
ISSN 2306-1391



ЗЗ ММ ІІ СС ТТ

© “Техніка і технології АПК”, 2020

ISSN 2306-1391

Міністерство розвитку економіки,торгівлі та сільського господарства
України:
– Між Україною та Королівством Іспанія укладено Меморандум про 
взаєморозуміння в аграрній сфері;
– Ігор Петрашко на Херсонщині розповів про програми підтримки 
виноробства і картоплярства;
– Уряд буде посилювати розвиток зрошення на півдні України - Петрашко...4

Науковий блок
Інноваційні технології в АПК

Митрофанов О., Сидоренко В., Лілевман Е., 
Техніка для зрошення. Інноваційні рішення компанії «T-L» з реалізації 
приводів опорних візків широкозахватних дощувальних машин................6

Уминський С., Дударев І., Чучуй В., Макарчук В., Житков С. 
Гідродинамічне обладнання для отримання сумішевого палива для 
енергетики АПК .......................................................................................10

Уминський С., Дударев І., Чучуй В., Макарчук В., Житков С. 
Гідродинамічне устаткування для паливної системи .................................13

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

Легкодух І., Демидов С., Легкодух Н., 
Дослідження ефективності застосування системи SCSO-25 контролю 
висіву і керування роботою сівалки зернової навісної СЗ-3 «Астра-3» ......15

Мігальов А., Міснік Ю., 
Забезпечення міжстовбурного обробітку ґрунту технічними засобами ....19

Дослідження за актуальними проблемами АПК

Пожидаєв С., 
Ще раз про нову теорію руху автомобіля .................................................24

Кравчук В., Бондаренко А., Смоляр В., 
Зоотехнічні вимоги гармонізовані до нормативів ЄС для виробництва 
якісної продукції вівчарства ......................................................................28

Виробничий блок
Науково-пропагандистські заходи 

Лесняк В., Муха В., Миропольський О., Куянов В.,
Сільськогосподарська техніка від компанії «ЯР-СТЕП» .............................38

Муха В., Пономаренко О., Куянов В., Миропольський О.
Техніка для аграріїв на ХХХІІ Міжнародній агропромисловій 
виставці «АГРО 2020» ...............................................................................41

Випробувано в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Борона зубова ротаційна БЗР-9,0 » ..........................................................44
Культиватор навісний TelLus-4,2...............................................................45

ФОКУС ТЕСТ

Рівномірність ущільнення насіннєвого ложа
Сівалка ALLIGATOR – 2.5 ...........................................................................46

Передплатний індекс: 49059
Щоквартальник, заснований: вересень 2009 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію:

серія КВ № 15495-4067Р від 18.08.2009 р.

Видається за інформаційної підтримки 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільськогогосподарства
України, 

Національної академіі аграрних наук України і НУБіП України

Засновники:
Державна наукова установа “Український науко-

во-дослідний інститут прогно зування та випробу-
вання техніки і технологій для сільськогоспо-

дарського виробництва імені Леоніда Погорілого”
(УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Державне підприємство «Український державний
центр по випробуванню та прогнозуванню техніки

і технологій для сільськогосподарського 
виробництва» (ДП «УкрЦВТ»)

Міжнародна громадська організація «Український
міжнародний інститут агропромислового 

інжинірінгу» (МГО УкрМІАПІ)
Р е д а к ц і й н а р а д а :

Ковальова Олена, канд. екон. наук, голова
редакційної ради

Кравчук Володимир, д-р техн. наук, 
чл.-кор. НААНУ – головний редактор

Оситняжський Микола, інженер
Яловега Степан, інженер

Р е д а к ц і й н а  к о л е г і я :
Муха Володимир, в. о. заст. гол. редактора

Бабинець Тетяна, канд. екон. наук
Баранов Георгій, д-р. техн. наук, професор

Барвінченко Віктор, д-р. с. -г. наук, професор
Войтюк Дмитро, канд. техн. наук, чл.-кор. НААНУ

Войтов Віктор, д-р. техн. наук, професор
Ветохін Володимир, д-р. техн. наук, доцент

Гринько Павло, інженер
Заришняк Анатолій, д-р с.-г. наук, професор,

академік НААНУ,
Камінський Віктор, д-р с.-г. наук, 

академік НААНУ
Климчук Микола, канд. мед. наук

Красовський Євген, д-р техн. наук Польщі
Маковецький Олег, д-р с.-г. наук
Малярчук Микола, д-р с.-г. наук

Михайлович Ярослав, канд. техн. наук, професор
Митрофанов Олександр, інженер

Надикто Володимир, д-р техн. наук, чл.-кор. НААНУ
Ніколаєнко Станіслав, д-р пед. наук, чл.-кор. 

академії пед. наук, професор
Новохацький Микола, канд. с.-г. наук, доцент

Павлишин Микола, д-р техн. наук
Погорілий Віктор, інженер

Ревенко Іван, д-р техн. наук, професор
Ромащенко Михайло, д-р техн. наук, професор,

академік НААНУ,
Рубльов Владислав, д-р техн. наук, професор

Таргоня Василь, д-р с.-г. наук
Чеботарьов Валерій, д-р техн. наук Білорусії

Шебанін В`ячеслав, д-р техн. наук, професор,
академік НААНУ,

Шевченко Ігор, д-р с.-г. наук Польщі, 
д-р техн. наук України, чл.-кор. НААНУ

В и д а в е ц ь : ДНУ «УкрНДІПВТ 
ім. Л. Погорілого»
код ЄДРПОУ 04604309

Адреса видавця, редакції і місця випуску журналу: 
08654, Київська обл., Васильківський р-н, 

смт Дослідницьке, вул. Інженерна, 5 
Тел./факс: (04571) 3K31K51
E-mail: tetainform@ukr.net

http://www.ndipvt.com.ua/
Затверджено до видання Вченою радою

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 
(протокол № 3 від 15.09.2020 р.) 

Підписано до друку 18.09.2020 р.
Формат 60х841/8. Друк офс.

Ум. друк. арк. 3,72. Обл.-вид. арк. 2,23.
Наклад 5000 прим., номер замовлення 189

Друкарня ТОВ “ВИДАВНИЧИЙ БУДИНОК “АВАНПОСТ-
ПРИМ”, м. Київ, вул. Сурікова, буд. 3, корп. 3



Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine:
- A Memorandum of Understanding on Agriculture has been concluded between Ukraine and the Kingdom of Spain;
- Igor Petrashko in the Kherson region spoke about programs to support winemaking and potato growing;
- The government will intensify the development of irrigation in the south of Ukraine, - Petrashko. ........................4

Scientific block
Innovative technologies in Agro-industrial complex

Mytrofanov O., Sydorenko V., Lilevman E.,
Irrigation equipment. Innovative solutions of the T-L company on realization of drives of basic carts of 
wide-coverage sprinklers ...................................................................................................................................6

Umynsky S., Dudarev I., Chuchuy V., Makarchuk V., Zhytkov S.
Hydrodynamic equipment for obtaining mixed fuel for agro-industrial complex power...........................................10

Umynsky S., Dudarev I., Chuchuy V., Makarchuk V., Zhytkov S.
Hydrodynamic equipm for fuel system...............................................................................................................13

Machinery and equipment for Agro-Industrial Complex: researches, expert examination, 
forecast for development

Legkodukh I., Demydov S., Legkodukh N.,
Research of efficiency of application of the SCSO-25 system of control of sowing and management of work 
of a  mounted  grain seeder SZ-3 "Astra-3" .......................................................................................................15

Mihalyov A., Misnik Yu.,
Provision of technical means for undertree tillage ..............................................................................................19

Research on actual problems of engineering for agriculture 

Pozhidayev S.,
Once again about the new theory of car motion..................................................................................................24

Kravchuk V., Bondarenko A., Smolyar V.
Zootechnical requirements are harmonized with EU standards for the production of quality sheep products ..........28

Productive block
Scientific and propaganda activities

Lesnyak V., Mukha V., Myropolsky O., Kuyanov V.,
Agricultural machinery from the YAR-STEP company..........................................................................................38

Mukha V., Ponomarenko O., Kuyanov V., Myropolsky O.
Machinery for farmers at the XXXII International Agroindustrial Exhibition "AGRO 2020"........................................ 41

Tested at L. Pogorilyy UkrNDIPVT

Rotary tooth harrow  БЗР -9,0...........................................................................................................................44
Cultivator hinged TelLus-4,2 ............................................................................................................................45

FOCUS TESTS:

Uniformity of a seed bed compaction ALLIGATOR seeder - 2.5k..........................................................................46

CC OO NN TT EE NN TT SS

Журнал виходить один раз на квартал. 
Мова видання – українська.
За зміст і достовірність інформації у рекламних публіка ціях відповідальність несе рекламодавець згідно з
законом України “Про рекламу”.
Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій. 



4

№ 3 (116) вересень 2020 р.

Розвиток зрошення на Херсонщині та в інших пів-
денних областях України є важливою умовою для реа-
лізації нашого аграрного потенціалу, збільшення сіль-
ськогосподарського виробництва та зміцнення
лідерства на аграрних ринках у світі. Про це заявив
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського гос-
подарства України Ігор Петрашко під час робочої
поїздки до Херсонської області на чолі з Прем'єр-міні-
стром України Денисем Шмигалем.

У рамках поїздки Урядова делегація відвідала
Інститут зрошуваного землеробства Національної ака-
демії аграрних наук України, де ознайомилась із діяль-
ністю наукового закладу та заслухала презентацію
«Розвиток зрошення — фундамент майбутнього
Херсонщини». 

“Розвиток зрошувальних систем ми будемо поси-
лювати в рамках розширення програми «Велике будів-

ництво» за дорученням Президента України і
Прем'єра. Наразі діє державна фінансова підтримка
на придбання нового обладнання та зрошувальної тех-
ніки - надається 25 %-ва компенсація. Так, за 2019-
2020 аграріями України вже було закуплено зрошу-
вальної техніки на суму 15,9 млн гривень і отримано
компенсації на суму 3,4 млн грн. Аграріями
Херсонщини -  закуплено на 3,4 млн гривень і отрима-
но компенсації 1,1 млн гривень (32 % від загальної
кількості компенсації)», - зазначив Міністр Ігор
Петрашко.

Наступним етапом є прийняття на законодавчому
рівні механізму використання державних насосних
станцій підприємствами на умовах державно-приват-
ного партнерства та продовження реалізації Плану
заходів «Стратегії зрошення та дренажу в Україні на
період до 2030 року.

У рамках робочої поїздки до Херсонської області під
головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля
та під час наради з питань виконання доручень
Президента України Міністр розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України Ігор Петрашко про-
інформував про діючі програми підтримки АПК та нові
програми на наступний рік. 

Зокрема, йшлося про запровадження додаткових
механізмів державної підтримки галузей виноробства і
картоплярства.

“У 2020 році вже розширено інструменти державної
підтримки галузі виноградарства та виноробства. Тепер
компенсуються не тільки вартість садивного матеріалу та
спорудження шпалери (як у минулому році), а й істотно
розширено перелік спеціального обладнання. Також
з’явилась державна підтримка нового будівництва та

реконструкції цехів первинної переробки”, - зазначив
Міністр Ігор Петрашко.

Він додав, що обсяг коштів, які планується профінан-
сувати на програму розвитку цієї галузі, складає 400 млн
грн. Цей обсяг буде зростати з кожним роком.

Також, у співпраці з аграрними асоціаціями,
Мінекономіки напрацювало нові програми державної
підтримки в галузі картоплярства. 

“Щодо програми картоплярства до Мінфіну направле-
но бюджетний запит на суму 160 млн грн на 2021 рік. Ця
програма передбачає компенсацію вартості обладнання
для виробництва картоплі, будівництво нових картоплес-
ховищ, підтримку зрошення, компенсацію вартості заку-
півлі високопродуктивного насіння та введення в експлуа-
тацію цехів переробки картоплі”, - додав очільник відом-
ства.

Сьогодні, 10 вересня, відбулося підписання
Меморандуму про взаєморозуміння між Мінекономіки
та Міністерством сільського та рибного господарства і
продовольства Королівства Іспанія в галузі сільського
господарства та харчової промисловості. З українсько-
го боку документ підписав заступник Міністра розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства України
– Торговий представник України Тарас Качка.

Подія відбулася в рамках візиту української делегації
на чолі з Міністром закордонних справ України
Дмитром Кулебою.

«Іспанія як держава - член Європейського Союзу є
важливим торговельно-економічним партнером
України. Подальшому розвитку взаємовигідного парт-
нерства, зокрема в аграрній сфері, сприятиме укладен-

ня Меморандуму про взаєморозуміння. Цей документ
відкриває можливості для регулярного обміну досвідом
та кращими практиками задля розвитку сільськогоспо-
дарської галузі обох країн, а також посилення взаємодії
у сфері торгівлі агропродовольчою продукцією», -
зазначив заступник Міністра Тарас Качка.

У рамках Меморандуму сторони активізують спів-
працю у таких сферах: санітарні та фітосанітарні заходи
(СФЗ), насінництво, розвиток системи аграрного стра-
хування, відновлення сільськогосподарських угідь,
упровадження інформаційних технологій у землероб-
стві. Реалізація Меморандуму сприятиме розширенню
двосторонньої торгівлі агропродовольчою продукцією
та системній взаємодії у сфері сільського господарства
та харчової промисловості.

М і н і с т е р с т в о  р о з в и т к у  е к о н о м і к и , т о р г і в л і  т а  
с і л ь с ь к о г о  г о с п о д а р с т в а  У к р а ї н и :  
–  М і ж  У к р а ї н о ю  т а  К о р ол і в с т в о м  І с п а н і я  у к л а д е н о
Меморандум про взаєморозуміння в аграрній сфері;
–  Ігор Петрашко на Херсонщині  розповів про програми
підтримки виноробства і  картоплярства;
–  У р я д  буд е  п о с и л ю в ат и  р о з в и т о к  з р о ш е н н я  н а  п і в д н і
України, - Петрашко.

Прес-служба Міністерства розвитку економіки,торгівлі та сільського господарства України
http://me.gov.ua/
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І н н о в а ц і й н і  т е х н о л о г і ї  в  А П К

Вступ. Інтенсифікація сільськогосподарського
виробництва в Україні, реалізація завдань із забезпе-
чення сталих запланованих врожаїв вирощуваних
культур в умовах наступу посушливого клімату потре-
бують поширення зрошуваного землеробства не тіль-
ки у південних, а й у східних і центральних регіонах.

У відповідь на цю потребу вітчизняний ринок техніч-
них засобів для зрошення наповнився пропозиціями
сучасних високопродуктивних та ефективних широко-
захватних дощувальних машин кругового і фронталь-
ного руху як закордонних виробників: «Valmont
Irrigation», «Lindsay Irrigation», «Reinke» (США);
«Western», ОАЕ; «Bauer» (Австрія); «Otech» (Франція)
та ін.), так і вітчизняних: («Фрегат» (м. Первомайськ);
«WAB» (м. Харків).

Водночас варто відмітити, що за великої кількості
пропозицій виробників конструкційні типи машин
повторюють одна одну – трубопроводи-ферми
завдовжки 50-60 м, опорні візки на стиках ферм, коле-
са з гумовими шинами на візках з електроприводом
через механічну трансмісію (мотор-редуктор-проміжні
вали-колісні редуктори) (рис. 1, 2).

З таких конструкційних модулів набирається дощу-
вальна машина потрібної ширини захвату: (100-600 м
для однокрилої, 600-1000 м для двокрилої машини

фронтального руху;
200-800 м для маши-
ни кругового руху).

Вітчизняні вироб-
ники повторюють
конструкційні ознаки
закордонних дощу-
вальних машин, та
навіть в значній мірі
запозичають еле-
менти високотехно-
логічної комплекта-
ції. 

Треба відмітити,
що вказані дощу-
вальні машини
мають одну загальну
і не дуже приємну
ознаку – високу вар-
тість.

За проектними
дослідженнями, виконаними фахівцями Південно-
Української філії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, вартість
дощувальних машин для реалізації проекту зрошува-
ного землеробства на площі 720 га (4 машини фрон-
тального руху) склала 75 % від вартості всіх польових
машин для забезпечення агротехнологій вирощування
культур (включаючи імпортні: зернокомбайн і потуж-
ний трактор) [1]. За такої вартості дощувальної техніки
реалізація зрошення для середніх і невеликих госпо-
дарств стає непосильним завданням. Крім того, такі
дощувальні машини потребують для обслуговування
висококваліфікованих спеціалістів-електриків, яких
можуть утримувати тільки великі господарства.

Тому актуальним настає питання реалізації випуску
дощувальної техніки, доступної за ціною та спрощеним
технічним обслуговуванням для середніх та невеликих
агропідприємств.

У контексті цього завдання варто звернутися до
технічних рішень американської фірми «T-L» («T-L
Irrigation Company”). Велику кількість машин цієї фірми
реалізовано в Україні (дилер ТОВ «Уніфер», м

© Митрофанов О., Сидоренко В., Лілевман Е. 2020

Техніка для зрошення.  інноваційні  р ішення компа-
нії  «T-L» з реалізації  приводів опорних візків

широкозахватних дощувальних машин
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У статті наведено опис та характеристики технічних рішень компанії «T-L» з реалізації об’ємного гідроприво-
да коліс опорних візків дощувальних машин. Названі переваги цих технічних рішень, зокрема у налагодженні
виробництва вітчизняних дощувальних машин.
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ронасос, спрощення та здешевлення дощувальної машини, результати випробувань.

Митрофанов О., директор, Сидоренко В., завідувач лабораторії, Лілевман Е., науковий співробітник (Південно-
Українська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Рис. 1 – Загальний вигляд широкозахватної багатоопорної
дощувальної машини

Рис. 2 – Електромеханічний привод
коліс опорного візка дощувальної

машини
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Каховка). Машини «T-L» різних типів і ширини захвату
випробувані фахівцями Південно-Української філії
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. [2�7]

Виклад основного матеріалу.
Відмінність технічних рішень, закладених у кон-

струкцію дощувальних машин «T-L» полягає в реаліза-

ції руху опорних візків гідрооб’ємним приводом, на
відміну від електропривода всіх інших дощувальних
машин на ринку України.

Структурно – це приводні від дизельних двигунів
регульовані гідрооб’ємні насоси з масляними баками і
фільтрами, які розміщені на моторному візку фрон-
тальної машини, чи центральному візку кругової маши-
ни (рис. 3-6); система гідроліній по всій довжині маши-
ни; розміщені на стиках ферм розподільники керуван-
ня швидкістю руху опорних візків для їх шикування під
час руху «в лінію» (рис. 7); засоби керування напрям-
ком руху машини та швидкістю руху кінцевих візків, що
визначає швидкість руху машини та керування швид-
кості руху моторного візка фронтальної машини для
забезпечення керованості машини по траєкторії
фронтального руху. (рис. 8, рис. 9). Колеса візків при-
водяться в дію гідромоторами, вбудованими в колісні
мотор-редуктори (рис. 10).

Рис. 3 – Моторний візок фронтальної дощувальної машини 
«T-L 243M OSL+»

1 – дизельний двигун, 2 – гідронасос, 3 – масляний бак, 
4 – фільтр очищення масла, 7 – пульт керування дизельним

двигуном, 8 – акумулятор, 9 – пульт керування дощувальною
машиною

Рис. 4 – Силовий агрегат моторного візка фронтальної дощу-
вальної машини  «T-L 243M OSL+»

Рис. 5 – Центральний візок кругової дощувальної машини 
«T-L 460M»

1 – дизельний двигун, 2 – гідронасос, 3 – масляний бак, 4 -
фільтр

Рис. 6 – Силовий агрегат центрального візка кругової 
дощувальної машини «T-L 460M»

1 – золотниковий розподільник, 2 – трос керування золотником,
3 – поперечний важіль, 4- гнучке з’єднання ферм

Рис. 7 – Механізм регулювання руху опорних візків у лінію
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Система досить проста і функціонально зрозуміла.
Регульований насос підтримує в напірній гідролінії
тиск 120 бар. Заданий регулятором потоку (регулято-
ром швидкості) та направлений розподільником
напрямку руху потік робочої рідини під тиском приво-
дить у рух послідовно з’єднані (синхронізація) гідро-
мотори кінцевого візка машини. Рух усіх інших візків
відслідковує рух кінцевого візка подачею робочої ріди-
ни під тиском до їхніх гідромоторів розподільниками
на шарнірах з’єднання ферм (рис. 7) у разі відхилення
поздовжньої осі однієї ферми від іншої внаслідок руху
попереднього візка. Отже, всі візки рухаються зі швид-
кістю, відповідною до швидкості кінцевого візка, з
підтриманням руху всіх візків «у лінію», яка є дугою,
загнутою в бік руху.

Завдяки точному виконанню регулювальних кро-
мок золотника розподільника (в інженерній терміноло-
гії «слідкувальний золотник») рух візків забезпечує
прогин дуги менше 3 м по всій довжині машини – 800

м. Задана швидкість руху візків визначає задану норму
внесення поливної води (м3/га).

Виконуючи завдання оцінки відповідності дощу-
вальної техніки всіх виробників, машини яких реалізо-
вані і введені в обіг в Україні, фахівці Південно-
Української філії дослідили споживчі якості і випробу-
вали також різні типи машин «T-L»: від найпростіших –
кругового та фронтального руху з шириною захвату
(радіусом поливу) до 450 м та реалізацією керування й
автоматики гідромеханічними засобами (відсутністю
електросистеми, за виключенням електросистеми
двигуна) до більш складних – кругового та фронталь-
ного руху з шириною захвату (радіусом поливу) до 800
м. Машини останнього типу потребують вищого рівня
автоматики з викори-
станням електричних та
електронних елементів і
реалізацією електрожив-
лення. [4]. (рис. 11). За
цих умов електроживлен-
ня має напругу 12 В чи 24
В, чим забезпечується
електробезпека.

Такі машини в ціново-
му сегменті знаходяться
на рівні машин інших
виробників чи навіть
трохи дорожчі.

Але повернемося до
машин меншої ширини захвату, які приводяться в рух і
керуються від гідравліки без електросистеми на
машині.

Пам’ятаємо задачу здешевлення машини та її екс-
плуатації? 

У цьому випадку відсутність електродвигунів, елек-
троапаратури, силових кабелів з мідними дротами,
засобів електрозахисту та електроавтоматики для
кожного двигуна (до того ж усе електрообладнання зі
спеціальними захистом від високої вологи) (рис. 12)
створює умови для певного здешевлення машини.
Обслуговування такої машини не потребує від персо-
налу спеціальної кваліфікації електрика з відповідними

1 – важіль регулювання швидкості руху машини, 2 – маховичок
дроселя регулювання швидкості руху моторного візка, 3 – вит-

ратомір, 4 – важіль розподільника напрямку руху машини, 
5 - важіль розподільника домкрата моторного візка

Рис. 8 – Пульт  керування фронтальною дощувальною машиною
«T-L 243M OSL+»

1 – важіль регулювання швидкості руху машини, 2 - розподіль-
ник керування напрямком руху машини, 3 – розподільник дом-

крата кінцевого візка
Рис. 9 – Пульт  керування круговою дощувальною машиною 

«T-L 460M»

1 – гідромотор колісного редуктора, 2 – важільно-паралело-
грамний домкрат, 3 - гідроциліндр домкрата

Рис. 10 – Проміжний опорний візок дощувальної машини 
«T-L 400М Ultra Linear»

Рис. 11 – Електронний сенсор-
ний пульт керування дощуваль-

ної машини «T-L 620М»
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рівнями допуску.
За даними випробу-

вань, вартість спроще-
них, чисто гідравлічних
машин на 10�12 %
менша від аналогічних
машин інших виробників
з електроприводом.

Варто відмітити ще
один шлях здешевлення
– діючу зараз в Україні
програму часткової ком-
пенсації вартості сіль-
госптехніки вітчизняно-
го виробництва.

Разом з тим для
допуску до програми
має важливість ступінь локалізації (частка вітчизняно-
го виробництва) комплектувальних машин.

Гідросистема дощувальних машин «T-L» побудова-
на на застосуванні гідроагрегатів загальнопромисло-
вого призначення, які випускаються в Україні, або, за
відсутності, доступні до освоєння випуску, наприклад,
такими вітчизняними заводами як ПАТ «Гідросила» 
(м. Кропивницький).

Поряд з названими перевагами фінансового харак-
теру машини «T-L» мають також ряд технічних переваг,
які покращують їхні споживчі якості порівняно з дощу-
вальними машинами з електроприводом:

- краща рівномірність поливу завдяки безступінча-
стому регулюванню швидкості обертання гідромото-
рів привода опорних коліс на відміну від електропри-
вода з постійною швидкістю обертання електродвигу-
нів та старт-стоповим регулюванням середньої швид-
кості;

- відсутність небезпеки ураження електричним
струмом, що важливо для машини, яка працює у водя-
ному тумані;

- доступність до
технічного обслуго-
вування механізато-
рами загальної під-
готовки;

- відсутність
вразливих до роз-
крадання виробів із
застосуванням міді
та її сплавів;

- додаткові функ-
ції, реалізовані з
використанням гід-
ропривода: гідро-
домкрат для розво-
роту коліс опорних
візків для перемі-
щення машини на
нову позицію (рис.
10) та потужний (5
кВт) бустерний
насос живлення струминного апарата кінцевої консолі
(рис. 13);

- високу зовнішню герметичність гідростистеми,
що забезпечує довгий строк служби її складових

частин.
Треба відмітити, що за нинішнього розвитку техніки

ущільнень, проблема відсутності підтікань робочої
рідини (оливи) розгалуженого гідрооб’ємного приво-
да на цих машинах вирішена повністю. Крім того,
застосована робоча рідина – олива «HydroclearTM», не
справляє негативної дії на довкілля, бо, потрапляючи
на поверхню ґрунту, розпадається природним шляхом
на нетоксичні складові.

За результатами приймальних державних випробу-
вань, проведених фахівцями Південно-Української
філії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 6 моделей машин «T-
L» включені до Державного реєстру технічних засобів,
рекомендованих до застосування в АПК України. [8]

Висновки.
1. Реалізований в дощувальних машинах «T-L» гід-

рооб’ємний привод коліс опорних візків має ряд пере-
ваг порівняно з електроприводом, застосованих на
інших дощувальних машинах:

- спрощення системи подачі енергії та керування,
можливість реалізації спрощених машин без електро-
системи;

- відсутність небезпечної напруги 380 В та складних
і дорогих засобів електробезпеки;

- плавне регулювання швидкості та безперервний
рух опорних візків, що підвищує рівномірність поливу;

- додаткові функції, реалізовані із застосуванням
гідропривода;

- спрощене обслуговування механізаторами (меха-
ніками загальної кваліфікації).

2. Визначаючи підходи до випуску вітчизняних
спрощених та здешевлених дощувальних машин для
невеликих агрогосподарств та фермерів, варто звер-
нутися до технічних рішень, реалізованих у дощуваль-
них машинах «T-L».
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ний апарат, 2 – відцентровий бустер-

ний насос, 
3 – піскоскидач, 4 – гідромотор при-

вода насоса
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L»/Південно-Українська філія УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого, Херсон, 2013 р.

7 Протокол державних приймальних випробувань
технічного засобу для АПК № 2274/0607-03-2018.
Дощувальна машина кругової дії, багатопозиційна
(буксована) з гідростатичним приводом опорних візків
марки «T-L»/Південно-Українська філія УкрНДІПВТ ім.
Л. Погорілого, Херсон, 2018 р.

8 Електронний ресурс. Державний реєстр техніч-
них засобів для агропромислового комплексу України
https://data.gov.ua/dataset/6698a32c-560c-40ad-
bdc9-f6ee0b2abc3a. 

Аннотация. В статье приведены описание и харак-
теристики технических решений компании «T-L» по
реализации объемного гидропривода колес опорных
тележек дождевальных машин. Названы преимуще-
ства данных технических решений, в  том числе при
освоении производства отечественных дождеваль-
ных машин.

Summary. The article presents description and char-
acteristics of the technical solutions of the T-L company in
the implementation of a volumetric hydraulic drive of the
wheels of the support carts of sprinkler machines. The
advantages of these technical solutions, including the
development of domestic sprinkling machines, are
named.

Стаття надійшла до редакції 9 липня 2020 р.

Вступ. В останнє десятиліття за кордоном найбіль-
ший практичний інтерес проявляється до рідкого біо-
логічного палива, виробленого з біомаси, насіння і
плодів харчових і технічних олійних культур, а також
відходів харчових олій. Широке застосування це паль-
не отримало в країнах Європейського союзу (ЄС), на
Україні, в Білорусії, в Північній і Латинській Америці.
Використовується воно в основному в дизелях і
котельних установках. Також набули поширення
паливні суміші на основі нафтопродуктів і біологічних
присадок (біобензин, біодизель, біомазут), водопа-
ливні емульсії і суспензії: вода-мазут, вода-дизельне
паливо, вода-бензин, вода-мазут-вугільний пил, вода-
мазут-торф, вода-мазут-біомаса (відходи сільсько-
господарських підприємств). Україна, бажаючи вступу
до Євросоюзу, повинна активно впроваджувати на
законодавчому рівні заходи із забезпечення впровад-
ження  компонентів біопалив. І на цей час ця частка
повинна досягати до 10 %. Активне будівництво нових
заводів з виробництва спиртовмісних палив, а також
переорієнтація лікеро-горілчаної промисловості краї-
ни на виробництво біоетанолу є непрямим підтверд-
женням достатньої рентабельності цього бізнесу. У
той же час, така активність припала на пік нафтових
цін. Зараз спостерігається глибока корекція цін на

нафту, що може поставити під питання високу рента-
бельність заводів. Найближчим часом основні обсяги
біоетанолу будуть надходити на внутрішній ринок. 

Проблема. Виробництво біопалива можна розді-
лити на дві гілки – біоетанол (домішка для палива) і
гілка розвитку отримання піролізного газу (на ньому
працюють двигуни внутрішнього згоряння). В Україні
проблему біоетанолу можна було б вирішити, якби
запустилися для початку цукрові заводи [1,2].
Найбільш поширеним видом біопалива є биоетанол
(етиловий спирт), який отримується перегонкою будь-
якої субстанції, яка містить крохмаль (картопля), цукор
(цукровий буряк або тростина) або целюлозу (дереви-
на, тріски, солома, бавовняні відходи і тому подібне).
Найчастіше для перегонки використовують зернові
культури: рис, кукурудзу, пшеницю, жито, а також
рапс. Етанол отримують мікробіологічним (спиртовим
бродінням під дією дріжджів, ферментів або бактерій)
і хімічним (гідратацією етилену) способом.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У
багатьох країнах на виробництво і застосування біопа-
лива відводиться значна частина усього використову-
ваного в країні автомобільного палива, для застосу-
вання якого розроблені спеціальні адаптери [1, 2].
Лідером у цьому є Бразилія, яка вже в 2000 році дове-

Гідродинамічне обладнання для отримання 
сумішевого палива для енергетики АПК

УДК 622.75:629.7 

У статті розглянута конструкція обладнання для отримання сумішевого бензину, гідродинамічним впливом
на оброблюване середовище. Наведена методика експлуатаційних випробувань відібраної групи автомобілів
на дослідній партії сумішевого бензину і товарних бензинах.
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ла вміст етанолу в бензинах до 20 % завдяки техноло-
гії «Тотал-Флекс». Ця технологія дає змогу безпосе-
редньо перед заправкою автомобіля вибирати тип
палива – бензин або спирт. Двигун адаптується до
виду палива автоматично і не важливо, в яких співвід-
ношеннях застосовується нафтовий бензин, біоетанол
або їхня суміш. У Німеччині продається спеціальний
пристрій «Flex-Tex» для модернізації будь-якого авто-
мобіля під використання суміші етанолу і бензину. Для
використання таких марок палива внесення змін в кон-
струкцію бензинового двигуна не потрібно, а ось
марки Е85, Е95 і Е96 із вмістом етанолу відповідно
85,95 і 96 % вимагають спеціальної модифікації систе-
ми живлення і запалювання автомобіля. Застосування
етанолу не лише зменшує нафтову залежність держа-
ви і викиди вуглекислого газу з вихлопом, але і підви-
щує детонаційну стійкість (октанове число) використо-
вуваного бензину, а також понижує вміст токсичних
ароматичних вуглеводнів (таблиця 1).

Незважаючи на перспективність такого напрямку, в
Україні має бути держпрограма переходу на альтерна-
тивні види палива, яка має передбачити поряд з піль-
гами для їх виробників програму утилізації  застаріло-
го парку автомобілів і стимулювання споживачів на
покупку нових моделей авто, призначених для викори-
стання спиртовмісних палив. Основними виробника-
ми біоетанолу в Україні є такі компанії: група компаній
«Техінсервіс», ТОВ «КоронАгро», ТОВ «БІОХІМ ГРУП»,
ПП «МФ« ІНТЕРКРАЙТ »і ЗАТ« Еко-Енергія ». У роздріб-
ній торгівлі наявні такі види палива, які містять біоета-
нол: інноваційно-95, А-92-Е40, А-92-Е40 турбо, А-95-
E40, А-95А, Аб-92е40 ЕКСТРА, Аб-95е40 ЕКСТРА, Аб-
98е85 ЕКСТРА. Вибір інноваційної технології приготу-
вання альтернативного палива заснований на дотри-
манні ключових факторів: операційна ефективність
самого виробництва – економічність, надійність,
рівень автоматизації, а також експлуатаційні характе-
ристики і рівень екологічної безпеки самого палива.
[3]. Зараз найбільш перспективними є гідродинаміч-
ний вплив на оброблюване середовище. Каскадне
з'єднання різних випромінювачів і забезпечує най-
більш глибоке диспергування суміші аж до молекуляр-
ного рівня з утворенням нових хімічних сполук.
Залежно від встановлених технологічних параметрів
обробки можуть виходити різні кінцеві продукти із
заданими фізико-хімічними властивостями.

Мета досліджень: обґрунтувати та розробити енер-
гоощадну гідродинамічну установку для отримання
сумішевого палива в умовах агровиробництва.

Результати досліджень. Сумішевий бензин одер-

жують емульгуванням низько октанового бензину
(типу А-76) з етанолом. У результаті цього процесу
підвищується октанове число (суміш адекватна бензи-
нам А-92, А-93, А-95) залежно від відсоткового вмісту
етанолу, звичайно додається від 8 до 20 % по масі.
Покладаючись на закордонний досвід, розроблена
гідродинамічна установка для виробництва сумішево-
го бензину в умовах аграрного комплексу [4,5].
Принципова схема дослідної установки для виготов-
лення сумішевого бензину представлена на рисунку1.

Для отримання сумішевих бензинів з етанолом в
умовах автозаправних станцій, автопідприємств,
нафтогосподарств агропідприємств, фермерських
господарств була розроблена малогабаритна уста-
новка (рис. 2.). Її комплектність включає: гідростанцію,
струминний насос-дозатор, емульгатор, контрольно-
вимірювальну апаратуру, сполучну апаратуру. Як гід-
ростанцію використовують установку УСЖ-01ПС.
Струминний насос-дозатор – ежекторного типу.

1 – бензин 1; 2 – бензин 2; 3 – бензин 3; 4 – ВКД; 5 – лінія
повернення бензину; 6 – резервуар 1; 7 – резервуар 2; 

8,9 – манометри після насоса й після змішувача; 10 – фільтр; 
11 – лічильник, 12 – мановакуумметр; 13 – заслінки; 

14 – вентилі; 15 – витратоміри, 16 – насос; 17 – змішувач
Рис.1 – Схема установки для приготування сумішевого бензину

Таблиця 1 – Фізико-хімічні властивості автомобільно-
го бензину з добавкою біоетанолу

Показник Бензин Бензин + 10 %
біоетанолу

Детонаційна стійкість (октанове число)

за моторним методом 83,3 85,6

за дослідницьким методом 92,6 95,4

Тиск насиченої пари, кПа 37,3 45,1

Втрати від випарювання, % 0,45 0,5

Корозійна активність (зміна маси свин-
цевої пластини), г/м2 0,55 0,7

14 – вентилі; 8,9 – манометри; 18 – напірний насос; 
19 – живильний насос; 20 – емульгатор; 21 – бак для  присадки;
22 – бак для світлих нафтопродуктів; 23 – бак для готової про-

дукції
Рис. 2 – Схема енергоощадного гідродинамічного обладнання

для отримання сумішевого палива
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Емульгатор є моноблоком, який складається з
двадцяти паралельно з’єднаних гідродинамічних каві-
таторів, двох розподільних колекторів, запірної і вимі-
рювальної апаратури (манометри, термометр). 

Технологія отримання гідродинамічно активної
суміші базується на дозуванні і диспергуванні етанолу
з бензином нафтового походження. Кількість етанолу
в цих сумішах складає 8-22 % (залежно від октанового
числа сумішевого бензину). Технологічний процес
отримання сумішевого бензину складається з таких
стадій:  підготовка сировини (етанолу); дозування і
диспергування етанолу в потоці бензину; вхідний ана-
ліз і визначення якості продукції; завершальний аналіз
і паспортизація готової продукції.  Для оцінки ефектив-
ності роботи установки складені методика і програма
проведення стендових та експлуатаційних випробу-
вань карбюраторних двигунів різних марок автомобі-
лів.

Мета експлуатаційних випробувань визначеної
групи автомобілів на дослідній партії сумішевого бен-
зину й товарних бензинах включає  порівняння фактич-
них експлуатаційних властивостей сумішевого й
товарних бензинів в умовах реальної експлуатації
автомобілів; оцінка впливу сумішевого бензину на
тягово-швидкісні та динамічні властивості, екологічні
показники та паливну економічність автомобілів в умо-
вах реальної експлуатації; оцінка впливу сумішевому
бензину на надійність та безвідмовність роботи двигу-
нів та інших агрегатів і систем автомобілів в умовах
реальної експлуатації; оцінка впливу довгострокового
напрацювання автомобілів на сумішевому бензині на
ресурсні показники двигунів та їх систем, а також на
фізико-хімічні властивості моторної оливи; оцінка
впливу сумішевого бензину на екологічну безпеку
роботи водіїв та перевезення пасажирів; визначення
відповідності вмісту шкідливих речовин у повітрі кабіни
або пасажирського салону автомобіля вимогам чин-
них стандартів; визначення особливостей експлуатації
автомобілів на сумішевому бензині. 

Під час проведень експлуатаційних випробувань
визначаються фізико-хімічні властивості (зокрема
антидетонаційні властивості за моторним методом
ДСТУ 511 і за дослідним методом ДСТУ 8226) всіх
зразків сумішевого бензину та більшості зразків
товарного бензину, із застосуванням яких виконують-
ся випробування автомобілів. Фізико-хімічні властиво-
сті зразків сумішевого й товарних бензинів А-76 та А-
92 визначаються стандартними методами згідно з
вимогами ТУ У 00149943.501-98 та ДСТУ 2048.
Фактичні витрати палива автомобілями досліджуваної
групи під час виконання транспортної роботи на сумі-
шевому й товарних бензинах визначають статичною
обробкою форм обліку роботи автомобілів, викори-
стання паливо-мастильних матеріалів та виконання
транспортної роботи. 

Висновки. Сумішеві бензини з етанолом пройшли
випробування в умовах рядової експлуатації на
визначеній групі автомобілів упродовж усіх сезонів. За
підсумками випробувань отримані обнадійливі
результати порівняно з товарним бензином, а саме:
потужність двигуна збільшується до 2,5 % за одночас-
ного зниження витрати палива до 3 %; викиди змен-
шуються на 26,3 %, зокрема CmHn на 4,5 %, NOx - на

5,7%; запуск двигунів надійний і легкий як за нормаль-
них плюсових, так і мінусових (до -25оС) температур
довкілля; не знижується безвідмовність роботи двигу-
на; не знижується періодичність заміни масла картера,
їхні фізико-хімічні показники не погіршуються. 

Розроблена гідродинамічна установка може бути
використана в умовах агровиробництва для видобутку
сумішевого бензину.
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Аннотация. В статье рассмотрена конструкция
оборудования для получения смесевого бензина, при
помощи гидродинамического влияния на обрабаты-
ваемую среду. Приведена методика эксплуатацион-
ных испытаний подконтрольной группы автомобилей
на опытной партии смесевого и товарного бензинов.

Summary. The article considers the design of equip-
ment for the production of blended gasoline, with the help
of hydrodynamic effects on the treated medium. The
method of operational tests of the controlled group of
cars on the experimental batch of mixed and commercial
gasoline is given.

Стаття надійшла до редакції 18 серпня 2020 р.
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Вступ. Упровадження та використання раціональ-
них паливних систем для двигунів внутрішнього зго-
рання та біопалив не тільки знизить залежність націо-
нальної економіки України від імпорту нафтопродуктів,
підвищить рівень еколого-енергетичної безпеки,
забезпечить поступовий рівномірний розвиток аграр-
ного сектора та населених пунктів, підвищить рівень
зайнятості населення, а й забезпечить виконання
Україною міжнародних зобов’язань у сфері охорони
навколишнього природного середовища та дотриман-
ня вимог, передбачених Кіотським протоколом до
Рамкової Конвенції Організації Об’єднаних Націй про
зміну клімату. Також це слугує позитивним аспектом у
подальшій співпраці України з ЄС [1].

Проблема. На сьогодні, розповсюдження набули
паливні системи двигунів внутрішнього згоряння [2],
які містять паливний бак, паливний насос, карбюратор
з поплавковою камерою та паливопроводи. У таких
системах не реалізується можливість економії палива,
зниження токсичності вихлопних газів без зниження
потужності та к.к.д. двигуна, а також можливість знач-
ного збільшення ступеня стиску або використання
бензинів з нижчими октановими числами завдяки при-
готуванню паливно-водяної емульсії безпосередньо
перед вживанням її двигуном. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідженнями  [3],  встановлено, що за вмісту 30-40
% води в емульсії практично не знижується потужність
і к.к.д. двигуна. З’являється можливість збільшувати
ступінь стиску до 12. Кожний процент емульсії знижує
вміст окислів азоту у вихлопних газах на 1 %.
Підвищується стійкість роботи двигуна на збіднених
сумішах до � =1,5 за 15 % емульсії.

Мета досліджень: економія палива, зниження
токсичності вихлопних газів без зниження потужності
та к.к.д. двигуна внутрішнього згоряння, а також дає
можливість збільшувати ступінь стиску або використо-
вувати бензин з нижчими октановими числами, виго-
товляючи паливно-водяну емульсію безпосередньо
перед вживанням її двигуном.

Результати досліджень. Це досягається тим, що
паливна система забезпечена камерою приготування
паливно-водяної емульсії, всередині якої розташова-
ний ультразвуковий випромінювач, під’єднаний до

автономного ультразвукового генератора. Камера
з’єднана з паливним баком додатковим підживлю-
вальним бачком з водою та паливним насосом. Два
варіанти по різному забезпечують запуск двигуна
після довгої стоянки. На рис. 1 зображений перший
варіант структурної схеми паливної системи, на рис. 2
– другий варіант. Паливна система двигуна внутрі-
шнього згоряння (рис. 1) містить паливний бак 1,
паливний насос 2, поплавкову камеру 3 карбюратора
4, які з’єднані між собою за допомогою трубопроводів.
Паливна система містить також камеру приготування
паливно-водяної емульсії 5, забезпечену ультразвуко-
вим випромінювачем 6, з’єднаним з автономним ульт-
развуковим генератором 12. Камера 5 встановлена
між паливним баком 1 та паливним насосом 2. Крім
того, в паливну систему вбудований підживлювальний
бачок 7, заповнений водою. Бачок 7 з’єднаний трубо-
проводом 8 з камерою приготування паливно-водяної
емульсії 5, причому трубопровід 8 забезпечений регу-
лятором дозування води 9. Додатково в поплавковій
камері 3 карбюратора 4 розміщений другий ультра-
звуковий випромінювач 10, з’єднаний через переми-
кач 11 з автономним ультразвуковим генератором 12.

Паливна система двигуна внутрішнього згоряння
може бути виконана (рис. 2) з одним ультразвуковим

© Уминський С., Дударев І., Чучуй В., Макарчук  В., Житков С. 2020
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У статті розглянута паливна система, забезпечена камерою приготування паливно-водяної емульсії, всере-
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Рис. 1 – Структурна схема паливної системи
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випромінювачем 6, але додатково в трубопровід 8
вводиться керований електромагнітний клапан
13.Пристрій працює так. У першому варіанті (рис.1) у
камері приготування паливно-водяної емульсії 5 пали-
во, яке надходить з паливного бака 1 та вода з піджив-
лювального бачка 7, змішуючись у певній пропорції,
яка задається регулятором 9 подачі води в камеру 5. У
камері 5 в інтенсивному ультразвуковому полі, яке
створюється випромінювачем 6, утворюється палив-
но-водяна емульсія, яка потім через паливний насос 2
та поплавкову камеру 3 надходить у карбюратор 4.
Після зупинки двигуна на довгий час в поплавковій
камері 3, а також у паливному насосі 2 паливно-водя-
на емульсія розподіляється на паливо та воду та від-
стоюється, що ускладнює наступний пуск двигуна.
Тому за декілька секунд до пуску двигуна після довгої
зупинки вмикають ультразвуковий генератор та пере-
микачем 11 під’єднують до нього ультразвуковий
випромінювач 10. За декілька секунд у поплавковій
камері 3 знову утворюється паливно-водяна емульсія і
двигун можна запустити. Коли двигун використає воду
та паливо з поплавкової камери та бензонасоса, ульт-
развуковий випромінювач 10 для економії електро-
енергії можна від’єднати від генератора 12 перемика-
чем 11. У другому варіанті (рис. 2) перед зупинкою
двигуна вмикають електромагнітний клапан 13, який
припиняє подачу води, і після того, як двигун викори-
стає залишки емульсії, його вимикають. Внаслідок
цього навіть після довгого простою в поплавковій
камері відстою води не буде і двигун запуститься без
ускладнень [4,5].

Висновки. Отже, споживання двигуном внутрі-
шнього згоряння не чистого палива, а паливно-водя-
ної емульсії, за умови підтримання пропорції палива та
води, веде до економії палива і зниження токсичності
вихлопних газів без зниження потужності та к. к. д.
двигуна, а також значно збільшує ступінь стиску або
використовує бензини з нижчими октановими числа-
ми завдяки приготуванню паливно-водяної емульсії в
ультразвуковому полі безпосередньо перед спожи-
ванням її двигуном.
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Аннотация. В статье рассмотрена топливная
система, имеющая камеру подготовки водно-топлив-
ной эмульсии, внутри которой расположен ультразву-
ковой излучатель, подключенный к автономному ульт-
развуковому генератору. Такая система позволит
получать экономию топлива, снизить токсичность
выхлопных газов без снижения мощности и к.п.д. дви-
гателя, а также даст возможность увеличить степень
сжатия, либо использовать бензин с пониженным
октановым числом.

Summary. The article considers a fuel system having
a chamber for preparation of water-fuel emulsion, inside
which there is an ultrasonic emitter connected to an
autonomous ultrasonic generator. The given system will
allow receive fuel economy, to reduce toxicity of exhaust
gases without decrease in power and engine efficiency.
And also will give the chance to increase degree of com-
pression, or to use gasoline with the lowered octane num-
ber.

Рис. 2 – Структурна схема паливної системи з одним ультра-
звуковим випромінювачем та керованим електромагнітним кла-

паном
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Т е х н і к а  і  о б л а д н а н н я  д л я  А П К :  д о с л і д ж е н н я ,
е к с п е р т и з а ,  п р о г н о з  р о з в и т к у

Вступ. Сівба є найважливішою технологічною опе-
рацією у вирощуванні сільськогосподарських культур,
тому що від якості її виконання істотно залежить кінце-
вий результат.

Результати якості сівби помітні після появи сходів, а
це можна визначити тільки через 2-3 тижні після сівби.
Зважаючи на обмежені агротехнічні строки, помилки,
які трапляються під час сівби, неможливо виправити
без великих матеріальних затрат та втрат урожаю.
Особливо це актуально для сівалок, які використо-
вуються в інтенсивних технологіях вирощування сіль-
ськогосподарських культур. 

До сівалок, які застосовуються для сівби зернових
культур, базовою вимогою є забезпечення високої
якості сівби, пов’язаної зі стійкістю глибини загортан-
ня насіння, рівномірним висівом насіння з високою
продуктивністю, яка є похідною робочої швидкості та
ширини захвату, мінімізації непродуктивних витрат на
технологічне обслуговування, умов роботи трактори-
ста, якості підготовки поля, за високої надійності
роботи сівалки [1]. Особливо чутливою є дія зазначе-
них чинників у передових господарствах, де високий
рівень навантаження машинно-тракторного парку та
стислі агростроки ставлять за необхідність економити
буквально кожну хвилину для отримання високих вро-
жаїв.

Розвиток агротехнологій спонукав до появи нових
техніко-технологічних рішень у розробленні та вироб-
ництві систем контролю і керування технологічним
процесом сівалок для сівби зернових культур [2]. 

Застосування системи SCSO-25 контролю і керу-
вання технологічним процесом сівби максимально
оптимізує цей процес, забезпечує відповідну якість
сівби, скорочує його строки та заощаджує матеріальні

ресурси.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Оснащення сільськогосподарських підприємств

сучасною високопродуктивною технікою є основною
умовою подальшого індустріального розвитку, росту
продуктивності праці, збільшення врожайності сіль-
ськогосподарських культур, скорочення трудових,
матеріальних та грошових витрат на виробництво про-
дукції рослинництва.

До недавнього часу на ринку України продавались
системи контролю і керування роботою сівалок та
посівних комплексів для сівби зернових культур закор-
донного виробництва, тому що вітчизняні виробники
систем контролю не виготовляли. Вітчизняні виробни-
ки виготовляли такі системи тільки для просапних
сівалок [3].

Виробники сівалок та їхні дилери активно просу-
вають свою техніку на ринку України, влаштовуючи Дні
поля та проводячи випробування в господарських
умовах.

Зокрема, випробування системи керування
«Технологічна колія» із сівалкою СЗ-3 «Астра-3» прово-
дила фірма «Eltem» (Польща) [4].

ТОВ НВФ «Монада» розробило та виготовляє
системи контролю висіву і керування роботою сівалок
та посівних комплексів типу SCSO [6]. 

Система контролю висіву і керування роботою
сівалки SCSO-25 випробовувалась у Південно-
Українській філії УкрНДІПВТ ім. Л Погорілого в 2018
році [5]. 

Мета досліджень. Визначити особливості кон-
струкції, технічний рівень та ефективність використан-
ня системи контролю висіву і керування SCSO-25
виробництва ТОВ НВФ «Монада» в роботі із сівалкою

Дослід ження ефективності  застосування системи
SCSO -25 контролю висіву і  керування роботою

сівалки зернової навісної  СЗ-3 «Астра-3»

УДК 681.5.03;631.331

За останні роки у вирощуванні зернових культур відбулися якісні зміни, які викликали необхідність переходу
до досконаліших агротехнологій, які включають ефективність контролю і керування технологічним процесом
сівби, мінімізацію затрат, та дотримання технологічної дисципліни. 

Вітчизняна науково-виробнича фірма «Монада» розробила та виготовляє системи контролю і керування
висівом типу SCSO, які встановлюються на сівалки та посівні комплекси.

У статті наведено характеристики, особливості конструкції та результати випробувань системи контролю
керування висівом SCSO-25, встановленій на зерновій сівалці СЗ-3 «Астра-3». Система контролю і керування
SCSO-25 має високий технічний рівень, надійна в роботі, проста в обслуговуванні та має широкий спектр функ-
цій для контролю і керування технологічним процесом сівби.

Ключові слова: система контролю і керування, сівалка, сівба, інтенсивна технологія, конструкція, електро-
циліндр, датчики, зернові культури, параметри.
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СЗ-3 «Астра-3».
Виклад основного матеріалу. Системи контролю

висіву і керування роботою сівалок типу SCSO при-
значені для автоматичного контролю параметрів вико-
нання технологічного процесу сівалкою та повідом-
лення у разі відхилення від технологічного процесу.

Система дає змогу проводити статистичний облік
за такими параметрами: 

- швидкість руху;
- пройдений шлях;
- засіяна площа;
- керування формуванням технологічної колії;
- контроль припинення висіву в технологічну колію;
- контроль проходження насіння по висівних пат-

рубках та повідомлення про забивання патрубка із
зазначенням його номера;

- контроль обертання вала дозатора;
- контроль наявності посівного матеріалу в бункері;
- кількість порушень технологічного процесу.
Звукове та візуальне повідомлення виникає у

випадку зміни нормального стану контрольованого
параметра на аварійний.

Розміщення елементів системи контролю на сівал-
ці показано на рисунку 1.

Система контролю висіву SCSO-25 складається з:
- панелі оператора з кронштейном (рис. 2);
- електронного блока керування (рис. 3);
- датчика контролю обертів дозатора сівалки 

(рис. 4);
- датчика швидкості руху (рис. 5);
- датчиків висіву (рис. 6);
- датчиків положення правого 2 та лівого 8 маркерів

(рис. 7);
- датчиків положення штока електроциліндра 

(рис. 8);
- електроциліндра формування технологічної колії

(рис. 9);

- датчика контролю
рівня насіння в бункері
(за замовленням спо-
живача) ;

- електропроводки; 
- монтажних дета-

лей.  
Панель оператора

(рис. 2) - це складова
частина системи, яка
виконує функції візу-
ального і звукового
контролю, а також
налаштування систе-
ми.

Електронний блок
керування (рис. 3) при-
значений для обробки
інформації, яка надхо-
дить до нього від дат-
чиків електричними
дротами.

Датчик контролю
обертання вала доза-
тора (рис. 4) встанов-
люється на кронштейн,
який кріпиться на
боковині бункера
сівалки СЗ-3 «Астра-
3».

Датчик швидкості
руху (рис. 5) встанов-
люється на проміжно-
му валу привода висів-
них апаратів, систему
потрібно налаштувати
на необхідне передат-
не відношення, що
легко виконується з
панелі оператора.

Датчики висіву
(рис. 6) встановлю-
ються в приймальній
воронці насіннєпрово-
ду сівалки.

Рис. 2 – Панель оператора

Рис. 3 – Електронний блок 
управління

Рис. 4 – Датчик контролю обертан-
ня вала дозатора

Рис. 5 – Датчик швидкості руху

Рис. 6 – Датчик висіву

1 - датчик швидкості руху; 2 – датчик положення правого марке-
ра, 3 – комплект дротів датчика висіву ; 4- датчик положення

штока електроциліндра (шток засунутий); 5-пристрій з електро-
циліндром формування технологічної колії; 6- датчик рівня

зерна; 7- датчик положення штока електроциліндра (шток вису-
нутий); 8- датчик положення лівого маркера; 9-датчик обертів

дозатора.
Рис. 1 – Загальна схема розміщення елементів системи 

контролю SCSO - 25 на сівалці СЗ-З «Астра-3»
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Принцип роботи
датчиків висіву поля-
гає в посиланні світло-
вого сигналу та його
уловлюванні. З появою
насіння в робочий зоні
датчика, відбитий сиг-
нал послабляється, ця
зміна сигналу миттєво
уловлюється і фіксу-
ється датчиком.

Датчик контролю
рівня насіння встанов-
люється в бункері
сівалки на замовлення
споживача.

Датчики положення
маркерів (Рис. 7) вста-
новлюються на боко-
винах, навпроти мар-
керів. Вони фіксують
зміну положення маркерів.

Датчики положення штока електроциліндра (Рис. 8)
служать для своєчасної зупинки штанги з’єднаної зі
штоком електроциліндра.

Один датчик зупиняє рух штока під час переходу в
режим формування технологічної колії, а другий дат-
чик зупиняє рух штока під час переходу в режим висі-
ву.

Привод формування технологічної колії (рис. 9)
складається із електроциліндра зі штоком, штанги та
6-ти напівмуфт, які входять в зачеплення із котушками
висівного апарата.

Формування технологічної колії відбувається, коли
електроциліндр вимикає обертання дозувальних коту-
шок.

Електропроводка з’єднує всі складові частини
системи, має захисне обплетення  та кріпиться на рамі
сівалки за пластиковими стяжками.

Технічні параметри системи контролю SCSO - 25
наведені в таблиці 1.

Результати випробувань.
Після увімкнення, система контролю висіву SCSO

починає тестувати пам’ять, перевіряє наявність зв’яз-
ку з датчиками контролю, електронним блоком керу-
вання та виконує перевірку чистоти лінз оптичних дат-
чиків. Після тестування, якщо система не виявила від-
хилень та несправностей, вона автоматично перехо-
дить на екран висіву і ставить сівалку на контроль. Далі
систему контролю висіву необхідно налаштувати на
потрібні параметри (норму висіву, культуру, техноло-

гічну колію номер поля та інші) після чого агрегат може
починати виконувати процес сівби.

На сівалці СЗ-3 «Астра-3» налаштування на техно-
логічну колію проводилось під обприскувач шириною
захвату 15м. Перед початком руху було проведено 5
підйомів-опускань правого маркера (що кратне кроку
технологічної колії), яке зафіксував датчик положення
маркера (рис. 6), оскільки ширина захвату сівалки -3м.

У процесі роботи, насіння транспортується до
насіннєпроводів у верхній частині яких знаходяться
датчики висіву. Насіння, пролітаючи через датчики,
перериває оптичний сигнал, це миттєво фіксується
датчиками та передається на панель оператора.
Система збирає інформацію з усіх датчиків, обробляє
її та видає на екран панелі оператора (рис. 2). У випад-
ку виникнення  нестандартної ситуації - система видає
візуальне аварійне повідомлення та вмикає звуковий
сигнал. 

Електроциліндр вимикав котушки висіву муфтами
(рис. 10) для створення технологічної колії (рис. 11)
через кожні 15м.

Система контролю допомагає механізатору стежи-
ти за основними параметрами роботи сівалки, швидко
реагувати на аварійні ситуації та створити технологіч-
ну колію для економії дорогого посівного матеріалу.

Показники якості виконання технологічного проце-
су визначалися згідно з СОУ 74.3-37-129 [7].  

Лабораторно-польові випробування системи конт-

Рис. 7 – Датчик положення 
маркера

Рис. 8 – Датчик положення штока
електроциліндра

Рис. 9 – Привод формування технологічної колії 
(електроциліндр зі штоком та штангою (вмикання /вимикання)

Показник

Значення показника 

за 
даними

ТУ
за даними

випробувань

Напруга живлення, В 10,8-15 13,2

Габаритні розміри панелі оператора, мм:
- довжина
- ширина
- висота

190
150
31

190
150
30

Габаритні розміри пристрою введення, мм:
- довжина
- ширина
- висота

117
112
34

117
112
34

Габаритні розміри привода технологічної
колії, мм
- довжина
- ширина
- висота

160
120
50

160
120
50

Маса пульта оператора, кг 1,0 1,0

Маса пристрою введення, кг 0,5 0,5

Маса привода технологічної колії, кг 1,0 1,6

Кількість датчиків контролю висіву, шт 25 25

Робоча швидкість руху, км/год. до 20,0 11,4

Таблиця 1 - Технічні параметри системи контролю SCSO – 25 

Рис. 10 – Котушки з муфтами для вимикання сошників під час
формування технологічної колії
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ролю SCSO-25 з сівалкою СЗ-3 «Астра-3» проводи-
лись на сівбі ячменю. 

Сівалка зернова СЗ-3 «Астра-3» із системою конт-
ролю SCSO-25 стало виконує технологічний процес,
передбачений технічними умовами. 

На швидкості руху 11,4 км/год відхилення фактич-
ної норми висіву від встановленої склала 1,3 %. За цих
умов нерівномірність висіву між окремими висівними
апаратами та нестійкість загального висіву були отри-
мані в межах технічних умов і склали, відповідно, 1,62
% та 0,73 % (за ТУ не більше 3,0 та 2,8%). 

Випробування показали, що сівалка зернова СЗ-3
«Астра-3» із системою контролю SCSO-25  стало вико-
нує технологічний процес, передбачений технічними
умовами. 

Система контролю SCSO-25 відхилень від виконан-
ня технологічного процесу не зафіксувала, вимикання
сошників для формування технологічної колії проводи-
лось відповідно до заданих параметрів, похибка вимі-

рювань циклічності вимикання технологічної колії скла-
ла 0,67 %.

Система контролю фіксувала швидкість руху, прой-
дений шлях, засіяну площу та циклічність повторення
технологічної колії, похибка вимірювань за цими пара-
метрами складає 1,75 %, 1,33 % , 0,55 % та 0,67%, від-
повідно (за ТУ до 10 %).

Система контролю висіву не потребує технологіч-
ного обслуговування, усі технологічні операції здій-
снюються без зупинки технологічного процесу.

Загалом, за результатами випробувань системи
контролю висіву і керування SCSO -25 роботою сівал-
ки СЗ-З «Астра-3» встановлено;

- широкий спектр можливостей та універсальність
системи контролю дає змогу використовувати панель
оператора (основну складову частину) для роботи з
іншими сівалками та посівними комплексами з
незначним переналаштуванням, доступним  механіза-
тору.

- на екрані панелі висіву показники якості висіву
відображаються в реальному часі, оскільки  кожен дат-
чик висіву отримує інформацію про пройдений шлях
від датчика шляху, датчики висіву зіставляють інфор-
мацію про висів і пройдений шлях і передають інфор-
мацію на екран панелі висіву.

- діаграма інтенсивності висіву дає можливість
одночасно відстежувати потік насіння в усіх висівних
патрубках сівалки з можливістю їх відносного порів-
няння за висотою стовпа діаграми.

- система контролює чистоту лінз висівних датчи-
ків та автоматично налаштовує параметри датчиків зі
зміною умов у процесі роботи ( засмічення лінз висів-
них датчиків у процесі роботи не перевищувало допу-
стимий рівень).

- економія 3,2 % дорогого посівного матеріалу,
завдяки створенню технологічної колії по якій прово-
диться підживлення рослин розкидачем добрив та
боротьба з бур’янами та шкідниками під час обприску-
вання.

Висновки. За результатами випробувань встанов-
лено, що система контролю і керування SCSO-25 має

Таблиця 2 – Показники якості виконання технологічного проце-
су сівалки зернової  СЗ-3 «Астра-3» із системою контролю

SCSO-25

Показник

Значення  показника
за даними

ТУ випро-
бувань

Культура ячмінь 

Робоча швидкість, км/год до 20,0 11,4

Норма висіву, кг/га:
- встановлена
- фактично отримана
-  відхилення  фактичної норми висіву від
встановленої, % 

60-350
60-350

немає даних

180,0
182,25

1,3

Нерівномірність висіву  між окремими
висівними апаратами, % до 3 1,62

Нестійкість загального висіву, % 2,8 0,73

Подрібнення насіння, % 0,28 -

Глибина загортання насіння, :
- встановлена, см
- фактично отримана, см
- середньоквадратичне відхилення, см
- коефіцієнт варіації, %

4-8
немає даних
немає даних
немає даних

7,0
6,6

0,83
12,53

Кількість насіння загорненого в прошарку,
передбаченому технічними умовами, % не менше 80 87,5

Висота гребенів після проходу сівалки, см немає даних 2,7

Густота сходів, шт/м2 немає даних 422,7

Відносна польова схожість насіння, % немає даних 92,8

Ширина міжрядь, см 12±1 12,0

Таблиця 3 – Показники якості виконання технологічного 
процесу в режимі точного висіву на сівбі ячменю із системою

SCSO-25

Показник

Значення показника за даними

ТУ
випробувань

фактично
отримане

за системою
контролю

Культура ячмінь
Швидкість руху, км/год 1-20 11,4 11,2
Похибка вимірювань,% 10 1,75

Пройдений шлях, м 30,0 29,6

Похибка вимірювань,% 10 1,33

Засіяна площа,м2 90,0 89,5

Похибка системою, % 10 0,55

Норма висіву насіння, кг/га:
- встановлена

- фактично отримана

180

182,25 -

Циклічність повторення техноло-
гічної колії,м 

немає
даних 15,1 15,0

Похибка вимірювань, % немає
даних 0,67

Рис. 11 – Вигляд поля з технологічною колією після появи 
сходів 
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достатньо високий технічний рівень, відповідає ТУ і
завдяки широкому спектру функцій та налаштувань
стабільно контролює параметри технологічного про-
цесу та керує роботою сівалки СЗ-3 «Астра-3». 

Система контролю і керування SCSO-25 формує
технологічну колію для інтенсивної технології вирощу-
вання зернових культур відповідно до заданих пара-
метрів. 

Використання сівалки СЗ-3 «Астра-3» із системою
контролю і керування SCSO-25 покращує умови праці
механізатора, ефективніше використовує робочий час
зміни, економить дорогий посівний матеріал та підви-
щує рентабельність виробництва.

Системи контролю висіву і керування типу SCSO
знаходять застосування в господарствах України на
сівбі зернових культур за інтенсивною технологією
обробітку ґрунту.
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Аннотация. За последние годы в выращивании
зерновых культур произошли качественные измене-
ния, которые вызвали необходимость перехода к
более совершенным агротехнологиям, включающим
эффективность контроля и управления технологиче-
ским процессом посева, минимизацию затрат и
соблюдение технологической дисциплины.
Отечественная научно-производственная фирма
"Монада" разработала и производит системы контро-
ля и управления высевом типа SCSO, которые уста-
навливаются на сеялки и посевные комплексы.

В статье приведены характеристики, особенности
конструкции и результаты испытаний системы конт-
роля и управления высевом SCSO-25, установленной
на зерновой сеялке СЗ-3 "Астра-3» .Система контро-
ля и управления SCSO-25 имеет высокий технический
уровень, надежна в работе, проста в обслуживании и
имеет широкий спектр функций для контроля и управ-
ления технологическим процессом посева.

Summary. In recent years, qualitative changes have
occurred in the cultivation of grain crops, which necessi-
tated the transition to more advanced agricultural tech-
nologies, including the effectiveness of monitoring and
control of the sowing process, minimizing costs and
observing technological discipline. The domestic scientif-
ic and production company "Monada" has developed and
produces SCSO type control and management systems
that are installed on seeders and sowing complexes. 

The article presents the characteristics, design fea-
tures and test results of the control and management sys-
tem for sowing SCSO-25 installed on the SZ-3 "Astra-3"
grain seeder. The control and management system
SCSO-25 has a high technical level, reliable operation,
and is easy to operate maintenance and has a wide range
of functions for monitoring and controlling the sowing
process.
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Забезпечення міжстовбурного обробітк у 
ґрунту технічними засобами

УДК 631.51

У статті розглянуті завдання міжстовбурного обробітку та технічні засоби для реалізації технологічного про-
цесу міжстовбурного обробітку ґрунту в інтенсивних садах. Наведені конструкційні особливості машин, їхні
робочі органи, технічні та технологічні можливості. Відмічено можливість використання знарядь для міжстов-
бурного обробітку ґрунту як модулів для комплектації машин, які здійснюють суцільний обробіток ґрунту в між-
ряддях інтенсивних садів.

Ключові слова: міжстовбурний обробіток грунту, суцільний обробіток грунту, технічні засоби для обробітку
грунту.
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Вступ. Упровадження сучасних інтенсивних техно-
логій у садівництво потребує іншого підходу до техніч-
ної складової технології. 

Інтенсивне садівництво характеризується щільні-
стю насаджень зі своєю шириною міжрядь і відстанню
між деревами. Ширина міжрядь 3-4 м визначає вимо-
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ги до конструкційних особливостей машин для садів-
ництва та енергетичних засобів для їх агрегатування, а
відстань між деревами висуває вимоги до пристроїв
які забезпечують захист від пошкодження стовбура,
особливо це відноситься до машин для міжстовбурно-
го обробітку ґрунту. 

Викладення основного матеріалу. Основна мета
обробітку ґрунту в міжстовбурній смузі садів, як і в
загальному землеробстві - це створення умов для
накопичення вологи, боротьба з бур’янами, поперед-
ження стоку та змиву ґрунту, зменшення щільності
складання, підвищення пористості орного і підорного
горизонтів для кращої водопроникності, газообміну й
розвитку корисних груп мікроорганізмів як найбільш
ефективного заходу стабілізації родючості ґрунтів і
збільшення вмісту в них доступних елементів живлен-
ня.

У садівництві разом з чорним паром використо-
вуються сидеральна, паро-сидеральна, дернова
системи утримання міжрядь, але за всіх систем, при-
стовбурна смуга представляє собою чорний пар для
кращого проникнення вологи, поживних речовин і
повітря до кореневої системи рослин.

За всіх способів утримання ґрунту в міжряддях
існує проблема розпушення ґрунту і боротьби з
бур’янами в міжстовбурних смугах саду. 

Боротися з бур’янами можна хімічними засобами,
тобто гербіцидами, які вносяться штангами, змонто-
ваними на тракторі. Але це не вирішує питання обро-
бітку ґрунту в пристовбурній зоні.

Створення оптимального складу ґрунту в смузі
кореневої системи рослин вирішується машинами для
обробітку ґрунту в міжстовбурній смузі.

Машини для обробітку ґрунту в міжстовбурній смузі
представляють собою навісне знаряддя з активними
робочими органами, які приводяться від гідромотора,
або пасивними. Для агрегатування використовуються
трактори потужність 40-80 к. с. У комплектації машин
для міжрядного обробітку ґрунту за різних систем
утримання міжрядь може бути секція для міжстовбур-
ного, міжкущового обробітку ґрунту. Для агрегатуван-
ня таких знарядь використовуються трактори потужні-
стю до 90 к. с.

Вітчизняна промисловість тільки освоює вироб-
ництво машин призначених для утримання пристов-
бурної зони. Це такі підприємства як ПП
«Агрореммаш-Спецтехніка» (м. Кропивницький), ТОВ
«Техносервіс» (м. Мелітополь), ТОВ «Полігон» (м.
Одеса). 

В Україні найбільш розповсюдженими є знаряддя
від італійських виробників.

Компанія «Rineri», Італія виробляє всю лінійку тех-
нічних засобів для догляду за садами і виноградника-
ми. У номенклатурі машин, які виробляє підприєм-
ство, представлена практично вся техніка для міжряд-
ного, міжкущового та пристовбурного обробітку ґрун-
ту. 

Знаряддя під загальною назвою BIO DINAMIK при-
значені для механічного прополювання в пристовбур-
ній та міжкущовій смузі садів і виноградників зі швидкі-
стю до 12 км/год..

Машина навішується на задню триточкову навіску
трактора. Обробіток здійснюється двома робочими

органами - горизонтальним і вертикальним (Рис. 1).

Вертикальний робочий орган (Bio-Disc) представ-
ляє собою групу дисків з вирізами, які створюють про-
меневидну форму різальної поверхні. Кількість дисків
робочого органу залежить від культури, яка оброб-
ляється. Для виноградників група складається з двох
дисків, для садів - з трьох або чотирьох.

Горизонтальний диск (Bio-Star) складається з двох
металевих частин – верхньої і нижньої, а між ними
вставлений диск з пальцями, виготовлений з еластич-
ного матеріалу. На
нижній металевій
частині диска
змонтовані робочі
органи, які підрі-
зають бур’яни і
розпушують ґрунт.
Пальці еластично-
го диска, розпу-
шений ґрунт пере-
міщують до стов-
бура рослин. 

Знаряддя може
комплектуватися
секцією SRV (рис.
2), яка призначена для видалення нових паростків, які
проростають навкруги стовбура разом з травою.
Обертанням робочого органу і рухом енергозасобу

Рис. 1 – Машина для пристовбурного та міжкущового обробітку
ґрунту  «BIO-DINAMIK»

Таблиця 1 – Технічні дані машини для міжстовбурного
і міжкущового обробітку ґрунту «BIO-DINAMIK» 

Модифікація
Ширина
міжрядь,

см

Відстань від центра
навіски до краю

робочого органу,
см

Кількість
верти-

кальних
дисків,

шт

Діаметр
горизон-
тального
диска, см

Bio-Dynamic
Narrow 100 160-300 70-25 2 54; 70

Bio-Dynamic
Wide 150 280-450 120-200 3-4 70; 95

Bio-Dynamic
Duo Narrow 70 135-240 65-108 2 54; 70

Bio-Dynamic
Duo Narrow 100 180-300 80-140 2 70

Bio-Dynamic
Duo Wide 120 230-360 100-160 3-4 70

Рис. 3 – Машина для пристовбурного та
міжкущового обробітку ґрунту «BIO-

DINAMIK Duo»

Рис. 2 – Секція SRV та машина для пристовбурного та між
кущового обробітку ґрунту «BIO-DINAMIK» із секцією SRV
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бичі робочого органу видаляють паростки і траву.
Залежно від мети обробітку робочий орган секції SRV
може комплектуватися бичами різної жорсткості.
Виробник пропонує три види бичів для оснащення
робочого органу.

Секція має попереджувальний механізм для запо-
бігання пошкодження стовбура. 

Машина випускається в п’яти модифікаціях, які
можна використовувати в садах і виноградниках.

Знаряддя Bio-Dynamic випускається у варіанті Duo,
який має дві робочі секції, щоб обробляти з одного
боку два рядки одночасно (Рис. 3). 

Робочі органи варіантів машин мають однакову
конструкцію і комплектацію і можуть використовувати-
ся в міжряддях з однією шириною. 

У продуктові лінійці компанії «Rineri» наявні знаряд-
дя для міжстовбурного обробітку як з активними, так і
пасивними робочими органами для передньої і зад-
ньої навіски і такі, які монтуються між мостами енерге-
тичного засобу. 

Знаряддя типу ТURBO призначені для міжстовбур-
ного і міжкущового обробітку ґрунту. Робочий орган
знарядь зміщений від центра навіски в бік ряду, який
обробляється. Машина впускається з різними робочи-
ми органами. 

Машина TURBO SINGLE (Рис. 4) представляє
собою колісну раму з механізмом навішування на
навісну систему трактора. Робочі органи машини - це
вертикальний диск та горизонтальне лезо на стійках,
щоб обробляти ґрунт на глибину до 10 см, розпушую-
чи його дисковим робочим органом і підрізаючи
бур’яни оброблюваної смуги завширшки 60 см.
Знаряддя працюють на швидкості 6-10 км/год.

Для запобігання пошкодження стовбура під час
обробки, машина оснащена електрогідравлічною
системою захисту, яка забезпечує зміщення робочого
органу до центра ряду під час проходження робочого
органу поруч зі стовбуром. Команду на зміщення дає
щуп, який розташований попереду секції.

Машина випускається в односекційному і двосек-

ційному варіантах, що дає змогу за один прохід обро-
бити два рядки з одного боку, та у трьох модифікаціях. 

Для запобігання пошкодження стовбура машина
оснащена електрогідравлічною системою, яка відво-
дить робочий орган у середину міжряддя, проходячи
біля стовбура.

Машина випускається з одним робочим органом
для обробітку одного ряду і з двома для обробітку двох
рядків з одного боку.

Знаряддя крім базової комплектації може мати сім
додаткових робочих секцій. Це секція плуга, диск типу
Bio-Star, секція SRV, розпушувальний диск, косарка і
секція з горизонтальним різальним робочим органом і
диском (Рис. 6).

Модель ТURBO MIDDLE призначена для навішуван-
ня на трактор між мостами (Рис. 7). У базовій комплек-
тації машина оснащена диском та горизонтальним
лезом, аналогічними зі знаряддям ТURBO SINGLE.
Також може комплектуватися секцією SRV.
Розташування робочого органу між мостами трактора

Таблиця 2 – Технічні дані машини для пристовбурного
обробітку ґрунту TURBO SINGLE

Модифікація
Ширина
міжрядь,

см

Ширина
оброблюваної

смуги, см

Ширина
захвату,

см
Довжина
леза, мм

TURBO NARROW
110 160-330 60 102-162 500 (700*)

TURBO WIDE 170 250-450 60 150-245 500 (700*)

TURBO WIDE 200 300-600 60 160-280 500 (700*)

TWIN TURBO
NARROW 70 150-210 60+60 174-235 500 (700*)

TWIN TURBO
NARROW 90 180-280 60+60 180-280 500 (700*)

TWIN TURBO
WIDE 115 240-350 60+60 230-350 500 (700*)

* Комплектується опційно.

Рис. 4 – Машина для пристовбурного та міжкущового обробітку
ґрунту ТURBO SINGLE

Рис. 5 – Машина для пристовбурного та міжкущового обробітку
ґрунту ТURBO EVO 

Таблиця 3 – Технічні дані машини для міжстовбурного
і міжкущового обробітку ґрунту «TURBO EVO» 

Модифікація Ширина
міжрядь, см

Ширина оброблюва-
ної смуги, см

Ширина
захвату, см

TURBO EVO NAR-
ROW 12 170-340 60 112-122

TURBO EVO WIDE
170 250-450 60 150-245

TURBO EVO WIDE
200 300-600 60 160-280

TWIN TURBO EVO
NARROW 60 160-220 60+60 174-235

TWIN TURBO EVO
NARROW 100 200-300 60+60 180-280

TWIN TURBO EVO
WIDE 120 250-360 60+60 230-350
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покращує спостереження за виконанням технологіч-
ного процесу і дає змогу працювати зі швидкістю до 10
км/год.

Рами машини оснащена гідросистемою, якою
встановлюється висота розташування робочого орга-
ну і його нахил. 

Секції для міжстовбурного обробітку ґрунту можуть
бути у складі машин для суцільного обробітку ґрунту в
міжряддях. Приміром міжрядний культиватор типу СМ
з вирівнювачем, який виробляє компанія, в базовій
комплектації призначений для суцільного обробітку
міжрядь. Оснащення його секціями ТURBO, з одного
чи з двох боків, дає змогу обробити ряд повністю,
включаючи і міжстовбурний простір (Рис. 8).

У лінійці продукції підприємства наявні й інші моде-
лі машин для міжстовбурного обробітку ґрунту, але
конструкція, компонування робочих органів для вико-
нання технологічного процесу - ідентичні.

З огляду продукції італійської компанії «Rineri»,
видно, що її продукція в повній мірі може забезпечити
механізацію технологічного процесу пристовбурного
обробітку ґрунту для, знищення бур’янів, розпушуван-
ня ґрунту, руйнування грунтової корки. 

Компанія «CALDERONI» є ще одним італійським під-
приємством з виробництва технічних засобів для
механізації технологічних процесів у садівництві і
виноградарстві. У номенклатурі продукції підприєм-
ства наявна практично вся техніка для обробітку ґрун-
ту в садах і виноградниках з різними робочими органа-
ми їх комбінаціями і розташуванням, включаючи техні-
ку для пристовбурного обробітку ґрунту. 

Одними із таких знарядь є машини з активними
робочими органами типу FPF. Робочим органом
машини є фреза. У варіанті FPF – це фреза з горизон-
тальною віссю, а у FPF-ER – вертикальною (рис. 9). 

Машини, призначені для задньої навіски, керують
настроюванням і роботою через гідросистему.
Гідросистема машини працює від власної гідросисте-
ми. Насос приводиться в дію від ВВП трактора.

Компанія «ARRIZZA» (Італія) спеціалізується на
виробництві продукції для механізації технологічних
процесів у садівництві і виноградарстві. Основна про-
дукція підприємства, це машини для обробітку ґрунту.
У номенклатурі продукції підприємства наявні машини
для механізації практично всіх видів обробітку ґрунту в
садах і виноградниках, включаючи секції для пристов-
бурного обробітку ґрунту.

Для пристовбурного обробітку ґрунту підприєм-
ство виробляє як окремі машини, так і секції для ком-

Рис. 6 – Змінні робочі секції машини ТURBO EVO

Рис. 7 – Машина ТURBO MIDDLE

Рис. 8 – Міжрядний культиватор СМ з секцією ТURBO

Таблиця 4 – Технічні дані модифікації культиватора
СМ для міжстовбурного і міжкущового обробітку

ґрунту 

Модифікація

Кількість
культива-

торних
робочих

органів, шт.

Ширина
міжядь,

см

Ширина
захвату,

см

Необхідна
потуж-

ність трак-
тора, к.с.

Глибина
обробітку,

см

CM 5/110 + 2
TURBO 5 180-220 190-235 60-75 до 25

CM 7/150 +
2 TURBO 7 230-275 230-275 70-85 до 25

CM 9/200 +
2 TURBO 9 265-315 280-325 80-100 до 25

а) FPF б) FPF- ER 
Рис.9 – Машини для пристовбурного обробітку ґрунту вироб-

ництва компанії «CALDERONI»

Таблиця 5 – Технічні характеристики машини для між-
стовбурного обробітку ґрунту «CALDERONI»

Показник FPF FPF- ER

Необхідна потужність трактора, к.с 40-60 20-60

Робоча швидкість, км/год. до10 до 10

Робоча ширина захвату, см 40-100 50-116

Робоча глибина, см до15 до 17
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плектації машин для суцільного обробітку міжрядь. Як
машини, так і секції комплектують різними робочими
органами, вони можуть бути активними і пасивними.
Машини і секції оснащені електрогідравлічним меха-
нізмом, який попереджує пошкодження стовбура
робочим органом.

Машина під загальною назвою Expo випускається в
однобічному і двобічному варіантах для навішування
на передню або задню навіску трактора за триточко-
вою схемою. Знаряддя призначено для пристовбурно-
го обробітку одного або двох рядів у одному міжрядді.
У базовій комплектації машина обладнана горизон-
тальним лезом на вертикальній стійці та чизельним
розпушувальним робочим органом на стійці (Рис. 10).

Глибина обробітку машини в базовій комплектації
до 20 /см регулюється висотою встановлення опорних
коліс. 

Машина може комплектуватися гідронасосом, який
монтується безпосередньо на ВВП трактора, або гід-
ронасосом, змонтованим безпосередньо на машині і
який приводиться в дію карданним валом від ВВП
трактора. Залежно від мети обробітку машина може
комплектуватися змінними робочими органами:
лезом завдовжки 45, 65 або 85 см, плужним робочим
органом, дисками різної геометрії поверхні (круглими,
типу ромашка, з вирізами), дисковими батареями з
кількістю дисків від одного до п’яти, косаркою з полі-

мерними бичами, ланцюговою косаркою діаметром
500 мм, вертикальним роторним робочим органом
(рис. 11). 

Модель Expo більше використовується на вино-
градниках. Спеціально для садів призначена модель
ЕСО (рис. 12), яка випускається в однорядному та дво-
рядному виконанні. Особливістю модифікації ЕСО є
більше бокове зміщення робочого органу і більша міні-
мальна ширина міжрядь.

Машина може комплектуватися змінними робочи-
ми органами аналогічними з модифікацією Expo.

Секціями для пристовбурного обробітку можуть
бути оснащені машини для суцільної обробки міжрядь.

Прикладом такої машини може бути культиватор
для обробки міжрядь FUTURA H, який може бути
обладнаний секціями різного призначення для між-
стовбурного обробітку. Отже за один прохід оброб-
ляється і міжряддя, і міжстовбурна смуга.

Висновки. З наведеного огляду машин для між-
стовбурного обробітку видно, що закордонні виробни-
ки виготовляють знаряддя для різних потреб техноло-
гічного процесу догляду садів і виноградників, викори-
стовуючи модульний принцип комплектації машин.

Усі знаряддя комплектуються електрогідравлич-
ним механізмом попередження пошкодження стов-
бура. Привід активних робочих органів забезпечу-
ється гідромоторами від власної гідравлічної системи
машин або гідросистеми трактора. Усі машини
виробляються з передньою або задньою навіскою на
енергетичний засіб. У номенклатурі машин наявні
машини з навіскою між мостами. 

Література

1 Сайт www.rinieri.com
2  Сайт http://www.arrizza.it 

Рис.10 – Машини для пристовбурного обробітку ґрунту 
виробництва компанії ARRIZZA типу Expo

Рис.11 – Змінні робочі органи машини Expo, які випускаються
для міжрядь різної ширини

Модифіка
ція

Необхідна
потуж-

ність, к.с.

Бокове
зміщення,

см

Ширина
машини,

см

Глибина
обробітку,

см

Мінімальн
а ширина
міжрядь,

см.
Expo HS 40 - 60 30 112 / 142 20 165 

Expo H 40 - 60 30 130 / 160 20 190 

Expo HX 40 - 60 30 150 / 180 20 235 

Таблиця 6 – Технічні дані машин для міжстовбурного
обробітку ґрунту «Expo»

Таблиця 7 – Технічні дані машин для міжстовбурного
обробітку ґрунту в садах «Expo»

Модифікація
Необхідна

потужність,
к.с

Ширина
машини,

см

Глибина
обробітку,

см

Мінімальна
ширина

міжядь, см

ECO 1 posteriore 70 - 80 180 20 235 

ECO 1 anteriore 70 - 80 195 20 250 

ECO 2 posteriore 70 - 80 180 20 235 

ECO 2 anteriore 70 - 80 195 20 250 

Рис. 12 – Машини для пристовбурного обробітку ґрунту вироб-
ництва компанії «ARRIZZA» типу ЕСО

Таблиця 7 – Технічні дані машин для обробітку міжрядь ґрунту
«Futura H»

Модифіка
ція

Необхідна
потуж-

ність трак-
тора, к.с.

Кількість
робочих
органів,

шт

Бокове
зміщення,

см

Ширина
машини,

см

Глибина
обробітку,

см

Мінімальна
ширина

міжрядь,
см

Futura H 3 30-50 3 15 + 15 88 / 118 20 128/170

Futura H 5S 40-70 5 15 + 15 128 / 158 20 168/210

Futura H 5 40-70 5 15 + 15 148 / 178 20 188/230

Futura H 7 60-90 7 15 + 15 163 / 193 20 203/245

Futura H 9 60-90 9 15 + 15 208 /
238 20 248/290
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3 Протокол випробувань № 2127/1002-03-2017
Фреза для пристовбурного та міжкущового обробітку
ґрунту типу FS. /Південно-Українська філія УкрНДІПВТ
ім. Л. Погорілого. 

Аннотация. В статье рассмотрены задачи меж-
ствольной обработки и технические средства для
реализации технологического процесса межстволь-
ной обработки почвы в интенсивных садах.
Приведены конструктивные особенности машин, их
рабочие органы технические и технологические воз-
можности. Отмечена возможность использования
орудий для межствольной обработки в качестве моду-
лей для комплектации машин, которые осуществляют

сплошную обработку почвы в междурядьях интенсив-
ных садов.

Summary. The article discusses the tasks of inter-
barrel processing and technical means for implementing
the technological process of inter-barrel soil cultivation in
intensive gardens. Design features of machines, their
working bodies, technical and technological capabilities
are given. The possibility of using tools for inter-barrel
processing as modules for a complete set of machines
that carry out continuous soil cultivation in the aisles of
intensive gardens is noted.

Стаття надійшла до редакції 12 липня 2020 р.

Д о с л і д ж е н н я  з а  а к т у а л ь н и м и  п р о б л е м а м и  А П К

У Горському ДАУ, (м Владикавказ, Російська
Федерація), розроблена нова теорія руху автомобіля,
яка активно пропагується в науково-технічних видан-
нях [1-3] тощо. Однак окремі науковці вважають її
помилковою [4-13]. Проте їхня аргументація носить
лише теоретичний характер. Внаслідок цього фахівці
Горського ДАУ вважають критику безпідставною і
наполягають на правильності своєї теорії [14-18].
Ясність у ситуацію, яка склалась, могли б внести знані
вчені країн колишнього СРСР у галузі прикладної меха-
ніки і теорії руху самохідних машин. Але вони далеког-
лядно утримуються від оприлюднення своєї точки
зору, одноголосно зберігаючи глибокодумне мовчан-
ня. Це породжує сум'яття в умах пересічних, але
небайдужих до наукової істини науково-технічних пра-
цівників і викладачів спеціальних дисциплін.

Через це в теорії руху самохідних машин виникла
реальна наукова проблема, вирішення якої теоретич-
ним шляхом забуксувало. Дійсно, одні і ті ж наукові
положення можна трактувати по різному - вирішаль-
ним фактором є не просто знання предмета, а його
розуміння, причому бажано, щоб розуміння було ще й
правильним. А саме з цим у всі часи було скрутно...

Отже, проблему необхідно розв'язувати експери-
ментальним шляхом. Така спроба вже була зроблена в
НУБіП України на прикладі причепа до легкового авто-
мобіля [19]. Однак причеп не є самохідним транспорт-
ним засобом. Це може бути використано авторами
нової теорії руху для твердження про незастосовність

результатів, отриманих в НУБіП, до їх наукового про-
дукту.

Тому в НУБіП України були проведені ще одні натур-
ні випробування. Їхня мета була тією ж - перевірка
положення нової теорії руху про те, що опір рухові
самохідної машини залежить від висоти точок прикла-
дення до машини поздовжніх сил. Наприклад, у роботі
[15] побудоване рівняння (3), яке у випадку рівномір-
ного руху одиночного автомобіля може бути записане
у вигляді Р = �G+Рwhw/r ≡ �G+Рwзаг, де Р – сила тяги

коліс; � – коефіцієнт опору дороги; G – вага машини;
Рw – сила опору повітря, прикладена до корпусу маши-

ни; hw – висота метацентра машини; r – радіус коліс;

Рwзаг = Рwhw/r – загальний опір рухові машини від сило-

вих факторів, пов'язаних з подоланням прикладеної до
корпусу машини сили опору повітря Рw [17]. 

Отримане рівняння відрізняється від загальноприй-
нятого рівняння руху колісної машини наявністю співм-
ножника hw/r, який обумовлює залежність сили опору

рухові, обумовленої опором повітря, від висоти мета-
центру hw машини. Тому, розробляючи методики екс-

периментальних досліджень, виходили з таких мірку-
вань.

1. Природним обмежувачем швидкості руху легко-
вого автомобіля є опір повітря [15]. Отже, якщо до кор-
пусу автомобіля на деякій висоті hпар від рівня дороги

приєднати гальмівний парашут, який діє на автомобіль

Ще раз про нову теорію руху автомобіля

УДК 629.113

У Горському ДАУ (РФ) розроблена нова теорія руху автомобіля. Вона базується на положенні, що загальний
опір руху самохідної машини залежить від висоти точок прикладання до неї поздовжніх сил. Для перевірки спра-
ведливості цієї теорії проведено натурні випробування легкового автомобіля з гальмівним парашутом за різної
висоти приєднання парашута до автомобіля. Встановлено, що ця висота не впливає на максимальну швидкість
руху автомобіля. Це означає, що загальний опір руху самохідної машини не залежить від висоти точок прикла-
дання до неї поздовжніх сил, з чого випливає висновок про помилковість нової теорії.
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із силою Рпар, то максимальна швидкість руху автомо-

біля повинна істотно зменшитися, наприклад, на 
20 км/год.

2. Якщо до тієї ж точки корпусу автомобіля при-
єднати ще й другий такий же парашут, то гальмівна
сила зросте в два рази. Максимальна швидкість руху
автомобіля за цих умов повинна стати ще меншою,
наприклад, ще на 15 км/год, або хоча б на 10 км/год.

3. Але, якщо нова теорія руху автомобіля правиль-
на, то той же результат, що і в пункті 2, можна отрима-
ти без другого парашута. Достатньо всього лише при-
єднати парашут до корпусу автомобіля на удвічі біль-
шій висоті, рівній 2hпар, а не hпар. У цьому випадку

приріст ΔРwзаг загального опору руху буде дорівнювати
Рпар(2hпар)/r, тобто таким же, як і в пункті 2, в якому він

дорівнює (2Рпар)hпар/r. Внаслідок цього, як і у пункті 2,

максимальна швидкість руху автомобіля повинна
істотно зменшитися. Якщо це явище дійсно існує, то
нова теорія руху автомобіля правильна. А якщо не
існує – помилкова.

Відповідно до цього предметом дослідження є
експериментальна перевірка істинності припущення,
наведеного в пункті 3.

Об'єкт випробувань - передньоприводний авто-
мобіль Сеат Кордоба 2,0 з п'ятиступінчастою механіч-
ною коробкою передач і восьмиклапанним бензино-
вим двигуном потужністю 115 к.с з частотою обертан-
ня колінчастого вала 5400 об/хв та обертовим момен-
том 170 Н.м за 2600 об/хв, що забезпечує максималь-
ну швидкість руху автомобіля 196 км/год [20].
Зіставляючи фактичні показання спідометра і тахомет-
ра автомобіля, який рухається на п'ятій передачі (100
км/год за 2800 об/хв), було визначено, що швидкість
руху 196 км/год досягається за 5500 об/хв колінчатого
вала. Максимальна швидкість автомобіля, розрахова-
на аналогічно для цієї частоти обертання колінчастого
вала на 2, 3 і 4 передачах, дорівнює відповідно 82, 113
і 151 км/год. Ціна однієї поділки шкали спідометра
автомобіля, який застосовувався під час проведення
дослідів як вимірювальний прилад швидкості руху,
дорівнює 5 км/год, а ціна однієї поділки шкали тахо-
метра – 250 об/хв.

Для безпечного проведення дослідів потужність
двигуна автомобіля була істотно обмежена. Для цього
під педаль акселератора 1 був встановлений гвинт-

упор 2 (рис. 1). Регулюванням його висоти максималь-
но можлива швидкість автомобіля, який рухається на
четвертій передачі по горизонтальній дорозі, була
знижена від розрахункових 151 км/год до фактичних
100 км/год з розкидом показань спідометра (в окре-
мих пробних заїздах) не більше ніж на половину однієї
поділки шкали. Хід педалі акселератора в місці розта-
шування упора 2 за цих умов дорівнював 12 мм замість
початкових 38 мм.

У пробних заїздах був виявлений цікавий факт –
максимальна швидкість руху автомобіля на третій і
п'ятій передачах виявилася такою самою, як і на чет-
вертій передачі і з тим же розкидом значень, хоча
частота обертання колінчастого вала за досягнення
максимальної швидкості була абсолютно різною.
Отже, часткова швидкісна характеристика двигуна з
цією його потужністю виявилася настільки пологою,
що зміна швидкості обертання колінчастого вала в
межах від 2,8 до 4,9 тис. об/хв не позначилася на
потужності двигуна. З педаллю акселератора, натис-
нутою до упору, двигун працював буквально в режимі
постійної потужності, необхідної для руху автомобіля зі
швидкістю близько 100 км/год.

Автомобіль був обладнаний кронштейном 3 з роз-
ташованим у його верхній частині контейнером 4 для
гальмівного парашута 5 (рис. 2).

Контейнером слугував купол стабілізувального
парашута рятувальної системи ПС-М катапультового
крісла пілота військового літака (рис. 3). Діаметр і
площа перетину нижнього обрізу купола дорівнюють
відповідно 1,13 м і 1,0 м2. Діаметр купола в найбіль-
шому перетині дорівнює 1,4 м, діаметр полюсного
отвору – 0,12 м.

Стропи парашута через фал 6 (рис. 2), який забез-
печував відстань 6 м від заднього бампера автомобіля
до купола парашута, були приєднані до штока вимірю-
вального гідроциліндра 7. Останній міг бути укріпле-

Рис. 2 – Додаткове обладнання автомобіля

Рис. 3 – Гальмівний парашут у розкритому стані

Рис. 1 – Розташування гвинта-упора 2 
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ний на кронштейні 3
у двох положеннях –
верхньому, на висоті
1,5 м від рівня доро-
ги (рис. 2), і нижнь-
ому, на висоті 0,75 м
(рис. 4). Діаметр
поршня гідроцилінд-
ра – 50 мм, ефектив-
на площа 17,08 см2.
Для вимірювання
тиску рідини в гідро-
циліндрі застосовувався
манометр з межею вимі-
рювання 4,0 кгс/см2 і
ціною поділки 0,02
кгс/см2 (рис. 5). 

Після укладання пара-
шута в контейнер (рис. 6
а) останній утримувався в
закритому положенні під-
пружиненою засувкою
(рис. 6 б). Від’єднання засувки під час руху автомобіля
здійснювалось натягуванням шнура 8, проведеного в
салон автомобіля, після чого купол розкривався пото-
ком повітря (рис. 3).

Місце та умови проведення випробувань
Васильківський район Київської області, територіаль-
на автомобільна дорога Т 1023 Васильків Глеваха, яка
має горизонтальний профіль і дві смуги в кожному
напрямку руху. Поздовжній вітер під час проведення
дослідів був відсутній, а вплив бокового вітру усувався
густими лісосмугами по обидва боки дороги. Усі
заїзди проводилися в одному і тому ж напрямку однієї
і тієї ж ділянки дороги завдовжки 1,8 км.

Методика випробувань. Максимальна швидкість
руху в усіх дослідах визначалася на четвертій передачі
зі встановленим гвинтом-упором педалі акселерато-
ра. У попередніх заїздах, які проводилися під час пере-
вірки функціонування контейнера, було встановлено,
що максимальна швидкість руху автомобіля з розкри-
тим гальмівним парашутом дорівнює приблизно 80
км/год. З урахуванням цієї обставини випробування
проводилися в такий спосіб.

У першому досліді автомобіль без парашута (він
знаходився в закритому контейнері) розганявся до
максимально можливої швидкості руху на четвертій
передачі. З досягненням усталеного режиму руху
водій зчитував показання спідометра і тахометра, а
другий учасник випробувань (інженер Сідий О. М.)
записував їх. Потім автомобіль повертався на стартову

точку дороги.
Другий дослід проводився з нижнім приєднанні

парашута до автомобіля – 0,75 м від рівня дороги.
Автомобіль починав розгін без парашута, водій відкри-
вав контейнер при швидкості близько 70 км/год і
подальший розгін виконував з розкритим парашутом.
Досягнувши усталеного режиму руху, визначали пока-
зання спідометра і тахометра, після чого автомобіль
зупиняли, парашут укладали в контейнер і повертали-
ся на початкову точку дороги.

Третій дослід проводився аналогічно другому, але
за верхнього приєднання парашута – 1,5 м від рівня
дороги. Такий набір дослідів був повторений тричі.

У додаткових дослідах була визначена сила опору
повітря, яка діє на парашут під час руху автомобіля зі
швидкістю 60, 80 і 100 км/год. У цих дослідах гвинт-
упор педалі акселератора був видалений. 

Результати випробувань. Під час руху автомобіля
без гальмівного парашута показання спідометра, як
уже згадувалося, в окремих дослідах відрізнялися від
100 км/год не більше ніж на половину однієї поділки
шкали, яка має ціну 5 км/год. Стрілка тахометра в цей
час теж не виходила за межі однієї поділки шкали – від
3500 об/хв до 3750 об/хв.

З нижнім приєднанням гальмівного парашута мак-
симальна швидкість руху автомобіля була оцінена
водієм як 81, 85 і 83 км/год, їхнє середнє арифметич-
не значення дорівнює 83 км/год. Частота обертання
колінчастого вала в цих повторностях незначно відріз-
нялася в той чи інший бік від 3000 об/хв.

З верхнім приєднанням гальмівного парашута
показання спідометра в трьох повторностях були оці-
нені як 79, 82 і 84 км/год, їхнє середнє арифметичне
значення дорівнює 82 км/год. Частота обертання
колінчастого вала теж дорівнювала приблизно 3000
об/хв.

Отримана сила опору гальмівного парашута на
швидкості руху автомобіля 60, 80 і 100 км/год дорів-
нювала відповідно 0,16, 0,27 і 0,40 кН.

Обговорення результатів і висновки. Без будь-
якої статистичної обробки даних (у цьому випадку вона
може тільки відволікати від суті справи) ясно, що всі
наведені вище значення швидкості руху автомобіля є
випадковими вибірками з двох різних генеральних
сукупностей. Одна з них – це сукупність значень мак-
симальної швидкості автомобіля, який рухається без
гальмівного парашута, її середнє значення дорівнює
приблизно 100 км/год. А друга – це генеральна сукуп-
ність значень максимальної швидкості автомобіля,
який рухається з гальмівним парашутом, середнє
арифметичне значення швидкості в ній дорівнює 82,3
км/год. А висота приєднання парашута до автомобіля
не відіграє ніякої ролі – очікуваного зменшення швид-
кості руху на 15 чи хоча б на 10 км/год не виявлено. 

Це означає, що загальна сила опору руху автомобі-
ля не залежить від висоти прикладення до нього
поздовжніх сил. Отже, нова теорія руху автомобіля,
заснована на врахуванні згаданої висоти, є помилко-
вою. 

Що стосується сутності помилок, допущених у
новій теорії руху, то їх кілька. Перша помилка полягає в
ототожненні реального автомобіля і його математич-
ної моделі. Вчений, застосовуючи еквівалентні пере-

Рис. 6 – Контейнер парашута

Рис. 4 – Нижнє положення вимірю-
вального гідроциліндра

Рис. 5 – Манометр
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творення математичної моделі автомобіля, може змі-
нювати її конфігурацію відповідно до потреб поточного
моменту дослідження. Водночас у моделі можуть
трансформуватися, з'являтися або зникати ті чи інші
сили і моменти. Але ці дії абсолютно не впливають на
сили і моменти в реальному автомобілі, який стоїть під
вікнами кабінету вченого. Більше того, вони не впли-
вають навіть на властивості самої математичної моде-
лі, в чому і полягає сутність методу еквівалентних
перетворень. Але в новій теорії руху за замовчуванням
мається на увазі зворотне – що перенесення в інше
місце стрілки, яка на кресленні позначає силу, супро-
воджується і відповідним переміщенням сили в реаль-
ній конструкції. Тож, ця теорія – звичайний софізм,
який базується на підміні понять. Знайомство з ним
буде корисним для студентів, які вивчають курс теоре-
тичної механіки.

Другою помилкою є ігнорування меж застосовності
теореми Варіньона про паралельне перенесення
сили. Вона справедлива тільки для одного окремо взя-
того тіла, але в новій теорії руху її дія неправомірно
розповсюджена і на систему двох тіл – кузова і коліс
автомобіля.

А третьою помилкою є ігнорування того факту, що
єдиним крутним моментом, який може передаватися
від кузова автомобіля до його коліс в площині їх обер-
тання, є момент, який створюється гальмівними меха-
нізмами. Ніякий інший момент від кузова до коліс
передаватися не може.
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Аннотация. В Горском ГАУ (РФ) разработана
новая теория движения автомобиля. Она базируется
на положении, что общее сопротивление движению
самоходной машины зависит от высоты точек прило-
жения к ней продольных сил. Для проверки справед-
ливости этой теории проведены натурные испытания
легкового автомобиля с тормозным парашютом при
различной высоте присоединения парашюта к авто-
мобилю. Установлено, что эта высота не влияет на
максимальную скорость движения автомобиля. Это
означает, что общее сопротивление движению само-
ходной машины не зависит от высоты точек приложе-
ния к ней продольных сил, из чего следует вывод об
ошибочности новой теории.

Summary. In the Gorsky GAU (RF) a new theory of car
movement has been developed. It is based on the posi-
tion that the total resistance to the movement of the self-
propelled machine depends on the height of the points of
application of longitudinal forces to it. To verify the validi-
ty of this theory, full-scale tests of a passenger car with a
brake parachute were carried out at various heights of the
parachute connecting to the car. It was found that this
height does not affect the maximum speed of the vehicle.
This means that the total resistance to the movement of
the self-propelled machine does not depend on the
height of the points of application of longitudinal forces to
it, from which the conclusion about the fallacy of the new
theory follows.

Стаття надійшла до редакції 27 липня 2020 р.
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Суть проблематики.
В Україні продовжується зниження поголів’я овець

в сільськогосподарських підприємствах та госпо-
дарствах населення, яке зараз становить 740 тис. гол.,
що у 10 разів менше порівняно з 1991 р. Залишається
збитковим виробництво продукції  вівчарства.
Програмою розвитку галузі вівчарства України на
2016-2030 рр. передбачено збільшити загальне пого-
лів’я овець до 2287 тис. гол., виробництво баранини
до 30,2 тис. т, вовни до 8,1 тис. т, овечого молока до 11
тис. т. Зараз, з-поміж іншого, особливого значення
набуває підвищення ефективності виробництва якіс-
ної продукції вівчарства. Тому, важливо науково
обґрунтувати зоотехнічні вимоги для виробництва
якісної продукції вівчарства, тобто баранини, молока
овечого і вовни з урахуванням нормативних вимог ЄС.
У цьому контексті слід систематизувати фактори, які
впливають на якість продукції вівчарства, основні з них
це зоогігієна, корми, вода, повітря, зооветеринарні
заходи, первинна обробка продукції, умови доставки
продукції на переробні підприємства.

Отже для розвитку галузі вівчарства особливого
значення набуває розроблення зоотехнічних вимог
гармонізованих до нормативів ЄС для виробництва
якісної продукції.

Мета досліджень – підвищення ефективності і
нарощування обсягів виробництва якісної продукції
вівчарства методом розроблення адаптованих до нор-
мативів ЄС зоотехнічних вимог. 

Результати досліджень.
Вперше розроблені в Україні зоотехнічні вимоги

гармонізовані до нормативів ЄС для виробництва якіс-
ної продукції вівчарства складаються з таких розділів:
сфера застосування, нормативні посилання, терміни і
визначення понять, фактори, які впливають на якість
продукції вівчарства, технічні вимоги, вимоги безпеки,
вимоги щодо охорони довкілля.

Сфера застосування
Зоотехнічні вимоги гармонізовані до нормативів ЄС

поширюються на галузь вівчарства для виробництва
якісної продукції (баранини, молока овечого, вовни).
Ці зоотехнічні вимоги призначені для застосування у
всіх вівчарських підприємствах, а також в наукових та
освітніх установах.

Нормативні посилання 
Під час підготовки зоотехнічних вимог використані

щонайменше 15 нормативних документів
Європейського Союзу (директив ЄС, постанов і регла-
ментів комісії, стандартів ЄС).

Терміни і визначення понять
У розділі зоотехнічних вимог наведені 17 ключових

термінів з визначенням позначених ними понять.
Наприклад: вівчарство – галузь тваринництва, до
завдання якої належить розведення, годівля, утриман-
ня овець, удосконалення їхніх племінних і продуктив-
них властивостей для отримання якісної баранини,
молока овечого, вовни; зоотехнічні вимоги – правила
щодо використання сільськогосподарських тварин;
гармонізація – приведення в стан відповідності, зла-
годженості; систематизація – яка являє собою певну
систему. Порядок, зумовлений планомірним розташу-
ванням та взаємним зв’язком частин чого-небудь;
енергетичний баланс будівель – розрахунки співвідно-
шення між приростом і втратами енергетичних ресур-
сів, включаючи природні, в будівлях для утримання
тварин; технологічна площа – науково-обґрунтована
норма площі для утримання тварин різних статевих та
вікових груп.

Фактори, які впливають на якість продукції вів-
чарства

Під час розроблення зоотехнічних вимог вперше
здійснена систематизація факторів, які впливають на
якість продукції вівчарства [1]. Систематизацією фак-
торів, які мають безпосередній вплив на якість продук-
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ції вівчарства були виділені основні елементи системи,
а саме: зоогігієна, корми, вода, повітря, зооветери-
нарні заходи, первинна обробка продукції, умови
постачання продукції на переробні підприємства.
Загалом розроблена систематизація складається з 53
факторів, які мають вплив на якість продукції вівчарст-
ва.

Технічні вимоги (загальні положення)
Мінімальні розміри санітарно-захисних зон від вів-

чарських підприємств до житлової забудови та міні-
мальні зооветеринарні відстані до підприємств вів-
чарства встановлюють за ВНТП-АПК-03.05 [2]. Під час
проектування приміщень для утримання овець потріб-
но врахувати умови довкілля: ґрунтові, водні, пріори-
тетні напрямки вітру тощо, наявність під’їзних шляхів,
постачання електричної енергії, водопостачання,
використання природного освітлення, можливість
використання пасовищ, влаштування вигульних май-
данчиків, зеленого поясу навколо тваринницького
об’єкта, складських приміщень, кормового майданчи-
ка, утилізації гною та влаштування інших об’єктів
інфраструктури вівцеферми, можливість запровад-
ження заходів безпеки, зокрема протипожежної [3].
Під час складання технічного завдання на проектуван-
ня вівчарських підприємств в основу ветеринарно-
санітарних вимог має бути покладено забезпечення
надійного захисту від можливого занесення інфекцій,
дотримання санітарно-гігієнічних параметрів, техно-
логії виробництва продукції, правил комплектування
стада, охорони біосфери [4]. Вівчарські підприємства
належать до підприємств закритого типу, куди забо-
роняється вільний вхід стороннім особам. Персоналу
дозволяється вхід на ферму лише через санітарний
пропускник, а заїзд транспорту –  через дезінфекційні
бар’єри постійної дії завдовжки 9 м, завширшки 2-3 м,
завглибшки 0,2 м. Вхід на ферму потрібно обладнати
дезінфекційними килимками, які постійно зволожують
2 % розчином їдкого натрію. Взагалі, система ветери-
нарного захисту передбачає поділ вівцеферм на дві
зони: виробничу, господарську. У виробничій зоні роз-
міщують вівчарні для утримання суягних вівцематок,
підсисних вівцематок, відлучених ягнят, поголів’я на
відгодівлі, ветеринарно-санітарні пункти. У госпо-
дарській зоні розміщують кормовий майданчик,
складські приміщення, гнойовий майданчик, свердло-
вину. Територію виробничої і господарської зон обго-
роджують парканом [5]. Ворота і двері в приміщенні
повинні відкриватись назовні [3]. Ширина воріт в при-
міщеннях для утримання овець повинна бути 2,7-3,0 м
[6]. Рекомендуються до використання на вівцефермах
ворота рулонні сертифіковані з безпеки на відповід-
ність європейському стандарту EN 13241-1 [7].
Мінімальні розміри дверей: ширина – 0,6 м, висота –
2,0 м [3]. Використання бокових вентиляційних штор у
вівчарні сприяє можливості уникати конденсації воло-
ги в будівлі [8]. Глибина фундаменту (бетон або залі-
зобетон) повинна бути від 80 см до 140 см, мінімальна
50 см [3]. Висота цоколя повинна бути не менше 40 см
[3]. Об’єм приміщення у розрахунку на одну вівцемат-
ку повинен бути 6,0 м3 [9], висота будівлі – не менше
3,5 м [9], висота стін у вівчарні – 2,0 м [8]. Ефективним
є використання будівель без проміжних опор [3].
Допускається використання будівель з проміжними

опорами, розташування яких у приміщеннях не повин-
но перешкоджати механізації технологічних процесів з
роздавання кормів, видалення гною тощо. У вівчарнях
влаштовують витяжні, припливні системи вентиляції,
зокрема вентиляційні клапани з жалюзі, які розмі-
щують вздовж гребеня будівель [10]. Необхідно про-
водити розрахунки енергетичного балансу конкретно
кожного приміщення для утримання овець. В енерге-
тичному балансі передбачений приріст тепла від тва-
рин, втрати тепла через будівельні конструкції, венти-
ляцію. Кількість тепла, яка виділяється вівцями за тем-
ператури повітря 20 °С, наведено в таблиці 1 [3]. 

На тепловий баланс тварин додатково впливають
різні фактори: вік тварин, технологічна група, рівень
споживання кормів, фізіологічний стан (суягність, тем-
пература тіла), групове утримання, стан підстилки, рух
повітря, сонячне світло, температура повітря довкілля,
ступінь акліматизації (до холоду або тепла) [11].
Пріоритетні будівельні матеріали – дерев’яні та мета-
леві конструкції, полікарбонат, пластмаса, теплоізоля-
ційні матеріали – пінополістирол, пінополіуретан, полі-
стирол товщиною 3-4 см, мінеральна вата [3]. Об’єкти
інфраструктури вівцеферм – вівчарня, вигульні май-
данчики, ангар для сіна та соломи, траншеї для силосу
і сінажу, свердловина, гноєсховище, підсобні примі-
щення, пасовище. Свердловина повинна бути розта-
шована на відстані мінімум 70 м від вівчарні [3].

Технічні вимоги до влаштування вівчарень
Ширина галереї з кормовим столом повинна бути

не менше 3 м [3], висота огороджень – 0,9-1,2 м [4].
Огородження кліток не повинно допускати пошкод-
ження тварин і виходу овець за їхні межі [11]. Відстань
між перегородками огороджень повинна бути не біль-
ше 10 см [3]. ширина технологічних проходів – 0,4-2,4
м [3, 8]. Серед основних вимог щодо утримання овець
важлива роль належить створенню комфортних умов
структурою підлоги. Щоб підлога не мала негативного
впливу на здоров’я тварин [11], вона повинна бути не
ковзкою. Якщо встановлюється щілинна підлога
(Постанови Ради ЄС № 834/2007 і № 889/2008), то
мінімум половина її площі в клітці повинна бути суціль-
ною. Не допускається утримання овець без достатньої
кількості підстилки. З урахуванням вимог щодо наван-
таження на вісь малогабаритних енергетичних засобів
(до 1500 кг) підлогу у вівчарні бетонують не менше 15
см завтовшки. Укладаючи підлогу, доцільно в бетон
додавати герметики [3]. 

На вівцефермі кількість овець у технологічній групі
повинна бути до 50 голів. Утримання овець у групах
менших за 4-5 голів може спричинити стрес для тва-
рин. Важливо створити вільні умови утримання овець,
передбачити умови для відтворення поголів’я, не
допускати агресивної поведінки тварин, яка може від-
бутись на ґрунті помилок у технологічному влаштуван-
ні вівчарні. Тварини, яких утримують у групах менше 4
овець, повинні мати візуальний контакт з тваринами,

Таблиця 1 – Кількість тепла, яка виділяється вівцями 

Технологічна група, жива маса овець Кількість тепла, кВт/гол.

Ягнята, 20 кг 0,06
Ягнята, 40 кг 0,12

Дорослі вівці, 60 кг 0,11
Дорослі вівці, 80 кг 0,15
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яких утримують у сусідній групі. Основні технологічні
групи овець: вівцематки холості, вівцематки суягні /
кітні, вівцематки підсисні з одним ягням, з двома ягня-
тами, з трьома і більше ягнятами, ягнята від народжен-
ня до відлучення від матерів, ярки ремонтні віком  від 4
міс.  до 12 міс., ремонтні баранчики, баранчики на від-
годівлі, доросле поголів’я на відгодівлі; барани дорос-
лі [3]. У технологічних групах вівцематок повинно бути
не менше 20 голів [8]. Новонароджених ягнят утри-
мують з їх матерями в індивідуальних клітках (площею
1,2 м2) протягом не менше 3 днів [3]. Під час утриман-
ня новонароджених ягнят в індивідуальних клітках
необхідно забезпечити їх візуальний контакт з іншими
тваринами [8]. Вівцеферми з виробництва овечого
молока повинні бути оснащені доїльною апаратурою,
обладнанням для очищення, охолодження та тимчасо-
вого зберігання молока, засобами миття та дезінфек-
ції. Окремі технічні засоби: двигуни, вакуумні насоси
розміщують в окремій кімнаті. Доять овець у доїльному
залі, де передбачено станок для доїння вівцематок з
підгодівлею їх концентрованими кормами, переддо-
їльний майданчик з розміщенням одночасно всіх дій-
них тварин певної технологічної групи, молочне відді-
лення з водонагрівачем. Враховуючи те, що вівці є
стадними тваринами, в доїльному залі повинно бути
декілька тварин одночасно. Висота огородження
доїльного станка становить 0,9-1,1 м, відстань між тва-
ринами в доїльному станку – 40 см, ширина траншеї
для оператора – 1,2-2,0 м, глибина – 0,8-1,1 м, площа
приміщення молочного відділення – 8-20 м2, відстань
від стіни до охолоджувача молока – 0,8-1,0 м [3, 8]. 

Приміщення для пунктів штучного осіменіння овець
будують за типовими проектами, їх розміщують якнай-
ближче від вівчарень для маточного поголів’я овець.
Допускається спорудження пунктів у блоці з цими при-
міщеннями. Приміщення стаціонарного пункту склада-
ється з манежу з обладнанням для осіменіння вівцема-
ток і взяття сперми від баранів-плідників, лабораторії
для зберігання та оцінки сперми і кімнати для миття і
стерилізації інструментів та посуду. До основного при-
міщення прибудовують ще два тамбури (по 18 м2) для
утримання овець до осіменіння, та після осіменіння.
Площа манежу для овець повинна бути 16 м2. Підлогу у
манежі  асфальтують, або бетонують. Щоб запобігти
ковзанню тварин, підлога повинна бути шорсткою.
Висота стелі у манежі повинна бути не меншою за 3 м.
Позаду станка влаштовують додаткове освітлення
(лампу 200 Вт з рефлектором для того, щоб технік зі
штучного осіменіння мав можливість добре розгледіти
шийку матки вівці для введення катетера зі спермою).
Між лабораторією і манежем влаштовують віконце для
передачі через нього сперми, після оцінки її якості.
Лабораторія повинна мати площу 8-12 м2, мийна кім-
ната – 6 м2 [12]. У вівчарстві розрізняють способи
організації природного парування – вільне й ручне, а
також проміжні способи – класне та гаремне. За віль-
ного парування в отарі утримують вівцематок разом з
баранами-плідниками протягом року або парувально-
го сезону. Цей спосіб парування (якщо використо-
вують для відтворення стада більше одного плідника)
не забезпечує можливості ведення племінного обліку.
Ручне парування передбачає окреме утримання бара-
нів-плідників і вівцематок. За таких умов, парування

здійснюють в окремому загоні, куди розміщують згід-
но з планом підбору вівцематку в стані статевої охоти
та конкретного барана-плідника, закріпленого за нею.
Цей спосіб організації природного парування забезпе-
чує облік походження приплоду, але характеризується
значними витратами праці. Класне парування перед-
бачає попередній розподіл вівцематок на класи, згідно
з результатами їх бонітування. До кожної групи вівце-
маток призначають одного барана-плідника, якого
вибирають за даними оцінки племінної цінності. За
гаремного способу парування баран-плідник постійно
перебуває в певній групі (загоні – гаремі вівцематок) і
парується з ними тоді, коли в них настає охота. Такий
спосіб організації гаремного парування позбавляє
можливості випасати овець влітку на весь період осі-
меніння. Пропонується удосконалений спосіб гарем-
ного парування, за якого гареми змішують на період
денного випасання маток, а баранів видаляють з гаре-
му для годівлі і відпочинку. Увечері потрібно розділяти
отару за загонами – гаремами, та знову допускати до
них закріпленого барана-плідника. В умовах природ-
ного парування навантаження на одного барана-плід-
ника становить 35-40 вівцематок [2]. 

Овець з однорідною вовною потрібно стригти один
раз на рік. Більшість грубововних порід овець стри-
жуть двічі за рік. Найкращим часом для стриження
овець є весна. Повторно грубововних овець стрижуть
на початку осені. Вівці після стриження певний час
потребують захисту від екстремальних погодних умов
(пізні весняні приморозки, затяжні холодні дощі, град,
значні опади, або екстремальне підвищення темпера-
тури повітря) утриманням їх біля приміщень, або в літ-
ніх таборах, обладнаних навісами [11]. Для овець
повинні бути створені вільні, наближені до природних,
умови утримання згідно з основним правовим актом в
Європейському Союзі за цією проблематикою –
Директивою ЄС 98/58. Тварини повинні мати можли-
вість перебувати на вигульних майданчиках щонай-
менше 90 днів на рік [11]. У цьому контексті вигульні
майданчики є обов’язковою умовою створення вівце-
ферм. Для відпочинку овець на вигульних майданчи-
ках повинен бути передбачений навіс на випадок
несприятливих погодних умов. Важливо, щоб у навісі
не допускались протяги повітря, стосовно яких вівці
особливо вразливі [8]. Вівцеферми повинні мати елек-
тричні, водопровідні та каналізаційні системи та
розетки з напругою 24 В для виконання окремих робіт
у вівчарні [3]. Площа побутових приміщень повинна
бути 8-16 м2 [8].

Вимоги до утримання і догляду овець
Під час утримання овець потрібно створити спри-

ятливі умови, наближені до природних, для захисту та
збереження тварин. Максимальна кількість овець в
технологічних групах повинна бути 50 голів. Для овець
щонайменше 2 рази упродовж дня повинен бути
забезпечений вільний доступ до води від 2 до 7 л/ гол.
Відлучення ягнят від вівцематок проводять через 3-4
міс. після їх народження. Вівці пасовищні тварини,
випас відбувається протягом 9-11 годин в день.
Загальний час відпочинку овець за день становить 9-
13 годин [3]. Рівень збереження поголів’я овець – 98 %
[4, 5]. 

Мінімальні вимоги щодо догляду за вівцями: конт-
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роль за поголів’ям здійснюють найменше один раз на
день. хвора або поранена тварина повинна негайно
отримувати необхідну допомогу, один раз на день
потрібно провести ретельний огляд засобів механіза-
ції та електрифікації на фермі для відповідного захисту
тварин; у випадку виходу з ладу системи вентиляції
повинні бути задіяні резервні засоби зі створення мік-
роклімату у вівчарні; повинна бути влаштована аварій-
на сигналізація; потрібно здійснювати контроль стану
мікроклімату у вівчарні, контроль якості кормів; особ-
ливу увагу слід надавати вівцям під час їх утримання на
пасовищах, насамперед тварини повинні бути захи-
щені від несприятливих погодних умов [3].
Гармонізовані до нормативів ЄС розміри технологіч-
них площ для утримання овець [3, 8, 11] наведені в
таблицях 2, 3.

Роздачу кормів вівцям здійснюють щонайменше
два рази на день. Годівля ягнят повинна проходити 5
разів на день [3]. У кормовому раціоні для ягнят у віці
два тижні повинно бути передбачене сіно [11]. Під час
використання кормового стола, годівниць тощо
повинна бути забезпечена можливість годівлі овець
певної технологічної групи одночасно [8, 13].

Гармонізований до нормативів ЄС фронт годівлі
овець [3, 8, 11] наведений у таблиці 4. Одним із важ-
ливих факторів, що впливають на стан здоров’я овець
є забезпечення їх вільного доступу до кормів і води [3,
11]. Потрібно забезпечити вільний доступ тварин до
води, щонайменше два рази на день. Баранцям віком
старших двох тижнів потрібний необмежений доступ
до води [11].

Новонароджені ягнята у продовж 12 годин повинні
отримати молозиво [11]. Випоювання ягнят молоком
здійснюють, як мінімум 45 днів. Для випоювання ягнят
крім натурального овечого молока допускається вико-
ристання органічного сухого молока, органічного

незбираного коров’ячого молока. Замінники незбира-
ного молока, які містять рослинні жири не можуть
використовуватись для випоювання ягнят [13].

Таблиця 2 – Розміри технологічних площ для утри-
мання овець на вівцефермах із завершеним циклом
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Таблиця 3 – Розміри технологічних площ для 
утримання овець на молочних вівцефермах
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Таблиця 4 – Фронт годівлі овець на вівцефермах

Таблиця 5 – Вимоги до якості замінників незбираного
молока 

Компонент Одиниця вимі-
рювання Обмеження Значення

Сирий протеїн % Не менше 20

Лізин % Не менше 1,45

Сирий жир % - 13-25

Сира клітковина % Не більше 3

Са % Не менше 0,9

Р % Не менше 0,65

Сu мг/кг - 4-15

Fe мг/кг Не менше 60

Вітамін А МО/кг Не менше 12000

Вітамін D МО/кг Не менше 1500

Вітамін Е мг/кг Не менше 20
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Замінники незбираного молока, виготовлені на
натуральній основі і без жирів рослинного походжен-
ня, рекомендуються для використання у вівчарстві.
Вимоги до якості замінників незбираного молока, гар-
монізовані до нормативів ЄС, наведені в таблиці 5
[14].

Серед факторів, які впливають на стан здоров’я
овець та якість продукції вівчарства, важливими є
довкілля, біологічна складова та раціональна, оптимі-
зована з використанням якісних кормів, годівля тварин
[3]. У цьому контексті особливого значення набуває
заготівля кормів. Виходячи з того, що середня добова
потреба дорослого поголів’я овець становить 4-6
кг/гол. силосу, на зимово-стійловий період його
потрібно 840-1260 кг/гол., відповідно сіна і соломи (з
урахуванням потреби у підстилці) потрібно 336-360
кг/гол., концентрованих кормів потрібно на рік – 340-
365 кг/гол. (Регламент Ради (ЄС) № 509/2006,
Регламент Комісії (ЄС) № 1216/2007) [8]. За своєю
природою вівці пасовищні тварини і потребують утри-
мання та випасання на пасовищах [11]. Вівці, яких
утримують на пасовищах, повинні бути захищені від
несприятливих погодних умов і хижаків [3].
Перебуваючи на  пасовищах часто за екстремальних
погодних умов (холод – низька температура повітря,
спека – висока температура повітря, опади – висока
відносна вологість повітря, вітер) вівці потребують
захисту. Вівці пасуться 8-10 годин на день. У природ-
них умовах, на пасовищах чутливі до несприятливих
погодних умов вівці. новонароджені ягнята, вівцемат-
ки після окоту, вівці після стрижки часто перебувають
під деревами, у затінку, особливо в спеку [6, 8, 11].
Тривалість пасовищного сезону у вівчарстві 180-200
днів, в умовах гірських пасовищ – 110-150 днів [6]. У
вівчарстві ефективно використовувати пасовища,
протягом щонайменше від 120 до 180 днів протягом
року в окремих загонах з використанням електропа-
стухів [13]. Овець тепер все частіше утримують на від-
критому повітрі до 24 годин на добу. Тварини, вразли-
ві до екстремальних кліматичних умов, потребують
укриття. Для цього необхідно вжити відповідних захо-
дів для створення комфортних і безпечних умов утри-
мання овець, забезпечити захист поголів’я в умовах
екстремальної погоди. За високої температури повіт-
ря в овець спостерігається велике потовиділення,
збільшується споживання води, підвищення частоти
дихання, тварини у такому стані шукають затінку.
Важливо, щоб усі вівці могли одночасно знайти місце в
укритті за умов екстремальної погоди – це одна з най-
важливіших вимог [11]. Групові напувалки повинні
бути з підігріванням води. Рекомендації щодо експлуа-
тації напувалок: групова напувалка (кількість місць для
одночасного напування овець – 5-8; кількість тварин,
які обслуговує одна напувалка – < 50 гол.; глибина
напувалки – 20 см; висота до верхнього краю напувал-
ки для дорослих овець – 45 см; висота до верхнього
краю напувалки для ягнят – 35 см); індивідуальна напу-
валка (висота до верхнього краю чашкової напувалки
для дорослих овець – 70 см; висота до верхнього краю
чашкової напувалки для ягнят живою масою 40 кг – 55
см; висота до верхнього краю чашкової напувалки для
ягнят живою масою 15 кг – 35 см) [3]. Вівці потребують
води 2-7 л/гол. на добу, рН води повинна бути  6,0-8,0.

Тиск води у водопровідній мережі повинен бути ≥ 4
л/хв [8]. Доять вівцематок відповідно до вимог ДСТУ
7795 [15]. Відповідно до нормативних вимог ЄС кіль-
кість мікроорганізмів в овечому молоці повинна бути
менше 1500 тис. КУО/см3 (Регламент (ЄС) №
853/2004). 

У розведенні овець особливе значення мають пріо-
ритетні показники продуктивності, за якими здійсню-
ють селекцію. Для покращення продуктивності важли-
ве значення має селекційна цінність баранів-плідників,
яких використовують для відтворення стада. Тому,
важлива їхня генетична цінність, яку визначають, оці-
нюючи якість потомства. Розведення спрямоване на
постійне підвищення племінних і продуктивних яко-
стей тварин, які характеризуються міцним здоров’ям
та хорошою відтворювальною здатністю. Заборонено
розведення овець, у яких спостерігається відхилення
від типової поведінки, що ускладнює співіснування з
іншими тваринами та їх догляд, а також тварин з
послабленою конституцією та здоров’ям [11].
Раціональна система відтворення стада у вівчарстві
передбачає проведення таких заходів: досягнення
встановленої структури стада; технологічно обґрунто-
ване формування отар; зниження рівня яловості вівце-
маток; широке впровадження штучного осіменіння вів-
цематок; своєчасне бракування низькопродуктивного
поголів'я та поповнення маточного стада класним
молодняком; забезпечення повноцінної годівлі тва-
рин; утримання овець за високого рівня механізації
виробничих процесів; високий рівень збереження
одержаного приплоду овець. 

Розрізняють відтворення стада просте або стабіль-
не, розширене і звужене. Під час формування обороту
стада в умовах вівцеферм враховують такі складові:
кількість овець у розрізі статевих та вікових груп; помі-
сячний план реалізації поголів’я; план осіменіння вів-
цематок та ярок і терміни їх ягніння; надходження при-
плоду; ремонтного молодняка і поголів’я овець зі сто-
рони для поповнення маточного стада; своєчасне
переведення тварин з одної технологічної групи в іншу;
вибраковування  поголів’я; періодична заміна баранів-
плідників, для того щоб не допустити спорідненого
спаровування в стаді. Гармонізована до нормативних
вимог ЄС структура стада вівцеферм наведена в таб-
лицях 7, 8 [3, 16]. Ягнята повинні бути відлучені від вів-
цематки у віці не менше 60 днів [13]. Під час вироб-
ництва ягнятини та молодої баранини рекомендується
система відгодівлі молодняка овець до вагової катего-
рії 25-40 кг у живій масі [6]. У зоні для відпочинку овець
в тваринницькій будівлі повинно бути забезпечено
суху і чисту поверхню підлоги, вкриту підстилковим
матеріалом [11]. Для цього вносять 0,6-1,0 кг/гол
соломи на день [3]. Молодняк овець живою масою до
30 кг та дорослі тварини живою масою більше 30 кг не
допускаються для утримання на підлозі без достатньої
кількості підстилки [11]. Для підстилки використо-
вують солому, тирсу [13].

Видалення гною з вівчарні здійснюють щонаймен-
ше один раз на рік, після чого проводять дезінфекцію в
приміщенні. Глибоку підстилку з гноєм товщиною 0,2-
0,3 м періодично видаляють з приміщення бульдозе-
ром [3].

Для компостування гною протягом 6 місяців на



33

№ 3 (116) вересень 2020 р.

території вівцеферми влаштовують гнойовий майдан-
чик, з урахуванням таких вимог щодо річного виходу
гною від овець: ягнята віком до 0,5 року – 0,22 м3/гол.;
ягнята віком від 0,5 року до 1,5 року – 0,52 м3/гол.; вів-
цематки – 0,52 м3/гол. [8]. Прифермські гноєсховища
розміщують на відстані не менше 60 м від тваринниць-
ких будівель [2].

Тваринницькі будівлі влаштовують так, щоб адек-
ватно використовувати обладнання та забезпечити
постійний доступ до тварин, догляд та спостереження
за поголів’ям овець [3]. Хоч вівці, як стадні тварини і
порівняно невибагливі, вони потребують хорошого
догляду, їх потрібно перевіряти щонайменше два рази
на день. 

Ратиці на кінцівках овець виростають на 4-5 мм
протягом місяця, тому потрібно їх обрізати два рази на
рік [3, 11]. Великою небезпекою для овець, особливо в
умовах пасовищ, є зараження гельмінтами та іншими
паразитами, кліщами тощо, тому постійно проводять
заходи з профілактики захворювань, дегельмінтизації
тощо [3]. Кастрацію баранчиків краще проводити у
ранньому віці (у перші два тижні після народження) з
використанням місцевої анестезії. Хвости ягнятам уко-
рочують у віці до 7 днів [11]. Згідно з вимогами, для
органічного поголів’я овець максимально допускають-
ся три процедури лікування протягом року з викори-
станням антибіотиків і інших лікувальних засобів. Не
враховують лише вакцинацію і дегельмінтизацію
(Регламент ЄС 882/2004, Рішення Комісії 2000/50 /
EC) [13]. 

Під час транспортування овець на пасовище, на
забій тощо мінімальна площа у розрахунку на одну

голову становить 0,2 – 0,5 м2. Тривалість одноразово-
го перевезення овець допускається не більше 6 годин.
Дозволено міжнародні перевезення овець залізнич-
ним або повітряним транспортом (Регламент Ради
(ЄС) № 1/2005) [11].

Вимоги до мікроклімату й освітлення
Потрібно підтримувати стабільний мікроклімат у

вівчарні. Нормативні вимоги до температури повітря у
вівчарні: вівцематки з ягнятами 6 (мінімальна) –  17
(рекомендована) °С; вівці після стрижки вовни 8-17 °С;
барани 4-10 °С; молодняк на дорощуванні 8-12 °С; вівці
на відгодівлі 5-12 °С. Нормативні вимоги щодо швид-
кості руху повітря у вівчарні: вівцематки з ягнятами,
вівці після стрижки  вовни – 0,2 м/с; барани, молодняк
на дорощуванні, вівці на відгодівлі – 0,3 м/с.
Понаднормативний рух повітря, протяги в тварин-
ницькому приміщенні спричиняють негативний вплив
на стан здоров’я овець.  Нормативні вимоги щодо від-
носної вологості повітря у вівчарні 50-80 %.
Узагальнені нормативні вимоги щодо показників, які
характеризують мікроклімат у вівчарні: температура
повітря  0-22 °С; відносна вологість повітря 50-80 %;
швидкість руху повітря 0,2-0,3 м/с. Мінімальні вимоги
до вентиляції повітря у вівчарні (обмін повітря): вівце-
матки з ягнятами 15 м3/год. х 1 гол. (зимовий період) /
70 м3/год. х 1 гол. (літній період); вівцематки, барани,
молодняк віком до 12 міс. 12 м3/год. х 1 гол. / 56
м3/год. х гол.; вівцематки без ягнят, молодняк старше
1 року 13 м3/год. х 1 гол. / 63 м3/год. х 1 гол.; барани
старше 1 року 22 м3/год. Ч 1 гол. / 100 м3/год. х 1 гол.
Максимальний рівень шкідливих газів в повітрі вівчар-
ні: NH3 – 20 ppm (проміле); СО2 – 3000 ppm; H2S – 0,5

ppm. Максимально допустима концентрація пилу у вів-
чарнях 10 мг/м3 [3, 8, 11]. Денне освітлення (співвідно-
шення площі вікон до площі приміщення): будівлі для
овець 1:15-1:18; родильне відділення 1:15; доїльний
зал 1:15; молочне відділення 1:20; приміщення для
приготування кормів 1:10; офіс 1:8. Штучне освітлен-
ня: будівлі для овець 25 лк (орієнтовне), 100 лк (робо-
че), 3-5 лк (нічне); родильне відділення 25 лк / 200 лк /
3-5 лк; доїльний зал 200 лк; молочне відділення 200 лк;
приміщення для приготування кормів 50 лк; офіс 100-
200 лк. Освітленість у вівчарні повинна бути 15-40 лк
протягом дня. Не допускається утримання овець
постійно в темряві. Важливо зазначити, що відстань
між лампою (нижня частина) і тваринами (спина або
голова) повинна бути не менше 1,2 м [3, 8, 11].

Вимоги безпеки
Вівчарству характерні фізичні, хімічні, біологічні та

психофізичні шкідливі та небезпечні виробничі факто-
ри. 

Фізичні: машини і механізми, які рухаються (тракто-
ри, автомобілі, мобільні кормороздавачі, причепи
тощо); рухомі частини виробничого обладнання (зуб-
часті, пасові, ланцюгові передачі, карданні вали, з’єд-
нувальні муфти, неогороджені робочі механізми
транспортерів, дробарок тощо); підвищена запиле-
ність та загазованість повітря робочої зони; підвищена
або знижена температура поверхні обладнання та
матеріалів; підвищена або знижена температура
повітря робочої зони; підвищений рівень шуму на
робочому місці; підвищений рівень вібрації; підвищена
або знижена відносна вологість повітря; підвищена

Таблиця 6 – Структура стада вівцеферми із заверше-
ним циклом виробництва продукції

Таблиця 7 – Структура стада молочної вівцеферми

Статева, вікова і технологічна група Структура
стада, %

Вівці – всього 100

зокрема. барани-плідники 2

вівцематки 24

вівцематки з ягнятами віком до 2 міс. 12

молодняк овець після відлучення від вівцематок
віком від 2 до 6 міс. (дорощування) 16

молодняк овець віком від 6 до 12 міс. 12

ремонтний молодняк 8

відгодівельне поголів’я овець 26

Статева, вікова і технологічна група Структура
стада, %

Вівці – всього 100

зокрема барани-плідники 2

вівцематки дійні 60

вівцематки сухостійні 6

вівцематки з ягнятами віком до 2 міс. 6

молодняк овець після відлучення від вівцематок
віком від 2 до 6 міс. (дорощування) 8

молодняк овець віком від 6 до 12 міс. 6

ремонтний молодняк 12
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або знижена рухомість повітря; підвищене значення
напруги в електричній мережі, замикання якого може
пройти через тіло людини; відсутність або недостат-
ність природного освітлення; недостатнє освітлення
робочої зони; знижена контрастність; підвищений
рівень ультрафіолетової радіації; підвищений рівень
інфрачервоної радіації; гострі краї, задирки і шорст-
кість на поверхнях конструкцій, інструменту і облад-
нання. 

Хімічні: пестициди, агрохімікати, лікарські і міне-
ральні домішки до кормів, дезінфекційні та миючі
засоби, гази розкладання органічних речовин, від-
працьовані гази. 

Біологічні: патогенні мікроорганізми (бактерії, віру-
си, гриби, найпростіші) та продукти їх життєдіяльності;
макроорганізми (рослини, тварини та продукти їх жит-
тєдіяльності, а також культури клітин і тканин). 

Психофізіологічні: фізичні перевантаження (опера-
ції, які виконують вручну); нервово-психічні переванта-
ження (емоційні перевантаження під час перегону,
випасання, транспортування тварин). 

Під час догляду за тваринами ряд небезпек похо-
дить безпосередньо від тварин (травмування людей
тваринами, можливість їх зараження інфекційними
захворюваннями), машин і механізмів, теплової та
електричної енергії, будівель тощо [17]. 

До роботи з обслуговування овець допускають
осіб, які пройшли вступний і на робочому місці інструк-
тажі щодо безпеки праці та не мають медичних проти-
показань

Настанови для персоналу.
Ретельно дотримуватись правил особистої гігієни,

утримувати в чистоті робоче місце, інвентар, облад-
нання. Перед прийманням їжі знімати спецодяг, мити
руки. Під час виконання робіт слід користуватись від-
повідними засобами індивідуального захисту. Для тва-
ринника це: халат бавовняний, чоботи гумові, жилет
утеплений із віскозно-лавсанової тканини, головний
убір; під час обслуговування овець пасовищах: плащ
бавовняний з водовідштовхувальним просоченням,
чоботи кирзові, кожух, куртка бавовняна з утеплю-
вальною прокладкою, штани бавовняні з утеплюваль-
ною прокладкою. Під час використання засобів індиві-
дуального захисту необхідно переконатись, що вони
не мають пошкоджень та елементів, які звисають, не
прилягають і можуть бути захоплені деталями, які
обертаються або рухаються. Засоби індивідуального
захисту повинні відповідати розміру працівника,
застосовуватись у справному, чистому стані за при-
значенням і зберігатись у спеціально відведених та
обладнаних місцях з дотриманням санітарних правил. 

Для запобігання інфекційним хворобам необхідно
дотримуватись таких правил особистої гігієни й зоогі-
гієни: утримувати в чистоті шафу для домашнього,
спеціального, санітарного одягу й взуття, своє робоче
місце, інструмент, інвентар, тварин; змінювати спец-
одяг за ступенем його забруднення; не носити у кише-
нях спеціального й санітарного одягу продукти харчу-
вання, цигарки, носові хусточки тощо; відпочивати,
вживати їжу і курити лише у спеціально відведених міс-
цях; не торкатись брудними руками й одягом до
обличчя та інших частин тіла, цигарок, сірників, носо-
вої хустинки та інших предметів особистої гігієни [17, 18].

Працівники повинні знати і суворо дотримуватись
правил пожежної безпеки, вміти користуватись засо-
бами сигналізації і пожежогасіння, не допускати вико-
ристання пожежного інвентарю не за призначенням.
Утримувати у вівчарні вільними проходи, підходи до
пожежного інвентарю, вимикачів рубильників, евакуа-
ційні виходи. Для попередження пожежі не можна роз-
водити багаття поблизу сінокосів, посівів зернових
культур, легкозаймистих об'єктів. У випадку виникнен-
ня пожежі потрібно негайно повідомити пожежну
частину, керівництво ферми, подати сигнал пожежної
небезпеки і приступити до гасіння пожежі наявними
засобами. Для евакуації тварин з приміщення під час
пожежі потрібно використовувати виходи, які знахо-
дяться за межами інтенсивного горіння. За їх відсутно-
сті пробити виходи в стінах приміщення чи огорожі.
Першим слід вивести барана, а потім решту овець.
Ягнят і слабких тварин виносять. Тварин зганяють в
місця, звідки вони не могли б повернутися в палаюче
приміщення. Евакуацію тварин потрібно припинити у
випадку загрози обвалу покрівлі і можливості задихну-
тися димом. У випадку загорання одягу, його необхід-
но зняти або людину обгорнути брезентом і загасити
вогонь. У випадку поранень, отруєння тощо потрібно
надати першу долікарську допомогу, повідомити
керівництво ферми, за необхідності відправити потер-
пілого в лікарню [17, 18]. 

Працівники повинні проявляти обережність проти
дії небезпечних і шкідливих факторів, які можуть про-
являтись під час виконання робіт: незахищені рухомі
частини механізмів; недостатня освітленість; робота
на обладнанні зі знятими захисними кожухами і ого-
родженнями; агресивність тварин. Забороняється
працювати несправними інструментами, інвентарем. 

Персонал, який обслуговує овець, у випадку трав-
мування тощо, повинен надавати першу долікарську
допомогу собі і працівникам. Під час використання
спеціальних установок для дезінфекційного обробітку
овець, з механізмами і отрутохімікатами необхідно
поводитись відповідно до інструкцій і правил.

Використовувати хімікати, готувати дезінфекційні
розчини, а також проводити обробку тварин необхідно
лише під керівництвом і наглядом спеціаліста [17, 18].
Під час обслуговування дорослих овець слід бути
уважними та обережними. У процесі догляду за бара-
нами-плідниками, необхідно стерегтися їх удару голо-
вою, рогами, не слід гучно розмовля¬ти і бити тварин.
Обстежуючи тварин та виконуючи інші ветеринарні
заходів на вівцефермах, овець необхідно фіксувати.

До самостійного виконання робіт з машинного
доїння вівцематок допускають осіб, які пройшли ста-
жування на робочому місці протягом 15 змін під керів-
ництвом завідувача вівцеферми або досвідченого
працівника. Дозвіл на самостійне виконання робіт фік-
сують датою і підписом в журналі реєстрації інструкта-
жу на робочому місці. Під час роботи, яку виконують
декілька осіб одночасно, призначається старший,
який здійснює загальне керівництво. Працівники, які
обслуговують електрифіковане обладнання, додатко-
во повинні пройти навчання та інструктаж з присвоєн-
ням відповідної групи допуску з електричної безпеки.

Персонал, який бере участь у процесах доїння вів-
цематок, повинен: знати конструкцію, принцип дії
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машин і механізмів; вміти проводити запуск і зупинку
агрегатів; знати призначення і місцезнаходження
контрольно-вимірювальних приладів та сигналізації, а
також правила користування ними; знати послідов-
ність виконання технологічних операцій під час доїння
вівцематок, їх зв’язок з іншими операціями технологіч-
ного процесу та робіт із догляду за вівцями; знати спо-
соби аварійного відключення механізмів та обладнан-
ня; вміти користуватись засобами колективного та
індивідуального захисту [17, 18]. 

Переганяти тварин через залізничні магістралі доз-
воляється лише через відкриті залізничні переїзди і в
світлий час доби. Через автошляхи отару овець пере-
ганяють у місцях з видимістю дороги не менше одного
кілометра в обидві сторони від місця перегону. Отари
овець розподіляють на групи з таким поголів’ям, щоб
наявною кількістю працівників можна було б безпечно
перегнати кожну групу тварин. Переганяти отари по
автомобільних дорогах дозволяється лише в світлий
час доби, за таких умов тварини повинні рухатись, як
можна ближче до правого краю дороги, щоб не зава-
жати руху транспорту, суворо дотримуватись вимог,
викладених в Правилах дорожнього руху. 

Електропастухи під’єднують до джерела електрич-
ного струму, напруга якого відповідає паспортній. Не
можна торкатись проводів під напругою. Під час обри-
ву проводів потрібно вимкнути електричний пульса-
тор, вимкнути електричну огорожу від джерела жив-
лення (акумулятора) після чого усунути несправність;
технічний огляд і ремонт проводять лише після
вимкнення джерела живлення. На пасовищах, крім
електропастухів  використовують і інші види огорожі
для овець [17, 18]. 

Робоче місце, де проводять стрижку тварин повин-
но бути достатньо освітленим. Проходи, майданчики
повинні бути вільними від сторонніх предметів,
поверхня – чистою, без вибоїн, неслизькою. На стінах
приміщень, секцій, загонів, загінок, розколів,
дерев’яних настилах, переносних щитах для стрижки
овець, столах для класифікації руна тощо не повинно
бути цвяхів, гострих кінців дроту, поламаних дощок,
брусків та інших гострих предметів і частин, які можуть
травмувати працівників і тварин. Дерев’яні настили
для стрижки вовни у овець, столи для класифікації
руна повинні бути чистими та сухими. Електричні дви-
гуни, кабелі переносної електричної мережі, заземлю-
вальні дроти і їхні контакти на корпусі стригального
агрегата, кожусі рубильника та інших частинах агрега-
та повинні бути справними, без пошкоджень.
Забороняється експлуатація стригального агрегата
без заземлення або занулення. 

На робочому місці повинні бути знаки безпеки, які
попереджують про небезпечність доторкання до
частин електричного устаткування. Необхідно переві-
рити наявність та справність інструменту, реманенту,
пристосувань, враховуючи такі вимоги: стригальна
машина повинна мати добре заточену різальну пару,
гребінку зі справними зубцями та справну підвіску;
пускове обладнання електричного двигуна машини
повинно забезпечувати чіткий безвідмовний її пуск та
зупинку; гнучкий вал повинен мати справну захисну
оболонку. 

На робочому місці повинна бути аптечка першої

(долікарської) допомоги, 0,02 % розчин хлораміну для
дезінфекції рук, господарське мило, чистий рушник,
умивальник, кип’ячена вода. 

Переносна електрична станція повинна бути вста-
новлена на відстані не менше 15 м від стригального
пункту. Технічний стан усіх машин на стригальному
пункті повинен відповідати вимогам безпеки. Перед
стрижкою вовни потрібно оглянути поголів’я овець.
Перед пуском стригального апарата необхідно подати
умовний сигнал та переконатись у безпеці усіх праців-
ників. Під час вмикання рубильника, вилки в електрич-
ну розетку, натискуванні на кнопки пускового облад-
нання забороняється доторкатись до металевих
частин електричних установок. Вмикання та вимикан-
ня стригальної машинки виконують без навантаження.
Під час стрижки вовни у овець необхідно слідкувати за
лівим зубом гребінки для того, щоб не травмувати собі
руку. Зубці гребінки необхідно злегка притискувати до
шкіри тварини. Не дозволяється: працювати у волого-
му приміщенні, на сирій або земляній підлозі, а також
без взуття; стригти вовну у овець невідрегульованою
машинкою, яка має гребінку з гострими колючими
зубцями або з тупою різальною парою; баранів перед
стрижкою  вовни необхідно обов’язково фіксувати. 

На точильному апараті слід працювати в захисних
окулярах. Абразивну пасту слід наносити на диск щіт-
кою з лівого боку за обертанням диска, уникаючи її
попадання на обличчя та в очі. Забороняється працю-
вати на точильному апараті: за торцевого биття диска;
за порушення прямолінійності обертання диска; за
правого обертання диска; на режимах, які не відпові-
дають положенню рукоятки (у положенні рукоятки
«обробка диска» не можна проводити заточування
ножів, а в положенні рукоятки «заточування ножів» не
проводити обробку диска) [19]. У випадку аварії чи
припинення подачі електричної енергії необхідно
вимкнути обладнання і повідомити керівництво
ферми. Забороняється працівникам самостійно лікві-
довувати несправності електричного обладнання і
проводки – це повинен виконувати електротехнічний
персонал, який має відповідну групу допуску. 

Перед грозою овець потрібно перегнати на місце з
меншою можливістю ураження блискавкою: схил
пагорба, сухе дно балки. Не можна знаходитись на
вершині пагорба, під лініями мереж, біля одиноких
дерев, вишок тощо, які перевищують розміщені
поблизу об’єкти. До таких об’єктів можна наближатись
не ближче як за 20 м [17]. 

У вівчарні на 200 голів, повинен бути щонайменше
один аварійний вихід [3]. Рівень шуму у вівчарнях не
повинен перевищувати 70 дБ [3]. Під час введення в
експлуатацію вівцеферми потрібно розробити заходи
електричного захисту [8].

Вимоги щодо охорони довкілля
Сільськогосподарські підприємства несуть відпові-

дальність за негативний вплив їхньої діяльності на
довкілля, тому повинні вживати усіх можливих заходів
для зведення його до мінімуму[20, 21, 22, 23, 24].
Напрямок розвитку вівчарства з дотриманням еколо-
гічних вимог на різних етапах впровадження сучасних
технологій, створення ферм адаптованих до норма-
тивних вимог ЄС зможе забезпечити не лише еконо-
мічну життєздатність, а й екологічну і соціальну відпо-
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відальність аграрного бізнесу в Україні (Директиви
2001/42/ЄС, 2010/75/ЄС, 2011/92/ЄС, 2014/52/ЄС,
Рішення Європейської Комісії № 2017/302). Органічне
виробництво продукції вівчарства ґрунтується на еко-
логічно безпечному утриманні овець [25]. Складовими
екологічно безпечного утримання овець є: утримання
вівцематок з ягнятами на пасовищі, створеному за
вимогами органічного виробництва (в умовах відмови
від застосування отрутохімікатів та мінеральних доб-
рив); відлучення ягнят від вівцематок у 4-4,5 місячному
віці з подальшим їх утриманням на пасовищі; відмова
від застосування генетично модифікованих організмів
під час виробництва кормів для годівлі овець та анти-
біотиків в процесі ветеринарного обслуговування
овець.

Висновки. Вперше розроблені в Україні зоотехніч-
ні вимоги гармонізовані до нормативів ЄС для вироб-
ництва якісної продукції вівчарства складаються з
таких розділів: сфера застосування, нормативні поси-
лання, терміни і визначення понять, фактори, які впли-
вають на якість продукції вівчарства, технічні вимоги,
вимоги безпеки, вимоги щодо охорони довкілля.
Зоотехнічні вимоги гармонізовані до нормативів ЄС
поширюються на галузь вівчарства для виробництва
якісної продукції (баранини, молока овечого, вовни).
Ці зоотехнічні вимоги призначені для застосування у
всіх вівчарських підприємствах, а також в наукових та
освітніх установах.
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ції) законодавства України до права ЄС у сфері охоро-
ни довкілля. – К., 2015.

22. Яковчук В.С., Горлова О.Д. Органічне вироб-
ництво молодої баранини на основі екологічно безпеч-
ного утримання / Вівчарство та козівництво. – Фах.
темат. наук. зб. – Випуск 2. – Інститут тваринництва
степових районів імені М.Ф. Іванова «Асканія-Нова». –
Нова Каховка. – ПИЕЛ, 2017. – С. 166-178.

Аннотация. Впервые разработанные в Украине
зоотехнические требования, гармонизированные с
нормативами ЕС для производства качественной про-
дукции овцеводства, состоят из следующих разделов:
область применения, нормативные ссылки, термины
и определения понятий, факторы, влияющие на каче-
ство продукции овцеводства, технические требова-
ния, требования безопасности, требования по охране
окружающей среды. При разработке зоотехнических
требований впервые осуществлена систематизация
факторов, влияющих на качество продукции овцевод-
ства. Во время систематизации факторов, имеющих
непосредственное влияние на качество продукции
овцеводства, были выделены основные элементы
системы, а именно: зоогигиена, корма, вода, воздух,
зооветеринарные мероприятия, первичная обработка
продукции, условия поставки продукции на перераба-
тывающие предприятия. В целом же разработанная
систематизация состоит из 53 факторов, влияющих

на качество продукции овцеводства. Зоотехнические
требования, гармонизированные с нормативами ЕС,
распространяются на отрасль овцеводства для про-
изводства качественной продукции (баранины, моло-
ка овечьего, шерсти). Эти зоотехнические требования
предназначены для применения во всех овцеводче-
ских предприятиях, а также в научных и образователь-
ных учреждениях.

Summary. For the first time developed in Ukraine
zootechnical requirements, harmonized with EU stan-
dards for the production of quality sheep products, con-
sist of the following sections: scope, regulations, terms
and definitions, factors that affect the quality of sheep
products, technical requirements, safety requirements,
requirements for environmental protection. During the
development of zootechnical requirements for the first
time the systematization of factors that affect the quality
of sheep products. During the systematization of factors
that have a direct impact on the quality of sheep products,
the main elements of the system were identified, namely:
zoohygiene, feed, water, air, veterinary measures, pri-
mary processing of products, conditions of supply to pro-
cessing enterprises. In general, the developed systemati-
zation consists of 53 factors that affect the quality of
sheep products. Zootechnical requirements, harmonized
with EU standards, apply to the sheep industry for the pro-
duction of quality products (lamb, sheep's milk, wool).
These zootechnical requirements are intended for use in
all sheep farms, as well as in scientific and educational
institutions.

Стаття надійшла до редакції 8 липня 2020 р.
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Н а у к о в о - п р о п а г а н д и с ь к і  з а х о д и

Сільськогосподарська техніка 
від компанії  «ЯР-С ТЕП»

УДК 631.3

У статті наведена інформація про сільськогосподарську техніку від приватного науково-виробничого підпри-
ємства «ЯР-СТЕП», зокрема про техніку для внесення рідких добрив виробництва «POMOT», а також продукцію
фірми «Özbasak Milling Machinery», офіційним представником яких є ПНВП «ЯР СТЕП». 

Ключові слова: ЯР-СТЕП, сільськогосподарська техніка, техніка для мінеральних добрив, 

Лесняк В., директор (ЯР-СТЕП), Муха В., молодший науковий співробітник (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)
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Вступ. ПНВП «ЯР-СТЕП» – провідна компанія, яка
займається реалізацією сільськогосподарської техніки
та інших технічних рішень для рослинництва і тварин-
ництва. Компанія існує на ринку з 2001 року і пред-
ставляє широкий спектр товарів,  необхідних аграріям.
У перелік послуг компанії входять такі позиції:

• продаж імпортної сільгосптехніки;
• гарантійне та післягарантійне обслуговування;
• продаж запасних частин.
Основна частина. Наші фермерські господарства

витрачають чималі кошти на мінеральні добрива і ціни
на них постійно зростають, бо у собівартість закладе-
на ціна природного газу, який нині недешевий.
Тваринницькі господарства іноді не знають, як позбу-
тися відходів свого виробництва – гною, пташиного
посліду тощо. Технологічне забезпечення їх утилізації
усе ще залишається чималою проблемою у сільсько-
господарському виробництві.

Польові весняні роботи для багатьох починаються з
вивезення гною або органіки. Органічні добрива відо-
мі людству здавна: це гній, одержуваний на скотарнях,
коров’як (розчин коров'ячих екскрементів на воді),
пташиний послід. Вони добре засвоюються рослина-
ми й швидко чинять на них позитивну дію. Таке при-
родне добриво містить азот, фосфор, калій у легкодо-
ступній для рослин формі. Органічну рідину викори-
стовують зазвичай навесні й раннім літом. 

Переваги саме рідких добрив перед сухими такі: їх
можна вносити якісно, рівномірно, на задану глибину й
на значних площах. Застосування розчинів дає змогу
також краще механізувати трудомісткі процеси наван-
таження й розвантаження добрив, істотно зменшити
поширення неприємних запахів.

Компанія «POMOT» (Польща), яка виробляє
цистерни для транспортування рідкої органіки (рис. 1)
та обладнання для внесення рідкого гною чи органіч-
ного розчину – один із лідерів ринку агромашин, який
випускає їх із 1951 року.

«POMOT» (Польща). Сучасні і надійні машини.
Сучасний рівень засобів утилізації рідкого гною

демонструє техніка фірми Pomot. Це один із провідних
у Європі виробників устаткування для розподілу доб-
рив відомий своєю якістю і високою продуктивністю.
«POMOT» має більш ніж 60 років досвіду постачання

користувачам-аграріям устаткування з транспорту-
вання і внесення органіки.

Цистерна «Pomot» – одна з таких машина. Вона
виготовляється об’ємом від 2500 до 30000 л.
Стандартне устаткування включає насос, пристрої
спорожнювання, оглядовий люк, вимірювач рівня
рідини, гідравлічний клапан для перемішування,
обов'язкове освітлення й гальма. Машина вносить рід-
кий гній точно на задану глибину. Ці цистерни ком-
пактні й мають підвищену прохідність. 

Для полегшення користування або пристосування
асенізаційної машини до потреб Клієнта фірма
«POMOT» пропонує багато додаткового обладнання
для асенізаційних машин різної місткості:

– пристрій який розливає безпідстилковий гній;
– ґрунтові агрегати – сошникова система;
– лугові агрегати – дискові;
– агрегати ґрунтові – пробіжні (штангові).
Продукція фірми «Pomot» забезпечує чудову про-

дуктивність під час внесення, високу точність дозуван-
ня, а також характеризується зручністю в обслугову-
ванні.

Розкидач органічних добрив
Для того щоб сільськогосподарська діяльність була

рентабельною, щорічно вона повинна приносити
хороший урожай з відносно незначними витратами.
Лише з дотриманням цих умов можливе одержання
гідного прибутку в цій галузі.

Рис. 1 – Асенізаційна бочка Pomot (Польща)
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Як можливо отримати хороший урожай?
Підвищення родючості ґрунту – прямий шлях до

хорошого урожаю. Спосіб простий – підгодівля ґрунту
мінеральними й органічними добривами. Для макси-
мально ефективного процесу рівномірного внесення
добрив оптимальним варіантом є розкидач добрив.

Переваги розкидачів органіки для підгодівлі ґрунту:
- Зручність використання
- Ефективне дозування подачі
- Повний контроль внесення добрив
- Мінімальні витрати
- Легкість керування
- Оптимізація процесу

Нова модель гноєрозкидача N272 / 6 VIKING (рис.
2) компанії «Metal-Fach» має вантажопідйомність 18
тонн. Шасі у нього – тандем на параболічних ресорах.

У розкидачах встановлена посилена конструкція керо-
ваного гідравлічно підлогового транспортера з ланка-
ми товщиною 14 мм. Це універсальна машина, осна-
щена спеціальним адаптером, яким можна розкидати
різні види гною, торфу або компосту. Це ефективна,
довговічна і при цьому безпечна машина. Натяг лан-
цюгів транспортера регулюється натяжними гвинта-
ми. Крім того, спеціальний захист від перевантаження
фрикційною муфтою. Відповідна конструкція машини
дає змогу рівномірно розкидати маси гною завширш-
ки від 8 до 12 м. З міркувань безпеки, заслінка додат-
ково оснащена покажчиком її підйому.

Viking оснащений герметичною вантажною плат-
формою і дишлом з гідравлічною опорою для з'єднан-
ня з  трактором. У стандартній комплектації машина
оснащена зчіпкою Scharmuller з петлею 40 мм або у
версії на замовлення – з петлею 50 мм. У стандартну
комплектацію входить також гідравлічна п'ята.
Управляють пристроєм з кабіни трактора, водночас
розподільник доступний опційно. У базовій комплекта-
ції Viking оснащений пневматичною гальмівною систе-
мою, яку можна альтернативно розширити гідравліч-
ною системою. 

Купити розкидач органічних добрив – означає
забезпечити своє сільське господарство універсаль-
ним, ефективним і багатофункціональним тракторним
причепом, який найкраще підходить для різних робіт,
які проводяться в господарстві протягом усього року.

Компанія «ЯР-СТЕП» є офіційним представником
компанії «Özbasak Milling Machinery» (рис. 3), яка, спи-
раючись на багаторічний досвід роботи в Туреччині та
інших країнах, з 1994 року надає свої послуги в галузі

Рис. 3 – Продукція компанії «Özbasak Milling Machinery»

Рис. 2 – Гноєрозкидачі N272 / 6 VIKING – 18 т
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борошномельного обладнання та
виробляє продукцію під торговель-
ною маркою EKONOMILL, що відпо-
відає вимогам сучасних технологій.

Сьогодні компанія має виробни-
чі потужності на загальній площі в
20000 м2, де виготовляється облад-
нання для млинових об'єктів.

Компанія разом з її досвідом і
кваліфікованим персоналом, взяла
для себе принцип досягнення успі-
ху через торговий підхід на основі
довіри, самооновлення, пропоную-
чи своїм замовникам якісну продук-
цію за доступними цінами, відповід-
но до вимог сучасних технологій
(рис. 3).

На цей час компанія Özbasak
Milling Machinery вже втілила про-
ект під ключ борошномельної фаб-
рики потужністю 90 тон / 24. в місті
Сарата Одеської області.

Продукція, яку компанія вироб-
ляє і продає сьогодні:

• Компактні млинові системи;
• Багатоповерхові млинові

системи;
• Автоматичні ваговибійні

системи;
• Ваги обліку продуктивності та

автоматичні ваговибійні системи;
• Високопродуктивні системи

попередньої зерноочистки;
• Системи зберігання зернових

різної потужності;
• Системи транспортування

зерна, муки і висівок;
• Аналізатори зерна і борошна;
• Системи виробництва кормів,

манної крупи і макаронів;
• До- і післяреалізаційне обслу-

говування та підтримка. 

Висновок. ПНВП «ЯР-СТЕП»
пропонує сільськогосподарську
техніку, яка відмінно зарекоменду-
вала себе на території нашої країни.

УКРАЇНА, 79040, м. Львів, вул. Городоцька , 222.
Тел.+38(095)889-18-08 Email:jar.step2009@ukr.net

Література

1. https://yar-step.com.ua/
2. http://ozbasakdegirmen.com.tr/

Аннотация. В статье приведена информация о
сельскохозяйственной технике от частного научно-
производственного предприятия «ЯР-СТЕП», в част-
ности о технике для внесения жидких удобрений про-
изводства «POMOT», а также продукцию фирмы
«Özbasak Milling Machinery», официальными предста-
вителями которых ЧНПП «ЯР СТЕП».

Summary. The article provides information about
agricultural machinery from the private research and
production enterprise «ЯР СТЕП» ("YAR-STEP"), in par-
ticular about equipment for liquid fertilizers produced by
«POMOT», as well as products of the company "Özbasak
Milling Machinery" whose official representative is enter-
prise "YAR STEP".

Стаття надійшла до редакції 10 вересня 2020 р.
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Техніка для аграріїв на XXXII  

Міжнародній агропромисловій виставці

«АГРО 2020»

УДК 631.3:061.4

З 11 по 14 серпня 2020 року в м. Києві на території Національного Комплексу «Експоцентр України» (проспект
Академіка Глушкова, 1), як завжди, проходила вже 32-а Міжнародна агропромислова виставка АГРО-2020.
Незважаючи на пандемію «COVID-19», виставка, хоч із запізненням на 2 місяці, все ж відбулась і пройшла з
дотриманням усіх санепідемнорм на найвищому рівні. «АГРО-2020» – одна з наймасштабніших агропромисло-
вих виставок в Україні та Східній Європі. Вона об’єднує виробників сільськогосподарської техніки та технологій
АПК України, а також спеціалізовані виставки: Organic, Hitech agro, Eco house, Aгро транспорт логістика, біопа-
ливо, Agro build-expo та інші.

Ключові слова: XXXII Міжнародна агропромислова виставка, АГРО-2020, сільськогосподарська техніка.

Муха В., молодший науковий співробітник, Пономаренко О., провідний інженер (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)
Куянов В., канд.. техн.. наук, Миропольський О., канд. техн. наук (ІПДО НУХТ)

© Муха В., Пономаренко О., Куянов В., Миропольський О. 2020

Вступ. Офіційне відкриття виставки відбулося 4
червня о 12:00 за участю Премєр-Міністра України
Дениса Шмигаля (рис. 1)

Основна частина. На виставці «АГРО-2020»
«Січеславський тракторний завод» (Дніпропетровька
область) презентував свою нову модель трактора
«Січеслав-1604» (рис. 2). Трактор оснащений 6-
циліндровим дизельним двигуном WP6T160E201
виробництва Weichai (Weifang). Він має об'єм 4750
см3. Потужність трактора 160 к.с. і максимальний крут-
ний момент 695 Нм за 1500 об / хв.
Вантажопідйомність триточкової навісної системи
трактора становить 3500 кг.

Також відзначились українські виробники тракторів
і серед більш потужних тракторів. Зокрема трактор
фірми Boris Bond моделі 958І належить до 7 класу тяги
(рис. 3). Трактор побудований на вже добре всім відо-
мому «Кіровці» К700 із сучасним дизайном, а під капо-
том ховається турбодизель Volvo D16E стандарту
Євро-5, потужністю 580 к.с. і максимальним крутним
моментом 2800 Нм. Двигун агрегатується 12-ступінча-
стою роботизованою коробкою передач Volvo I-Shift.

У рамках спеціалізованої виставки «Organik» (орга-
нічна продукція) вітчизняна компанія «БТУ-Центр»
представляла мікробні і ферментні препарати для
сільського господарства (рис. 4). Серед їхньої продук-
ції – лінійки для захисту та живлення рослин, оздоров-
лення ґрунтів, біопрепарати для тваринництва та ін. 

Рис. 1 – Офіційне відкриття виставки за участі Дениса Шмигаля

Рис. 2 – Трактор «Січеслав 1604»

Рис. 3 – Трактор «Boris Bond 958I»
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У роботі виставки
взяли участь науково-
дослідні і навчальні
інститути, серед них
УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого, НУБіП
України та інші.

У рамках виставки
« А Г Р О - 2 0 2 0 »
УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого представив
на площі 135 м2 окрему
спеціалізовану тема-
тичну експозицію
«Провайдинг продукції
регіонального машино-
б у д у в а н н я »
(УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого і Партнери). 

Експозиція інституту
була представлена за
такими рубриками:

- Провайдинг про-
дукції регіонального машинобудування (натурний
показ машин);

- УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого: база для техніко-
технологічних інновацій та розвитку аграрного вироб-
ництва і вітчизняного сільгоспмашинобудування;

- Науково-виробничий журнал «Техніка і технології
АПК»;

- Серія посібників "Сільськогосподарська техніка –
ХХІ";

- Філії УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого;
- Наукові видання, рекомендації та експрес інфор-

мація.
Експозицію відвідали Прем’єр-міністр України

Денис Шмигаль (рис. 5) та Міністр розвитку економі-
ки, торгівлі та сільського господарства України Ігор
Петрашко, заступник міністра розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства з питань агрополі-
тики Тарас Висоцький та інші відповідальні працівники
Мінекономіки та інших міністерств і відомств України.

Учасниками експозиції в складі першої рубрики
були 9 підприємств вітчизняного сільськогосподарсь-
кого машинобудування. 

Представникам заводів сільськогосподарського
машинобудування, техніка яких пройшла випробуван-
ня з метою внесення її до Державного реєстру техніч-
них засобів для АПК, було вручено 31 Реєстраційне
посвідчення (рис. 6).

Компанія «Бондіолі і Павезі» є одним із провідних
виробників комплектувальних та представляла відві-
дувачам виставки «АГРО-2020» приводні вали, редук-
тори, теплообмінники, аксіально-поршневі та шесте-
ренні насоси і мотори, сервоприводи, розпилювачі до
обприскувачів та багато інших компонентів (рис. 7).

Висновок. Незважаючи на «коронакризу» 32-а
Міжнародна агропромислова виставка «АГРО-2020»
продемонструвала високий стандарт організації мас-
штабних аграрних подій і стала професійним майдан-
чиком, яка об’єднав аграріїв з усіх куточків України і
світу. 

Аннотация. С 11 по 14 августа 2020 года в. Киеве
на территории Национального Комплекса
«Экспоцентр Украины» (проспект Академика
Глушкова, 1), как всегда, проходила уже 32-я
Международная агропромышленная выставка АГРО-
2020. Несмотря на пандемию «COVID-19», выставка,
хоть с опозданием на 2 месяца, все же состоялась и
прошла с соблюдением всех санэпидемнорм на выс-
шем уровне. «АГРО-2020» - одна из самых масштаб-

Рис. 5 – Відвідування експозиції УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Премєр-Міністром України Денисом Шмигалем 

Рис. 4 – Продукція компанії «БТУ-
Центр» на виставці «АГРО-2020»

Рис. 6 – Урочисте вручення Реєстраційних посвідчень на експо-
зиції УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Рис. 7 – Експозиція «Бондіолі і Павезі» на виставці «АГРО-2020»
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ных агропромышленных выставок в Украине и
Восточной Европе. Она объединяет производителей
сельскохозяйственной техники и технологий АПК
Украины, а также специализированные выставки:
Organic, Hitech agro, Eco house, Aгро транспорт логи-
стика, Биотопливо, Аgro build-expo и другие.

Summary. From 11 to 14 August 2020 in Kyiv on the
territory of the National Complex "Expocenter of Ukraine"
(1, Akademika Glushkova Avenue), as always, the 32nd
International Agro-Industrial Exhibition AGRO-2020 was
held. Despite the COVID-19 pandemic, the exhibition,
albeit with a delay of 2 months, still took place and was
held in compliance with all sanitary and epidemiological
standards at the highest level. AGRO-2020 is one of the
largest agro-industrial exhibitions in Ukraine and Eastern
Europe. It unites producers of agricultural machinery and
technologies of the agro-industrial complex of Ukraine, as

well as specialized exhibitions: Organic, Hi-tech agro, Eco
house, Agro transport logistics, Biofuels, Agro build-expo
and others.

Стаття надійшла до редакції 14 вересня 2020 р.
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ВИПРОБУВАНО в УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого

Призначення і технічний опис
Борона зубова ротаційна БЗР-9,0 призначена

для суцільного та міжрядного обробітків посівів різ-
них культур (зернових, просапних, бобових, овочевих
тощо), для боротьби з бур'янами в стадії білої ниточ-
ки, руйнування поверхневої ґрунтової кірки, розпушу-
вання поверхні поля, насичення ґрунту повітрям, збе-
реження вологи та підготовки ґрунту під сівбу.

Борона складається з рами, на якій закріплю-
ються секції з дисками, опорних стійок, навісного
пристрою, гідросистеми та ходової частини.

Рама виготовлена із повздовжніх брусів квадратно-
го перерізу та має ліве і праве крила, які складаються.

Дві опорні стійки, які кріпляться до рами,
дають змогу утримувати борону в горизонтально-
му положенні для зберіганні. У крайніх положен-
нях стійки фіксуються пальцями з фіксаторами.

Навісний пристрій – триточковий, легко
обслуговується, являє собою просторову кон-
струкцію із балок круглого перерізу, до яких при-
варені пластини-проушини з отворами. В отвори
встановлюються нижні тяги навіски та централь-
ний гвинт трактора. Навісний пристрій борони

розроблений так, що може з’єднуватися з навіс-
ними системами тракторів різних моделей.

Кожна робоча секція закріплюється на криво-
лінійній підпружиненій стійці та складається з двох
ротаційних зубчастих дисків на асиметричних
плечах коливного важеля, кронштейна кріплення
секції, пружин та втулок. Диски обертаються на
шарикопідшипниках. Відстань між дисками сусід-
ніх секцій становить 88 мм. Для міжрядного обро-
бітку частина робочих секцій може зніматися.

Гідравлічна система забезпечує переведення
борони з робочого положення в транспортне і
навпаки, а також сприяє складанню її бокових крил
під час виконання розворотів та переїздів. До скла-
ду гідросистеми входять два гідравлічних циліндри,
рукави високого тиску, гідравлічний блок клапанів.

Колеса ходової частини – пневматичні, розмі-
ром 195/60 R12C. Використовуються як опорно-
регулювальні для роботи борони. Колеса обер-
таються на конічних роликових підшипниках. 

Під час транспортування борони ліве та
праве крила рами складаються і фіксуються гід-
равлічними фіксаторами.

Протокол
державних приймальних випробу-

вань технічного засобу для АПК 
№ 2469/0219-01-2020

Виробник
ТОВ «АЗТЕХ-Україна», 30400,

Хмельницька область, 
м. Шепетівка вул. Тітова, 1А

Особливості конструкції:

Загальний вигляд стійки з дисками
(вигляд збоку)

Загальний вигляд
правого крила рами борони

Висновки за результами
випробувань

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
рекомендує борону зубову

ротаційну БЗР-9,0 включити
до Державного реєстру техніч-

них засобів для агропроми-
слового комплексу України.

Агрегатування. Агрегатується з тракторами
класу 3 без ускладнень

Транспортабельність. Ширина борони у
транспортному положенні становить 3,40 м (за
допустимої величини не більше 4,40 м). 

Елементи конструкції. Рама. Жорстка кон-
струкція, проста і надійна. Забезпечує надійне
кріплення робочих органів

Якість роботи. Борона стало виконує техно-
логічний процес з показниками якості, які задо-

вольняють агротехнічні вимоги
Показники надійності. Відмов не відмічено.

Показники надійності – задовільні
Експлуатаційні показники. Проводити тех-

нічне та технологічне обслуговування зручно.
Експлуатаційно-технологічні показники мають
достатній рівень

Економічні показники. Затрати праці та
прямі експлуатаційні затрати отримано у відповід-
них умовах експлуатування борони

Б о р о н а  з у б о в а  р о т а ц і й н а  Б З Р - 9 , 0

Технічна характеристика за результатами випробувань 

Коментарі до результатів випробувань

Під час переміщення полем диски заглиблю-
ються на встановлену глибину в грунт. Завдяки
загостреній формі наконечників зубів дисків від-
бувається руйнування ущільненого поверхнево-

го шару грунту (руйнування грунтової кірки) та
знищення бур'янів у фазі «білої ниточки». Борона
забезпечує суцільний та міжрядний обробіток
грунту.

Коротка інформація про технологічний процес

Показники призначення

Тип машини навісна

Необхідна потужність енергозасобу, к.с. (кВт) Трактор Class Arion 430,
потужністю 130 к.с.

Швидкість руху, робоча, км/год 14,0

Продуктивність, за годину, га/год:  основного часу / змінного часу 12,6 / 9,7

Показники транспортабельності

Габаритні розміри в транспортному положенні, мм:  
довжина / ширина / висота 1450 / 3400 / 3650

Дорожній просвіт, мм 320

Показники технологічності

Загальна маса, кг 1800

Показники якості роботи

Середня установочна глибина обробітку грунту, см 4,5

Руйнування ґрунтової кірки, % 97,8

Ушкодження культурних рослин, % 1,9

Гребенистість поверхні, см 1,8

Показники надійності

Щозмінний оперативний час технічного обслуговування, год 0,3

Питома сумарна оперативна трудомісткість технічного обслуговування,
люд-год/год

0,04

Коефіцієнт готовності 1,00

Економічні показники

Прямі експлуатаційні витрати, грн/га 82,70

Затрати праці, люд.-год/га 0,1

Ціна, грн 260000
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Призначення і технічний опис
Культиватор навісний TelLus-4 призначений

для суцільного обробітку всіх типів мінеральних
ґрунтів, які не засмічені камінням, плитняком та
іншими перешкодами за вологості ґрунту до 25 %,
твердості ґрунту до 2,5 МПа та ухилу поверхні

поля не більше 8°.
Культиватор складається з рами, на якій у два

ряди розташовані S-подібні стійки зі стрілчастими
лапами-наконечниками, планчастого опорного
котка з механізмом регулювання глибини обро-
бітку, пружинної граблини та навісного пристрою.

Протокол
державних приймальних випробу-

вань технічного засобу для АПК
№ 2464/0222-01-2020

Виробник
ТОВ «УкрАгроБліц», вул. Гайок,

130, кв.17, м. Біла Церква,
Київська область, 09100.

Директор – Чорненька Н.В.

Особливості конструкції:

Загальний вигляд S-подібної стійки зі
стрілчастою лапою, пружинної 

граблини та планчастого
опорного котка

Висновки за результами
випробувань

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
рекомендує культиватор навісний

TelLus-4,2 включити до
Державного реєстру технічних
засобів для агропромислового

комплексу України. 

Агрегатування. Агрегатується з трактора-
ми класу 1,4 без ускладнень

Транспортабельність. Ширина культива-
тора у транспортному положенні становить 
4,10 м (за допустимої не більше 4,40 м). 

Елементи конструкції. Рама. Жорстка
конструкція, проста і надійна. Забезпечує надій-
не кріплення робочих органів

Якість роботи. Культиватор стало виконує
технологічний процес з показниками якості, які

задовольняють агротехнічні вимоги
Показники надійності. Відмов не відміче-

но. Отримані показники надійності – задовільні
Експлуатаційні показники. Проводити

технічне та технологічне обслуговування зручно.
Експлуатаційно-технологічні показники мають
достатній рівень

Економічні показники. Затрати праці та
прямі експлуатаційні затрати отримано у відпо-
відних умовах експлуатування культиватора

Під час руху культиватора полем у робочому
положенні стрілчасті лапи під дією маси культи-
ватора заглиблюються в грунт на глибину,
обмежену заданим положенням котка, підрі-
зають та розпушують грунт, чому сприяє віброе-
фект, створений особливістю форми і пружні-

стю матеріалу стійок. Далі пружинна граблина
додатково подрібнює і сепарує грунт з пожнив-
ними рештками. Завершує технологічний про-
цес планчастий опорний коток, який кришить,
вирівнює та ущільнює оброблений шар ґрунту.

Культиватор навісний TelLus-4,2

Технічна характеристика за результатами випробувань 

Коментарі до результатів випробувань

Короткий опис технологічного процесу

Показники призначення

Тип машини навісна

Мінімальна потужність енергозасобу, к.с. (тяговий клас), не менше Трактор Беларус
892 (90 к.с.)

Швидкість руху робоча, км/год 11,0

Продуктивність, за годину, га/год: основного часу / змінного часу 4,4 / 3,5

Показники транспортабельності

Габаритні розміри в транспортному положенні, мм: 
довжина / ширина / висота 1760 / 4100 / 1460

Дорожній просвіт, мм 310

Показники технологічності

Конструкційна маса, кг 850

Питома матеріаломісткість на 1м ширини захвату, кг 207,3

Показники якості роботи

Середня глибина обробітку, см 5,7

Подрібнення спушеного шару ґрунту, вміст грудок по фракціях, %:

- до 10 мм 92,4

- (10,1-25,0) мм

- (25,1 -50,0) мм 4,7

- більше 50,0 мм 2,9

Гребенистість поверхні обробленого ґрунту, см 0,9

Показники надійності

Щозмінний оперативний час технічного обслуговування, год 0,25

Питома сумарна оперативна трудомісткість технічного обслуговування, люд-год/год 0,022

Коефіцієнт готовності 1,00

Економічні показники

Прямі експлуатаційні витрати, грн/га 187,69

Затрати праці, люд.-год/га 0,29

Ціна, грн 76699
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ФОКУС-ТЕСТИ

Сівалка стерньова призначена для стрічкової
сівби зернових, зернобобових, трав’яних та
інших культур з нормою висіву 2-400 кг/га з одно-
часним обробітком ґрунту стрілчастими лапами,
внесенням гранульованих мінеральних добрив
та прикочуванням ґрунту в засіяних смугах.

Технічні параметри: тип – напівпричіп-

на; робоча ширина захвату
– 2,5 м, кількість рядів лап-
сошників – 3, крок розста-
новки – 300 мм, ширина
лап – 380 мм. 

Особливості кон-
струкції: тип стійки лапи-
сошника –  криволінійна із
профілю прямокутного
перерізу; тип лапи – стріл-
часта з двогранним розпо-
дільником потоку насіння,
який розташований під
нею; тип котка – тандем
двох барабанів, розташо-
ваних у фронтальній і тиль-
ній зонах сівалки, з похили-
ми трубчастими штабами;

тип борони – пружинно-пальцева з регуль-
ованим кутом нахилу пальців та копіюванням
мікрорельєфу.

Принцип розподілу насіння – розкидний.
Агрегатування – трактор Т-150К потужні-

стю 165 к.с.
Умови випробувань: тип ґрунту – дерново-

підзолистий супіщаний пилувато- середньосу-
глинковий; агрофон – передпосівна культивація
на глибину 6 см; стан ґрунту в шарах 0-15 см:
вологість 9,2-11,5 %, твердість 0,8-1,4МПа; вміст
агрономічно цінних агрегатів 0-25 мм – 96,2 %.

Загалом умови характеризуються як типові
для зони Полісся.

Режим роботи: глибина загортання насін-
ня - 4,8 см, робоча швидкість руху – 12,8 км/год. 

Критерій оцінювання: рівномірність щіль-
ності посівного ложа, методом падаючого конуса
за трирівневим групуванням значень відхилення
від показника найвищої щільності: на  10%- від-
мінно; на 20 % - добре, на 30 % - задовільно. 

Технічні можливості сівалки дають змогу
проводити сівбу по спушеній поверхні поля з
достатнім рівнем ущільнення посівного ложа

і  достатньо високою рівномірністю ущільнен-
ня. Можна відмітити, що структура ущільнен-
ня коливається в діапазоні відмінних, добрих

та задовільних показників з їх наближеним
співвідношенням 2:1.5:1.

Вигляд поверхні поля до(а) і після(б) проходу сівалки
та посівного ложа з розкладеним насінням (в)

Коментарі за результатами випробувань

Характеристика ущільнення поверхні
поля та посівного ложа після проходу

лапи-сошника

Структура однорідності за
рівнем ущільнення насіннє-

вого ложа після проходу
сівалки

а)                           б) в) а) б)

Ілюстрація вимірів ущільнення попередньо обробленої
поверхні поля та посівного ложа

Р і в н о м і р н і с т ь  у щ і л ь н е н н я  н а с і н н є в о г о
л о ж а
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