИКАЦІЇ показує:
напругу; силу струму; потужність; частоту струму;
лічильник мотогодин.
Висновок. В цілому, ТОВ «Агроресурси» пропонує
радикальне рішення для забезпечення електрозабезпечення в польових умовах фермерських господарств.
Аннотация. Одной из проблем для фермеров
Украины является электроснабжение в полевых условиях для выполнения сварочных и других работ. Для
решения вопроса энергообеспечения в полевых условиях ООО «Агроресурс» предлагает широкую гамму
электрогенераторов. Фирма реализует на рынке
Украины электрогенераторы различной мощности:
AW65 AVR, AW50 AVR, AW42 AVR, AV38, AV27, AV25,
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AV-18 и AV15 Электрогенераторы Агровольт имеют
европейские сертификаты и изготавливаются на
заводе FOGO в Польше. Генераторы Агровольт агрегатируются с тракторами различных моделей мощностью от 40 л.с. Генератор AgroWeld комплектуется
сварочным модулем Sincro и хорошо подходит для
использования в фермерских хозяйствах
Summary. One of the problems for Ukrainian farmers
is electrical supply in the field for welding and other works.
To solve energy supply problems in the field, LLC
"Agroresursy" offers a wide range of electric generators.

The company sells various power generators on the
Ukrainian market: AW65 AVR, AW50 AVR, AW42 AVR,
AV38, AV27, AV25, AV-18 and AV15 Electric generators
Agrovolt have European certificates and are manufactured at the FOGO plant in Poland. Generators Agrovolt
are aggregated with tractors of different models with a
capacity of 40 hp The AgroWeld generator is equipped
with a Sincro weld module and is well-suited for use in
farms.
Стаття надійшла до редакції 18 вересня 2017 р.

Інноваційні технології в АПК
УДК 664.724.001.8

Кравчук В., д-р техн. наук, проф., чл.-кор. НААН України, Занько М., канд. техн. наук, Лисак О., інженер
(УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого), Бобик С. менеджер з маркетингу (“АГ-БАГ-УКРАЇНА”)

Дослід ження технології зберігання зерна
в поліетиленових рукавах
Cтаття містить інформацію про результати досліджень зберігання зерна в поліетиленових рукавах без доступу повітря, технічні засоби та технологічне обладнання для закладання зерна в рукави, контроль стану зерна
протягом зимового періоду зберігання, особливості вивантаження зерна із рукавів, а також про переваги такої
технології порівняно з іншими технологіями зберігання зерна. Впровадження технології зберігання зерна в
поліетиленових рукавах передбачає виконання таких операцій: підготовка майданчика до зберігання зерна в
рукавах; транспортування зерна до місця завантаження; завантаження зерна в рукави; зберігання зерна в
рукаві.
Ключові слова: зберігання зерна, технологія, поліетиленові рукави, зернопакувальна машина, технологічні
режими, якість зерна.
Проблеми якісного та ефективного збереження зерна на сучасному етапі зерновиробництва в
Україні. Зрослі валові врожаї за останні роки в Україні
[1] стали певною мірою проблемою для зерновиробників – де і як його зберегти, оскільки брак потужностей спеціалізованих зерносховищ для зберігання
зернових у державі нині сягає 5-7 млн. тонн.
Більшість сільськогосподарських підприємств, які
займаються виробництвом зерна, часто не мають відповідної бази для належної первинної переробки і зберігання зерна. Тому вони вимушені користуватися
послугами потужних спеціалізованих зернопереробних підприємств [2-5]. Однак, зведення такого спеціалізованого технологічного комплексу і його інфраструктури потребує значних капіталовкладень, дорогого технологічного обладнання і тривалого періоду,
що також призводить до росту собівартості зерна.
Аналіз останніх досліджень, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми. Система зберігання урожаю зернових, яка дісталась у спадок Україні,
базувалась на великих промислових елеваторах.
Витрати сільськогосподарських підприємств і фермерів на збереження зерна на елеваторах зменшують
рівень рентабельності виробництва зернових, раціо-

нальний рівень якої повинен бути щонайменше 40 %.
Тільки така рентабельність створює необхідні умови
для оновлення основних фондів та застосування технологій, які дозволяють підвищувати врожайність.
Одним із можливих виходів із такої ситуації для виробників є організація зберігання зерна в самому господарстві із застосуванням відповідних технологій,
зокрема, технології зберігання зерна в поліетиленових
рукавах.
Основний технологічний принцип зберігання в
поліетиленових рукавах – це зберігання зерна в герметичних поліетиленових мішках (рукавах) великої
місткості без доступу повітря. У всякому зерні наявні
біотичні компоненти: плісеневі грибки, комахи і мікроорганізми. У цього негативного явища є одна, позитивна для нашої технології, особливість: під час респіраторних процесів (дихальних процесів, властивих
також і для зерна) споживається кисень, наявний в
рукаві в стартовий період початку зберігання і утворюється вуглекислий газ. Зі збільшенням періоду зберігання вміст кисню різко зменшується до нуля, а вміст
вуглекислого газу стає максимальним (виходячи з тієї
кількості кисню, яка була наявною в загерметизованому мішку на початку зберігання). Внаслідок цього мік-
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роклімат всередині поліетиленового рукава змінюється і стає неприйнятним для появи та розвитку комах,
шкідників і плісеневих грибків. А оскільки герметичність мішка в процесі зберігання не порушується, то це
й забезпечує ефект «консервації» зерна в середовищі
мінімальної кількості вуглекислого газу. Така герметична система виправдовує цей принцип зберігання
зерна сухим у мішках. Якісна зміна складу середовища
зерна призводить до пригнічення і призупинення процесів життєдіяльності всіх біологічно активних організмів всередині зернової маси.
Ця технологія використовується більш ніж у 20 країнах світу, зокрема Німеччині, Чехії, Австралії, Бразилії,
Канаді, Чілі, Китаї, Франції, Індії, Казахстані, Парагваї,
Росії, США і дозволила в останній час щорічно зберігати понад 40 млн тонн зерна. В Україні зберігання зерна
в поліетиленових рукавах також застосовується в
значних об’ємах.
Мета роботи – дослідити основні технічні засоби
та технологічні етапи реалізації технології зберігання
зерна в поліетиленових рукавах.
Виклад основного матеріалу досліджень.
Реалізація технології передбачає виконання таких операцій:
- підготовка майданчика до зберігання зерна в
рукавах;
- транспортування зерна до місця завантаження;
- завантаження зерна в рукав;
- зберігання зерна в рукаві;
- подальше вивантаження зерна із рукава в технологічний транспорт.
Технічне обладнання та технічні засоби технології зберігання в поліетиленових рукавах. Для
реалізації етапів технології використовуються:
- бункер-перевантажувач зерна в агрегаті з трактором для транспортування зерна від зернозбирального
комбайна або з майданчика чи складу тимчасового
зберігання зерна і завантаження зерна в бункер зернопакувальної машини;
- багатошарові поліетиленові рукави для зберігання зерна;
- зернопакувальна машина для завантаження
зерна в рукави;
- зернорозпаковувальна машина для вивантаження
зерна із рукавів, яка розрізає рукав з одночасним
боковим вивантаженням зерна і укладанням використаної плівки в рулон.
Особливості підготовки майданчика до зберігання зерна в рукавах. Технологія зберігання зерна в
поліетиленових рукавах реалізується на спеціально
підготовлених майданчиках з твердою поверхнею в
польових умовах або на території складу. Перед укладанням рукавів майданчик повинен бути очищений від
стерні, сухої трави, гострих предметів (каміння, гілки
тощо), які можуть механічно пошкодити плівку, а також
оброблений безводним аміаком для знищення гризунів. Поверхня майданчика – утрамбована і рівна для
запобігання утворення складок, які можуть стати місцем розриву рукава. Майданчик повинен мати дренажний канал, щоб уникнути накопичення води після
випадання природних опадів. Повинні бути виконані
вимоги протипожежної безпеки: біля майданчика не
повинно бути скирт соломи. Майданчик оборюють
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захисною смугою. Підготовка зерна до зберігання
може полягати (за необхідності) в його очищенні,
сушінні до гранично допустимої вологості та транспортуванні до місця зберігання.
Поліетиленовий спеціалізований рукав призначений для герметичного зберігання зерна – без
доступу повітря (рис. 1).

Рис. 1 – Поліетиленові рукави із зерном на тимчасовому
майданчику

Рукав є складовою технологічного комплексу
машин та обладнання, призначених для заповнення
зерном рукава на спеціально підготовлених майданчиках з твердою поверхнею. У процесі використання за
призначенням він технічного обслуговування не
потребує. Але в процесі зберігання зерна необхідно
дотримуватись вимог щодо: попередження застосування у відношенні до нього агресивних рідин; усунення з його поверхні можливих атмосферних забруднень; наявності біля нього високотемпературних джерел,зокрема – відкритого вогню. Рукав – тришаровий,
поліетиленовий. Він захищає зерно від природного й
атмосферного впливу. Зовнішній шар – білий, відбиває сонячні промені, забезпечує прохолоду всередині
рукава. Внутрішній – чорний шар плівки – попереджає
доступ сонячних променів, а всі три шари плівки діють
як захист від води та вологи. Плівку виготовляють із
особливих смол, які містять інгібітори ультрафіолетового опромінення, і протягом довгих місяців перебування під сонцем вона не тоншає, не витягується і не
псується. Під час заповнення зерном більша частина
повітря витісняється із рукава. Потім, внаслідок
дихального процесу, зерно використовує залишки
кисню в поліетиленовому рукаві в просторі між насінням, насичуючи та збагачуючи неактивну (міжзернову)
атмосферу рукава вуглекислим газом. Внаслідок
цього сповільнюються ендогенні метаболічні процеси,
які допомагають зберегти зерно в бажаному для нас
стані протягом тривалого часу. Рукав, наповнений
зерном, небезпеки для персоналу та якості зерна, що
зберігається в ньому, не становить. Протягом усього
часу зберігання зерна змін агрегатного стану поліетиленової плівки та негативного впливу на екологію не
спостерігається.
Рукави витримують навантаження від дії завантаженого в них зерна та в певній мірі розтягуються без
надмірної деформації. Крім того вони забезпечують:
– збереження еластичності матеріалу рукава –
поліетилену;
– опір старінню поліетилену та втомі під час трива-
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лого перебування на відкритому майданчику;
– вологостійкість та герметичність;
– стійкість до механічних пошкоджень та проколів
від дії зовнішніх чинників (птахи, гризуни, кліщі).
Впродовж останніх років, коли спостерігається
збільшення валового виробництва зерна в Україні,
використання поліетиленових рукавів (місткістю до
200 тонн) збільшилось. Використовуються рукави як у
дрібних, так і в потужних господарствах (підприємствах).
Особливо привабливе використання рукавів у дрібних господарствах, оскільки затрати на довготривале
зберігання 1 тонни зерна (за результатами досліджень
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого) становлять всього 31,16
грн. Тоді як підготовка та зберігання 1 тонни зерна
кукурудзи на елеваторі України становить 365 гривень.
Постачальником рукавів BUDISSA BAG на території
України є компанія АГ-БАГ-УКРАЇНА (табл. 1).
Таблиця 1 – Основні технічні характеристики поліетиленових рукавів для зберігання зерна

Рис. 3 – Технологічна схема роботи зернопакувальної машини

Таблиця 2 – Показники призначення
зернопакувальних машин
Показник призначення
Марка машини

Виробник або
постачальник
1

Компанія
„АГ-БАГ-УКРАЇНА”

Діаметр, Довжина, Товщина, мм Місткість, т
м
м
2

3

4

5

2,74

60

0,250

210

2,74

75

0,250

260

3,05

75

0,250

320

Рукави Budissa Bag X-Treme виготовлені за новітньою технологією з використанням виключно первинної
сировини, товщина плівки складає від 150 до 200 мкм,
залежно від діаметра рукава. Особливе значення
надається таким параметрам, як межа міцності під час
розтягування, опір розриву та опір розростанню тріщин. Компанія „АГ-БАГ-УКРАЇНА” виробляє рукави діаметром 1,95; 2,40; 2,70; 3,00; 3,3 і 3,6 м.
Технічне обладнання для завантаження зерна в
поліетиленові рукави реалізує на ринку України компанія “АГ-БАГ-УКРАЇНА” і “Завод Кобзаренко” (рис. 2-3;
табл. 2).

Рис. 2 – Завантажувач зерна в рукав Akron E 9400D

Для завантаження сухого зерна в рукава компанія
„АГ-БАГ-УКРАЇНА” пропонує завантажувачі Akron E
9400D і Agro Bag U250, продуктивність яких складає 250
т/год; діаметр шнека 410 мм; потужність трактора 80-120
к.с.; діаметр рукава - 2,7 м. Відрізняються завантажувачі
місткістю приймального бункера: у Akron E 9400D - 2 м3; а
у Akron Bag – U250 - 2.6 м3.

Значення показника
Akron Е-9400D /
Agro Bag U250

ЗПМ-180

Виробництво
підприємство-виробник
Тип машини
Агрегатування

ТОВ «Завод
«АГ-БАГ-УКРАЇНА»
Кобзаренка»
Причіпна
Причіпна
Трактор, тяговий Колісний трактор,
клас 3
тяговий клас 3
Продуктивність, т/год
250
252,4
Об’єм бункера, м3
2 / 2,6
2,0
Діаметр шнека машини, мм
410
400
Частота обертання ВВП,
540
540
об/хв.
Габаритні розміри, мм:
– довжина
4260 / 3855
4290
– ширина
3200 / 3185
3500
– висота
3100 / 2780
2900
Колія, мм
1940
2300
Маса, кг
1300
1300

Завантажувачі AGRO BAG U250 виготовляються
компанією АГ-БАГ-УКРАЇНА.
Зернозавантажувальна машина отримує привод
від вала відбору потужності трактора (рис. 3). Трактор,
працюючи на холостому ходу, приводить у рух завантажувальний шнек машини , який переміщає зерно з
приймального бункера – до спрямовувального пристрою і далі – до поліетиленового рукава, наповнюючи
його зерном. Під час завантаження рукава трактор із
машиною, під тиском зернової маси, просувається
вперед. Продуктивність завантаження за 1 годину
основного часу досягає 250 тонн. Зернопакувальні
машини, разом з рукавом, агрегатуються з колісними
тракторами загального призначення мінімальної
потужності 45 к.с., з частотою обертання вала відбору
потужності (ВВП) на рівні 540 об/хв.
Зернопакувальні машини, як правило, виготовляються типорозмірними рядами з широким діапазоном місткості бункера: від 8 м3 до 25 м3 і більше.
Машини за конструкцією близькі між собою і різняться
лише виконанням окремих вузлів.
Завантажують зерно в зернопакувальну машину перевантажувальними бункерами або іншими
навантажувачами зерна (рис. 4) на висоту до 4,5 метрів.
Основні показники призначення бункерів-перевантажувачів ряду фірм для завантаження зерна в зерно-

№ 9 (96) вересень 2017 р.

35
пакувальну машину представлені в таблиці 3.

альними позначками, нанесеними на поверхні рукава.
Технічні засоби для розвантаження зерна із
поліетиленових рукавів. Зерно з поліетиленових
рукавів вивантажують шнековими розвантажувачами
(рис. 6). Вони агрегатуються з колісними тракторами
загального призначення з частотою обертання ВВП
540 об/хв. Основними складовими частинами розвантажувача є рама з колесами та причіпними пристроями, механізм подачі зерна, вузол намотування поліетиленової плівки, розвантажувальний конвеєр, гідросистема та привод. На рамі монтуються всі вузли та
механізми розвантажувача.

Рис. 4 – Завантаження зерна в зернопакувальну машину універсальним навантажувачем SCORPION-6030 CP (компанія CLAAS)

Таблиця 3 – Показники призначення
бункерів-перевантажувачів зерна
розванФірма-виробник Місткість 3 Продуктивність, Час
таження,
(держава)
бункера, м
т/год
хвилин
„Kinze”
(Німеччина)
„Bergmann”
(Німеччина)
„Richiger”
(Аргентина)
„Agromec”
(Аргентина)
„Cestari”
(Аргентина)
„Pronar”
(Польша)

30 - 37

650 - 850

Ходова
система

2,3

Одновісна

21 - 25

400 - 450

2,8

Одновісна,
тандем

20 - 27

310

3,3 – 4,4

Тривісна

10 - 28

100 - 300

3,5 - 5

9 - 27

150 - 450

3

Одновісна,
двовісна
Одновісна,
тандем

28

200 - 400

3,5 - 7

Тандем

Машини різних фірм за загальним конструкційним
компонуванням дуже подібні між собою і відрізняться
лише незначним конструкційним виконанням окремих
вузлів та агрегатів.
Порядок роботи під час стикування рукава із
зернопакувальною машиною. Перед завантаженням зерна поліетиленовий рукав закріпляють на корпусі спрямувавального пристрою машини за допомогою еластичних тросів. Тиск в шинах коліс машини
повинен бути від 245,16 кРа до 274,58 кРа, в гальмівній гідравлічній системі трактора – не менше 9806,6
кРа. Машина отримує привод від вала відбору потужності трактора. Трактор, працюючи на холостому ходу,
приводить у рух завантажувальний шнек машини, який
переміщує зерно з приймального бункера до спрямувувального пристрою і далі
– до поліетиленового рукава, наповнюючи його зерном.
Контроль
якості
наповнення рукава зерном. Щільність наповнення рукава зерном
регулюється гальмівною
системою
зернопакувальної машини. При
цьому оператор слідкує за
ступенем
розтягування
плівки рукава у вертикаль- Рис. 5 – Контроль щільності
заповненого рукава у вертиній (рис. 5) та горизонталь- кальній площині за допомоній площинах за спеці- гою спеціальної мірної лінійки

Рис. 6 – Шнековий розвантажувач Akron EXG 300

Опис технологічного процесу розвантажувача.
Основу розвантажувального конвеєра становить шарнірно-розкладний шнек, яким керують за допомогою
гідроциліндра.
Механізм подачі переміщує зерно до приймального патрубка розвантажувального конвеєра. Він складається з двох горизонтальних шнеків - правого і лівого. Приводяться шнеки розвантажувача у дію від вала
відбору потужності енергетичного засобу через карданний вал.
Вузол намотування плівки являє собою стальний
барабан, який приводиться в дію гідромотором.
Гідравлічне обладнання розвантажувача працює
від гідронавісної системи трактора. Управління обладнанням здійснюється важелем розподільного механізму.
Перед початком розвантаження виконуються підготовчі роботи: розкривається і кріпиться на барабані
рукав та встановлюється різак для розрізання плівки
рукава у його верхній частині.
Трактор, працюючи на холостому ходу, приводить у
рух механізми розвантажувача і зерно переміщується
до розвантажувального патрубка. Барабан вузла
намотування плівки приводиться у дію від гідромотора.
Особливості розвантаження. Змінюючи частоту
обертання барабана за допомогою регулятора,
необхідно слідкувати, щоб верхній рівень зерна перед
барабаном не перевищував його висоту. Її перевищення приводить до попадання зерна під плівку під
час намотування рукава на барабан, збільшення
об’єму намотуваної плівки і неможливості машини
виконувати розвантаження рукава. За таких умов розвантажувач починає переміщуватися, тягнучи за
собою зчеплений трактор. Автоматичне розвантаження проводиться до тих пір, поки горизонтальний шнек

№ 9 (96) вересень 2017 р.

36
підхоплює зерно. Залишок зерна на рукаві може становити до трьохсот кілограм. Остаточне розвантаження зерна відбувається вручну: для цього на опорний
кожух розвантажувального шнека кріпиться приймальний бункер.
Основними особливостями конструкції розвантажувачів є: застосування вузла намотування плівки,
значна висота завантаження (від 3,4 м до 4,8 м) та
зручне переобладнання машин з робочого положення
в транспортне. Машини за загальним конструкційним
компонуванням близькі між собою (табл. 4).
Таблиця 4 – Показники призначення шнекових розвантажувачів рукавів
Значення показника
Показник

марка шнекового розвантажувача
Akron EXG 300 /
Agro Bag V280

Тип машини
Агрегатування

ЗРМ-180

Причіпна
Колісний трактор, тяговий клас
14 кН

Частота обертання ВВП, об/хв

540

540

Продуктивність, т/год

280

180

Травмування зерна, %

0,25

0,27

Залишок зерна в рукаві, %

0,5

0,6

Діаметр шарнірно-розкладного шнека, мм

430

400

Діаметр горизонтального
шнека, мм

270/276

250

Висота завантаження, мм

4500

4200

Вузол намотування рукава:
– довжина барабана, мм
– діаметр, мм

4435
168

4460
165

Габаритні розміри в
робочому/транспортному
положенні, мм:
– довжина
– ширина
– висота
Маса, кг

6000/6000
3050/4900
2850/5500

3800/6700
5600/2500
4700/3600

2260

1900

Окремо слід відмітити машини, які застосовуються
не тільки для розвантаження поліетиленових рукавів,
але також можуть застосовуватися для завантаження
зерна в транспортні засоби з твердої рівної поверхні
на токах і в складських приміщеннях. При цьому регулюється і ширина підбирання зерна, що дозволяє розвантажувати поліетиленові рукави діаметром 2700 мм
та 3000 мм.
За результатами досліджень встановлено, що терміни зберігання зерна пшениці і кукурудзи, залежать
від вологості зерна (табл. 5): зі збільшенням терміну
зберігання зерна в рукаві ризик збільшення негативного впливу збільшується, а терміни зберігання –
зменшуються.
Переваги технології
1. Технологічні:
- немає вимушених зупинок збиральної компанії
через відсутність вільної площі в складах для зерна, на
критих токах та дефіцит транспорту для вивезення
зерна від комбайна;
– можливість зберігання як сухого зерна, так і з підвищеною вологістю;
– відсутність необхідності транспортування зерна
та зерна з підвищеною вологістю в інше господарство
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(для сушіння);
– немає необхідності транспортування зерна для
зберігання на елеватор;
– можливість роздільного зберігання зерна певного сорту;
– відсутність партії зерна в зберіганні, яке не ідентифіковано по своїх характеристиках певним підприємством;
– отримання на виході зерна більш високої якості
завдяки післязбиральному достиганню в рукавах;
– безпечний дешевий спосіб зберігання зерна з
розміщенням його на будь-якому полі або очищеному
майданчику;
– термін зберігання зерна за нормованої вологості
– до 9 місяців;
– зерно не потребує фумігації, оскільки атмосфера
зберігання зерна насичена вуглекислим газом.
Таблиця 5 – Рівень ризиків залежно від тривалості
зберігання зерна в поліетиленових рукавах
Рівень ризику
Тип зерна
Соя - кукурудза - пшениця:
вологість зерна – 14%**
Соняшник – 11%
Соя - кукурудза - пшениця:
вологість зерна – 14-16 %**
Соняшник – 11-14%
Соя - кукурудза - пшениця:
вологість зерна > 16 %**,
Соняшник – > 14%

відсутній*

низький

середній

6 місяців

12 місяців

18 місяців

2 місяці

6 місяців

12 місяців

1 місяць

2 місяці

3 місяці

* для насіннєвого зерна даний показник повинен бути менше
на 1-2%;
** пшеницю з вологістю більше 14% не рекомендується зберігати
протягом значного часу.

2. Економічні
– скорочення транспортних витрат;
– виключення затрат на зберігання зерна на елеваторі;
– можливість представлення власного зерна (яке
знаходиться на території підприємства) банкам і страховим компаніям як застави для отримання кредиту.
На сайті http://graincalc.ag-bag.ua/ читачі можуть
порахувти чи вигідно буде їм зберігати зерно в рукавах.
Висновки.
Використання спеціальних багатошарових поліетиленових рукавів забезпечує якісне зберігання зерна
зернових колосових культур, кукурудзи і сої тривалий
час. Ця технологія відповідає сучасним тенденціям у
підходах до ефективного зберігання зерна з незначними фінансовими та трудовими затратами. У сьогоднішніх умовах нарощування об’ємів виробництва
зерна в Україні, часткового дефіциту фінансів і відповідного технічного забезпечення (особливо в малих та
середніх зерновиробних господарствах), що може
слугувати як альтернатива наявним технологіям під
час зберігання зерна нетривалий час.
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Аннотация. Статья содержит информацию о
результатах исследований хранения зерна в полиэтиленовых рукавах без доступа воздуха, технических
средствах и технологическом оборудовании для
закладывания зерна в рукава, контроле состояния
зерна в течение зимнего периода хранения, особенностях выгрузки зерна из рукавов, а также о преимуществах такой технологии по сравнению с другими
технологиями хранения зерна.
Summary. The article contains information on the
results of studies on grain storage in polyethylene sleeves
without access to air, technical equipment and process
equipment for laying grain in the sleeves, grain status
monitoring during the winter storage period, peculiarities
of unloading grain from the sleeves, and the advantages
of such technology in comparison with other technologies
of grain storage.
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Лінійка біопрепаратів для
сільського господарства
У статті наведена інформація про біопрепарати для живлення та захисту рослин, які виробляє компанія БТУЦентр, включаючи біокомплекс БТУ для зернових культур; біокомплекс БТУ для технічних культур; біокомплекс
БТУ для зернобобових культур; біокомплекс БТУ для овочевих культур; біокомплекс БТУ для плодово-ягідних
культур; концентрований універсальний біопрепарат органік баланс; біокомплекс БТУ для розкладання рослинних решток та оздоровлення ґрунту – біодеструктор стерні; біокомплекс БТУ для прискореного розкладання
рослинних решток кукурудзи та соняшника Еко-Стерн, біокомплекс БТУ для прискореного приготування
БІОкомпосту.
Ключові слова: компанія БТУ-Центр, біокомплекс БТУ для с.-г. культур, біоактиватори, біоінокулянти, біофунгіциди, біопрепарати для живлення та захисту, біоінсектициди, біоприлипачі, біодеструктори стерні.
Вступ. Одним із найефективніших шляхів оздоровлення грунту і підвищення врожайності сільськогосподарських культур є використання різноманітних біопрепаратів. Широку гаму біопрепаратів пропонує аграріям
України компанія БТУ-Центр.
Нижче наводиться їхня коротка характеристика.
Основна частина. До
уваги читачів, як потенційних
споживачів, компанія БТУЦентр пропонує набір біопрепаратів, які вона виробляє.
Біоактиватори:
АЗОТОФІТ®-р - для стимуляції росту та підживлення
рослин.
Рис. 1 – АЗОТОФІТ®-р для
Культури: зернові, зерностимуляції росту та
бобові, технічні, круп'яні, кукупідживлення рослин

рудза, овочеві, квіти, плодоягідні, саджанці фруктових
та декоративних дерев.
Норма:
• обробка насіння 0,1-1,5 л/т
• обприскування 0,05-0,5 л/га
• кореневе підживлення 0,2 -1 л/га
Ефект:
• зменшення доз азотних добрив;
• підвищення схожості насіння;
• стимуляція розвитку кореневої системи та рослин;
• прискорення цвітіння та дозрівання урожаю.
АЗОТОФІТ®-т - універсальний біопрепарат для
покращення родючості ґрунту і живлення рослин.
Культури:
овочеві культури і квіти, саджанці фруктових та
декоративних дерев, плодоягідні культури.
Норма:
• підживлення позакореневе 10 г/м2;
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• внесення в грунт 1 г/кг ґрунтової суміші.
Ефект:
• прискорює схожість насіння та приживлення розсади і саджанців;
• стимулює розвиток кореневої системи і прискорює ріст рослин;
• зміцнює імунітет рослин і підвищує стійкість їх до
хвороб.
Біоінокулянти:
БІОІНОКУЛЯНТ БТУ®-т торф'яна форма препарату на
основі бульбочкових симбіотичних бактерій для інокуляції
насіння зернобобових культур.
Культури: соя, горох.
Норма: обробка насіння
1,0-2,0 кг/т 0,2-0,3 кг/га.
Ефект:
• фіксація атмосферного
азоту та перетворення його у
форму, доступну для засвоєнРис. 2 – БІОІНОКУЛЯНТ
ня рослинами;
БТУ®-т
• підвищення урожайності
рослин на 18-35 %;
• синтез ростостимулювальних речовин (вітамінів,
гетероауксину, гібрпеліну тощо).
БІОІНОКУЛЯНТ БТУ®-р - рідка форма препарату
на основі бульбочкових симбіотичних бактерій для інокуляції насіння зернобобових культур.
Культури: соя, горох та інші зернобобові;
Норма: обробка насіння 1,0-3,0 л/т.
Ефект:
• підвищення урожайності рослин на 17 — 21 %;
• запобігає розвитку фітопатогенної мікрофлори,
збудників хвороб рослин внаслідок конкурентного
домінування бульбочкових бактерій;
• активне утворення бульбочок.
БІОІНОКУЛЯНТ БТУ®-т - торф'яна форма препарату з пролонгованою дією на основі бульбочкових симбіотичних бактерій.
Культури: соя.
Норма: обробка насіння 1,0- 1,8 кг/т або 0,1 -0,18
кг/га.
Обробку насіння проводити в затінку або в приміщеннях у день висіву або протягом 21 доби до нього.
Ефект:
• інтенсифікує процеси бульбочкоутворення;
• забезпечує доступним для рослин азотом;
• забезпечує рослини ростостимулювальними речовинами (вітамінами, фітогормонами);
• збільшує вміст протеїну;
• підвищує урожайність
бобових культур.
Біофунгіциди:
ФІТОЦИД®-р - біофунгіцид
широкого спектру дії для захисту рослин від грибкових та
бактеріальних хвороб.
Культури:зернові, зернобобові, технічні, овочеві, квіти ,
Рис. 3 – ФІТОЦИД®-р
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ягідники.
Норма:
• обробка насіння 0,5-3,0 л/т;
• обприскування 0,4-2,5 л/га;
• обробка бульб картоплі і цибулин 0,25-0,5 л/т.
Ефект: захист рослин від широкого спектру збудників хвороб парші, фітофторозу, чорної ніжки, кореневих гнилей, гнилей сходів, борошнистої роси, іржастих хвороб, «летючої» сажки, фузаріозу, септоріозу та
інших.
Біопрепарати для живлення та захисту:
Біокомплекс-БТУ® - для зернових культур.
Культури: пшениця, жито, ячмінь, овес, просо,
кукурудза, гречка.
Норма:
• обробка насіння 1,0-2,0 л/т • обприскування 0,30,8 л/га.
Ефект:
• захист насіння та рослин від широкого спектру
збудників хвороб;
• підвищення схожості та енергії проростання
насіння;
• підвищення імунітету рослин протягом всього
вегетаційного періоду;
• покращення якісних показників продукції.
Біокомплекс-БТУ® - для технічних культур.
Культури: ріпак, соняшник, буряк цукровий, льондовгунець, коноплі, мак, гірчиця.
Норма:
• обробка насіння 2,0-6,0 л/т;
• обприскування 0,3-0,7 л/га.
Ефект:
• підвищення схожості та енергії проростання
насіння;
• покращення фосфорного, калійного та азотного
живлення;
• зменшення наслідків хімічного стресу;
• підвищення імунітету рослин протягом всього
вегетаційного періоду;
• покращення якісних показників продукції.
Біокомплекс-БТУ® - для зернобобових культур.
Культури: соя, горох, боби, чечевиця, квасоля, нут,
чина.
Норма:
• обприскування 0,25-0,5 л/га.
Ефект:
• покращення фосфорного, калійного та азотного
живлення;
• покращення утворення бульбочок;
• покращення росту, розвитку рослин, прискорення дозрівання урожаю;
• зменшення наслідків хімічного стресу;
• зменшення захворюваності рослин на грибкові та
бактеріальні хвороби;
• покращення якісних показників продукції (вмісту
білку);
• підвищення урожайності.
Біокомплекс-БТУ® - для овочевих культур.
Культури: томати, баклажани, перець, огірки,
кабачки, гарбузи, кавуни, дині, капуста, морква, петрушка, цибуля, часник, картопля.
Норма:
• обробка насіння 20-50 мл/кг;
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• обробка бульб 0,2-0,5 л/т;
• цибуля, часник 1,0-2,0 л/т ;
• обприскування 0,4-2,0 л/га.
Ефект:
• прискорення появи однорідних сходів;
• підвищення енергії проростання насіння;
• покращення приживання розсади;
• підвищення стійкості до впливу негативних природних факторів та пестицидів;
• збалансоване живлення рослин макро-, мікроелементами.
Біокомплек-БТУ® - для плодово-ягідних культур.
Культури: Плодові дерева, ягідні кущі, виноград,
суниці
Норма:
• замочування саджанців, черешків, живців для
укорінення 0,25-1,5 л/1000 шт.
• кореневе підживлення 0,5-2,0 л/га;
• обприскування 0,5-2,0 л/га.
Ефект:
• покращення приживання саджанців та розсади;
• покращення хімічного складу пропозиції (зменшення вмісту нітратів, збільшення кількості цукрів та
вітамінів);
• підвищення врожайності на (10-30%);
• покращення смакових якостей плодів;
• захист рослин від широкого спектру збудників
хвороб;
• підвищення родючості грунту.

Біоінсектициди:
ЛЕПІДОЦИД-БТУ® - біоінсектицид для захисту
рослин від гусениць лускокрилих комах.
Культури: зернові / зернобобові / овочеві / плодоягідні / лісові та паркові насадження.
Норма: 1-7 л/га.
Ефект:
знищення личинок різного віку та гусениць більшості видів лускокрилих комах: кукурудзяний та лучний
метелик / совка / білан / вогнівка Яблунева, плодова
міль та ін.
БІТОКСИБАЦИЛІН-БТУ® - біоінсектицид для захисту рослин від комах-шкідників.
Культури: зернові / зернобобові / овочеві / плодоягідні / лісові та паркові насадження.
Норма: 1-7 л/га.
Ефект:
знищення комах - шкідників різного віку більшості
видів комах: яблунева та плодова міль / листокрутка /
американський білий метелик / листова галиця / павутинний кліщ та ін.

а)

б)

Рис. 5 – Біоінсектициди:
а) - Лепідоцид - БТУ® біоінсектицид для захисту рослин від гусениць лускокрилих комах;
б) - Бітоксибацилін - БТУ®; біоінсектицид для захисту рослин від
комах-шкідників
а)

б)

в)

Рис. 4 – Біопрепарати для живлення та захисту:
а) - Біокомплекс-БТУ® для зернових культур;
б) - Біокомплекс-БТУ® для зернобобових культур;
в) - Біокомплекс-БТУ® для плодово-ягідних культур

Органік-баланс® - концентрований універсальний
біопрепарат.
Культури: зернові, зернобобові, технічні, овочеві,
квіти, плодоягідні.
Норма:
• обробка насіння 0,8-6,0л/т;
• обприскування 0,2-0,5 л/га.
Ефект:
• збалансоване живлення рослин макро- та мікроелементами;
• забезпечення природними гормонами росту і
вітамінами;
• підвищення стійкості рослин до широкого спектру збудників хвороб без ефекту звикання;
• підвищення стійкості до стресів – впливу негативних природних факторів та пестицидів;
• покращення якісних показників продукції;
• підвищення урожайності.

Біоприлипачі:
ЛИПОСАМ® - біоклей для запобігання розтріскування плодів технічних та зернобобових культур.
Культури: ріпак, гірчиця, горох, квасоля, овочеві
боби, плодові (фруктові) дерева, плодоягідні.
Норма:
• наземна обробка 0,7-2,0 л/га • АВІА обробка 0,51,5 л/га.
Ефект:
• попередження розтріскування плодів;
• забезпечує природне дозрівання нижніх і верхніх
ярусів технічних та зернобобових культур;
• зменшення втрати урожаю до (30-50)%;
• захист рослин від несприятливих погодних умов
(вітру, дощу тощо).
ЛИПОСАМ® - носій-прилиплювач для засобів захисту та живлення рослин.
Культури: зернові/зернобобові, круп'яні, технічні,
картопля, бурям, плодоягідні, овочеві.
Норма:
• обробка насіння 0,15-1,5л/т;
• обприскування 0,2-2,Ол/га.
Ефект:
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• закріплює біопрепарати та інші засоби захисту та
живлення рослин на посадковому матеріалі;
• створює захисну еластичну плівку, яка зберігає
вологу, не руйнує природну оболонку насіння;
• не погіршує нормальний розвиток рослин (дихання і фотосинтез);
• утримує вологу на кореневій системі і листі рослин.

а)

б)

Рис. 6 – Біоприлипачі:
а) - Липосам® біоклей для запобігання розтріскування плодів
технічних та зернобобових культур;
б) - Липосам® носій-прилиплювач для засобів захисту та живлення рослин

Біодеструктори:
Органік-баланс® - для
прискореного розкладання
пожнивних решток, стерні і
оздоровлення ґрунту за технологіями no-till, strip-till та традиційною.
Культури:соняшник, кукурудза, зернові, зернобобові,
сидерати.
Норма:
• no-till, strip – till 0,5-2,0
Рис. 7 – Органік-баланс®
л/га;
для прискореного розкла• традиційна обробка грун- дання пожнивних решток,
ту 0,25-1,5 л/га.
no-till, strip-till та традиційного
Ефект:
• ефективне розкладання решток;
• пригнічення патогенів, нейтралізація фітотоксинів, що дозволяє проводити висів наступної культури;
• підвищується загальна біологічна активність
фунту завдяки розмноженню корисної мікрофлори та
синтезу амінокислот, вітамінів, гормонів, що гарантує
позитивну післядію препарату;
• спеціальні протектори природного походження
підвищують стійкість мікроорганізмів препарату до
стресових факторів: покращують його дію в умовах
дефіциту вологи, захищають від сонячного опромінення підвищують стабільність біопрепарату в широкому
діапазоні температур;
• покращує агрохімічні та фізичні показники ґрунту
(пухкість, вологомісткість, повітряність);
• збільшується продуктивність сільськогосподарських культур на 10-30 %.
БІОДЕСТРУКТОР СТЕРНІ біокоплплекс-БТУ® для розкладання рослинних решток та оздоровлення
грунту.
Культури: соняшник, кукурудза, зернові, зернобо-
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бові, сидерати.
Норма:
0,5-2,5 л/га.
Ефект:
•прискорюється розкладання рослинних решток,
збільшується утримання вологи; •прискорюється процесів гуміфікації і мінералізації N. Р, К та інших елементів живлення рослин;
•знищуються патогени, які потрапляють у грунт
через рослинні рештки.
ЕКО-СТЕРН концентрований біокомплекс-БТУ®
- для прискореного розкладання рослинних решток
КУКУРУДЗИ та СОНЯШНИКА.
Культури: кукурудза, соняшник.
Норма: 0,25-2,0 л/га.
Ефект:
• збільшена концентрація агрономічно-цінних мікроорганізмів;
• ефективно розкладає рослинні рештки;
• не втрачається ефективність в умовах дефіциту
вологи;
• висока стабільність в широкому діапазоні температур.

а)

б)

Рис. 8 – Біодеструктори:
а) - БІОДЕСТРУКТОР СТЕРНІ біокомплекс-БТУ® для розкладання рослинних решток та оздоровлення грунту;
б) - ЕКО-СТЕРН® концентрований біокомплекс-БТУ® для прискореного розкладання рослинних решток кукурудзи та соняшника

БІОКОМПЛЕКС-БТУ® - для прискореного приготування БІОкомпосту.
Органічні складники для БІОкомпосту: свинячий
гній, торф, курячий послід, гній ВРХ, рослинні та біологічні відходи.
Ефект:
• прискорює дозрівання компосту;
• нейтралізує токсичні речовини;
• пригнічує розвиток патогенних грибів та бактерій;
• знищує шкідників.
Висновок. Компанія БТУ-Центр продукує широкий
спектр біопрепаратів, які забезпечують підвищення
врожайності сільськогосподарських культур.
Аннотация. В статье приведена информация о
биопрепаратах для подкормки и защиты растений,
которые производит компания БТУ-Центр, включая
биокомплекс БТУ для зерновых культур; биокомплекс
БТУ для технических культур; биокомплекс БТУ для
зернобобовых культур; биокомплекс БТУ для овощных
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культур; биокомплекс БТУ для плодово-ягодных культур; концентрированный универсальный биопрепарат
органик баланс; биокомплекс БТУ для разложения
растительных остатков и оздоровления почвы - биодеструктор стерни; биокомплекс БТУ для ускоренного
разложения растительных остатков кукурузы и подсолнечника Эко-Стерн, биокомплекс БТУ для ускоренного приготовления БИОкомпоста.
Summary. The article provides information on biodrugs for nutrition and protection of plants produced by
the BTU-Center company, including the biocomplex of
BTU for grain crops; Biocomplex of BTU for industrial

crops; biocomplex of BTU for leguminous cultures; biocomplex of BTU for leguminous cultures; Biocomplex BTU
for vegetable crops; biocomplex of BTU for fruit and berry
crops; Concentrated universal biopreparation of organic
balance; biocomplex BTU for decomposition of plant
remains and soil remediation - biodestructor of stubble;
biocomplex of BTU for accelerated decomposition of corn
and sunflower vegetable residues Eco-Stern, biocomplex
BTU for accelerated preparation of BIOcompost.

Стаття надійшла до редакції 29 серпня 2017 р.

Дослідження за актуальними проблемами АПК
УДК 631.173.2:001.8

Погорілий В., заступник директора, Козярук Л., інженер (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Дослід ження нових машин-аналогів
та їх ранжування за технічними
і споживчими показниками
Наведено інформацію про ранжування технічних засобів для сільського господарства за технічними та споживчими характеристиками в групах та підгрупах машин, яка може бути використана виробниками сільськогосподарської продукції для формування оптимального складу машинно-тракторних парків. Для дослідження були
сформовані 17 груп, які проводили дослідження в такій послідовності: наукова класифікація технічних засобів у
групах; формування ранжованого ряду машин у підгрупах; аналіз, групування і вибір с.-г. підприємств грунтокліматичних зон за розміром с.-г. угідь; аналіз і вибір рівня технологічного забезпечення господарств; побудова регістру однотипних технічних засобів.
Ключові слова: машинно-тракторний парк, ранжування, Регістр технічних засобів, сільськогосподарські машини.
Стан проблеми. Спад обсягів та ефективності
виробництва у вітчизняному аграрному секторі за
роки незалежності зумовив макроекономічні трансформації політичного та соціально-економічного
устрою нашої держави. Проблема інженерно-технічного забезпечення агропромислового виробництва з
різних причин до цих пір у достатній мірі не вирішена
[1].
Технічне забезпечення агарного виробництва є
одним з вирішальних факторів продовольчої безпеки
держави. Світовий досвід показує, що ті країни, які
досягли значного розвитку аграрного сектора, мають
потужні галузі сільськогосподарського машинобудування та високотехнологічні системи інженерно-технічного обслуговування. Це аксіома нормального
функціонування будь-якого суспільства, яке має відповідні для сільського господарства природно-кліматичні умови.
Аграрна політика України на сучасному етапі
передбачає створення конкурентоспроможного високоефективного сільськогосподарського виробництва,
яке здатне гарантувати продовольчу безпеку держави
та її інтеграцію у світову економіку. Таке виробництво
повинно базуватися на використанні досягнень науково-технічного прогресу, зростанні технічного рівня,

застосуванні високоефективних екологічно чистих
енергоощадних технологій. Основою реалізації нових
технологічних моделей має стати технічна модернізація АПК на базі сільськогосподарських машин, котрі
забезпечать високу продуктивність праці, енерго- та
ресурсоощадність, створюючи високі гарантії безпеки
праці та збереження довкілля [2].
Перелік сільськогосподарської техніки та обладнання, застосовуваних в аграрному секторі економіки
України, є досить численним і характеризується значним різноманіттям як за призначенням машин, так і за
конструкційними, техніко-технологічними та споживчим характеристиками. Водночас конкретна модель
машини може мати більше 10 модифікацій, які відрізняються шириною захвату, споживаною потужністю,
способом агрегатування тощо.
Встановлено, що зміни останніх десятиліть призвели до перерозподілу орних земель, утворення різних
суб’єктів господарювання за обсягами оброблюваних
площ землі, що збіглось у часі зі стрімким розвитком і
поширенням новітніх агро-зоо-технологічних прийомів виробництва сільськогосподарської продукції.
Відповідно змінюється і технічне забезпечення агротехнологій. Ринок сільськогосподарських машин та
обладнання України характеризується одночасною
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пропозицією техніки I-IV поколінь. При цьому не тільки (енерго-, агро-, зоо-, економічна оцінка тощо).
групи машин, а й окремі сучасні модифікації (марки)
Завданням кожної робочої групи було проведення
однієї машини можуть мати відмінне від базової моде- дослідження в такій послідовності:
лі конструкційне виконання, різні типи робочих органів
1) наукова класифікація технічних засобів у групах і
і дооснащуватися додатковим обладнанням, відрізня- підгрупах;
тися рівнем універсальності та інтелектуалізації і т.д.,
2) формування ранжованого ряду машин у підгрущо впливає на ефективність її використання.
пах;
Означені чинники суттєво ускладнюють формуван3) аналіз, групування і вибір сільськогосподарських
ня та модернізацію оптимального складу машинно- підприємств ґрунтово-кліматичних зон за розміром
тракторного парку конкретного господарства з різним сільськогосподарських угідь;
рівнем ресурсо-розмірно-технологічного забезпечен4) аналіз і вибір рівня ресурсного забезпечення
ня, його спеціалізації та кліматично-зонального розмі- господарств;
щення.
5) аналіз і вибір рівня технологічного забезпечення
Мета досліджень. Покращення якості та ефектив- господарств;
ності технологічних процесів і продукції в сільськогос6) вибір машини, адаптованої до розмірно-ресурсподарському виробництві через підвищення рівня но-технологічних рівнів господарства;
машиновикористання з урахуванням техніко-еконо7) побудова регістру однотипних технічних засобів.
мічних, організаційних та екологічних умов.
Регістр технічних засобів складається із 17-ти розРезультати досліджень.
ділів відповідно до кількості класифікованих груп
Дослідження проводились в основних ґрунтово- машин, кожен із яких містить певну класифікацію
кліматичних зонах України відповідно до місцезнаход- машин у групах та підгрупах.
ження УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого та його філій:
- УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого – зона Лісостепу
Регістр технічних засобів для АПК України виступає
України;
як платформа, яка на цей час містить базу даних на
- Львівська філія – зони Західного Полісся, 3390 машин усіх груп.
Західного Лісостепу і Прикарпаття України;
Користуючись цією базою даних, яка містить
- Південно-Українська філія – зона Степу Півдня інформацію про машини та чинники, які враховують
України;
ґрунтово-кліматичну зону господарства, його розміри,
- Харківська філія проводила дослідження та ран- сівозміну, фінансове забезпечення, рівень технологій,
жування технічних засобів для первинної переробки, можна вийти на загальну потребу в сільськогоспоочистки та зберігання сільськогосподарської продук- дарських машинах та обсягах необхідного фінансуванції.
ня для модернізації парку суб’єкта господарювання.
Для вирішення означених питань на основі оригіЛогіко-структурна схема визначення потреби в технальних методик оцінки відповідності, результатів нічних засобах, розроблена на підставі багаторічних
багаторічних випробувань [3], моніторингу ринку та результатів випробування з урахуванням результатів
тенденцій розвитку сільськогосподарських машин оброблення даних про продуктивність і якість роботи
проведено їх класифікацію за такими групами та під- агрегатів у різних ґрунтово-кліматичних зонах, предгрупами машин: трактори, машини мобільні наванта- ставлена на рис. 1.
жувачі та причепи; машини для обробітку
грунту; машини для сівби та садіння; машини і обладнання для приготування та внесення добрив; машини для захисту рослин;
машини для зрошення та меліорацій; машини для заготівлі кормів; машини для збирання зернових культур; машини для збирання
технічних культур; машини для овочівництва,
садівництва та виноградарства; машини для
тваринництва і птахівництва; машини і
обладнання для лісового господарства; сільськогосподарська електроніка та технічні
засоби для керованого землеробства;
машини, агрегати та комплекси для післязбиральної обробки і зберігання врожаю;
засоби малої механізації; технічні засоби для
використання нетрадиційних джерел енергії;
інші технічні засоби.
Відповідно до кількості напрямків досліджень (груп машин) з числа співробітників
УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого та його філій
створено окремі робочі групи з опрацювання
машин, до складу яких увійшли фахівці як
інженерного оцінювання за підгрупами
Рис. 2 – Логіко-структурна схема визначення потреби в технічних засобах
машин, так і різних видів оцінки машини
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Це може бути як макрорівень – область, район, так
і рівень окремого господарства.
Висновки. Сформований Регістр технічних засобів
та обладнання для АПК України може бути використаний для:
- розроблення і впровадження цільових Програм
розвитку АПК як на державному, так і на регіональному
рівні;
- оцінювання ринку сільськогосподарських і лісогосподарських технічних засобів та обладнання;
- впровадження та удосконалення технічних засобів
і обладнання виробниками сільськогосподарської
техніки;
- формування оптимального складу машинно-тракторних парків виробниками сільськогосподарської
продукції.
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Аннотация. Приведена информация о ранжировании технических средств для сельского хозяйства по
техническим и потребительским характеристикам в
группах и подгруппах машин, которая может быть
использована производителями сельскохозяйственной продукции для формирования оптимального
состава машинно-тракторных парков. Для исследования были сформированы 17 групп, проводивших
исследования в такой последовательности: научная
классификация технических средств в группах; формирование ранжированого ряда машин в подгруппах;
анализ, группировка и выбор сельскохозяйственных
предприятий грунтоклиматических зон по размеру
сельскохозяйственных угодий; анализ и выбор уровня
технологического обеспечения хозяйств; построение
регистра однотипных технических средств.
Summary. Information is given on the ranking of technical means for agriculture in terms of technical and consumer characteristics in groups and subgroups of
machines that can be used by agricultural producers to
form the optimal composition of machine-tractor fleets.
For study, 17 groups were formed that conducted
research in the following sequence: scientific classification of technical means in groups; the formation of a ranks
of machines in subgroups; analysis, grouping and selection of. enterprises of the soil-climatic zones by size of
agricultural area the land; analysis and choice of level of
technological support of farms; construction of a register
of similar type of means.
Стаття надійшла до редакції 7 серпня 2017 р.
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Вісті з Сорочинського ярмарк у
У статті наведена інформація про сільськогосподарську техніку, яка експонувалась на Сорочинському ярмарку 2017. Свою продукцію відвідувачам виставки пропонувало 20 фірм, зокрема, ЗАТ Республіканське наукововиробниче підприємство «Укрекспо-Процес», ПП «Лаврін», підприємство «Укрсільгоспмаш», Харківський завод
зерно-очисного обладнання ХЗЗО, ПАТ «Спецлісмаш», ТЦ «Господар» Агротехніка, ПП «Агро Стан», МогилівПодільський машзавод, фірма «Dimax», НВФ «Маскарт» та інші. Техніка перелічених фірм зорієнтована на використання в невеликих фермерських господарствах.
Ключові слова: Сорочинський ярмарок, сільськогосподарська техніка.
Вступ. 22-27 серпня 2017 року в селі Великі
Сорочинці відбувся знаменитий Сорочинський ярмарок (рис. 1).
У відкритті виставки взяли участь організатор
Сорочинського ярмарку Світлана Сващева, заступник
голови, керівник секретаріату Полтавської обласної
державної адміністрації Білоконь М. та голова
Миргородської районної державної адміністрації
Яринич М., який зачитав привітання Голови Верховної
Ради України Парубія А. В. (рис. 2).
Гостей виставки порадували своїми виступами
численні творчі колективи (рис. 3). Основну експозицію виставки склали вироби народних умільців і товари широкого вжитку.

Рис. 1 – Сорочинський ярмарок приймає відвідувачів
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причиною, яка стримує виробництво обладнання на
заводі, є відсутність металу, який металургійні комбінати продають за кордон.

Рис. 2 – Відкриття Сорочинського ярмарку 2017

Експонувалась на Сорочинському ярмарку і сільськогосподарська техніка. Її представили біля 20 фірм.

Рис. 4 – Депутат Верховної Ради України Н. Савченко біля стенда підприємства «Укрекспо-Процес»

Пропонувало
відвідувачам
виставки
ПрАТ
«Укрекспо-Процес» олійні преси для холодного пресування типу ПХП продуктивністю від 80 до 1000 кг/год.
Для їх приводу необхідна потужність від 4 до 30 кВт.
Вони обслуговуються однією людиною. Працюють
преси типу ПХП так: насіння олійних культур подається
в бункер, звідси самопливом надходить у робочу зону.
У робочій зоні насіннєва маса подрібнюється і піддається шестиразовому вичавлюванню; видавлена олія
стікає в піддон. Температура олії не перевищує 50°С,
що позитивно впливає на її якість.
Виробляє ПрАТ «Укрекспо-Процес» також преси
для гарячого пресування олійних культур УЕП-150,
типорозмірний ряд яких включає чотири моделі. Їхня
продуктивність складає від 100 до 450 кг/год, споживана потужність від 18 до 33 кВт.
ПрАТ «Укрекспо-Процес» також пропонувало відвідувачам ярмарки мікронізатори МС-1 для термічного
обробітку насіння сої та інших зернових матеріалів
інфрачервоним опроміненням, а також для прожарювання насіння соняшника, льону, маку та інших рослин.
Оброблене зерно використовується для приготування
стерильних комбікормів для молодняка і муки спеціального призначення.

Рис. 3 – Самодіяльні творчі колективи на Сорочинському
ярмарку 2017

Нижче наведена інформація про обладнання, яке
демонструвалось на Сорочинському ярмарку.
Основна частина. Фірма «Укрекспо-Процес» експонувала на ярмарку прес для холодного пресування
олійних культур та фільтрувальну установку. Біля стенда фірми юрмилась велика кількість відвідувачів.
Серед гостей, які відвідали стенд фірми «УкрекспоПроцес», слід назвати народного депутата Надію
Савченко (рис. 4). Вона поцікавилась, що заважає підприємству випускати техніку для аграрія. Генеральний
директор фірми Леоненко В. В. відповів, що основною
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ПП «Лаврін» (рис. 5) пропонувало відвідувачам
Сорочинського ярмарку гаму із 2-х моделей екструдерів для екструдування зернових і сої. Їхня продуктивність складає від 15 до 500 кг/год.

Сорочинському
ярмарку борони
і культиватори,
дворядні картоплесаджалки,
картоплекопачі,
р о т а ц і й н і
косарки, сінограбарки-перегортачі, стрічкові сінограбарки
Рис. 6 – Зернозбиральний комбайн «SKIF»
та іншу техніку.
підприємства «Укрсільгоспмаш»

Рис. 5 – Стенд ПП «Лаврін»

ПП «Лаврін» виробляє брикетувальник БР-80 для
отримання брикетів з елеваторних відходів соняшника, гранулятори для виробництва гранульованих кормів для тварин і птиці. Номенклатура продукції ПП
«Лаврін» включає молоткові дробарки, шнеки точного
завантаження, змішувачі кормів, калібратори насіння
К-600, шнекові і стрічкові транспортери та інше обладнання.

«Укрсільгоспмаш» експонував на Сорочинському
ярмарку зернозбиральний комбайн SKIF (рис. 6) і подрібнювач пожнивних решток. За словами голови ТОВ
НВП «Білоцерківмаш» Олійника О.А., завод
«Херсонські комбайни» має до кінця року виробити до
25 зернозбиральних комбайнів «SKIF».
Різноманітну техніку для лісового господарства в
широкому
асортименті
пропонувало
ПАТ
«Спецлісмаш» (м. Лубни, Полтавської області) (рис. 7).
Перш за все – це ґрунтообробна техніка, зокрема,
лісові плуги ПЛ 75-15М, навісні грунтові культиватори
КН Гр2,5, лісові дискові культиватори КЛД-1,2, навісні
розпушувачі РН-60 м. Живу зацікавленість відвідувачів
ярмарку викликала викопувальна скоба зі струшувачем СВС-1, машина для посадки саджанців та інша
техніка.
ТЦ «Господар» Агротехніка експонувало на

Рис. 7 – Стенд ПАТ «Спецлісмаш»

МогилівПодільський
машзавод експонував
на
Сорочинському
ярмарку обладнання для переробки зернових
(рис. 8).
Ф і р м а
«Dimax» експонувала
на
Рис. 8 – Обладнання Могилів-Подільського
ярмарку кормомашзаводу на Сорочинському ярмарку
ві автомати М10 (до 10 голів), М-20 (до 20 голів), М-30 (до 30 голів),
М-40 (до 40 голів) (рис. 9). Автомати включають поліетиленовий бункер, дозатори, ніпельні напувалки,
годівниці з нержавіючої сталі та регулятори кількості
корму. Представлені автомати зручні в експлуатації і
можуть ефективно використовуватись на свинофермах різних розмірів.

Рис. 9 – Стенд фірми «Dimax»
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Підприємство
ПМЗ
«ДЕНАС» (м. Полтава) пропонувало
відвідувачам
ярмарку
твердопаливні
котли власного виробництва КВТ-20 і КВТ-98, здатні
обігріти будинок відповідно 200 м2 і 1200 м2; піролізні твердопаливні котли КП20 і КП-30 потужністю відповідно 20 і 30 кВт з одноразовим завантаженням на
24 години роботи та автоматичною
підтримкою
заданої температури; промислові котли моделі КВТ
потужністю від 0,15 до 1
кВт, опалювальна площа
яких становить від 1650 до
11000 м2.
Традиційно
НВФ
«Маскарт» (м. Дніпро) пропонувала
відвідувачам
ярмарку силікатно-флеронові композиції фірми
«MEGAFORCE» до двигунів
внутрішнього згорання, які, за даними НВФ
«Маскарт», збільшують ресурс двигуна в 2-3 рази та
зменшують витрати палива на 10-15%, знімають шум у
трансмісії і збільшують ресурс вузла в 2-3 рази
(рис. 10).

Рис. 10 – Експозиція НВФ «Маскарт»

«МЕГАФОРС» виробляється в рідкому і консистентному вигляді, він сумісний з усіма видами мастил.
«МЕГАФОРС» може використовуватися (готується для
конкретного випадку) з будь-якими технологічними і
охолоджувальними рідинами. Він застосовується для
всіх видів техніки, де відбувається спрацювання в
результаті тертя (підшипникові вузли, зубчасті передачі тощо), і вноситься до мастила, вжива в конкретному механізмі.
Висновки. Загалом, сільськогосподарська техніка,
представлена на Сорочинському ярмарку, здебільшого була зорієнтована на невеликі фермерські господарства.
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Аннотация. В статье приведена информация о
сельскохозяйственной технике, которая экспонировалась на Сорочинской ярмарке 2017. Свою продукцию
посетителям выставки предлагало 20 фирм, в частности, ЗАО Республиканское научно-производственное
предприятие «Укрэкспо-процесс», ООО «Лаврин»,
предприятие «Укрсильгоспмаш», Харьковский завод
зерноочистительного оборудования ХЗЗО, ОАО
«Спецлесмаш», ТЦ «Хозяин» Агротехника», ООО «Агро
Стан», Могилев-Подольский машзавод, фирма
«Dimax», НПФ «Маскарт» и другие.
Summary. The article provides information on agricultural machinery that was exhibited at the Sorochynsky
Fair in 2017. 20 companies offered their products to the
visitors of the exhibition, in particular, the Joint-Stock
Company Republican Scientific-Production Enterprise
"Ukrexpo-Process", Private Enterprise "Lavrin",
Enterprise "Ukrsilgospash", Kharkiv Grain Plant PJSC
"Spetslimashas", TC "Beneficiary" Agrotechnics, PP
"Agro State", Mogilev-Podolsky machine mill, "Dimax",
"MASCART" and others.
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