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Міністерство
розвитку
економіки,торгівлі
та
сільського господарства України:
– Весняна посівна-2021: в Україні посіяли майже 4,4 млн
га ярих зернових культур;
– Попередня оціночна місія ЄС представила звіт щодо
готовності України до укладання «промислового безвізу»;
– За минулий тиждень за програмою 5-7-9 бізнесу видано
кредитів на рекордні майже 2,4 млрд грн.;
– Україна та КНР поглиблюють співпрацю в торговельноекономічній сфері;
– В е р х о в н а Ра д а у х в а л и л а в ц і ло м у з а к о н о п р о є к т п р о
земельну децентралізацію та дерег уляцію;
– Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект про запровад ження агрострахування в Україні;
Станом на 6 травня українські сільгоспвиробники
посіяли 4 370 тис. га ярих зернових та зернобобових
культур, що становить 58% до прогнозу. За минулий
тиждень проведено сівбу ярих культур на площі
1,45 млн га.
Зокрема, посіяно:
пшениці – 172,2 тис. га (98%);
ячменю – 1,3 млн га (95%);
вівса – 185,4 тис. га (96%);
гороху – 226,4 тис. га (96%).

Повністю закінчили сівбу ранніх ярих зернових та
зернобобових культур сільгоспвиробники 14 областей.
Крім того, 11 з 18 бурякосіючих областей завершили
сівбу цукрових буряків, яких посіяно 223 тис. га (98%).
Також вже засіяно 50% прогнозованих площ соняшником – 3,2 млн га. Кукурудзи посіяно 2,4 млн га (46%),
сої – 254,8 тис. га (18%), гречки – 19 тис. га (24%).
Господарства Дніпропетровської, Тернопільської,
Запорізької, Харківської та Херсонської областей розпочали сівбу проса.

За результатами семи місяців роботи попередньої оціночної місії ЄС у Мінекономіки представлено заключний
звіт щодо готовності інфраструктури якості України до
укладення Угоди АСАА, так званого «промислового безвізу».
Захід відбувся 5 травня під головуванням заступника
Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – Торгового представника України
Тараса Качки та за участю експертів попередньої оціночної місії ЄС, представників Європейської Комісії та
Представництва Європейського Союзу в Україні.
«Експертна робоча група провела, загалом, 18 онлайн
засідань, за результатами яких надано низку рекомендацій. Йдеться про необхідність розширення переліку документів ЄС для оцінки з метою укладання Угоди ACAA,
новий формат Таблиць відповідності законодавства
України актам законодавства ЄС та удосконалення перекладів. Разом з тим, європейські експерти зазначили, що
за останні 10 років Україна досягла значних результатів у
впровадженні актів законодавства ЄС в пріоритетних секторах», - прокоментував Тарас Качка.
Зокрема, оціночна робота велася у напрямі відповідності горизонтального та вертикального законодавства
України з питань технічного регулювання, стандартизації,
метрології, оцінки відповідності, акредитації, ринкового

нагляду та захисту прав споживачів актам законодавства ЄС.
Європейська сторона, в свою чергу, відмітила конструктивний та високопрофесійний діалог з українськими
фахівцями, який розпочався у жовтні 2020 року в рамках
роботи попередньої оціночної місії ЄС. Також було наголошено на важливості реалізації проектів технічної допомоги в розбудові інфраструктури якості України.
Найближчим часом відбудуться додаткові зустрічі щодо
подальших кроків із залучення технічної допомоги.
За результатами сьогоднішньої зустрічі від європейської сторони очікується офіційне завершення роботи
попередньої оціночної місії ЄС. Наступним кроком буде
початок роботи з отримання Мандату на проведення
переговорів щодо укладення Угоди АСАА.
Довідково: Угода про асоціацію між Україною та ЄС
передбачає створення «промислового безвізу», тобто
продукція, вироблена в Україні та охоплена Угодою АСАА,
відповідним чином маркуватиметься, а відповідні сертифікати на таку продукцію визнаватимуться в країнах
Європейського Союзу без додаткових випробувань.
Першими пріоритетними секторами промислової
продукції для «промислового безвізу» визначено: низьковольтне електричне обладнання, електромагнітна сумісність обладнання, машини.

За останній тиждень банки-учасники програми
“Доступні кредити 5-7-9%” підписали 696 договорів на
рекордну суму 2,4 млрд грн. Зокрема, 1,6 млрд грн від
загальної суми укладених за останній тиждень угод
складають антикризові кредити на поповнення обо-

ротних коштів під 0%. 621 млн грн - це видані уповноваженими банками угоди з рефінансування попередньо виданих кредитів, а сума інвестиційних кредитів
склала 190 млн грн.
“Квітень став найуспішнішим місяцем для програ-
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ми: було видано 3 358 кредитів на 9,2 млрд грн.
Практично щотижня ми спостерігали позитивну динаміку як за кількістю підписаних договорів, так і по
виплаченим сумам. Ці гроші - вагомий внесок у відновлення та розвиток малого і середнього бізнесу в
Україні ”,- прокоментував Міністр розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України Ігор
Петрашко.
Від старту програми банки-учасники видали
15064 кредитів на загальну суму 38,2 млрд грн. З них

16,3 млрд грн – рефінансування попередньо отриманих позик, 5,5 млрд грн підприємці отримали на капітальні інвестиції та 16,4 млрд грн в якості антикризових кредитів на поповнення оборотних коштів під 0%.
Найактивнішими учасниками програми є представники сільського господарства (50%), торгівлі та виробництва (22%) та промислової переробки (15%). За
регіональною класифікацією лідерами залишаються
Харківська, Львівська, а також Київська області.

28 квітня відбулася зустріч заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України – Торгового представника України Тараса Качки із
Надзвичайним і Повноважним Послом Китайської
Народної Республіки в Україні Фань Сяньжуном.
На зустрічі були також присутні Голова Державної
служби України з питань безпечності харчових продуктів і
захисту споживачів Владислава Магалецька, Радникпосланник з питань торгівлі та комерції при Посольстві
КНР в Україні Чжао Лі, представники Мінекономіки і дипломати Посольства КНР в Україні.
«Китай є ключовим торговельним партнером України в
Азійському регіоні. За результатами 2020 року товарообіг
між нашими країнами зріс на 20,5% до $15,4 млрд, з яких
експорт збільшився у два рази – до $7,1 млрд. Половина
українського експорту до Китаю складає аграрна продукція і ми зацікавлені у подальшому нарощуванні торгових

поставок та розширенні товарних позицій», - зазначив
заступник Міністра Тарас Качка.
Так, сторони обговорили стан українсько-китайського
співробітництва у сферах торгівлі, інвестицій і сільського
господарства. Також було окреслено пріоритети двосторонньої співпраці на 2021 рік, зокрема, щодо перспектив
проведення у цьому році засідань двосторонніх органів
галузевої співпраці у згаданих сферах.
Окрема увага учасників зустрічі була приділена актуальним питанням розширення доступу української агропродовольчої продукції на ринок Китаю.
Довідково: У січні-лютому 2021 року товарообіг між
Україною і Китаєм склав $2 млрд 494,2 млн (+ 18,4%).
Експорт – $1 млрд 092,8 млн. (+ 43,8%). Імпорт –
$ 1 млрд 401, 4 млн. (+ 4,1%). Частка агропродовольчої
продукції в загальній структурі українського експорту до
Китаю склала 53,1% ($ 579,8 млн).

28 квітня, на засіданні Верховної Ради України прийнято у другому читанні та в цілому законопроєкт №2194,
який реформує систему управління у сфері земельних
відносин та забезпечує передачу земель державної власності у комунальну власність територіальним громадам.
Таке рішення підтримало 284 народних депутатів.
«Дякуємо народним депутатам за дійсно історичне
голосування і рішення. Реалізація цього законопроєкту
поглибить земельну децентралізацію і стане ще одним
кроком до запровадження прозорого ринку землі в
Україні. В основі документу – спрощення доступу до
земельних ресурсів населення та бізнесу, розширення
повноважень місцевих громад та впровадження цифрової
трансформації земельних відносин», - прокоментував
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.
Серед основних нововведень законопроєкту:

передача земель у комунальну власність сільських,
селищних, міських рад;
скасування зайвих дозволів та дублювання процедур
перевірки документації із землеустрою;
запровадження незалежного контролю документації із
землеустрою через громадську експертизу / рецензування;
надання відомостей документації із землеустрою статусу публічних, відкритих та загальнодоступних даних;
інтеграція та уніфікація землевпорядної, топографогеодезичної та картографічної діяльності;
запровадження страхування професійної відповідальності виконавців робіт із землеустрою як альтернативи
державному контролю;
зменшення вартості робіт та тривалості часу, що витрачається на виконання процедур, пов’язаних з проведенням землеустрою;
зменшення ризиків хабарництва та корупції.

27 квітня на засіданні Верховної ради України рішенням 286 народних депутатів у першому читанні прийнято
законопроект №5104, яким запроваджується новий
інструмент підтримки аграріїв – агрострахування з державною підтримкою.
«Агрострахування використовується в багатьох країн
світу і є ефективним інструментом для мінімізації негативних наслідків від нестабільних погодних умов або інших
непередбачених ситуацій. Запровадження агрострахування в Україні є надзвичайно важливим рішенням для
українських аграріїв, які зможуть використовувати ефективні інструменти управління ризиками та забезпечать
успішне функціонування аграрної галузі», - зазначив
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.
Так, законопроект визначає механізм надання держ-

підтримки учасників ринку, об’єкти страхування, страхові
продукти, страхові ризики, страхові випадки та вимоги до
договорів. Також документом будуть скасовані положення щодо страхування сільськогосподарської продукції
через Аграрний страховий Пул та уточнені повноваження
Уповноваженого органу, що здійснює державний нагляд
за страховою діяльністю.
Реалізація законопроекту надасть аграріям надійний
та прозорий інструмент підтримки, що сприятиме їх
фінансовій стабільності та розвитку діяльності. Крім того,
страхування агропродукції з державною підтримкою
направлений на розширення кола застрахованих осіб, що
сприятиме збільшенню обсягів надходжень до державного бюджету.
Прес-служба Міністерства розвитку економіки,торгівлі
та сільського господарства України
http://me.gov.ua/
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Техніка і обладнання для АПК: дослідження,
експертиза, прогноз розвитку
УДК 631.358:634.22

Шевчук Р., д-р с.-г. наук Росії (Львівський національний аграрний університет)

Ручний ударний струшувач плодів
Розроблений ручний ударний струшувач плодів внаслідок формування до початку струшування збільшеної
ділянки контакту подушки захвата з корою і зменшення тиску на цій ділянці забезпечує відсутність пошкодження кори навіть з іще не сформованим захисним корковим шаром. Також внаслідок зменшення вартості спрощеної конструкції розробленого струшувача і зниження зведених затрат підвищується економічна ефективність
його застосування. Розроблений ручний ударний струшувач належить до засобів механізованого знімання плодів, зокрема волоських горіхів, у садах і багаторічних насадженнях, не підготованих до механізованих плодозбиральних робіт, та в садах індивідуальних селянських господарств.
Ключові слова: ручний струшувач, захват, дерево, гілка, кора, тиск, пошкодження, удар, коливання, частота, плоди, повнота знімання, економічна ефективність.
Суть проблеми. Самохідні плодозбиральні машини і комбайни із завершеним технологічним циклом [1,
2] призначені для використання в спеціалізованих господарствах з великими ділянками багаторічних насаджень, підготованим до механізованого збирання урожаю. Якщо насадження загущені, але вільний прохід у
міжряддях не обмежує переміщення тракторів чи
самохідних шасі, можуть використовуватись тросові
струшувачі плодів [3, 4]. На ділянках, не підготованих
до механізованих плодозбиральних робіт, доцільне
застосування ручних струшувачів [5, 6]. Також ці засоби можуть ефективно знімати плоди в невеликих за
площею багаторічних насадженнях, наприклад, у
садах індивідуальних селянських господарств, де
використання самохідних плодозбиральних машин і
комбайнів економічно не виправдане.
Ручні струшувачі плодів [5, 6] характеризуються
агротехнічно недопустимим пошкодженням кори в
місці захвату, високими зведеними затратами й низькою економічною ефективністю застосування струшувачів.
Після накладання на гілку вилчастого захвата ручного струшувача деформація еластичних подушок
захвата і відповідна цій деформації площа ділянки контакту подушок з корою – незначна. З увімкненням
струшувача подушки почергово передають гілці збурювальну силу, яка зумовлює коливання й відокремлення плодів. Деформація подушок і площа ділянки
їхнього контакту з корою залежать від величини збурювальної сили. Одночасне збільшення збурювальної
сили і ділянки контакту супроводжується прикладанням значної сили на незначній ділянці. Внаслідок цього
тиск на кору перевищує межу її міцності і вона недопустимо пошкоджується, особливо на гілках з іще не
сформованим захисним корковим шаром. У майбутньому ці пошкодження погіршують ріст та урожайність дерев.
Зведені затрати механізованого знімання плодів
зростають відповідно до вартості ручного струшувача,
який оснащений двигуном внутрішнього згоряння. За
такої конструкції струшувача затрати на його реновацію, ремонт і технічне обслуговування доповнюються

вартістю спожитих паливно-мастильних матеріалів,
що загалом формує високі зведені затрати.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідження засобів механізованого знімання плодів
[3–6] спрямовані на підвищення повноти і зниження
енергозатрат знімання, зменшення розмаху коливань
плодових дерев, що запобігає пошкодженню їхньої
кореневої системи і зламуванню тонких гілочок крони.
Проте дослідження потребують розширення в напрямі
запобігання пошкодженню кори в місці захвату дерев
[7, 8] для забезпечення стабільного росту й урожайності багаторічних насаджень. За умови обмежених
фінансових можливостей у садівництві, важливим є
спрощення конструкцій струшувачів плодів, зокрема
ручних, внаслідок чого підвищується економічна ефективність їх застосування.
Мета роботи – розробити ручний ударний струшувач плодів, який внаслідок формування до початку
струшування збільшеної ділянки контакту подушки
захвата з корою і зменшення тиску на цій ділянці
забезпечує відсутність пошкодження кори навіть з іще
не сформованим захисним корковим шаром. Також
внаслідок зменшення вартості спрощеної конструкції
розробленого струшувача і зниження зведених затрат
підвищується економічна ефективність його застосування.
Виклад основного матеріалу. Розроблений ручний ударний струшувач [9] належить до засобів механізованого знімання плодів, зокрема волоських горіхів, у садах і багаторічних насадженнях, не підготованих до механізованих плодозбиральних робіт, та в
садах індивідуальних селянських господарств.
Розроблений струшувач (рис. 1) містить ударний
збурювач коливань, подібний до циліндричного корпуса 1 з одним закритим торцем. У цьому корпусі встановлений ковзний циліндр 2, у якому розташований
кільцевий упор 3 для обмеження переміщення бойка 4
зі спусковою проточкою 5. Бойок 4 встановлений у
ковзному циліндрі 2 разом з робочою пружиною 6,
один кінець якої впирається в бойок 4, а інший – у
торець ковзного циліндра 2. На закритому торці
циліндричного корпусу 1 закріплений гвинт 7, просу© Шевчук Р. 2021
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нутий з боку кільцевого упора 3 через отвір у торці
ковзного циліндра 2 для обмеження виходу цього
циліндра з циліндричного корпусу 1. Надіта на гвинт 7
амортизувальна пружина 8, яка впирається в торці
циліндричного корпусу 1 і ковзного циліндра 2. На
боковій поверхні цього корпусу закріплена вісь 9 зі
встановленими на ній двоплечим спусковим важелем
10 і пружиною кручення 11, яка впирається у важіль.
Його довше ламане плече оснащене упором 12 для
обмеження повертання цього плеча та спусковою
кнопкою 13, а коротше ламане плече спускового важеля 10 оснащене спусковим упором 14 для утримання
у зведеному положенні бойка 4. Спусковий упор 14
встановлений у збіжних повздовжніх прорізах бокових
поверхонь циліндричного корпусу 1 і ковзного циліндра 2. Також на боковій поверхні цього корпусу закріплена вісь 15 зі встановленим на ній двоплечим звідним
важелем 16. Його коротше криволінійне плече з кульовим наконечником 17 розташоване напроти збіжних
повздовжніх прорізів бокових поверхонь циліндричного корпуса 1 і ковзного циліндра 2. Довше ламане
плече з прямою рукояткою 18 зафіксоване в неробочому стані щілинним пружинним обтискачем 19. До
ковзного циліндра 2 ударного збурювача коливань
шарніром 20 прикріплена штанга 21 з важелем 22 її
повертання. На штанзі 21 закріплений ламаний стержень 23 з приєднаним до нього увігнутим захватом 24,
оснащеним подушкою у формі еластичної оболонки
25, частково заповненої сипким матеріалом 26. До
циліндричного корпусу 1 ударного збурювача коливань прикріплені передня 27 і задня 28 рукоятки,
покриті вібропоглинальним матеріалом. Також до
цього корпусу приєднана утримувальна лямка 29
механізму утримання, маневрування та управління
струшувачем.

Рис. 1 – Схема ручного ударного струшувача плодів

У початковому неробочому стані ручного ударного
струшувача ковзний циліндр 2 притиснутий амортизувальною пружиною 8 до головки гвинта 7, а бойок 4
притиснутий робочою пружиною 6 до кільцевого упора
3. Двоплечий спусковий важіль 10 повернутий і його
спусковий упор 14 торкається до бокової циліндричної
поверхні бойка 4. Двоплечий звідний важіль 16 зафіксований у неробочому стані щілинним пружинним
обтискачем 19. Працівник-збирач плодів, утримуючи
струшувач однією рукою за передню рукоятку 27,
іншою рукою накидає утримувальну лямку 29 на плече
й береться цією ж рукою за задню рукоятку 28. Сила
тяжіння струшувача через лямку 29 передається на
плече працівника-збирача, а через рукоятки 27, 28 –
на руки. Далі із задньої рукоятки 28 рука перекладається на пряму рукоятку 18 звідного важеля 16.

№ 2 (119) червень 2021 р.

Зусиллям цієї руки звідний важіль 16 виводиться із
щілинного пружинного обтискача 19 і повертається.
Коротше криволінійне плече з кульовим наконечником
17 входить у збіжні повздовжні прорізи бокових поверхонь циліндричного корпусу 1 і ковзного циліндра 2.
Кульовий наконечник 17 підводиться до торця бойка 4,
який притиснутий до кільцевого упора 3. Подальше
повертання звідного важеля 16 супроводжується
переміщенням бойка 4 та стисканням робочої пружини 6 до тих пір, коли під дією пружини кручення 11
повертається спусковий важіль 10, а спусковий упор
14 зісковзує з бокової циліндричної поверхні бойка 4 у
спускову проточку 5, фіксуючи бойок 4 разом зі стиснутою пружиною 6 у зведеному положенні. Після зведення бойка 4 двоплечий спусковий важіль 16 повертається у зворотному напрямі, криволінійне плече з
кульовим наконечником 17 виходить із збіжних
повздовжніх прорізів бокових поверхонь циліндричного корпусу 1 і ковзного циліндра 2. Важіль 16 уводиться в щілинний пружинний обтискач 19, де фіксується.
Працівник-збирач плодів, утримуючи струшувач,
маневрує ним рукоятками 27, 28 і вводить штангу 21 з
увігнутим захватом 24 в крону дерева. Вибравши
місце передбачуваного захвату плодоносної гілки,
працівник-збирач переміщається біля дерева і зупиняється, коли штанга 21 займає перпендикулярне
положення до повздовжньої осі гілки в місці її передбачуваного захвату. З передньої рукоятки 27 рука
перекладається на важіль 22, повертанням якого
штанга 21 з ламаним стержнем 23 і захватом 24 встановлюються так, що їхня повздовжня площина симетрії є перпендикулярною до поздовжньої осі гілки.
Стержень 23 накладається на гілку, працівник-збирач
підтягує струшувач до себе і до кори притискається
еластична оболонка 25 подушки захвата 24. Оболонка
25 вгинається і сипкий матеріал 26 витісняється в її
незаповнений об’єм, копіюючи, тобто адаптуючись до
поверхні кори в місці захвату. Під час витіснення сипкого матеріалу 26 жорсткість оболонки 25 незначна, а
із заповненням цим матеріалом незаповненого об’єму
оболонки 25 завершується завчасне формування до
початку струшування збільшеної ділянки контакту
подушки захвата 24 з корою, після чого жорсткість
подушки стрімко зростає.
Працівник-збирач плодів натискає на спускову
кнопку 13 і вводить в дію ручний ударний струшувач.
Долаючи опір пружини кручення 11, повертається на
осі 9 спусковий важіль 10 поки упор 12 не торкнеться
до циліндричного корпусу 1. Спусковий упор 14 переміщається вверх і втрачає контакт зі спусковою проточкою 5. Зведений бойок 4 звільняється, прискорено
переміщається в ковзному циліндрі 2 під дією стиснутої робочої пружини 6 і наносить удар по кільцевому
упору 3. Ковзний циліндр 2, долаючи опір амортизувальної пружини 8, через штангу 21, важіль 23 і подушку захвата 24 передає енергію удару гілці. Ударна збурювальна сила, яка зумовлює коливання цієї гілки,
передається через завчасно сформовану до початку
струшування збільшену ділянку контакту подушки
захвата 24 з корою. Тиск на цій збільшеній ділянці контакту розподілений рівномірно, не перевищує межу
міцності кори навіть з іще не сформованим захисним
корковим шаром, тому пошкодження кори немає.
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Одночасно зі струшуванням гілки ударний імпульс
також передається через амортизувальну пружину 8
циліндричному корпусу 1. Ця пружина пом’якшує
ударне навантаження, а саме збільшує його час та
зменшує силу удару. Зменшені коливні навантаження
додатково гасяться вібропоглинальним матеріалом,
яким покриті рукоятки 27 і 28, внаслідок чого коливні
навантаження на руки працівника-збирача плодів не
перевищують нормативного рівня, отже дотримуються безпечні умови праці.
Ударна збурювальна сила – це сума гармонічно
змінюваних збурювальних сил з широким спектром
частот, тобто забезпечується коливання різних за розміром гілочок захопленої гілки у широкому спектрі
частот. Оскільки такий спектр охоплює діапазон
частот, необхідних для відокремлення плодів від різних гілочок, то й забезпечується висока повнота знімання плодів, які опадають на поверхню біля дерева.
Працівник-збирач звільняє гілку, плоди з якої зняті,
обходить дерево і зупиняється в місці, найбільш зручному для захвату наступної гілки, до якої підводиться
захват 24. Робочий цикл знімання плодів продовжується до повного знімання урожаю з усього дерева, а
далі працівник-збирач переходить до наступного плодового дерева.
Вартість робочої пружини 6, як накопичувача енергії у спрощеній конструкції розробленого ручного
ударного струшувача плодів, набагато нижча від вартості малогабаритних двигунів внутрішнього згоряння,
які використовуються для приводу наявних ручних
струшувачів. Зменшується вартість спрощеної конструкції розробленого струшувача, знижуються зведені затрати, підвищується економічна ефективності
його застосування.
Висновки. Розроблений ручний ударний струшувач плодів внаслідок формування до початку струшування збільшеної ділянки контакту подушки захвата з
корою і зменшення тиску на цій ділянці забезпечує відсутність пошкодження кори навіть з іще не сформованим захисним корковим шаром Також внаслідок зменшення вартості спрощеної конструкції розробленого
струшувача і зниження зведених затрат підвищується
економічна ефективність його застосування.
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Аннотация. Разработанный ручной ударный стряхиватель плодов вследствие формирования до начала
стряхивания увеличенного участка контакта подушки
захвата с корой и уменьшения давления на этом
участке обеспечивает отсутствие повреждения коры
даже с еще не сформированным защитным пробковым слоем. Также вследствие уменьшения стоимости
упрощенной конструкции разработанного стряхивателя и снижения совокупных затрат повышается экономическая эффективность его применения.
Разработанный ручной ударный стряхиватель принадлежит к средствам механизированного съема
плодов, в частности грецких орехов, в садах и многолетних насаждениях, не подготовленных к механизированным плодоуборочным работам, и в садах индивидуальных крестьянских хозяйств.
Summary. A hand fruit shaker of shock type, which at
the initial stage of shaking increases the area of contact
the elastic cushions grippers with the bark of the branch
and reduces the pressure in this area, ensures no damage to the bark, even with not yet formed a protective
layer of cork is developed. Also, due to the reduction of
the cost of the simplified design of the developed shaker
and the reduction of consolidated costs, the economic
efficiency of its application increases. The developed
hand fruit shaker of shock type belongs to the means of
mechanized removal of fruits, walnuts in gardens and
perennial plantations, not prepared for mechanized fruit
harvesting, and in gardens of individual farms.
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Трактор «Кіровець» К-700 – народ ження легенди
чи машина, народ жена легендою?
Метою досліджень є аналіз розвитку тракторів марки «Кіровець» К-700 та перспективи подальшого використання цієї базової моделі в нових розробках тракторів українського виробництва.
Методи досліджень - теоретичні та аналітичні на основі інформації з відкритих джерел.
Результати досліджень. У статті розглянуто дані за 60-річну історію розроблення, виготовлення та розвитку тракторів марки «Кіровець» К-700 та інших спецмашин, створених на базі цього трактора. Розглянуто та проаналізовано дані щодо випуску нових моделей тракторів на основному заводі в Росії.
Автором наведені та проаналізовані відкриті дані про наявність виготовлених в Україні нових моделей тракторів під маркою «Boris Bond», створених на базі «Кіровця» та спрогнозовано попит на ці трактори в перспективі у випадку надання державної підтримки серійному виробництву цих тракторів.
Висновки. В Україні розроблені моделі вітчизняних тракторів різних тягових класів, але самостійно, без підтримки держави жодний вітчизняний виробник не зможе протистояти конкуренції з боку закордонних титанів
тракторобудування. Випробувальні організації також мають приєднатися до питань підтримки вітчизняних
виробників проведенням державних випробувань нових моделей тракторів та надання їхнім властивостям всебічної незалежної фахової оцінки.
Ключові слова: трактор, тракторний завод, прогнози, перспективи, тракторобудування.
Перше завдання історії –
утриматися від брехні, друге –
не приховувати правди, третє –
не давати ніякого приводу запідозрити
себе в пристрасті до ворожості
або в упередженій ворожості.
Цицерон – давньоримський політичний діяч,
видатний оратор, філософ та літератор
Вступ. Поняття «історичний досвід» можна простою мовою розтлумачити як знання, здобуті, накопичені та в тій чи іншій мірі використані, тобто втілені в
життя протягом певного історичного періоду часу.
Начебто, все просто і зрозуміло.
Чому тоді історичний досвід так важко узагальнити,
структурувати, відобразити доступними навіть сьогодні найсучаснішими засобами як от багатотомного літопису чи різноманітних діаграм, чи то будь-яким іншим
способом? Мабуть тому, що протягом свого історичного існування людство не лише здобувало знання, а
ще й багато втрачало зі скарбниці вже здобутих знань.
Тому в нашому історичному досвіді є певні прогалини.
Через це нам сьогодні важко прослідкувати послідовність здобуття цих знань, знайти всі результати їх втілення в життя, надати всьому цьому об’єктивну чи
суб’єктивну оцінку…
Причин тому багато – війни, епідемії, природні
катаклізми…і багато інших причин, які сьогодні важко
пояснити. Наприклад, одна з них – це відверта або
прихована фальсифікація нашої історії.
Скільки разів і для чого нам переписували або підміняли нашу історію? Хто автори цих підробок? Хто і
навіщо до цих пір намагається примусити нас повірити
у нашу власну безпомічність, безпорадність, нікчемність…, у те, що ми не здатні створити власним розумом нічого путнього і доброго, а те, що в нас є – це все

нами запозичене або вкрадене у більш розвинених
іноземців? Невже насправді все так і є? А як же тоді
наші предки не тільки вижили, а ще й створили державу, яка займала 1/6 суші земної кулі і не поступалася
нікому в своїй могутності?
Справа в тому, що фальсифікація історії, це також
зброя, яку використовують у боротьбі за виживання
або за життя з більшим комфортом. Ще всесвітньо
відомий німецький філософ Ф. Ніцше стверджував:
"Ніколи не виживе той народ, який сприймає і бачить
свою історію очима сусіда".
А що взагалі можна правомірно називати фальсифікацією? Чи є підміна понять у певному сенсі одним із
способів чи методів фальсифікації історії?
Так уже історично склалося, що коли люди намагаються підкреслити значимість чогось або когось,
вони починають у своїх оцінках використовувати терміни, які і сьогодні не мають чіткого науково обґрунтованого визначення. У художніх книжках, оцінках експертів, газетних заголовках … ми часто-густо зустрічаємо такі речі, як, наприклад, «легендарна людина»,
«легендарний літак», «легендарний трактор» …
А між цим, у нашому вже 21-му сторіччі в купі академічних словників ми не знайдемо однозначного тлумачення терміну «легенда». У деяких лінгвістичних
«дослідженнях» між термінами «легенда» і «міф» взагалі немає зрозуміло визначеної різниці. Тобто, використовуючи де треба і не треба, такі терміни як «легендарний», «історичний», «видатний» і т.п., ми, насправді, не уявляємо, наскільки необережно ми вчиняємо і
яку «міну» уповільненої дії, залишаємо нашим нащадкам. Адже, як свідчить Словник української мови в 11
томах, — Том 4, 1973. — Стор. 460., «легенда» - це:
1. Народне сказання або оповідання про якісь події
чи життя людей, оповите казковістю, фантастикою.
2. Що-небудь вигадане, неправдиве
Нижче спробуємо на конкретних прикладах об’єк© Васільєв О. 2021
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тивно оцінити наші відомі в історії здобуття, які ніхто до
цих пір не зміг принизити або спростувати. Одним з
таких прикладів є вітчизняне тракторобудування.
Однією із справжніх легенд цього вітчизняного тракторобудування називають трактор «Кіровець» К-700,
відомий у всьому світі так, як автомат Калашнікова
АК-47 або «кукурузник» Ан-2.
Викладення основного матеріалу. Перше питання, на яке сьогодні потрібно однозначно відповісти - це
те, чи можна сьогодні вважати деякі досягнення минулого вітчизняними. Вважаю, що можна. Наприклад,
стосовно тракторобудування можна стверджувати, що
всі моделі тракторів, які розроблялися, випускалися і
використовувалися в усіх куточках колишнього СРСР,
є нашим спільним надбанням, зокрема і легендарний
трактор «Кіровець» К-700.
Як показує практика, найбільш вдалі винаходи, розробки будь-якої продукції, зроблені в різних країнах,
поступово стають світовою класикою.
Деякі сучасні «дослідники» історії бездоказово
стверджують, що конструкція трактора К-700 запозичена в американців. Начебто, в один із візитів
Микити Хрущова в США, йому показали трактор «John
Deere» і той йому дуже сподобався. Відтоді чомусь
купили в США трактор «Wagner”(!), привезли в СРСР,
розібрали по гвинтику і все скопіювали. Нижче на
рисунку 1 неозброєним оком видно, наскільки «копія»
відрізняється від оригіналу. Але ідея створення трактора зі зчленованими напіврамами дійсно присутня в
усіх трьох зразках.

Таблиця 1 – Історичний шлях виготовлення та вдосконалення трактора К700

Почалося розроблення трактора
К-700 (210/220 к.с.)(1961р.).

Перше покоління сільськогосподарських тракторів «Кіровець»:
моделі К-700 (210/ 220 к.с.) та К700А (220/ 235 к.с.). Перший трактор "Кіровець" К-700 виїхав із
заводу 13 липня. За рік було виготовлено 15 тракторів (1962 р.).
Виготовлена перша дослідно-промислова партія з 50 тракторів К700. (1963 р.)

Почато серійне виробництво тракторів «Кіровець». За рік виготовлено серійно 1200 тракторів (1964 р.)

Почато випуск другого покоління
тракторів «Кіровець». Виготовлено
перший трактор
К-701 (300 к.с.). Виготовлено 100тисячний серійний К-700 (1975 р.)

Виготовлені перші серійні трактори
К-703 (235 к.с.) як бази для створення комплексу лісогосподарських машин. (1979 р.)

Виготовлені перші зразки найпотужнішого на той час у світі трактора сільськогосподарського класу
К-710 (500 к. с.). Також з конвеєра
зійшов 200-тисячний серійний
«Кіровець». (1980 р.)

Рис. 1 – Трактори «John Deere», «Wagner» та К-700

Ще однією версією є версія про спробу створити
військовий артилерійський тягач, яка з незрозумілих
причин призвела до появи сільськогосподарського
трактора К-700.
Дискутувати про авторство всіх ідей та правдивість
всіляких версій можна безкінечно, але з 1961 року
«Кіровець» отримав путівку в життя і з тих пір користується попитом у багатьох країнах світу. Коротко, за
даними історії Путилівського тракторного заводу
(ПТЗ), історичний шлях виготовлення та вдосконалення цієї машини наведено в таблиці 1.
У 2014 році «ПТЗ» провів глибоку модернізацію
моделі К-744Р і далі… А далі щось пішло не зовсім так,
як було. І цьому й досі немає зрозумілого пояснення.
Впевнений, майже тріумфальний рух нових модернізованих «Кіровців» майже зупинився.
Можливо вкралася якась помилка у відкриті інформаційні джерела? Де прихована правда взагалі? У 90річній історії «ПТЗ», яка є на офіційному сайті заводу?
Чи взагалі це історія одного й того ж підприємства?
Адже змінювалися назви (рос. – «Путиловский»,
«Кировский», «Петербургский»), керівники, форми
власності, економічні стратегії та інше?
Спробуємо наново зробити короткий екскурс в
історію виробництва «Кіровців» та оцінити ситуацію
більш-менш об’єктивно. Повернемося до певних історичних фактів.

Виготовлено перший серійний
трактор К-701М (335/350 к. с.).
Також з конвеєра зійшов
300-тисячний серійний
«Кіровець». (1985 р.)

Розпочато виготовлення
дорожньо-будівельних машин на
базі трактора К-702
(235/250 к. с.) (1989 р.).
Виготовлені перші моделі К-734
(250 к. с.) та К-744 (350 к. с.)
Також з конвеєра зійшов 460тисячний серійний «Кіровець»
(1995 р.).

Виготовлені перші трактори моделі
К-744Р (428 к. с.) та
К-745 (428 к. с.) (2000 р.).

Виготовлені перші зразки
моделей серії К-9000
(354-516 к. с.) (2008 р.).

У 1968 році трактор К-700 отримав золоту медаль
на виставці сільськогосподарських машин у Німеччині.
Можливо не у всій Німеччині, а лише в НДР (ГДР)?
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У 1969 році на 40-му Паризькому салоні-виставці лено аж 3 (!) машини. За словами (мовою оригіналу)
тракторів і с.-г. машин трактор К-700 визнано найпо- торгового представника Росії в Канаді Валерія
тужнішим у світі. Фахівці того часу стверджували, що Максимова: «Сегодня благодаря эффективной работе
ця машина випередила європейські аналоги на большой команды единомышленников Петербургский
25-30 років. Можливо тоді в Парижі зібралися не всі (!?) тракторный завод начал официальные поставки
аналоги?
своей продукции в Канаду. Торговое представительЩо стосується кількості виготовлених машин, то в ство РФ в Канаде уверено, что дальнейшая поддержка
1987 році було досягнуто рекордної кількості – 23003 проекта со стороны всех институтов развития российтрактори. Аналогів цьому в світовій практиці на той час ского экспорта позволит укрепить позиции тракторов
теж не було.
«Кировец» на североамериканском рынке».
Щодо експорту «Кіровців» у різні країни світу,
то на початок 1970-х років тодішній
«Трактороекспорт» було представлено більш, ніж
у 60-ти країнах світу. У 1980-ті роки Кіровський (!)
завод відвантажив у Канаду близько 300 тракторів. У Країнах центральної та західної Європи й
досі начебто працюють близько 5000 «Кіровців».
Але це було тоді, 40-50 років тому. На сьогодні, за даними «ПТЗ», завод був і залишається
єдиним національним (у межах Росії) виробником потужних енергонасичених тракторів. Усього
випущено більше 480000 тракторів «Кіровець».
За даними того ж заводу-виробника, сьогодні
завод серійно виготовляє 8 (!) моделей тракторів
«Кіровець» нової серії К-7М (300/435 к. с.), 1
модель нової серії К-5 (250 к. с.), ще 17 (!) видів
дорожньо-будівельних та спеціальних машин, на
базі
промислових
тракторів
«Кіровець».
Підприємство оснащене сучасним високотехнологічним обладнанням. У модернізацію виробництва та нові «НИОКР» (рос.) державою з 2015 року
вже інвестовано більше 10 млрд (!) рублів. Рис. 3 – Оригінал таблиці показників розвитку ринку машин та обладнання для
сільського і лісового господарства (Джерела: Росстат (официальный сайт,
Трактори постачаються у Францію, Німеччину,
ЕМИСС), «Росспецмаш» (бывший «Росагромаш»), «АСМ-холдинг»,
Чехію, Болгарію, Австралію, Канаду, США і т. п (!)
Минпромторг РФ, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ)
Нижче на рисунку 2 представлена в оригіналі
таблиця успіхів «ПТЗ» останнім часом.
Ще одне Інтернет-джерело за авторством
Єлизавети Литвинової в рубриці «Аналітика» ще в
2015 році мовою оригіналу стверджувало: «Экспорт
российской сельхозтехники за пять лет увеличился в
три раза. В этом году рост продолжится …В частности, экспорт сеялок в прошлом году по сравнению с
2014-м вырос в 11 раз, опрыскивателей – в 10, полноРис. 2 – Оригінал таблиці щодо росту реалізації продукції «ПТЗ»
приводных тракторов для сельского хозяйства – в
за 2013-2020 роки
восемь раз (!), самоходных косилок и борон – в четыВважалося б, чим не приклад для наслідування, ре, плугов – в 3,3, культиваторов – в два раза, зернорезультатом якого має бути гарантований економіч- уборочных комбайнов – на 55%».
ний успіх.
Важко зрозуміти, чи це вигадані прогнози, чи невиАле щось у вищевказаних даних насторожує. гадані реалії. Будь-який фахівець, як кажуть, «на льоту»
Наприклад:
швидко проаналізує все вищевказане і скаже, щось на
- З початку серійного виробництва «Кіровців» з кшталт слів із казки Андерсена «А король-то – голый!».
1964 року по 1995 рік виготовлено 460000 тракторів
За один 1987 рік на «ПМЗ» виготовлено 23003 трак- Нескладний розрахунок (480000-460000=20000) тора, а з 1995 по 2020 рік включно - близько 20000
показує, що за такий самий час (з 1995 по 2020 рік) тракторів. Варто лише замислитися як таке «вдалося»
надалі було виготовлено ще аж 20000 тракторів.
– у 2015 році почалися інвестиції, у 2016 році виготоІ це після того, як почали активно розвиватися рин- вили 2348 «Кіровців», а після того, як витратили за
кові відносини, успішно впроваджуватися нові техно- 5 наступних років 10 млрд. рублів на модернізацію
логії та було здійснено багатомільярдне інвестування? виробництва – вийшли на випуск 2630 тракторів за
Можливо інші інформаційні джерела зможуть 2020 рік. Тобто випуск зріс аж на 282 трактори за рік.
пояснити, де саме знаходиться цей «успіх» і в чому він Чи не занадто висока ціна такому зростанню виробполягає. За даними з інших відкритих Інтернет-джерел ництва? Тобто цей «приклад для наслідування» для
від 24.01.2019, ми можемо довідатися, що «ПМЗ» наших українських реалій виявився невдалим.
почав (!?) постачання «Кіровців» у Канаду і до кінця
Є багато інших інформаційних джерел російського
першого кварталу 2019 року в цю країну буде постав- походження з дуже солідними назвами, наприклад,
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(мовою оригіналу): «Национальный исследовательский университет», «Высшая школа экономики»,
«Центр развития». Ці установи спільно випустили у світ
невеличку брошуру під назвою «Рынок сельскохозяйственных машин» з даними на 2019 рік.
На рисунку 3 наведено оригінал лише
однієї з багатьох таблиць щодо результатів цих досліджень.
І знову ми стикаємося з якимись
парадоксальними явищами. Наприклад,
дані щодо тракторів:
- З 2015 року по 2018 рік кількість
тракторів на 1000 га ріллі знизилася з 3,3
до 3,0, а так званий «коефіцієнт оновлення техніки, (%) зріс із 3,0 у 2015 р. до 3,4
у 2018 році. І як це можна пояснити? Чи
може дані таких та їм подібних досліджень взагалі ніхто не читає?
Як тут не пригадати Ф. Ніцше з його висловом про
очі сусіда?
Можливо наші українські джерела інформації більш
правдиві, а інформація більш зрозуміла? Аж ніяк! Під
солідним заголовком «Продажі тракторів в Україні та
ЄС. Аналітика за 2018/2019 рр» після багатьох діаграм
і текстових даних знаходимо потрібне: «Згідно з даними Держстату, з 2000 по 2017 рр. кількість тракторів,
комбайнів та техніки для тваринництва на підприємствах зменшилася більш ніж у 2,5 раза – на 273,5 тис.
шт.» Як вам такий висновок? Зате нікому не зрозуміло
і, отже, не так образливо. Наскільки геніально підсумувати трактори, комбайни та техніку для тваринництва
разом! Були ж колись «винахідники», які спочатку придумали «умовні трактори», потім «умовні гектари»
землі, потім поділили одне на інше і …отримали державні нагороди за начебто наявні успіхи.
Відразу чомусь згадалася геніальна гумореска
нашого дійсно видатного класика, на жаль, уже покійного, М. Жванецького, яку він написав у далекому 1986
році і назвав «Паровоз для машиніста». Це сталося
саме тоді, коли «ПМЗ» виходив на рекордний випуск
тракторів.
Хочеться навести деякі рядки з цього блискавичного твору мовою оригіналу:
«…И выступают люди и рассказывают, как они
обновляют, перестраивают, переносят, расширяют…
И дико обидно, что все это где-то здесь. Вот же оно
где-то совсем здесь… …Ведь модернизировали, подхватили, перестроились, внедрили новый коэффициент, включаешь – не работает. И медленно понимаешь, что нельзя, конечно, оценивать работу таких
огромных коллективов по машинам, которые они клепают…».
Але наявність трактора «Кіровець» К-700 і його
модифікацій у кількості 480000 шт. не є вигадкою. Це –
об’єктивна реальність. Навіть в СРСР не стали б заради однієї пропаганди своєї могутності виготовляти
щось непотрібне в такій кількості. Отже такий трактор
був і залишається потрібним у багатьох галузях народного господарства.
Дивлячись на ці різні фото, видно, що всі моделі
тракторів постійно вдосконалювалися і продовжують
удосконалюватися, бо попит на «Кіровці» різних моделей та спецмашин різного призначення, створених на

базі цих тракторів, не згасає вже протягом майже
60 років у багатьох куточках світу.
На рисунку 4 представлена невеличка фотогалерея
машин на базі «Кіровця»

Рис. 4 – Фотогалерея машин на базі «Кіровця»

На сьогодні важливо не тільки те, скільки існує
моделей машин, створених на базі «Кіровця», а їх
виготовлялося більше 18-ти моделей, крім багатьох
моделей сільськогосподарського призначення.
Важливо те, що це продукція нашого спільного минулого, то ж ми маємо всі підстави для того, щоб трактори, виготовлені на базі легендарного, ще радянського
«Кіровця», і надалі були присутні на українських полях,
дорогах, господарствах… Але постає питання, чи
потрібен саме «Кіровець» саме українським аграріям?
Якщо такий трактор, яких було багато в Україні, і
сьогодні залишається потрібним у різних місцях СНГ,
то мабуть і у нас він би користувався таким само попитом. За відкритими даними від українських джерел
інформації, сегмент енергонасичених тракторів традиційно займаються компанії: “John Deere”, “СnH New
Holland”, “Case IH”, “AGCO”, “Fendt”, “Challenger”,
“Massey Ferguson”. Наприклад, протягом 2016 року на
український ринок було завезено 1032 трактори
потужністю більше 300 к .с., що в 2,5 раза більше ніж у
2015 році. Отже, в Україні потужні трактори потрібні. А
чому б не потужні новинки на базі «Кіровця», якщо у
нас продовжують ремонтувати та експлуатувати старі
трактори цієї марки? Як це зробити сьогодні? Купувати
готові нові трактори у Росії, ремонтувати свої старі чи
виготовляти вже свої нові в Україні? Якщо у нас виготовляються трактори з комплектувальних з Білорусії,
Китаю та інших країн, то чому б не скласти свій новий
трактор на базі «Кіровця» з тих комплектувальних, які
тобі більше доступні або більше подобаються?
Для більшості фахівців, поява нових тракторів та
їхніх різних комплектацій через упровадження в їхні
конструкції кращих комплектувальних з різних країн,
давно не є якоюсь надзвичайною новиною.
Глобалізація світової економіки та закони ринку підказують, що саме такий шлях є найпростішим і в той же
час найвигіднішим. Доки в наших наукових колах вираховують далекі перспективи вітчизняного тракторобудування, нижче на фото показані реально наявні
новинки вже українських тракторів, які створені на базі
«Кіровця», але мають у своїх конструкціях багато нових
рис та нових конструкторських рішень.
Ці дві моделі були представлені виробником у рамках виставки AgroExpo-2020 року, яка відбулася в
Кропивницькому.
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Одразу слід відмітити, що поява цих новинок на
українському ринку, не є результатом роботи якогось
великого заводу, як-от Путилівський завод у Росії, або
таких відомих гігантів тракторобудування, як-от «JOHN
DEERE», «CLAAS», «NEW HOLLAD» «CASE» та інших
відомих брендів. Це результат роботи невеличкого
українського підприємства з назвою «Компанія «TDS
Pomichna», яке практично на власному ентузіазмі та за
власні кошти виготовило такі яскраві і потужні машини
з маркуванням «Boris Bond». Своє ім'я трактор отримав на честь головного ідеолога проекту – Бориса
Бондаренка. А втілює цю ідеологію розроблення нових
потужних тракторів у життя його син – Юрій Борисович
Бондаренко, з яким автор цієї статті мав честь випадково познайомитися кілька років тому. Незважаючи на
економічні труднощі в країні, пов’язані із загальносвітовими економічними тенденціями, підприємство
продовжує майже на одному ентузіазмі розробляти
нові і вдосконалювати вже розроблені моделі.
Наприклад, у 2019 році була представлена модель
«Boris Bond BХ 758» з гідромеханічною трансмісією, а
вже у 2020 році представлена модель «Boris Bond BХ
758I» із автоматичною трансмісією. У 2019 році поява
гусеничної версії була лише анонсована, а у 2020 році
перед очима потенційних споживачів постав реальний
трактор, готовий до роботи у полі. А ще раніше з’явився «Boris Bond BХ 743» (420 к. с.). А в планах на майбутнє є модель з потужністю понад 600 к. с.

вигляду. У їхніх конструкціях закладений великий
потужний потенціал, для ефективного використання
якого, потрібно багато працювати над відповідним
шлейфом с.-г. машин, які будуть здатні ефективно
працювати в агрегаті з цими українськими новинками.
Слід включати ці трактори з підібраним шлейфом с.-г.
машин в наявні і нові перспективні технології виробництва сільгосппродукції, які ще не перевірені в полі.
Залишається одне «але». І воно полягає в тому, чи
зацікавиться держава в серійному випуску цих тракторів і чи вона допоможе розробнику хоча б якось подолати всілякі бюрократичні перепони, починаючі від
узаконення торгової марки і закінчуючи всім комплектом супровідної експлуатаційної документації. Одного
ентузіазму та працездатності Ю. Б. Бондаренка і невеличкого колективу компанії може не вистачить на
це все.
А тому ці трактори можуть не отримати юридичного
права на введення в обіг та експлуатацію або матимуть якісь інші обмеження. Чому так відбувається?
Тому що невеличка компанія-виробник, не в змозі конкурувати зі світовими брендами тракторобудування
без належної цільової державної підтримки. А як добитися цієї підтримки? Зразки, які були представлені на
виставках, були випробувані розробником в різних
польових умовах, на різних роботах. У всесвітній мережі Інтернет повно відеороликів про ці трактори в роботі. А що далі?
Можу сказати лише одне. Перед тим, як приймати
рішення стосовно доцільності державної підтримки
виробництва тракторів «Boris Bond» (рис. 6), держава
повинна надати цим тракторам шанс проявити себе на
офіційному державному рівні, тобто пройти відповідні
державні випробування. І лише після детального аналізування результатів таких випробувань приймати
відповідні державні рішення та надавати певні державні оцінки.

Рис. 5 – Гусеничний трактор «Boris Bond BG 748» (480 к. с.) та
колісний трактор «Boris Bond BХ 758I» (580 к. с.)

Отже, у нас є свої надпотужні нові українські трактори, створені на базі вже легендарного К-700, які не
поступаються кращим моделям Путилівського тракторного заводу. Було б некоректно сперечатися, чиї
трактори кращі і чому, бо, наприклад, двигуни
«Дойтц», «VOLVO», «MAN», «Mersedes», «IVECO
Cursor», якими комплектуються кращі моделі тракторів
у світі, будуть якісно працювати і в російському, і в
українському продовженні модельного ряду «Кіровців»
та покращувати їхні якості. Світ набагато змінився з
того часу, коли Радянський Союз змушений був змагатися з Америкою в різних галузях народного господарства.
Щоб у читачів не виникло ніякої підозри в упередженому ставленні автора до тракторів «Boris Bond»
російського чи з іншої країни, виробництва я не буду
акцентувати увагу на перевагах або недоліках їхніх
конструкцій. Не буду наводити вартість різних тракторів за курсом долара на сьогодні, хоча це також важливо.
Просто, більш ніж 25-річний досвід роботи випробувачем тракторів в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, дозволяє мені стверджувати, що українські версії тракторів дуже гарні і не лише в плані зовнішнього яскравого
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Рис. 6 – Гусеничний трактор «Boris Bond BG 748» (480 к. с.) та
колісний трактор «Boris Bond BХ 758I» (580 к. с.)

Якщо колишній СРСР продавав за кордон трактори
«Кіровець» К-700 під маркою «Беларус» і це не вважалося обманом споживача, то чому б не виготовляти
трактори «Boris Bond» під їхнім власним брендом і не
продавати всім, хто забажає? На фото вище видно, що
К-700, як базова модель, має яскраве продовження
свого існування в тракторах «Boris Bond» саме
українського походження.
Висновки та перспективи подальших досліджень. У нашій державі є вже розроблені моделі вітчизняних тракторів різних тягових класів. Самостійно без
підтримки держави ні один вітчизняний виробник не
зможе протистояти конкуренції з боку закордонних
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титанів тракторобудування. Україна повинна повернути собі славу розвиненої агропромислової держави,
зокрема через розвиток вітчизняного тракторобудування. Випробувальні організації, як наприклад,
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, можуть здійсните всебічне оцінювання вітчизняних тракторів в межах свої можливостей, але результати цього оцінювання повинні
мати відповідну державну вагу і враховуватися у прийнятті рішень стосовно державної підтримки тих чи
інших вітчизняних виробників тракторів.
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Аннотация. Целью исследований является анализ
развития тракторов марки «Кировец» К-700 и перспективы дальнейшего использования этой базовой
модели в новых разработках тракторов украинского
производства
Методы исследований - теоретические и аналитические на основе информации из открытых источников.
Результаты исследований. В статье рассмотрены данные за 60-летнюю историю разработки, изготовления и развития тракторов марки «Кировец» К700 и других спецмашин, созданных на базе этого
трактора. Рассмотрены и проанализированы данные
по выпуску новых моделей тракторов на основном
заводе в России.
Автором приведены и проанализированы открытые данные о наличии изготовленных в Украине новых

моделей тракторов под маркой «Boris Bond», созданных на базе «Кировца» и спрогнозировано спрос на
эти тракторы в перспективе в случае предоставления
государственной поддержки серийному производству этих тракторов.
Выводы. В Украине разработаны модели отечественных тракторов различных тяговых классов, но
самостоятельно, без поддержки государства ни один
отечественный производитель не сможет противостоять конкуренции со стороны иностранных титанов
тракторостроения. Испытательные организации
также должны присоединиться к вопросам поддержки
отечественных производителей путем проведения
государственных испытаний новых моделей тракторов и предоставления их свойствам всесторонней
независимой профессиональной оценки.
Summary. The aim of the research is to analyze the
development of the Kirovets K-700 tractors and the
prospects for the further use of this basic model in new
developments of tractors of Ukrainian production
Research methods - theoretical and analytical based
on information from open sources
Research results. The article examines the data for
the 60-year history of the design, manufacture and development of the Kirovets K-700 tractors and other special
vehicles based on this tractor. The data on the production
of new models of tractors at the main plant in Russia are
considered and analyzed.
The author presents and analyzes open data on the
availability of new models of tractors manufactured in
Ukraine under the brand name "Boris Bond", created on
the basis of "Kirovets" and predicted the demand for
these tractors in the future in the case of state support for
the serial production of these tractors.
Conclusions. In Ukraine, models of domestic tractors
of various traction classes have been developed, but
independently, without the support of the state, not a single domestic manufacturer will be able to withstand the
competition from foreign titans of tractor construction.
Testing organizations should also join in supporting
domestic manufacturers by conducting state tests of new
tractor models and providing their properties with a comprehensive independent professional assessment.
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Просапні сівалки вітчизняногота та імпортного
виробництва, представлені аграрію
У статті наведений огляд новинок просапних сівалок вітчизняного та імпортного виробництва. Зокрема представлені новинки техніки від таких виробників техніки як: ПАТ «Ельворті» (Україна), ТОВ «ВЕЛЕС АГРО» (Україна),
«АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ» (Україна), «Lemken» (Німеччина), «Mashio Gaspardo» (Італія),
«Kuhn» (Франція), «Amazone» (Німеччина), та описані їхні характеристики і власні конструкційні технології.
Ключові слова: просапні сівалки, новинки техніки, «Elvorti», «Veles-Agro», «Фаворит», «Lemken», «Mashio
Gaspardo», «Kuhn», «Amazone».
Вступ. Однією з основних польових операцій, яка
визначає майбутній урожай сільськогосподарських
культур, є сівба. Від її якості залежить як динаміка сходів рослин, так і активність їхнього росту. Першим
головним показником у якості роботи сівалки є рівномірний розподіл насіння на площі поля. Він визначається рівномірною подачею насіння у борозну та
величиною міжряддя. Подача (дозування) насіння у
кожний рядок сівалки повинна бути однаковою. Вона
оцінюється коефіцієнтами нерівномірності дозування
та нерівномірності висіву насіння між рядками. Ці коефіцієнти не повинні перевищувати 3 %, інакше очікуваний урожай буде значно зменшуватися.
Щоб зменшити вплив нерівностей ґрунту на точність і глибину висіву насіння, багато виробників цієї
техніки намагаються розміщувати дозатор якнайближче до поверхні землі, майже в зоні опорних коліс висівної секції сівалки. Для забезпечення високої точності
висіву енергозасобу необхідно також рухатися з певною швидкістю, тому що рівномірність закладання на
певну глибину та однакова відстань між насінням безпосередньо залежать від швидкості руху сівалки під
час її роботи.
Наступним показником у якості роботи агрегатів є
якісне загортання насіння у борозні. Воно визначається величиною відхилення залягання насіння від заданої глибини. Отже за глибини загортання насіння на
3-4 см відхилення залягання не повинно перевищувати 0,5 см, а за 5-8 см – до 1,0 см. Чим рівномірніше
буде загорнене насіння по глибині, тим кращий урожай отримає аграрій. І якщо сошник створить необхідні умови для швидкого проростання насіння, тоді ми
отримаємо його дружні сходи. А для цього необхідно
розмістити насіння у борозну зі щільним ложем, загорнути посівний матеріал у борозні на нижньому рівні,
біля його дна, більш вологим ґрунтом із наступним
ущільненням цього ґрунту для забезпечення надійного
контакту насіння з ґрунтом та підтягуванням вологи до
нього.
Далі розглянемо сівалки для сівби просапних культур. Найчастіше сівба цих культур виконується пунктирним, стрічковим та шаховим способом. Ці способи
є різновидом широкорядного способу сівби.
Широкорядним способом сіють рослини, яким
потрібна більша площа живлення і вони слабо проти-

стоять бур’янам. Ширина міжрядь для окремих культур відрізняється, але має бути не меншою за 45 см.
Так сіють цукрові буряки, кукурудзу, соняшник та інші
культури.
Пунктирним способом насіння розподіляють у
рядку точно на встановленій відстані і це не потребує
додатково формувати густоту рослин, тобто проріджувати сходи. Останнім часом таким способом користуються під час сівби одноросткових сортів цукрових
буряків.
Стрічковий спосіб полягає в тому, що кілька рядків
зближують на відстань 7,5-15 см, завдяки чому утворюється стрічка. Міжряддя між стрічками залишають
широкими в межах 45-90 см для подальшого міжрядного обробітку. Стрічкові посіви частіше використовують для вирощування овочевих коренеплодів, а
також кукурудзи, проса, гречки тощо. Переваги широкорядної сівби за шаховим способом полягають у
тому, що вона забезпечує однакові та різносторонньо
рівномірні відносно кореневої системи і стебла рослин
умови росту, чим надалі сприяє таким позитивним
прцесам: покращенню водного та сонячного режимів
росту (при цьому укладка насіння використовує посівні площі, які в несинхронізованому процесі займають
14 %, а в синхронізованому процесі – 45 %); збільшенню від 5 до 20 % врожаю.
Основна частина. Одним з головних вітчизняних
виробників посівної техніки є ПАТ «Ельворті». За основу розробки нових моделей просапних сівалок українські конструктори поклали принципи точного висіву,
а саме підвищення якості розподілення насіння в
рядку. Точний висів дає змогу підвищити врожайність
завдяки оптимальному розміщенню рослин за площею живлення і скоротити витрати на формування
їхньої густоти.
«Ельворті» представляє аграріям широкий вибір
просапних сівалок, а саме сівалки пипу VESTA, VEGA,
VESTA PROFI та VEGA PROFI (рис. 1). Сівалки типорозмірного ряду Vega мають ширину захвату 4,2 м, 5,6 м
та 11,2 м, або шестирядні, восьмирядні та шістнадцятирядні з міжряддям завширшки 700 мм. Вони агрегатуються з тракторами від 80 до 180 к. с. На сівалках
VEGA PROFI встановлюється електронна система
контролю HELIOS, на сівалках VESTA PROFI – SPUTNIK,
на сівалках VESTA – FAKT, які контролюють проліт
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насіння в кожному сошнику, швидкість руху і передають інформацію на монітор, установлений у кабіні
трактора, даючи змогу вести облік засіяної площі.
Сівалки комплектуються висівним апаратом PROFI,
розташованим на рамі, що виключає вплив на нього
навантажень і гарантує довговічність його використання. Він забезпечує однозерновий висів насіння, а
наявність верхнього і нижнього регульованих скидачів
насіння усуває двійників під час сівби.

Рис. 1 – Сівалка VESTA PROFI 8

Також одним із представників вітчизняних виробників посівної техніки є ТОВ «ВЕЛЕС АГРО» з просапними сівалками серії SPM (рис. 2). Сюди входять
сівалки SPM 6 та SPM 8, шестирядна та восьмирядна.
Ширина захвату становить 4,2 м та 5,6 м відповідно, з
міжряддям завширшки 700 мм. Сівалки мають обєм
бункера для зерна 360 л та 480 л, обєм бункера для
добрив – 750 л та 1000 л відповідно. Вони агрегатуються з тракторами від 80 до 100 к. с. Вони призначені для пунктирного висіву каліброваного та некаліброваного насіння кукурудзи, соняшнику, сої з одночасним внесенням сухих добрив та мікродобрив.
Сівалки оснащені висівним апаратом з вакуумною
системою дозування насіння «Precision Planting».
Сівалки SPM оснащені системою контролю висіву, яка
надійно контролює посівні показники агрегата.
Внесення добрив відбувається через дводисковий
сошник, який можна налаштувати на задану глибину та
відстань від посівного ложа. Висівний апарат сівалки
комплектується дисками для висіву кукурудзи та
соняшнику.

Рис. 2 – Сівалка просапна SPM 6

Одним з лідерів вітчизняних виробників посівної
техніки для просапних культур на сьогодні є «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ». За основу
розробки нових моделей просапних сівалок українські
конструктори поклали принципи точного висіву, а
саме підвищення якості розподілення насіння в рядку.
Точний висів дає змогу підвищити врожайність завдяки оптимальному розміщенню рослин за площею живлення і скоротити витрати на формування їхньої густоти. Компанія "ФАВОРИТ" яка стрімко входить у довіру
аграріїв, представляє їм серію просапних сівалок
VENZA та VENZA PRO анкерного типу (рис. 3).
Відмінність версії PRO від звичайної полягає в тому,
що висівний апарат
версії PRO – дисковий.
Агрегатуються сівалки з тракторами від 90 до 100 к. с.
Сіваки можуть бути у виконанні шестирядної та восьмирядної конфігурації, ширина міжряддя варіюється
від 450 до 750 мм. Унікальне рішення для просапних
сівалок вітчизняного виробництва, яке використовується у сівалках VENZA – це приводний карданний вал
до висівних апаратів. Зернові бункери мають об'єм від
34 до 60 л. Точність висіву забезпечує пневматичний
апарат імпортного виробництва. Вакуумна система
м'яко утримує насіння в отворах висівного диска незалежно від їх розмірів і форми. Наявність верхнього і
нижнього регульованого скидача гарантує відсутність
двійників. Сівалка в транспортному положенні забезпечує ширину 2,6 м.

Рис. 3 – Сівалка VENZA 8

Італійська фірма «Mashio Gaspardo» представляє на
вибір українським аграріям просапні сівалки серії SP
(рис. 4). До їхнього модельного ряду входять чотирирядна, шестирядна, восьмирядна сівалки з міжряддям
завширшки 700 мм та шестирядна сівалка з міжряддям завширшки 450 мм. Вони агрегатуються з тракторами потужністю від 60 до 100 к. с. Об’єм бункера для
висівного матеріалу складає 34 л, а для добрив може
бути 320 або 560 л. Висівний елемент SP – це результат багаторічних розробок «Gaspardo», який рекомендується для сівалок точного висіву на добре обробленому грунті. Він характеризується простотою в користуванні, надійністю та точністю висіву. Цей елемент
призначений для обробленого грунту з деякою кількістю залишків рослин на поверхні. Борозна для укладання насіння створюється анкерним сошником, при
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цьому глибина висіву регулюється системою паралелограма через раму і прикочувальне колесо. Тиск секції на грунт може регулюватися пружиною регулювання тиску.

глибини з двома колесами дає змогу безступінчасто
регулювати глибину висіву до 12 см. V-подібні прикочувальні колеса мають 2 положення та 4 варіанти
налаштування тиску.

Рис. 6 – Сівалка KUHN PLANTER 3 фірми «KUHN»
Рис. 4 – Сівалка SP 4 фірми «MashioGaspardo»

Французька фірма «KUHN» представляє аграрію
просапну сівалку KUHN PLANTER 3 (рис. 6). Сівалка
восьмирядна, із захватом завширшки 5,6 м, із міжряддям – 700 мм, має об’єм бункерів для посівного матеріалу 200 л, а бункер під добрива об’ємом 520 л, агрегатується з трактором потужністю до 100 к. с.
Пневматична сівалка точного висіву KUHN PLANTER 3
призначена для висіву всіх типів насіння за традиційною технологією. Під час закладання технічної колії
насіння економиться системою електронного блока
вимкненням кожного ряду незалежно від інших рядів
ручними перемикачами.

Рис. 5 – Сівалка ROMINA 8

Компанія «Maschio Gaspardo» представляє ще одну
просапну сівалку ROMINA 8 (рис. 5). Сівалка забезпечує роботу в широкому діапазоні технологій обробітку
ґрунту, що робить її економічною та швидкою. Завдяки
поворотній двоточковій зчіпці і транспортним колесам
із гідравлічним підйомом сівалка має високу маневреність. Агрегатується сівалка з тракторами потужністю
100-120 к. с. Сівалка виконує сівбу з міжряддям 700 мм.
На кожній висівній секції є полімерний бак для насіння
об’ємом 60 л. Для гранульованих мінеральних добрив
передбачено два бункери об’ємом 800 л кожен.
Робоча швидкість становить 6-8 км/год. Розподілення
насіння на сівалках ROMINA 8 відбувається завдяки
вакуумній системі, яка забезпечує максимальну точність як норми висіву, так і розподілення насіння в
рядку. Система висіву запобігає потраплянню двох чи
більше насінин у одне місце, навіть якщо насіння має
специфічну форму та розміри. Для кожної культури
передбачено використання відповідних висівних дисків, які змінюються просто й швидко. Карданний привід дозувального апарата Synchro MotionTM, яким
обладнані сівалки, не потребує щоденного змащування як з традиційною ланцюговою передачею та забезпечує високу надійність агрегата. Система контролю
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Рис. 7 – Сівалка ED 6000 від компанії «AMAZONE»

Просапні сівалки точного висіву німецького виробника «AMAZONE» представлені аграріям модельним
рядом ED (рис. 7). Сівалки виготовляються із захватом
завширшки від 2,8 до 12,6 м і можуть бути у варіантах
від чотирирядної до двадцяти однорядної з міжряддям
завширшки від 450 до 800 мм. Вони агрегатуються з
тракторами потужністю від 80 до 280 к. с. Просапні
сівалки «AMAZONE» працюють за принципом усмоктування повітря. Це дає значні переваги, оскільки відділення зерен проводиться механічно чистиком і практично незалежно від швидкості і форми зерна.
Особливість сівалок «AMAZONE» полягає в дозувальних дисках. Завдяки зниженому тиску зерна затягуються у фасонні отвори і подаються до чистика.
Фасонні отвори мають функцію ворушильного меха-
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нізму, бо вони виступають над поверхнею диска, чим
викликають рух у насіннєвому запасі. Фасонні отвори
мають конічну форму, тому частки роздробленого
насіння засмітити їх не можуть. Виступ фасонних отворів дозувальних дисків забезпечує те, що зерно виходить з диска у вільному падінні, не контактуючи більше
з диском. Це особливо важливо для точності загортання насіння. Привод дозування добрив і посівного матеріалу на сівалках ED може бути механічний або гідравлічний. Вони можуть бути оснащені сервоприводом
дозування добрив і посівного матеріалу. Сівалки ED
сумісні з ISOBUS, що забезпечує комфортне керування завдяки професійному електронному обладнанню
через AMATRON 3, CCI 100, AMAPAD або інші ISOBUSтермінали.

Висновки. Висів насіння посідає важливе місце в
системі агротехнічних заходів. Від задовільної сівби
залежить якість сходів, розвиток рослин та майбутній
урожай. Висіяне якісно насіння в добре оброблений
ґрунт із достатньою вологістю та підживленням дасть
дружні сходи і забезпечить основу гаранту майбутнього врожаю.
У рейтингу показників сучасної сівалки, який визначався опитуванням керівників сільськогосподарських
підприємств, на перше місце виходить якість сівби, на
друге – надійність, і лише на третьому – співвідношення ціна-якість. Отже агрономи та фермери мають
ретельно враховувати сучасні тенденції у розвитку
посівних агрегатів, коригуючи їх під власні потреби.
Аннотация. В статье приведен обзор новинок пропашных сеялок отечественного и импортного производства. В частности представлены новинки техники таких производителей техники как: ОАО
«Эльворти» (Украина), ООО «ВЕЛЕС АГРО» (Украина),
«Агропромышленная компания "Фаворит"(Украина),
«Lemken (Германия), «Mashio Gaspardo» (Италия),
«Kuhn» (Франция), «Amazone» (Германия), и описаны
их характеристики и собственные конструкционные
технологии.

Рис. 8 – Сівалка просапна Azurit 9 від компанії «LEMKEN»

Виробник посівної техніки німецька компанія
«LEMKEN» тепер упроваджує нові технології і для точного висіву. Відправною точкою для інновацій у сфері
точного висіву є технологія DeltaRow, яка забезпечує
поліпшений розподіл рослин по площі поля. Чим більше поживних речовин, води і світла отримують рослини, тим вища врожайність. Сівалка точного висіву
Azurit 9 (рис. 8) випускається в 4-, 6- і 8-рядному виконанні з міжряддям 75 см. Ширина захвату сівалки становить від 3 до 6 м, вона агрегатується з тракторами
потужністю від 100 к. с. Об'єм насіннєвого бака становить 600 л. Централізоване підкореневе внесення добрив у технології DeltaRow покращує живлення рослин.
Добриво вноситься під посівний ряд дводисковим
сошником. Після цього виконується попереднє ущільнення посівного ряду трапецієподібними ущільнювальними котками, щоб потім перевіреними дводисковими сошниками від «LEMKEN» внести в грунт посівний матеріал. Сіючи методом DeltaRow насіння висівають у ряд, який складається з двох напіврядів, зміщених щодо один одного на 12,5 см. Синхронізація
напіврядів дає змогу виконувати точний висів по шаховій схемі. Два дводискових сошники точно укладають
насіння за схемою DeltaRow на прикатаний горизонт
посіву. Після виходу посівного матеріалу з висівного
каналу зворотні ролики точно фіксують насіння в
необхідній точці горизонту посіву. Два V-подібних
ролики закривають насіння грунтом.

Summary. The article provides an overview of new
row seeders of domestic and imported production. In particular, new equipment from such equipment manufacturers as: PJSC "Elvorti" (Ukraine), LLC "VELES AGRO"
(Ukraine), "AGRO-INDUSTRIAL COMPANY "FAVORITE"
(Ukraine), "Lemken" (Germany), "Mashio Gaspardo"
(Italy), "Kuhn" (France), "Amazone" (Germany), and their
characteristics and own construction technologies are
described.

Стаття надійшла до редакції 8 квітня 2021 р.
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Інноваційні технології в АПК
УДК 631.528.6:633.34:631.86/.87

Литовченко О., завідувач лабораторії, Пономаренко О., провідний інженер, Гусар І., завідувач лабораторії
Бондаренко О., завідувач відділу(УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Граундфікс® — ґрунтове біодобриво
для підвищення урожаїв сої
У статті представлені результати ефективності застосування мікробіологічного препарату Граундфікс® для
оптимізації режиму ґрунтового живлення зернобобових культур на різних системах обробітку ґрунту: традиційній, консервувальній, мульчувальній та міні-тіл (mini-till), які були проведені на дослідних ділянках УкрНДІПВТ
ім. Л. Погорілого. Дослідження проводилися в умовах Лісостепу України у двофакторному польовому досліді:
І фактор – системи обробітку ґрунту, ІІ фактор – кількість внесення у ґрунт біологічного препарату. Виявлено, що
застосування Граундфіксу® впливає позитивно на якість проведення збирання і рівень врожаю, а саме зі зменшенням середньої висоти у рослин формуються товщі стебла, вище закладаються боби та зменшується абортивність насіння.
Ключові слова: соя, обробіток ґрунту, біологічні препарати, Граундфікс, урожайність, структура врожайності.
Вступ. Збільшення врожайності сільськогоспо- флора, як от молочнокислі бактерії, продуценти фердарських культур тісно пов’язане з розробленням і ментів.
Одним із механізмів впливу мікроорганізмів на ріст
застосуванням прийомів вирощування, спрямованих
на отримання біологічно повноцінної та екологічно і розвиток рослин є виділення ними біологічно активбезпечної продукції з найбільшою економічною ефек- них речовин. Бактерії здатні продукувати білки, вітаміни, інсектициди, ауксини, гібереліни, цитокініни, а
тивністю вирощування.
Ключовою проблемою землеробства нині є біоло- також органічні й амінокислоти.
Ауксини відповідають за поділ та диференціацію
гізація, тобто відтворення родючості ґрунту поповненням ресурсів органічної речовини та відновленням рослинних клітин і тканин, стимулюють проростання
ґрунтової біоти. Найбільш доступними факторами біо- насіння і бульб, прискорюють процеси коренеутворенлогізації є максимальне використання азотфіксації, ня, координують вегетативний ріст, тропізм, плодофосфат- та каліймобілізації. Актуальним є запровад- утворення.
Гібереліни впливають на поділ і елонгацію клітин,
ження екологічно безпечних біологізованих технологій
вирощування культур, які базуються на використанні які входять до складу інтеркалярних меристем, стимуоптимізованих систем обробітку ґрунту, біологічних лювання цвітіння, активацію синтезу мембран та амілолітичних ферментів.
препаратів та відселектованих мікроорганізмів.
Цитокініни регулюють різні фізіологічні процеси:
В управлінні природної родючості ґрунтів особливе
активізують синтез РНК і білка в клітизначення відіграють мікробні угрупунах через РНК-полімеразу, стимулювання кореневої зони рослин. Для
ють поділ рослинних клітин, сприяють
корекції їхнього складу і функцій та
розгалуженню, провокують пророзбільшення урожайності рослин
стання насіння, регулюють формуванзастосовують мікробні препарати.
ня хлоропластів, підвищують стабільТак
ось
спеціалісти
компанії
ність фотосинтетичного апарату за
БТУ-ЦЕНТР створили біопрепарат
водного стресу, сприяють стійкості
Граундфікс® (рис. 1), який підвищує
клітин до несприятливих умов навкоефективність використання внесених
лишнього середовища.
мінеральних добрив, проводить мобіАмінокислоти є будівельним мателізацію недоступних форм фосфору
ріалом для формування (розвитку і
та калію у легкодоступні, покращує
росту) клітин та виконують багато
розвиток кореневої системи та процеінших важливих функцій у рослинних
си засвоєння поживних елементів,
®
організмах. Вони беруть участь у білконакопичення цукрів у вузлі кущення Рис. 1 – Біопрепарат ГРАУНДФІКС
виробництва БТУ-ЦЕНТР
вому і вуглецевому обмінах, вклютощо. Біопрепарат поліпшує адаптивні та імунні властивості рослин, оздоровлює ґрунт, чаються у процеси синтезу вітамінів, ферментів, вхопригнічуючи розвиток фітопатогенів, сприяє відтво- дять до складу алкалоїдів, токсинів і багатьох інших
метаболітів, а також впливають на процес проростання
ренню його родючості та запобігає деградації.
До його складу входять такі мікроорганізми: насіння і розвиток рослин. З амінокислот синтезуються
Bacillus subtilis, Bacillus megaterium var. phosphaticum, білки, які утворюють прості ферменти і ферментативні
Azotobacter chroococcum, Enterobacter, Paenibacillus комплекси. Саме від них та їхнього якісного і кількісноpolymyxa, загальне число життєздатних клітин го складу в рослинах залежить стійкість останніх до
(0,5-1,5) х 109 КУО/см3, а також інша корисна мікро- стресових умов та подолання їхніх наслідків.
© Литовченко О., Пономаренко О., Гусар І., Бондаренко О. 2021
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Основна частина. Дослідження із використання Граундфіксу проводилися на дослідних
полях
Державної
наукової
установи
«Український науково-дослідний інститут
прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого» (смт Дослідницьке,
Білоцерківський
р-н,
Київщина,
65 км траси Київ – Одеса).
Протягом 2017-2019 рр. були проведені польові
дослідження щодо ефективності застосування
мікробіологічного препарату для оптимізації
режиму ґрунтового живлення зернобобових культур на різних системах обробітку ґрунту: традиційної, консервувальної, мульчувальної та mini-till.
Рис. 2 – Динаміка гідротермічного коефіцієнта Селянінова в період
Ґрунт науково-дослідного полігону УкрНДІПВТ проведення досліджень порівняно із середніми багаторічними даними
ім. Л. Погорілого, в умовах якого проводилися
дослідження, – чорнозем типовий вилугуваний,
середньоглибокий, малогумусний, середньосуглинковий; глибина гумусового горизонту –
50-60 см, реакція ґрунтового розчину нейтральна
(рНсольове 6,9-7,3). Опадів у середньому за рік
випадає 562 мм, за вегетаційний період (квітеньжовтень) – 379 мм. Площа елементарної ділянки:
загальна – 0,625 га, облікова – 0,600 га. Загальна
площа дослідів – 30,0 га.
Системи обробітку ґрунту розділили на чотири
групи, назви їм присвоїли науковці УкрНДІПВТ ім.
Л. Погорілого. В основу класифікації систем
покладені їхні характерні особливості:
- традиційна система передбачає провокацію
Рис. 3 – Зміни біологічної врожайності зерна сої залежно від
проростання насіння бур’янів і падалиці, руйнудосліджуваних елементів технології вирощування
вання капілярів і підрізання бур’янів, розпушування ґрунту з обертанням скиби (оранка) на глибину від
Лідером за рівнем формування біологічного вро20-22 до 30-32 см і повне загортання рослинних решжаю зерна сої стала консервувальна система основток на глибину від 6-8 до 12-14 см;
- консервувальна система включає мульчування ного обробітку ґрунту, яка забезпечила формування в
ґрунту подрібненими рослинними рештками зі збере- середньому 27,6 ц/га зерна. Застосування інших
женням до 50 % їх на поверхні ґрунту на період сівби, систем основного обробітку ґрунту, із числа досліджуобробіток верхнього шару з перемішуванням рослин- ваних, викликало зменшення рівня біологічної врожайних решток, безполицевий основний обробіток ності до 26,4 ц/га за використання традиційної систе(чизельне розпушування ) на глибину від 25-27 до ми, 25,3 ц/га – за використання мульчувальної і до
23,0 ц/га – за використання міні-тілу.
38-40 см і повне підрізання бур’янів;
Якщо на контрольних варіантах (без біодобрив) у
- мульчувальна система базується на мульчуванні
середньому
за досліджуваними системами обробітку
ґрунту подрібненими рослинними рештками зі збереженням не менше 30 % їх на поверхні ґрунту в період ґрунту формувалося 22,6 ц/га зерна, то застосування
®
сівби, обробіток верхнього шару ґрунту дисковими 5 л/га Граундфіксу давало можливість сформувати
знаряддями на глибину 10-12 см з перемішуванням 25,8 ц/га, а збільшення дози добрив до 10 л/га забезпечило формування 28,2 ц/га зерна.
рослинних решток і повне підрізання бур’янів;
У середньому, традиційна система обробітку ґрун- система mini-till полягає в мульчуванні ґрунту подту
забезпечувала
формування 26,4 ц/га зерна, конрібненими рослинними рештками з максимальним
сервувальна
–
27,6
ц/га, мульчувальна – 25,3 ц/га,
збереженням їх на поверхні ґрунту на період сівби і
®
поверхневому обробітку ґрунту на глибину загортання міні-тіл – 23,0 ц/га. Вивчення дії Граундфіксу показало, що контрольні варіанти (без добрива) у середньонасіння.
Граундфікс® згідно зі схемою дослідів вносився під му формували 22,6 ц/га зерна з коливанням за системами основного обробітку ґрунту від 21,0 (міні-тіл) до
передпосівну культивацію.
®
Агрометеорологічні умови визначили за гідротер- 25,8 ц/га (традиційна). Застосування Граундфіксу
мічним коефіцієнтом Г. Т. Селянінова (ГТК). Динаміку дало змогу підняти середній рівень біологічної вроГТК в роки проведення досліджень наведено на жайності до 25,6 ц/га із застосуванням 5 л/га, та до
28,2 ц/га – з використанням 10 л/га досліджуваного
рисунку 2.
Результати визначення біологічної врожайності препарату.
Аналіз структури врожайності сої проводився за
зерна сої за варіантами досліджень представлені на
основними показниками: густота стояння рослин,
рисунку 3.
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стояння з 479,2 (контроль) до 525,0 тис. шт./га за
використання 5 л/га Граундфіксу® і до 533,3 тис. шт./га
– за використання 10 л/га Граундфіксу® .
Найбільші показники висоти рослин притаманні, в
межах схеми проведених дослідів, варіантам із традиційною системою основного обробітку ґрунту.
Застосування Граундфіксу® у більшості випадків
сприяло зменшенню висоти рослин та збільшенню
товщини стебла біля кореневої шийки. Оптимальне
поєднання зазначених показників структури врожайності забезпечує стійкість рослин сої до вилягання.
Від висоти прикріплення нижнього бобу сої залежить якість збирання цієї культури. Застосування
Граундфіксу® сприяло збільшенню цього показника.
Застосування 10 л/га Граундфіксу на фоні використання традиційної системи основного обробітку ґрунту
забезпечувало формування оптимальної кількості вузлів з бобами.
Біологічною особливістю сої є здатність
Таблиця 1 – Структура урожайності сої залежно від системи
до абортивності, тобто позбавлення від надосновного обробітку ґрунту та застосування біопрепарату
лишкової кількості плодоелементів за нестаВаріанти дослідів
чі вологи, елементів живлення або за настання інших несприятливих умов. Застосування
Система основного
обробітку ґрунту
Граундфіксу® (10 л/га) дало змогу зменшити
Показники
структури
Застосування
абортивність насіння із 11,0 % (середнє за
врожаю
біопрепарату, доза
варіантами без біодобрив) до 8,0 %.
Застосування в проведених дослідах біологічного добрива Граундфікс® покращило
Граундфікс, 10 л/га 566,7 491,7 583,3 491,7 533,3
функціонування та підвищило продуктивГраундфікс,
5
л/га
558,3
541,7
500,0
500,0
525,0
ність фітоценозу сої, про що свідчать дані,
Густота стояння
рослин, тис.
наведені на рисунку 3. Додаткове внесення
Контроль
441,7 491,7 483,4 500,0 479,2
шт./га
мікроорганізмів у складі біодобрива нівелюсереднє по системі 522,2 508,3 522,2 497,2
вало негативний вплив обробітку ґрунту на
обробітку
його мікробіологічну активність та забезГраундфікс, 10 л/га
72,1
76,0
73,4
71,3
73,2
печило оптимальне живлення рослин.
Висновки. За результатами досліджень
Граундфікс, 5 л/га
90,5
79,6
79,9
79,0
82,2
Висота
з використанням комплексу фосфатрослин, см
Контроль
87,2
83,2
73,1
85,3
82,2
та каліймобілізувальних мікроорганізмів
середнє по системі
83,3
79,6
75,5
78,5
Граундфікс® у вирощуванні сої на фоні різних
обробітку
систем основного обробітку ґрунту (традиГраундфікс, 10 л/га
4,8
4,9
4,5
4,5
4,7
ційної, консервувальної, мульчувальної та з
Граундфікс, 5 л/га
4,8
4,9
4,5
4,9
4,8
елементами mini-till) у зерно-просапній
Товщина стебла,
мм
сівозміні Лісостепової зони України можна з
Контроль
4,5
4,4
4,4
4,7
4,5
впевненістю сказати, що застосування біосереднє по системі
4,7
4,7
4,5
4,7
добрива позитивно впливає на показники
обробітку
врожайності: зі зменшенням середньої
Граундфікс, 10 л/га
17,5
16,1
16,8
16,5
16,7
висоти у рослин формуються товщі стебла,
Граундфікс, 5 л/га
18,8
16,2
16,4
16,6
17,0
Висота
вище закладаються боби та зменшується
прикріплення
абортивність насіння, що позитивно впливає
нижнього бобу, см
Контроль
15,6
14,7
13,1
17,3
15,2
на якість проведення збирання і рівень
середнє по системі
17,3
15,6
15,4
16,8
обробітку
врожаю.
консервувальна

мульчувальна

міні-тіл

Абортивність
насіння на
головному
стеблі, %

традиційна

Кількість
стеблових вузлів з
бобами, шт.

середнє
за фактором
біодобрив

висота рослин, товщина стебла біля кореневої шийки,
висота прикріплення нижнього бобу, кількість стеблових вузлів, кількість стеблових вузлів з бобами, кількість бобів на головному стеблі, абортивність насіння
на головному стеблі (табл. 1)
За результатами досліджень встановлено, що
густота стояння рослин сої на період збирання залежить не тільки від системи обробітку ґрунту, а й від
застосування біодобрив та їхніх доз. Щільність впливу
досліджуваних факторів на величину показників структури врожайності залежить від умов, які складалися в
період проведення досліджень.
Виявлено, що густота стояння рослин на період
збирання, залежно від системи обробітку ґрунту,
змінювалася від 497,2 (міні-тіл) до 522,2 тис. шт./га
(традиційна система). Застосування біодобрив дало
змогу агрофітоценозу досягти кращого збереження
рослин протягом вегетації та збільшити густоту

Граундфікс, 10 л/га

10,3

9,8

10,2

9,3

9,9

Граундфікс, 5 л/га

9,7

9,8

8,9

9,3

9,4

Контроль

10,4

10,5

9,2

9,2

9,8

середнє по системі
обробітку

10,1

10,0

9,4

9,3

Граундфікс, 10 л/га

8,9

8,7

6,3

8,0

8,0

Граундфікс, 5 л/га

17,0

11,8

9,5

8,8

11,8

Контроль

11,2

10,3

12,2

10,4

11,0

середнє по системі
обробітку

12,4

10,3

9,3

9,1
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Аннотация. В статье представлены результаты
эффективности применения микробиологического
препарата Граундфикс для оптимизации режима почвенного питания зернобобовых культур на различных
системах обработки почвы: традиционной, консервирующих, мульчирующее и мини-тилл (mini-till), которые были проведены на опытных участках
УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого. Исследования прово-

дились в условиях Лесостепи Украины в двухфакторном полевом опыте: І фактор - системы обработки, II
фактор - количество внесения в почву биологического
препарата. Выявлено, что применение Граундфиксу
влияет положительно на качество проведения сбора и
уровень урожая, а именно с уменьшением средней
высоты у растений формируются более толстые стебли, выше закладываются бобы и уменьшается абортивность семян.
Summary. The article presents the results of the
effectiveness of the microbiological preparation
Groundfix to optimize the soil nutrition of legumes on different tillage systems: traditional, canning, mulching and
mini-till, which were conducted at the research sites of L.
Pogorilyy UkrNDIPVT. The research was carried out in the
Forest-Steppe of Ukraine in a two-factor field experiment:
Factor I - tillage systems, Factor II - the amount of application of biological preparation into the soil. It was found
that the use of Groundfix has a positive effect on the quality of harvesting and the level of yield, namely with a
decrease in the average height of plants thicker stems are
formed, beans are laid higher and abortion of seeds is
reduced.

Стаття надійшла до редакції 23 квітня 2021 р.
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Дослідження за актуальними проблемами АПК
УДК 504:620.9

Новохацький М., канд. с.-г. наук, доцент, Литовченко О., завідувач лабораторії (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Весняні «енергетичні жнива»
у Дослідницькому – збирання енергетичних
к ультур для виробництва енергії
У статті представлена інформація щодо вирощування та збирання енергетичних культур: міскантусу, тополі
та верби на дослідних полях УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, наведені основні результати дослідження.
Ключові слова: енергетичні культури, міскантус, верба, тополя, павловнія, вирощування, збирання,
УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого
Роль відновлюваних джерел енергії в паливноенергетичному балансі України зростає з року в рік.
Найпривабливіше, що так звані енергетичні
культури ростуть на землях, які непридатні для
землеробства, – надто кислих, заболочених чи
забруднених, але попри це дають екологічно
чисту сировину.
Вартість їх вирощування в кілька разів нижча,
ніж купівля традиційного пального.
До перспективних і малозатратних у вирощуванні рослин належить міскантус гігантський
(багаторічна трава з родини злаків) (рис. 1). У
США та Європі щепа з міскантусу вже впродовж
кількох десятків років продається як паливо на
біржових торгах. Вирощувати його вдвічі вигідніше, ніж кукурудзу для виробництва з неї
біоетанолу.
Акліматизувався міскантус, незважаючи на
своє афро-азіатське походження, добре. Корені
рослини сягають глибини понад 2 м – тобто вона
може добувати воду з глибоких шарів і росте
навіть у посушливих регіонах.
У біоенергетиці використовують гібриди, які
дають велику кількість біомаси. Розмножуються
вони частинами кореневищ – ризомами.
Механізувати посадку нескладно. Росте міскантус на будь-яких ґрунтах, навіть дуже бідних.
Єдине серйозне випробування для рослини –
безсніжна холодна зима. Особливо небезпечна
перша зимівля.
Перероблений силосними комбайнами на
січку міскантус є вже готовим паливом для промислових котелень. Сьогодні у США біржова вартість міскантусу – 65 дол./т, у Європі – 70 євро/т.
Вирощування рослини у 7-12 разів ефективніше,
ніж вирощування лісу.
Ряд переваг мають деревні енергетичні рослини.
Характерними для них є висока теплотвірна здатність
та низька зольність. Їх можна безперешкодно використовувати як на теплоелектростанціях, так і для
домашніх котлів. Крім цього, вони служать сировиною
для виготовлення гранул та брикетів.

Провідними деревними енергетичними рослинами
є енергетична верба (рис. 2), тополя та павловнія.

Рис. 1– Демонстраційний полігон міскантуса гігантського

Рис. 2 – Насадження енергетичної верби

Вирощують енергетичну вербу в Європі, особливо
активно у таких країнах як Швеція, Польща, Данія,
Англія, Австрія, Угорщина. Для цих країн вона вже не
вважається новинкою.
Для вирощування енергетичної верби підходять
більшість сільськогосподарських земель. Верби вит© Новохацький М., Литовченко О., 2021
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римують періодичне покриття водою. Тож верба виживає і на луках, і на територіях з періодичним затопленням водою, де вирощування звичайних сільськогосподарських культур є з певних причин ризикованим. Але
вирощування верби на чорноземних ґрунтах кращої
якості та на гумусних піщаних ґрунтах теж добре
можна реалізувати, тому що на ґрунтах кращої якості
верба дає набагато більший приріст і, отже, рентабельність вирощування верби на цих типах ґрунтів
може конкурувати із сільськогосподарськими культурами.
Ще один вагомий плюс енергетичної верби полягає
в тому, що вона та подібні до неї культури покращують
структуру ґрунту. Маючи ytukb,jre кореневу систему,
вони беруть поживні речовини лише з верхнього шару.
Опале листя, перетворюється на гній. Крім того, верба
здатна осушувати заболочені ділянки.
Збирають урожай комбайнами-подрібнювачами,
на які монтують спеціальний адаптер. З комбайна
енергетична верба виходить щепою завдовжки
5-30 мм, що залежить від налаштування комбайна.
Автоматичні котли з безперервним циклом роботи,
які опалюються тріскою, вже можна придбати недорого, а до того ж характерним для них є бездоганний
досвід успішного використання, бо в кожній країні вже
є виробники твердопаливних котлів на біомасі.
Крім вищезгаданих переваг, вирощування енергетичної верби є екологічно чистим видом діяльності,
оскільки не сприяє зростанню викидів парникових
газів.
Павловнія – швидкоросле листяне квіткове дерево
(рис. 3).

Рис. 3 – Насадження павловнії 2-го року вирощування

Відразу варто відзначити, що в середніх широтах
вигідно вирощувати Павлівнію повстяну (Paulownia
tomentosa) або штучно виведений клонований сорт
дерева Paulownia Clon in Vitro 112, офіційно зареєстрований у 2007 році та здатний витримувати короткочасні морози до – 27 °C. Інші сорти занадто теплолюбні
для нашого клімату і можуть не пережити низьких температур.
На сьогодні щорічний обсяг світового експорту
деревини цієї породи досягає мільярда доларів.
Популярність цього дерева пояснюється такими властивостями:
- найвищою швидкістю росту у світі – мінімальний
річний приріст становить 1,5 метра, а за сприятливих
умов через чотири роки його висота може досягати
20 метрів з діаметром стовбура 20-24 см. Отже, з
одного гектара можна отримати до 50 тонн деревини;
- специфічними властивостями деревини – легкою
вагою (на 30 % легше деревини інших листяних порід),
високою міцністю на стиск (281 кг / см2), дрібноволокнистою структурою, а також відсутністю сучків і запаху;
- здатністю до регенерації. Дерево здатне проростати від 3 до 5 циклів від кореня без повторної висадки, за що його часто називають «дерево-фенікс»;
- здатністю дорослого дерева щодня поглинати до
22 кг вуглекислого газу і виробляти до 6 кг кисню;
- запобіганням ерозії ґрунту завдяки глибокій кореневій системі.
Також дерево є прекрасним медоносом, а за своєю
консистенцією, кольором та смаком «павловнієвий»
мед схожий з акацієвим.
Павловнія має високі показники тепловіддачі і придатна для виробництва паливних брикетів та
пелет.
Зважаючи на вищенаведені факти, вирощування енергетичних культур є надзвичайно перспективним у біоенергетиці України. Під їхні
насадження можна ефективно використати
деградовані землі, відновити їхню родючість,
зменшити залежність від імпорту газу і, головне,
– забезпечити енергетичні потреби територіальних громад.
Дослідження з біоенергетичними культурами
фахівці
Державної
наукової
установи
«Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для
сільськогосподарського виробництва імені

Рис. 4 – Полігон енергетичних культур УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого (квітень 2021 року)
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Леоніда Погорілого»
(смт Дослідницьке,
Білоцерківський р-н,
Київщина, 65-й кілометр траси Київ –
Одеса) розпочали в
2012 році.
Починаючи
з
2014 року на угіддях
УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого функціонує демонстраційний полігон багаторічних енергетичних культур (рис. 4),
де представлено міскантус, вербу енергетичну (два ботанічних
види, шість селекційних сортів), тополю
енергетичну та павловнію.
Фахівцями
інституту розроблено
повний цикл технікотехнологічних рішень
з вирощування енергетичних культур: від
закладання плантації
до збирання врожаю і
використання його
для
виробництва
теплової
енергії.
Загальна площа під
енергетичними культурами в УкрНДІПВТ
ім. Л.Погорілого нині
складає біля 9 га.
9 квітня 2021 року
в
УкрНДІПВТ
ім.
Л. Погорілого провеРис. 5 – Презентація дослідних плантацій енергетичних культур
дено «енергетичні
директором УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого Кравчуком В. І.
жнива» – збирання
енергетичних культур: міскантусу, тополі та
верби. У заході взяли участь представники
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Державного агентство з енергоефективності та енергозбереження
України, територіальних громад Київщини та ЗМІ.
Під час презентації проекту директор
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого Володимир Кравчук
повідомив, що науковцями установи розроблено
та освоєно технології вирощування міскантусу і
верби енергетичної, закладено їх промислові
плантації, проведено економічні розрахунки
використання біоенергетичного конвеєра –
послідовних організаційно-економічних та технологічних операцій від закладання плантації енергетичних культур до кінцевого використання
Рис. 6 – Збирання міскантусу
фітомаси – спалювання у котлах вітчизняного
виробництва, які у 2-2,5 раза дешевші за аналогічне
• посадки міскантусу першого року вирощування
обладнання іноземного виробництва (рис. 5-8).
Заступник
директора
інституту
Микола формують 1,9-3,0 т/га абсолютно сухої речовини
надземної маси, плантації міскантусу другого року
Новохацький назвав основні результати дослідження:
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Рис. 7 – Складування січки міскантусу

Рис. 8 – Загальний вигляд котельні , що працює на твердому біопаливі (січка міскантуса та/або щепа енергетичної верби)

вирощування – від 13,3 до 20,9 т/га, третього та
наступних років вирощування – 16,5-26,0 т/га абсолютно сухої речовини;
• на кінець третього року вегетації плантації верби
лозовидної формують 61,3 т/га деревини, а верби тритичинкової – 60,2 т/га;
• середня урожайність:
• міскантусу – до 24 т/га щорічно;
• енергетичної верби – більше 60 т/га (один раз у
три роки);
• енергетична цінність:
• міскантусу – 17 ГДж/т;
• енергетичної верби – 20 ГДж/т;
Отже, енергія отримана з 1 га зазначених
енергетичних культур є еквівалентною приблизно
7-10 тис. м3 природного газу.
На цей час в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого реалізовано пілотний проект забезпечення тепловою
енергією адміністративних об’єктів з використанням
поновлюваних джерел енергії. Проект може бути впроваджено у сільськогосподарських підприємствах та
кооперативах, на об’єктах об’єднаних територіальних
громадах нашої країни.
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого готовий до співпраці
щодо реалізації посадкового матеріалу та надання
консультаційних послуг з повного циклу вирощування
та використання енергетичних культур.

Зменшуйте витрати на опалення та залежність від
енергоносіїв, підвищуйте комфорт і безпеку, думайте
про майбутнє!

Аннотация. В статье представлена информация
по выращиванию и сбору энергетических культур:
мискантуса, тополя и ивы на опытных полях
УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого, приведены основные
результаты исследования.
Summary. The article presents information on the
cultivation and harvesting of energy crops: miscanthus,
poplar and willow in the experimental fields of L. Pogorily
UkrNDIPVT, the main research results are given.

Стаття надійшла до редакції 22 квітня 2021 р.
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Виробничий блок
УДК 631.314

Войновський В., старший наук. співроб. (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Котки-подрібнювачі вітчизняного виробництва
У статті подано інформацію про сільськогосподарську техніку, а саме котки-подрібнювачі. Ці машини представлені широким спектром на ринку України та мають попит серед споживачів. Також тут охарактеризовано їхні
технічні характеристики. Зроблені висновки про переваги застосування цих машин аграріями.
Ключові слова: котки-подрібнювачі, котки кільчасто-шпорові, кільчасто-зубові котки, кільчасті котки, гладкі
водоналивні котки, борінчасті котки, пруткові або решітчасті котки, процес коткування.
Вступ. Важливою технологічною операцією вирощування сільськогосподарських культур є процес коткування, яким руйнують грудки після оранки, ущільнюють ґрунт перед висівом культур, загортають та прикочують сидерати, подрібнюють рослинні рештки після
збирання врожаю [1].
В Україні багато вітчизняних виробників сільськогосподарської техніки випускають різноманітні котки.
Розглянемо типи котків, які виготовляються заводами
виробниками.
Найбільш поширені котки – кільчасто-шпорові.
Вони призначені для поверхневого розпушування
ґрунту з подальшим ущільненням підповерхневого
шару, руйнування ґрунтової кірки, а також забезпечують вирівнювання поверхні зораного поля. До складу котка входить набір дисків діаметром 520 мм, виконання робочого процесу забезпечують клиноподібні
шпори або шипи, які розташовуються по обидва боки
кілець.
Кільчасто-зубові котки мають в своєму складі набір
кілець двох видів: кільця з клиноподібним ободом та
кільця із зубцями. Їхня конструкційна перевага полягає
в тому, що під час роботи вони самоочищаються
завдяки різним коловим швидкостям кілець.
Кільчасті котки призначені для ущільнення нижчих
шарів ґрунту завдяки роботі вузьких гострих кілець, які
глибоко врізаються в ґрунт. Під час вдавлювання
кілець у ґрунт одночасно розпушується і верхній його
шар. Котки обладнуються чистиками для самоочищення від забивання ґрунтом.
Гладкі водоналивні котки використовуються для
ущільнення ґрунту перед сівбою або після висіву насіння. Котки складаються із декількох секцій діаметром
від 400 мм до 700 мм. Якість та щільність прикочування регулюється кількістю води в котку.
Борінчасті котки виготовляються у формі барабанів, на яких закріплені зуби, вони призначені для руйнування ґрунтової кірки та руйнування грудок, котки
мають відносно невелику масу.
Котки-подрібнювачі призначені для переробки
пожнивних залишків соняшника, стерні, часткового
мульчування поверхні ґрунтової кірки, а також часткового вирівнювання зораного поля.
Пруткові або решітчасті котки виготовляють із круглих прутків, закріплених із зазорами між ними або із
кутиків, прикріплених до диска. Вони призначені для

подрібнення грудок та ущільнення поверхні ґрунту.
Далі розглянемо котки подрібнювачі, які виготовляють вітчизняні заводи виробники. Слід зазначити,
що, який би коток-подрібнювач не обрав аграрій-вітчизняного виробництва чи то імпортного, вони всі
виконують основні функції, а саме:
- подрібнюють рослинні рештки на полі та попереджають ріст бур’янів після збору урожаю;
- частково мульчують ґрунт та насичують його органічними речовинами;
- забезпечують затримку випаровування вологи з
ґрунту та частково регулюють температурні режими
ґрунту;
- після обробки полів котками-подрібнювачами,
ґрунти менше підлягають під дію вітрів.
Усі котки, якого б типу вони не були, використовуються на полях з вологістю ґрунту від 14 % до 25 %,
твердістю до 1,5 МПа та щільністю до 1 г/см3.
Котки-подрібнювачі використовуються в сільському господарстві для подрібнення рослинних решток з
подальшим їх розкладанням у ґрунті в осінньо-зимовий період.
Котки-подрібнювачі використовуються аграріями
для загортання та подрібнення сидератів, які переросли та по яких уже неможливо провести оранку.
Загальний вигляд усіх машин подібний між собою,
проте кожен виробник удосконалює свій агрегат.
Кожен коток-подрібнювач відрізняється від іншого
розміщенням робочих органів, шириною захвату агрегатів, діаметром подрібнювальних котків, способом
розміщення різальних ножів на барабанах, масою котків, способом розкладання. Здавалося б, що один і той
самий коток-подрібнювач може працювати по сидератах, по стерні, соняшнику, кукурудзі. А зовсім і ні!!!
Коток подрібнювач, який буде працювати по кукурудзі
повинен мати масивнішу конструкцію та більший діаметр барабанів, адже стебло кукурудзи жорсткіше ніж
в інших культур і маси стандартного котка може бути
не достатньо для її якісного подрібнення [2].
Основна частина. Одним з таких виробників котків-подрібнювачів є
"Агропромислова Компанія
"Фаворит" у селі Підгайці Кіровоградської області.
Фірма виготовляє коток КЗКФ «HUNTER» (рис. 1).
Агрегатуються котки з тракторами потужністю від
80 к. с. до 100 к. с. і є напівпричіпними агрегатами.
Робоча ширина захвату складає 6 м і 9 м. Котки забез© Войновський В., 2021
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печують якість роботи за вологості ґрунту від 12 % до
25 % і працюють на швидкості від 6 км/год до
10 км/год. Транспортна ширина становить 2,3 м.
Діаметр робочого котка складає від 500 мм до 530 мм.
Кількість різальних зубів на котках складає 120 шт. на
шестиметровому котку та 200 шт. на дев’ятиметровому котку. Котки виготовляються в трьох варіантах:
коток-подрібнювач полегшений, коток-подрібнювач
прямий водоналивний, коток-подрібнювач клиноподібний водоналивний.

вом. Коток ефективно бореться з бур'янами на фермерських угіддях, а отже підвищує врожайність ґрунту
природним способом.
Український виробник сільгосптехніки товариство
«ВК Технополь» є відомим в Україні та за кордоном
заводом-виробником, який пропонує сучасні подрібнювачі для будь-якого виду ґрунту. Представлений
коток-подрібнювач ПТ-6 (рис. 3) є причіпною машиною, яка має ширину захвату 6 м. та агрегатується з
тракторами потужністю від 80 к. с. Транспортна ширина становить 2,3 м. Цей коток діаметром 470 мм із
120-ма різальними ножами на трьох секціях забезпечує якісне подрібнення поживних залишків соняшника,
кукурудзи, стерні злакових за вологості ґрунту від 12 %
до 25 %.

Рис. 1 – Коток-подрібнювач КЗКФ «HUNTER»

Коток-подрібнювач полегшений використовується
для подрібнення пожнивних залишків зернових культур та інших дрібних рослин, часткового мульчування
поверхні ґрунтової кірки, а також часткового вирівнювання зораного поля.
Коток-подрібнювач водоналивний прямий завдяки
особливій формі здатний подрібнювати післяжнивні
залишки більших культур.
Коток-подрібнювач водоналивний клиноподібний
використовується для подрібнення пожнивних залишків соняшника, кукурудзи, стерні, часткового мульчування поверхні ґрунтової кірки, а також часткового
вирівнювання зораного поля.

Рис. 2 – Коток-подрібнювач КП-6 ККШ

Товариство «Оріхівсільмаш» пропонує аграрію свій
агрегат – коток-подрібнювач КП-6 ККШ (рис. 2). Ця
напівпричіпна машина, агрегатується з тракторами
потужністю 80 к. с. Робоча ширина захвату становить
6 м. Транспортна ширина складає 2,5 м. Робоча швидкість досягає 12 км/год. Діаметр робочих котків складає 460 мм. Якість роботи котка-подрібнювача досягається завдяки високій частоті обертів роторів, їхньому великому діаметру і довгим ножам. Висота ножів
складає 135 мм. Коток-подрібнювач перетворює рослинні рештки в органічні речовини, які служать добри-
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Рис. 3 – Коток-подрібнювач ПТ-6

Робота котка гарантує затримання випаровування
вологи, регулює температуру поверхневого шару,
стримує ріст бур’янів, захищає від вивітрювання, збагачує ґрунт органікою.

Рис. 4 – Коток-подрібнювач GOLTA

Дочірнє підприємство «Ливарний завод» ТДВ
«Первомайськдизельмаш» пропонує аграрію коткиподрібнювачі (рис. 4) з шириною захвату від 6 м до
12,5 м. Вони агрегатуються з тракторами потужністю
від 80 к. с. до 150 к. с. Котки діаметром 470 мм працюють зі швидкістю до 15 км/год. Кількість робочих котків
становить від 3 секцій до 6 секцій. Машини – гідрофіковані, мають транспортну ширину від 2,29 м до 2,3 м.
Розташування ножів може бути як пряме по барабану
так і шахове.
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К о м п а н і я
«Аверс-Агро»
з
Дніпра пропонує
свою
модель
котка-подрібнювача SHREDDER
(рис. 5) з діаметром котків від
450 мм до 880 мм.
Робоча ширина
захвату становить
Рис. 5 – Коток-подрібнювач SHREDDER від 6 м до 9 м. У
транспортному
положенні його ширина становить від 2,25 м до 2,95 м.
Агрегатуються котки з тракторами потужністю від
80 к. с. до 200 к. с. Котки мають віялове розташування
ножів, що полегшує навантаження на підшипникові
вузли і для нього необхідна менша тягова потужність
трактора та гарантує більшу якість дроблення рослинних решток. Коток має так звану «поплавкову раму»,
тобто коли агрегат працює, його обидва крила працюють і вгору і вниз, що забезпечує постійний контакт з
ґрунтом та виключає пропуски під час роботи.
Компанія пропонує на вибір оснащувати котки барабанами, це може бути як каркасний, так і водоналивний
тип. Обидва типи барабанів мають віялове розміщення ножів. Барабани котків-подрібнювачів мають розбірну конструкцію, що дає змогу легко проводити
ремонт. Котки компонуються різальними ножами,
виготовленими з високоякісної сталі, які під час роботи самозагострюються.
Товариство ПрАТ«Уманьферммаш» представляє
українському аграрію коток-подрібнювач КЗК-6-04
(рис. 6), який агрегатується з тракторами не менше 80 к. с.,
має ширину захвату 6 м. Робоча швидкість становить
до 10 км/год, що забезпечує подрібнення рослинних
решток на фракцію 10-18 см. Діаметр барабана становить 480 мм. Різальні ножі можуть бути розташовані як
у лінію, так і шаховим порядком. У транспортному положенні коток-подрібнювач має ширину 2,32 м.
Калинівська
к о м п а н і я
«AGROKALINA»,
що на Вінниччині,
представляє вітчизняному аграрію котки подрібнювачі
CRUSH
(рис.
7).
Котки
Рис. 6 – Коток подрібнювач КЗК-6-04
мають
ширину
захвату 6 та 10 м, агрегатуються з тракторами від 80
до 180 к. с. відповідно. Робоча швидкість агрегатів
складає до 12 км/год. Десятиметровий коток в транспортному положенні має ширину лише 2,2 м, яка є
досить компактною. Ножі розташовуються як шаховим
порядком, так і повздовжно. Ножі мають висоту 120 мм
та ширину 400 мм. Діаметр барабана становить
460 мм та є можливість комплектування барабанами
780 мм. [3,4,5].
Висновки. Розглянувши основні характеристики
наведених котків, можна зробити висновок, що всі їхні
моделі, які виготовляються в Україні, якісно і надійно
виконують технологічний процес коткування ґрунту та

подрібнення рослинних решток як після збирання урожаю, так і під час оброблення полів відповідно до
вимог аграріїв та зональних вимог. Вибір моделі котка
та його комплектація відповідними робочими органами залежить від умов його роботи та ґрунту, на якому
будуть використовувати агрегат. Багато аграріїв використовують коток-подрібнювач як агрегат для вертикальної обробки ґрунту. Якщо зробити два проходи по
діагоналі, відбувається розпушування ґрунту на глибину до 5 см, якої цілком вистачає для сівби озимих культур. Цей спосіб значно скорочує витрати на паливо і
зменшує час передпосівної підготовки грунту.

Рис. 7 – Котки-подрібнювачі CRUSH

Безумовною перевагою котків-подрібнювачів є їхня
можливість не тільки подрібнювати рослинні рештки, а
й частково змішувати їх з ґрунтом, що гарантує
подальше перетворення їх в органічні добрива та збагачення ґрунту гумусом.
Аннотация. В статье представлена информация о
сельскохозяйственной технике, а именно каткахизмельчителях. Эти машины представлены широким
спектром на рынке Украины и пользуются спросом
среди потребителей. Также здесь охарактеризованы
их технические характеристики. Сделанные выводы о
преимуществах применения этих машин аграриями.
Summary. The article provides information about
agricultural machinery, namely, roller shredders. These
machines are represented in a wide range on the
Ukrainian market and are in demand among consumers.
Their technical characteristics are also described here.
Conclusions are made about the advantages of using
these machines by farmers.
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Сільськогосподарська техніка
на виставці «АгроВесна 2021»
«Зернові технології», «Agro Animal Show»
та «Овочі. Фрукти. Логістика».
У статті наведена інформація про сільськогосподарську техніку на виставці «АгроВесна 2021», яка охоплює
такі виставки: «Зернові технології», «Agro Animal Show» та «Овочі. Фрукти. Логістика». Виставка тривала з 16 по
18 лютого цього року в Міжнародному виставковому центрі в Києві. Організатор виставки – ТОВ «Київський міжнародний контрактовий ярмарок». Бізнес-програма виставок містила понад 10 бізнес-заходів: конференції,
семінари, практикуми. Тематика ділової програми включала насінництво, нішеві сільськогосподарські культури,
альтернативну енергетику, біоенергетичну технологію, ІТ рішення для агросектора. Близько 11000 відвідувачів
оглянули 282 експозицій з України та інших 11 країн-учасниць.
Ключові слова: Сільськогосподарська техніка, Міжнародні виставки, «АгроВесна 2021», «Зернові технології», «Agro Animal Show», «Овочі. Фрукти. Логістика».
© Муха В., Куянов В., Миропольський О., Войтенко А. 2021
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Вступ. Уже четвертий рік поспіль «АгроВесна» - це
загальна назва для трьох міжнародних виставок:
«Зернові технології», Agro Animal Show та «Фрукти.
Овочі. Логістика» (рис. 1), які символізують початок
аграрного сезону та збирають у трьох павільйонах
Міжнародного виставкового центру аграріїв з усієї
України.

ма перевезення рідини на автомобілі. На заводі «Kraft»
можна замовити ємність для перевезення води та КАС
(карбомідно-аміачна суміш). Габарити ємності дають
змогу перевозити її на автомобілях будь-якої марки з
відповідною вантажопідйомністю. У ємностях можна
перевозити воду, будь-які добрива, зокрема КАС,
використовувати її для будь-яких рідин.

Рис. 1 – Загальний вигляд виставки «АгроВесна» 2021

За три дні понад 11000 аграріїв з України та інших
країн відвідали ці виставки. Бізнес-життя країни поступово відновлюється, про це свідчить активна робота
на стендах учасників та високий інтерес до заходів
ділової програми.
Основна частина. На виставці «АгроВесна» 2021
було представлено 282 експозиції, коротко зупинимось на огляді наших постійних партнерів.
Вітчизняна компанія «Kraft» представляла на
виставці «АгроВесна» конструктивні рішення – ємності
з пластику (рис. 2), зокрема: агроємності для перевезення і збурення КАС, модульні ємності харчові і для
КАС, підземні ємності Dragon, ємності для каналізації,
будиночки для теляти ємності з конусним і похилим
дном, побутові ємності, ємності для перевезення
риби, ємності-змішувачі, а також за потреби виготовлення виробів за індивідуальним замовленням.

Рис. 3 – Ємності для перевезення рідини і КАС серії AGRO

У 2010 році фахівці заводу «Kraft» спільно з фахівцями з Бостонського Університету розробили унікальну
конструкцію ємності, яка завдяки ряду властивостей
може використовуватися для перевезення рідин.
Ємність отримала назву AGRO 5000 (рис. 3). Провівши
ряд випробувань в полях, ємність для перевезення
AGRO 5000 зарекомендувала себе як найміцніша пластикова ємність для перевезення. І вже протягом
10 років, ємність AGRO 5000 для перевезення води та
КАС є не тільки найбільш експлуатованою ємністю на
полях України, а й виступає прототипом для виготовлення на інших заводах. Виготовлення ємностей для
перевезення є пріоритетним напрямком
підприємства «Kraft».
Переваги ємностей для перевезення
ТОВ «Крафт Корпорейшн»:
⭈ ємності для перевезення серії AGRO
виготовляються з високоякісного харчового хімічно стійкого поліетилену;
⭈ завдяки спеціальній ударостійкій
сировині і італійській хімічно стійкій арматурі ємності мають високу міцність і герметичність;
⭈ ця ємність має спеціальну форму, яка
витримує сильні коливання рідини під час
перевезення;
⭈ спеціальна запатентована конструкція забезпечує високу міцність і стійкість
під час експлуатації посудин у польових
умовах.
Характеристики ємності для перевезення AGRO:
1. Для виробництва використовується
високоякісний пластик, який відповідає
ISO 9001: 2008.
Рис. 2 – Експозиція компанії «Kraft» на виставці «АгроВесна» 2021
2. Ємності виготовляються відповідно
На сьогоднішній день найчастіше виникає пробле- до ТУ У 22.2-38113547-001:2015.

№ 2 (119) червень 2021 р.

34
3. Матеріал має санітарно-гігієнічний висновок на
контакт з харчовими продуктами і питною водою, УФстійкий, діапазон температур експлуатації -30 + 60 ˚С.
4. Ємність AGRO 2000, 3000 і 5000 комплектується
кришкою з дихальним клапаном, хімічно стійким краном нижнього зливу 63 мм, ременями для кріплення.
5. Виходячи з досвіду розроблення і виготовлення
ємностей для перевезення пропонуємо новинку 2017
року AGRO 10000. Ємність має форму і габаритні розміри, що дають змогу використовувати її для перевезення рідин майже на всіх транспортних засобах з відповідною вантажопідйомністю. Ємність має дві горловини з кришками з повітряним клапаном, комплектується ременями і краном на 2’ або 3’.
6. Додатково може комплектуватися рамою для
встановлення на транспортний засіб, швидкознімними гасильниками хвиль killer wave
7. Гарантія на перевезення 2 роки.
Ємності серії AGRO виготовляються об’ємом від
2000 до 10000 літрів.

«Сільськогосподарська техніка – XXI: моніторинг,
випробування, прогнозування» та інші наукові видання
й рекомендації для аграріїв. Усім зацікавленим відвідувачам експозиції були роздані інформаційні листки з
пропозиціями щодо співпраці за інноваційними проектами та видами діяльності провідних підрозділів
інституту, а також безкоштовно номер журналу
«Техніка і технології АПК».

Рис. 5 – Павільйон компанії «Бондіолі і Павезі»

Рис. 4 – Експозиція компанії БТУ-Центр

Компанія «БТУ-Центр» (рис. 4) представляла на
виставці ефективні біопрепарати для рослинництва як
для промислового сектора, так і для невеликих присадибних ділянок, а також кормові добавки для тваринництва.
ТОВ «Вольф Систем» експонувало обладнання для
зберігання різних рідин, комплексів для утримання
тварин, птиці, розведення коней, пропонувало рішення для відпочинку та активного спорту. «Вольф
Систем» також займається вузькоспеціалізованим
будівництвом приміщень для кіз, овець та кроликів.
Елементну базу широко представляла компанія
«Бондіолі і Павезі» (рис. 5) та пропонувала відвідувачам виставки карданні передачі, розпилювачі до
обприскувачів, насосне обладнання, редуктори, елементи сервоконтролю та іншу широку гаму запасних
частин.
На виставці «Зернові технології 2021» експозиція
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого (рис. 6), представила
розробки інституту:
- інноваційний проект «Біоенергетичний конвеєр»;
- «Фахове тестування сільськогосподарської техніки»;
- «Науково-виробничий журнал «Техніка і технології
АПК».
Також на виставці реалізовувались посібники серії

№ 2 (119) червень 2021 р.

Рис. 6 – УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого на виставці
«Зернові технології» 2021

Наукові співробітники та спеціалісти установи
взяли участь у цілій низці бізнес-заходів, які відбулися
в рамках виставок.
Висновки. Бізнес-життя країни поступово відновлюється, про це свідчить активна робота на стендах
учасників та високий інтерес до заходів ділової програми. А разом із цим загориться зелене світло аграрним виставковим заходам, форумам, конференціям.
Адже вони у всі часи залишаються інноваційним драйвером як для агробізнесу, так і економіки загалом.
Огляд виставки «АгроВесна» 2021 показав, що в
процесі розвитку галузей тваринництва і виробництва
кормів в Україні відбувається наповнення ринку сучасною технікою та обладнанням як вітчизняного, так і
закордонного виробництва.
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Аннотация. В статье приведена информация о
сельскохозяйственной
технике
на
выставке
«АгроВесна 2021», которая охватывает такие выставки: «Зерновые технологии», «Agro Animal Show» и
«Овощи. Фрукты. Логистика». Выставка проходила с
16 по 18 февраля этого года в Международном выставочном центре в Киеве. Организатор выставки - ООО
«Киевский международный контрактовый ярмарок».
Бизнес-программа выставок содержала более 10
бизнес-мероприятий: конференции, семинары, практикумы. Тематика деловой программы включала
семеноводство, нишевые сельскохозяйственные
культуры, альтернативную энергетику, биоэнергетическую технологию, ИТ решения для агросектора.
Около 11000 посетителей осмотрели 282 экспозиций
из Украины и других 11 стран-участниц.

Kiev. The organizer of the exhibition is Kyiv International
Contract Fair LLC. The business program of the exhibitions included more than 10 business events: conferences, seminars, workshops. Topics of the business program included seed production, niche crops, alternative
energy, bioenergy technology, IT solutions for the agricultural sector. About 11,000 visitors viewed 282 exhibits
from Ukraine and 21 other participating countries.

Стаття надійшла до редакції 20 квітня 2021 р.

Summary. The article provides information about
agricultural machinery at the exhibition "AgroVesna
2021", which includes the following exhibitions: "Grain
Technologies", "Agro Animal Show" and "Vegetables.
Fruits. Logistics ". The exhibition lasted from 16 to 18
February this year at the International Exhibition Center in
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ВИПРОБУВАНО в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Горизонтальна ємність для перевезення AGRO 5000
Призначення і технічний опис
Горизонтальна ємність для перевезення
AGRO 5000 призначена для зберігання і
транспортування рідких, в’язких, порошкоподібних, гранульованих, хімічних і харчових
продуктів.
Ємність для перевезення AGRO 5000
виготовлена із поліетилену завтовшки 12 мм
у формі ангара з горловиною у верхній части-

ні. Кришка горловини оснащена дихальним
клапаном, який, скидаючи надлишковий
тиск, запобігає деформації стінок і руйнуванню цистерни. У протилежній від горловини
стінці встановлено кран для зливання рідких
речовин, які дозволені для перевезення у цій
тарі. У комплект входять ремені для закріплення цистерни на транспортному засобі.

Технічна характеристика за результатами випробувань
Показники призначення

Протокол випробувань № 2524
/1103-2020 від 15. 12. 2020 р.

- Габаритні розміри ємності без кришки, мм:

2360 х 2140 х 1600

- Габаритні розміри ємності з кришкою, мм:

2360 х 2140 х 1720

Виробник

30

ТОВ «Крафт Корпорейшн»
(49057, Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро,
проспект Богдана
Хмельницького, 153
тел. 0563736526)
Особливості конструкції:

Висота розташування крана, мм
Діаметр отвору крана, мм

50

Ширина горловини, мм

450
Показники якості роботи

Зручність заповнення цистерни водою

Зручно

Зручність відбору води з ємністю

Зручно

Втрати води під час пересування із 100-відсотковим заповнення, %
- по бездоріжжю
- по дорогах загального призначення

0
0

Втрати води під час пересування із 66-відсотковим заповнення, %
- по бездоріжжю
- по дорогах загального призначення

0
0

Показники надійності
Коефіцієнт готовності

1,0

Горловина ємності з кришкою

Економічні показники
Ціна ємності, грн

14870

Річні експлуатаційні витрати, грн

2069,2

Коротка інформація про технологічний процес
Для зберігання рідких, в’язких, порошкоподібних, гранульованих, хімічних і харчових
продуктів ємність встановлюють на горизонтальну підвищену на 40-50 см платформу,
встановлену на твердому покритті.
Для транспортування ємність встановлю-

ють на транспортний засіб і фіксують від
пересування ременями. Ємність заповнюють речовиною та закривають кришкою.
Вивантажують необхідну кількість речовини з
ємності через пластмасовий кран нижнього
зливання.

Зливний кран на цистерні

Коментарі до результатів випробувань
Конструкція ємності. Ємність виготовлена з поліетилену завтовшки 12 мм у формі
ангара. Поверхні виробу мають заокруглену
форму. На них відсутні гострі кути, краї,
задирки та поверхні з нерівностями, які
можуть спричинити травмування персоналу. Внутрішня поверхня горловини і кришка
мають різьбу, чим забезпечується герметичність і виключається самовідкривання.
Кришка оснащена дихальним клапаном,
який запобігає виникненню надлишкового
тиску, наприклад, під сонцем.
Виконання технологічного процесу.
Ємність забезпечує зберігання води під час
транспортування по бездоріжжю та дорогах
загального призначення з 100- та 66- відсотковим заповненням. Герметичність конструкції та щільне закривання кришки
забезпечує повне зберігання води у цистер-

ні. Надійне кріплення зливного крана не
допускає підтікання води.
Безпека. Ємність відповідає вимогам
ДСТУ EN 614-1, ДСТУ EN 953, ДСТУ EN
1005-2 та ДСТУ ISO 3600 стосовно її конструкції.
Якість та технічний рівень виготовлення . Якість виготовлення ємності та її
складових – задовільна. Пошкодження
захисного покриття – відсутнє.
Показники надійності. Надійно виконує технологічний процес зберігання і
транспортування рідких речовин.
Економічні показники. За умови урахування тривалості та кількості циклів у рік
річні експлуатаційні витрати становлять
2069,20 грн.
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Розміщення ємності на автомобілі

Висновки за результатами
випробувань
У результаті проведених випробувань
встановлено, що ємність для перевезення AGRO 5000 задовільно виконує
технологічний процес зберігання і
транспортування рідких речовин, а
показники якості роботи перебувають
у межах вимог технічних умов, що
підтверджує доцільність її застосування.
Конструкція цистерни за показниками
безпеки та ергономічності відповідає
вимогам ДСТУ EN 614-1, ДСТУ EN 953,
ДСТУ EN 1005-2 та ДСТУ ISO 3600.
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого рекомендує включити ємність для перевезення серії AGRO до Державного реєстру
технічних засобів для агропромислового комплексу.
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Ямкокопач навісний «Бур» та його модифікації
Призначення і технічний опис
Ямкокопач призначений для копання циліндричних ям різного діаметру на задану глибину під
саджанці лісових та плодових дерев, а також кущових
ягідників. Ямкокопач також можна використовувати
для копання ям під стовпці для огорожі.
Ямкокопач складається з редуктора, бура, кронштейна кріплення бура, болта регулювання кута
нахилу бура, амортизувальної пружини, тяги регулювання положення бура, головної рами, триточкового

механізму навішування, опорних лап, болтів кріплення опорних лап, опорного механізму регулювання
глибини буріння, болтів кріплення механізм регулювання, кожуха вала приймання потужності.
На рамі розміщені точки механізму навішування,
тягою та кронштейном прикріплений редуктор з
буром, також приварені гнізда, до яких болтами кріпляться відповідно опорні лапи та опорний механізм
регулювання глибини буріння.

Технічна характеристика за результатами випробувань
Показники призначення
Тип машини

навісний

Агрегатування, потужність трактора, кВт. (марка)

Т-25

Глибина буріння,мм

500

Продуктивність за основним часом,ям/год.

75

Протокол
державних випробувань
№ 2452/1503-02-2020

Показники транспортабельності
Маса, кг

152

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

1350
1050
1900

Показники якості роботи
Середня глибина ями, см

Виробник
ФОП "Іванів О. М."
Україна
с. Волиця Радехівський р-н
Львівсська обл.
тел./факс: (03255) 2-29-07

49

Середній діаметр ями, см

25

Час викопування ями, с

28

Вологість ґрунту, % , в шарах, см(від 0 до 10 мм включно)

18,3

Твердість ґрунту,%, в шарах,см (від 0 до10 включно)

1,8

Показники надійності
Коефіцієнт надійності технологічного процесу

1

Коефіцієнт використання змінного часу

0,75

Енергетичні показники
Питомі енерговитрати, кВт.год. /га

0,16

Питома витрата палива за основним часом, кг/га

0,04

Коефіцієнт використання експлуатаційної потужності двигуна, %

47

Економічні показники
Річні сукупні витрати, грн.

49650,00

Річні прямі експлуатаційні витрати, грн

34525,00

Річний економічний ефект, грн

6216,00

Коротка інформація про технологічний процес
Під час заїзду на поле ямкокопач переводиться із транспортного положення в робоче.
Після заїзду в рядок механізатор опускає ямкокопач і вмикає ВВП, під дією власної маси та
гвинтової різьби бура він заглиблюється в ґрунт

на встановлену глибину. Викопавши яму, бур
підіймається вище рівня поверхні ґрунту, машина переїжджає до наступного місця буріння ями.
Далі технологічний процес повторюється.

Висновки за результатами
випробувань

Результати державних приймальних випробувань показали, що ямкокопач навісний «Бур-2» відповідає
характеристикам, встановленим
організацією-виготовлювачем.
Ямкокопач виконує технологічний
процес згідно з призначенням, має
задовільні експлуатаційно-технологічні показники, показники якості виконання технологічного процесу і відповідає вимогам НД.

Коментарі до результатів випробувань
Продуктивність. Хороша – 75 ям/год
Транспортабельність. Транспортування агрегатів утруднень не викликає.
Елементи конструкції. Ямкокопач складається з редуктора, бура, кронштейна кріплення
бура, болта регулювання кута нахилу бура, амортизувальної пружини, тяги регулювання положення бура, головної рами, триточкового механізму
навішування, опорних лап, болтів кріплення опорних лап, опорного механізму регулювання глибини буріння, болтів кріплення механізм регулювання, кожуха вала приймання потужності.
На рамі розміщені точки механізму навішу-

вання, тягою та кронштейном прикріплений
редуктор з буром, також приварені гнізда, до яких
болтами кріпляться відповідно опорні лапи та
опорний механізм регулювання глибини буріння.
Ергономічні показники. Відповідають вимогам ССБП.
Якість роботи. Задовільна.
Показники надійності. Хороші. Відмов не
виявлено.
Експлуатаційні показники. Задовільні.
Економічні показники. Прямі експлуатаційні
витрати на 1 га становлять 4,11 грн.
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Львівська філія УкрНДІПВТ
ім. Л. Погорілого рекомендує внести
ямкокопач навісний «Бур» та його
модифікації виробництва
ФОП „ Іванів О. М.” до Державного
реєстру технічних засобів для агропромислового комплексу України.
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Дощувальна машина фронтальної дії із забором води
з відкритого каналу марки «WESTERN»
Призначення і технічний опис
Дощувальна машина фронтальної дії з
забором води з відкритого каналу марки
«Western» призначена для поливу дощуванням
зернових, кормових, технічних та овочевих
культур, включаючи високостеблеві. Привод
пересування машин – електромеханічний.
Машини можуть застосовуватися у всіх ґрунтово-кліматичних зонах, де є необхідність у

зрошенні.
Дощувальна машина складається з: центрального водоприймального візка з автономною енергосиловою установкою, водопровідного трубопроводу фермової конструкції з
дощувальними насадками, самохідних опорних візків, систем автоматичного управління
рухом, сигналізації та захисту від аварійних
ситуацій, водозабірного обладнання.

Технічна характеристика за результатами випробувань
Показники призначення
багатоопорна, електрифікована,
фронтальної дії, із забором води з
відкритого каналу

Тип машини
Робоча ширина захвату, м

1,93-0,06

Виробник
Україна, м. Харків
ТОВ «Варіант Агро Буд»

2,04
1,93

Особливості конструкції

810,0

Середня швидкість руху останнього візка, м/хв
Продуктивність, за годину (m = 300 м3/га), га/год:
– основного часу
– змінного часу
Показники транспортабельності
Габаритні розміри, м:
– довжина
– ширина
– висота

Протокол
Протокол випробувань № 24730607-03-2020 від 12 серпня 2020
року

795,8
17,4
6,1
Показники якості роботи

Витрати води, л/с

170,0

Коефіцієнт ефективного поливу

0,89

Середня інтенсивність дощу, мм/хв

0,87

Середній діаметр краплі, мм

0,9
Показники надійності

Щозмінний оперативний час технічного обслуговування, год.

0,54

Коефіцієнт готовності

1,0
Енергетичні показники

Питомі витрати пального, л/га

11,47
Економічні показники

Прямі експлуатаційні витрати, грн/га

544,01

Затрати праці, люд.-год./га

0,52

Кількість обслуговуючого персоналу, осіб

1

Коротка інформація про технологічний процес
Технологічний процес, який виконує
дощувальна машина «Western», складається
з таких операцій: підготовка до роботи, пуск,
робота на заданому режимі, зупинка.
Підготовка машини до роботи полягає в
запуску дизельного двигуна та заповненні

водою всмоктувальної лінії і занурювальним
електронасосом.
Пуск машини та вибір режиму роботи
здійснюється безпосередньо з панелі шафи
управління машиною.

Коментарі до результатів випробувань
Елементи конструкції. Елементи конструкції (опорні візки, водопровідний трубопровід дощувальної ферми та ін.) відповідають вимогам експлуатаційної документації
Конструкційні особливості. Важільна
система управління рухом проміжних опорних візків забезпечує сталу роботу системи
синхронізації візків у лінію.
Якість роботи. Машина надійно виконує
технологічний процес з хорошими показниками якості. відповідає вимогам технології
зрошування способом дощування.
Показники надійності. Надійність конструкції машини достатньо висока та відпові-

дає вимогам НД з коефіцієнтом готовності –
1,00.
Експлуатаційні
показники.
Експлуатаційно-технологічні показники машини відповідають агротехнічним вимогам.
Енергетичні показники. За енергетичними показниками дощувальна машина стабільно виконує технологічний процес, маючи
при цьому задовільні показники щодо витрат
палива та відповідності двигуна і генератора
навантаженню.
Економічні показники. Прямі експлуатаційні витрати становлять 544,01грн./га.
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Шарнірне з’єднання колісного
редуктора

Висновки за результатами
випробувань
За результатами випробувань дощувальної машини фронтальної дії з
забором води з відкритого каналу
марки «Western» визначено, що вона
має достатньо високий технічний
рівень.
Машина стабільно виконує технологічний процес із показниками призначення, якості роботи і надійності, які
відповідають вимогам до широкозахватних дощувальних машин фронтальної дії із забором води з відкритого каналу. За показниками безпеки та
ергономічності праці дощувальна
машина відповідає вимогам чинних
нормативних документів.
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Дощувальна машина фронтальної дії
із забором води від гідрантів марки ШФДМ
Призначення і технічний опис
Дощувальна машина фронтальної дії із забором води від гідрантів марки ШФДМ призначена
для поливу дощуванням зернових, кормових, технічних та овочевих культур, включаючи високостеблі.
Дощувальна машина складається із силового
водоприймального візка з автономною енергосиловою установкою, водопровідного трубопроводу
з дощувальними насадками, самохідних опорних
візків, системи управління рухом, сигналізації та
захисту від аварійних ситуацій, водоподавального
гнучкого шланга.
Cиловий візок у формі піраміди складається із
чотирьох стояків, встановлених на двох балках

трубчатого перерізу. Для жорсткості конструкції,
стояки поперечними кутниками з’єднані між
собою болтами. На силовому візку встановлена
енергосилова установка (дизель-генератор),
паливний бак, головний пульт управління машиною (розташований у шафі), стояк для підводу
води, водозабірні вузли, пульт управління дизельгенератором, дві штанги з напрямними лижами та
з приладами лінійного управління машиною по
борозні, гнучкий водоподавальний шланг.
Водогін, зібраний з шарнірно з'єднаних між
собою восьми прогонів-ферм та консолі, призначений для транспортування зрошувальної
води вздовж машини та підводу її до дощувальних
насадок.

Протокол
Протокол випробувань
№ 2495/0608-03-2020 від 22
вересня 2020 року

Технічна характеристика за результатами випробувань
Показники призначення
багатоопорна, електрифікована,
фронтального переміщення, із забором води шлангом від гідрантів
450

Тип машини

Робоча ширина захвату, м
Продуктивність, за годину (m = 600 м3/га), га/год.:
– основного часу
– змінного часу
Показники транспортабельності
Габаритні розміри, м:
– довжина
– ширина
– висота
Показники якості роботи
Витрати води, л/с
Коефіцієнт ефективного поливу
Коефіцієнт рівномірності зрошення, %
Середня інтенсивність дощу, мм/хв.
Середній діаметр краплі, мм
Показники надійності
Щозмінний оперативний час технічного обслуговування, год
Коефіцієнт готовності
Енергетичні показники
Питомі витрати пального (m = 600 м3/га), л/га
Коефіцієнт використання потужності двигуна
Економічні показники
Прямі експлуатаційні витрати, грн/га
Затрати праці, люд.-год./га
Кількість персоналу, осіб

0,48
0,46

Особливості конструкції

448,7
8,5
4,3
80
0,98
90,9
0,67
0,65

Загальний вигляд дощувальної ферми
в роботі

0,40
1,0
3,75
0,55
606,22
2,17
1

Коротка інформація про технологічний процес
Технологічний процес, який виконує дощувальна машина ШФДМ, складається з підготовки до пуску, пуску, роботи в заданому режимі,
зупинки. Підготовка машини до пуску полягає у
приєднанні гнучкого шланга до гідранта, відкриття його і заповнення водогону машини. Пуск
машини і програмування режиму роботи вико-

Виробник
Україна, м. Харків
ТОВ «Варіант Агро Буд»

Загальний вигляд силового візка
дощувальної машини

нується
на головному пульті управління.
Електричний струм, який виробляється генератором, подається по кабельних з’єднаннях на
пульт управління та прилади управління центрального візка і далі на прилади управління
мотор-редукторів опорних візків.

Коментарі до результатів випробувань
Елементи конструкції. Елементи конструкції (опорні візки, водогін дощувальної ферми та
ін.) відповідають вимогам експлуатаційної документації.
Конструкційні особливості. Важільна
система управління рухом опорних візків не
передбачає застосування тросів керування і
проста за конструкцією, що зменшує трудомісткість монтажу, а також забезпечує сталу роботу системи синхронізації візків у лінію.
Якість роботи. Машина надійно виконує
технологічний процес із хорошими показниками
якості, відповідає вимогам технології зрошуван-

ня способом дощування.
Показники надійності. Надійність конструкції машини достатньо висока та відповідає
вимогам НД, коефіцієнт готовності – 1,00.
Експлуатаційні показники. Експлуатаційнотехнологічні показники машини відповідають
агротехнічним вимогам.
Енергетичні показники. За енергетичними
показниками дощувальна машина стабільно
виконує технологічний процес.
Економічні показники. Прямі експлуатаційні витрати становлять 726,88 грн/га
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Висновки за результатами
випробувань
За результатами випробувань можна
зробити висновок, що пристрій технічно надійний, якість виконання технологічного процесу хороша, експлуатаційні якості і технічний рівень
роблять цю машину ефективною в у
галузі зрошувального землеробства.
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Доїльна зала типу ялинка EUROCL ASS 1200
Призначення і технічний опис
Доїльна зала типу Ялинка EUROCLASS 1200
призначена для машинного доїння корів за їх
безприв’язного утримання, автоматичного
додоювання, обліку кількості видоєного молока
від кожної корови, транспортування молока по
молокопроводу, виведення молока з-під вакууму, фільтрації з подальшим транспортуванням
його в контейнер для охолодження та зберігання.
Доїльна зала типу Ялинка EuroClass 1200 з
формулою секцій 2 Х 7 складається з таких

основних елементів: металевого каркаса двох
паралельно-прохідних секцій з вхідними та
вихідними воротами виготовленими з 2-дюймових труб, вакуум-проводу, молокопроводу,
доїльних апаратів, електронних пристроїв керування доїнням DemaTron 70, системи зняття
доїльних апаратів, молокоприймача, автомата
промивання, вакуумної установки, комп’ютерної системи керування стадом Дейрі План С21,
до якої під’єднані електронні пристрої керування
доїнням DemaTron 70.
Протокол випробувань
№ 2497/1104-01-2020
від 23 вересня 2020 р.

Технічна характеристика за результатами випробувань
Показники призначення
Вид роботи

Доїння корів

Кількість корів, яку обслуговувала установка, гол.

220

Частота пульсації змінного вакууму, яку утворюють пульсатори, імп./хв

64,5

Робочий вакуумметричний тиск, кПа

43,7

Встановлена потужність, кВт

19,15

Виробник
Німеччина
Фірма GEA (ФРН)
Особливості конструкції

Показники якості роботи
Загальний час доїння однієї корови, хв

5,07

Якість отриманого молока, ґатунок

Екстра

Середня інтенсивність молоковиведення загалом за доїння, кг/хв

2,35

Максимальна інтенсивність молоковиведення, кг/хв

4,49

Показники надійності
Коефіцієнт готовності

1,0
Енергетичні показники

Споживана потужність, кВт

13,99

Питомі витрати електроенергії на одне короводоїння, кВт•год/ короводоїння

0,131

Пристрій керування доїнням
DemaTron 70

Економічні показники
Річні експлуатаційні витрати, грн/гол

4247

Персонал, осіб

2

Коротка інформація про технологічний процес
Корів з корівника впускають до накопичувального майданчика, який розташований
перед доїльним залом. Через впускні ворота
корів впускають у групові станки групами за
кількістю місць для доїння. Під час руху корів
спеціальні датчики визначають номери тварин і
надсилають цю інформацію на пристрої керування доїльним процесом.
Корови на доїльних місцях в секції стають під
кутом 30о до траншеї операторів. Оператори
обмивають вим’я корів теплою водою, виконуючи одночасно масаж вимені. Далі вим’я просушують серветкою і надягають стакани доїльних
апаратів на дійки вимені.

Доять корів автоматично через пристрої
керування доїнням, які забезпечують додоювання та оптимізують функцію зняття доїльних апаратів.. На табло дисплеїв пристроїв керування
доїнням доїльних місць висвітлюється інформація про доїння кожної корови.
Видоєне молоко по молокопроводу надходить в танк-охолоджувач, розташований у приміщенні молочної.
Після закінчення доїння всього стада корів
доїльні апарати встановлюють на промивальні
пристрої і вмикають автомат промивання, який
промиває апарати під дією вакууму за встановленою програмою.

Коментарі до результатів випробувань
Транспортабельність. Обладнання придатне для транспортування всіма видами
транспорту.
Елементи конструкції. Відзначається задовільною якістю виготовлення доїльної зали, має
сучасний дизайн, сконструйована з урахуванням
ергономічних вимог.
Конструкційні особливості. У конструкції
складових доїльної зали застосовані прогресивні інженерно-конструкторські рішення, доїння
корів здійснюється автоматично. Контроль за
технологічним процесом виробництва молока
та керування ним здійснюється комп’ютерною
системою керування стадом Дейрі План С21, що
забезпечує високу якість виконання технологічного процесу, а також сучасні ергономічні вимоги.
Якість роботи. Оцінка якості отриманого
молока показала, що застосування доїльної

зали дає змогу отримувати молоко екстра
ґатунку.
Показники надійності. Якість виготовлення складових частин доїльної зали забезпечує
достатній рівень надійності, за період випробувань відмов не відмічено.
Експлуатаційні показники. Доїльна зала
здійснює механізацію технологічного процесу
виробництва молока, забезпечуючи доїння однієї
корови за 5,07 хв.
Енергетичні показники. Коефіцієнт використання потужності свідчить про оптимальний
підбір електрообладнання доїльної зали.
Економічні показники. Річні експлуатаційні
витрати складають 4247 грн/гол.
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Автомат промивання

Висновки за результатами
випробувань
За результатами випробувань встановлено, що доїльна зала типу Ялинка
EuroClass 1200 надійно виконує технологічний процес машинного доїння
корів за їх безприв’язного утримання і
забезпечує отримання молока вищого
ґатунку. За результатами оцінювання
безпеки та ергономічності конструкції
доїльної зали встановлено, що вона
відповідає вимогам ДСТУ EN 12100 та
ДСТУ 60204-1, що є доказовою базою
відповідності її Технічному регламенту
безпеки машин та Технічному регламенту низьковольтного електричного
обладнання. УкрНДІПВТ
ім. Л. Погорілого вважає, що застосування доїльних залів типу Ялинка
EuroClass 1200 доцільне й ефективне
в господарствах з безприв’язним
утриманням корів у різних регіонах
України і рекомендує включити їх до
Державного реєстру технічних засобів
для агропромислового комплексу.
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Зерносушарка моделі Stela AgroDry MDB-XN 4/15-SU
Призначення і технічний опис
Зерносушарка моделі Stela AgroDry MDB-XN
4/15-SU, чотириколонна, шахтного типу, безперервної дії з активною рекуперацією і відцентровими сепараторами для очищення відпрацьованого повітря від пилу, призначена для використання в складі зерносушильних комплексів для
сушіння зерна та насіння різних сільськогосподарських культур в усіх кліматичних зонах та
зернових регіонах світу. Основні частини зерносушарки: рама, накопичувальний бункер,
сушильні секції, витяжні вентилятори, відцентрові сепаратори, вентилятори рекуперації,
плоский газовий пальник, розвантажувальний
механізм, механічні жалюзі повітря, сервісні
люки та пневматична система, в яку входить
повітряний компресор, пневматично керовані
клапани відпрацьованого повітря та повітря
рекуперації. Радіальні витяжні вентилятори призначені для «протягування» технологічного

повітря через сушильні секції шахти сушарки.
При цьому повітря підводиться до центра
робочого колеса, переміщається через робоче
колесо і виводиться через відвідний канал.
Відцентрові сепаратори використовуються в
центрифугальній системі пиловидалення. Вона
працює за принципом багатоступінчастого відцентрового сепаратора. Осьові вентилятори
призначені для переміщення теплоагента в
системі рекуперації, яка призначена для повторно використання відпрацьованого теплого
повітря в процесі сушіння. Таким способом економиться теплоагент і зменшується використання пального. Тепле відпрацьоване повітря
використовується лише з нижніх секцій зерносушарки, бо там зерно найсухіше і повітря менш
насичене вологою. Пневмосистема призначена
для приведення в дію пневматичними циліндрами механізму вивантаження зерна і клапанів
повітря зерносушарки.

Технічна характеристика за результатами випробувань
Показник
Місткість шахти сушарки, тонн

Значення показника
317

Витяжний вентилятор:
- кількість х потужність, шт. х кВт
- марка та тип
- потужність приводного електродвигуна, кВт
- продуктивність витяжного вентилятора, м3/год
- максимальна частота обертання, об/хв:

4 х 90
RVN 1400, радіальний
90
105000
1000

Вентилятори системи рециркуляції:
- марка та тип вентилятора
- кількість та потужність приводних електродвигунів, шт. х кВт
- продуктивність вентилятора, м3/год

Протокол випробувань
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Виробник
Україна
Компанія
Stela Laxhuber GmbH
(Німеччина)

AVEB 1030, осьовий
4 х 22
49000
Плоский газовий пальник

Джерело спалювання палива
Марка пальника

Roses & Wayler

Тип палива

Зріджений газ

Номінальна теплова потужність пальника, кВт
Прямий чи непрямий нагрів
Теплоносій
Мінімальне споживання газу, м3/год

18900
Прямий
Зріджений газ
200

Коротка інформація про технологічний процес
Зерно, яке підлягає висушуванню, подається в накопичуваль-ний резервуар конвеєром
над шахтою сушарки і висипається під впливом
сил гравітації на нижній рівень, звідки потім
вивантажується порціями через розвантажувальний пристрій. Процеси заповнення і вивантаження сушарки зерном відбуваються безперервно через регулярні інтервали, тривалість
яких налаштовується. Повітря всмоктуться
через шахту сушарки витяжним вентилятором
діагонально відносносно напрямку руху зерна з
шахти гарячого повітря в шахту відпрацьованого
повітря. Гаряче повітря засмоктується у верхню
частину і зерно при цьому сушиться, а прохолодне повітря спрямовується в нижню частину і
гаряче зерно – охолоджується. Свіже повітря,

яке надходить у сушарку, змішується з використаним повітрям, яке виходить з охолоджувальних елементів. Отже тепло, яке збереглося в
сушильному продукті, використовується далі в
процесі сушіння –відбувається так звана рекуперація тепла і внаслідок цього забезпечується
економія теплоагента, а значить і енергії. Тепле
повітря
проходить
крізь
сипуку
масу
продукту/зерна, забирає при цьому вологу і
витяжним вентилятором викидається назовні.
Забруднене пилом повітря очищається і виводиться назовні відцентровим сепаратором. Пил
відводиться по трубах у пиловий бункер або в
мішки. Сушарка використовується в складі технологічних комплексів сушіння зерна.

Коментарі до результатів випробувань
Енергозабезпечення норії. Від електромережі з напругою 380 В.
Транспортабельність. Сушарка до місця
монтажу транспортується в демонтованому стані.
Якість роботи. Продуктивність сушіння
зерна кукурудзи (за зниження вологості зерна з
26 до 14 % – 60 т/год. Дроблення зерна кукурудзи в процесі руху зерна через сушарку – 0,6 %.

Показники надійності. Відмов не відмічено.
Експлуатаційні показники. Проводити технічне та технологічне обслуговування зручно.
Експлуатаційно-технологічні показники мають
достатній рівень.
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Висновки за результатами
випробувань
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
рекомендує включити зерносушарку моделі Stela AgroDry MDBXN 4/15-SU до Державного
реєстру технічних засобів для
агропромислового комплексу
України
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Теплогенератор ТГБ-0,35
Призначення і технічний опис
Теплогенератор ТГБ-0,35 призначений
для використання в системах повітряного
опалення для обігрівання промислових і
побутових приміщень, для сушіння лікарських трав, у складі зернових та овочевих сушарок, а також сушильних камер для сушіння
дров, розрізних та інших пиломатеріалів і
може використовуватись в усіх кліматичних
зонах України. У базову комплектацію тепло-

генератора входять: топка з вертикально
вбудованим теплообмінником, головний
вентилятор подачі теплового агента, з'єднувальний газохід, бункер-живильник завантаження палива (стружка деревини, пелети або
інша біомаса), вентилятор основний (димосос), труба димова, шафа управління з
системою автоматичного регулювання температури.

Технічна характеристика за результатами випробувань
Показник

Значення показника

Подача біопалива в топку теплогенератора:
- дрова
- дрібні фракції (пелети, стружка, зерновідходи)

у ручному режимі
з бункера-живильника механізовано

Регулювання температури повітряного потоку

автоматичне

Зовнішній циліндр-корпус теплообмінника:
- діаметр, мм
- матеріал корпусу
- товщина стінки корпусу, мм

1300
Нержавіюча гарячекатана сталь перехідного класу
3

Теплообмінник:
- тип
- площа теплообміну, м2
- температура, oС

Канальний
19
950

Система подачі нагрітого повітря до місця
використання:
- потужність електродвигуна вентилятора, кВт
- частота обертання, об/хв

Примусова
2,2
1390

КПД теплогенератора, %
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Виробник
Україна
Вінницьке приватне
виробничо-комерційне
мале підприємство
«ЛОТІРОН»
(ВПВКМП «ЛОТІРОН»)

85

Габаритні розміри - висота, мм

3100

Коротка інформація про технологічний процес
Принцип роботи теплогенератора полягає у спалюванні біопалива органічного
походження, отриманого в сільськогосподарському виробництві та лісовому господарстві, нагріванні отриманим теплом в
керованому температурному режимі зі встановленою продуктивністю повітря до
необхідної температури і подачі його в зернові сушарки для сушіння продовольчого або
фуражного зерна, насіння овочевих бобових
та олійних культур, зерна кукурудзи, інших
сільськогосподарських культур. Увімкнення
головного вентилятора, який подає нагріте
повітря до сушильної системи, створює розрідження у верхній торцевій частині кожуха
теплообмінника з отвором великого діаметра. Внаслідок цього обумовлюється надходження атмосферного, так званого холодного
повітря в теплогенератор, а саме у вертикальні труби, розміщені між зовнішньою і
внутрішньою стінками теплообмінника.
Вентилятор піддування атмосферного повіт-

ря нагнітає холодне атмосферне повітря в
топку через канали піддування. Під час згорання біопалива в топці на колосниковому
днищі утворюється тепло, яке разом з вихідними газами, проходячи між вертикальними
трубами, по яких рухається холодне повітря,
нагріває повітря у вертикальних трубах.
Звідси нагріте повітря надходить до головного вентилятора, який подає його в газогін та в
сушарку або в приміщення. Запускаючи теплогенератор у роботу, насамперед необхідно
увімкнути головний вентилятор. Біопаливо
розпалюється вручну. Потім вмикається вентилятор піддування повітря і подача біопалива з бункера-живильника. Подача палива і
необхідної кількості повітря регулюються
резистором і заслінками. Після виходу топки
на стабільний режим горіння, виставляють
необхідну температуру на виході з агрегата.
Потім агрегат переводять в автоматичний
режим.

Коментарі до результатів випробувань
Транспортабельність. Теплогенератор до
місця призначення транспортується в демонтованому стані.
Енергозабезпечення. Від електромережі з
напругою 380 В.
Якість роботи. Теплова продуктивність (від

спалювання пелет з лушпиння соняшника) –
350 кВт (0,30 Гкал/год.). Витрати палива –
65 кг/год.
Показники надійності. За наробітку
1800 годин відмов не відмічено.
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Висновки за результатами
випробувань

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого рекомендує включити теплогенератор
ТГБ-0,35 до Державного реєстру технічних засобів для агропромислового
комплексу України
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Теплообмінники повітряні вертикальні серії «КПП»
Призначення і технічний опис
Теплообмінник повітряний вертикальний
КПП-80000 призначений для застосування в
технологіях сушіння зернових, деревини, для
обігріву теплиць, житлових, виробничих і
адміністративних приміщень, обладнаних
системами повітряного опалення, площею
від 300 м2 до 3000 м2 теплом, отриманим від
спалювання вторинних енергоресурсів на
вбудованому пелетному пальнику. У комплект кожного теплообмінника з серії «КПП»
– повітряного вертикального входять: корпус
теплообмінника повітряного вертикального,
теплообмінник із вбудованим пелетним

пальником, бункер для сипкого палива /
пелет, пульт керування, димосос, вентилятори піддування – 1-3 шт. (в залежності від
потужності пальника). Як паливо можуть бути
використані пелети. Футерівка камери згорання надійно захищає металеві елементи
конструкції топки і теплообмінника від впливу
полум’я та високих температур і підвищує
температуру згорання, чим досягається
повне спалювання твердого палива з мінімумом викидів забруднювальних речовин в
атмосферу. Серійне виробництво теплообмінників серії «КПП» розпочато в 2020 році.

Технічна характеристика за результатами випробувань
Показник

Значення показника

Номінальна теплова потужність (залежно від палива), кВт/год
Номінальний тиск нагнітального вентилятора, Па

Від 1250 до 2500
4300

3

Витрата повітря, м /год

10000

Енергоємність, кВт/год

15,3

Максимальна витрата палива (за номінальної потужності), кг/год

500

Номінальна продуктивність нагнітального вентилятора (витрата повітря),
м3/год
Об’єм паливної камери, м3

Протокол випробувань
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Виробник
Україна
ПП «НВТ-ТЕХНОЛОГІЯ»

80000
5,85

Діаметр труби, яка відводить відпрацьовані гази, мм
Розмір вихідного отвору нагрітого повітря, мм

530
1220 х 1220

Димосос

Дн-8

Переріз патрубка, відводу від димососу до димової труби, мм

400 х 300

Довжина димохідної магістралі, мм

2400

Габаритні розміри теплообмінника, мм:
- висота
- довжина
- ширина

8070
7640
5400

Маса, кг

24500

Коротка інформація про технологічний процес
Паливо / пелети подаються в топку теплообмінника механізовано з бункера-накопичувача. В основі бункера знаходиться
шнек, який подає пелети в топку. Необхідна
температура досягається збільшенням або
зменшенням кількості палива / пелет у топці,
подача якого залежить від частоти обертання
шнека, вона змінюється / регулюється
частотним перетворювачем з пульту управління теплообмінника, який об’єднано з пультом керування сушаркою, теплоагент у яку
виробляє та подає теплообмінник. Топка має
колосникове днище, через яке провалюється
попіл від спалюваного твердого палива. Його
вологість не повинна перевищувати 20 %.
Паливо / пелети не повинні мати домішок
нафтопродуктів та залишків пакувальних

матеріалів. Гаряче повітря із залишками продуктів горіння із топки надходить у вертикальний корпус теплообмінника, де розміщена система вертикальних труб із високоякісного жаростійкого металу. Завдяки їм та їхньому компонуванню у просторі корпусу відбувається теплообмін між забрудненими продуктами горіння, гарячим та чистим повітрям,
яке циркулює в трубах. Із труб теплообмінника чисте повітря по теплопроводу надходить
у сушарку. Інтенсивність проходження та
видалення продуктів горіння теплого забрудненого повітря регулюється димососом. Для
зменшення непродуктивної віддачі тепла в
навколишнє повітряне середовище корпус
теплообмінника облицьовано утеплювачем.

Коментарі до результатів випробувань
Енергозабезпечення норії. Від електромережі з напругою 380 В.
Транспортабельність. Теплообмінник до
місця використання в господарство транспортується в демонтованому стані.
Якість роботи. Теплова продуктивність (від

спалюванні пелет з лушпиння соняшника) –
1300 кВт (1,1 Гкал/год.). Витрати палива –
300 кг/год.
Показники надійності. За наробітку
1552 години відмов не відмічено.
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Висновки за результатами
випробувань
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
рекомендує теплообмінники
повітряні вертикальні серії «КПП»,
виробництва ПП «НВТ -ТЕХНОЛОГІЯ», включити до Державного
реєстру технічних засобів для
агропромислового комплексу
України

45

Базовий тягач до універсальної колійної машини
УПМ-1М на базі трактора ХТА-220-10
Призначення і технічний опис
Базовий тягач разом з комплектом змінного
навісного устатковання являє собою універсальну колійну машину (далі – базовий тягач).
Базовий тягач призначений для монтажу на
ньому змінних навісних блоків призначених для
виконання баластних робіт у будівництві й відновленні залізничної колії. Базовий тягач експлуатується на залізничних шляхах з колією
1435 мм і 1520 мм агропромислових комплексів,
промислових підприємств, морських, річкових
портів і на автомобільних дорогах.
Базовий тягач УПМ-1М складається з трактора ХТА-220 з додатково змонтованим навісним обладнанням, яке забезпечує:

− навішення агрегатів і блоків комплексу;
− рух трактора по залізничних коліях
завширшки 1435 мм і 1520 мм;
− гідравлічний привід навісних додаткових
робочих органів;
− автоматичний рух у циклічному режимі;
− живлення електроенергією керувальних
електросистем робочих органів.
Для цього він обладнаний:
− комбінованим залізничним ходом;
− універсальною підвіскою навісних блоків;
− насосним модулем;
− електропневматичним обладнанням
системи циклічного пересування тягача;
− електроустаткуванням.

Технічна характеристика за результатами випробувань
Показники призначення
Тип машини
самохідна
Тип двигуна
ЯМЗ-236
Номінальна потужність к. с. (кВт)
180 (132)
Ширина колії, мм
1520, 1435
Маса, кг
9690
База напрямних котків, мм
4910
Показники транспортабельності
Габаритні розміри, мм:
– довжина по автозчепу
6160
– ширина
2850
– висота на залізничній колії
2860
Транспортна швидкість, км/год
40
Мінімальний дорожній просвіт, мм
400
Максимальна інтенсивність молоковиведення, кг/хв
4,49
Показники якості роботи
Час заїзду на рейки та з’їзду з них, хв
2,45
Мінімальний радіус вписування в криві залізничного шляху
50
виконувалась робота з виправно-підРобота з навісним обладнанням
бивною машиною; нештатних ситуацій не виявлено
Енергетичні показники
Питома витрата палива за час основної роботи, г/(кВт•год.)
від 220 до 245
Експлуатаційно-технологічні показники
Швидкість руху, км/год.:
– у кривих радіусом більше 300 м, а також під час руху через
переїзди і стрілочні переводи
26
–у кривих радіусом менше 300 м, а також під час руху через
переїзди і стрілочні переводи
19
Персонал, осіб
2
Показники надійності
100 (випробувань), 1250 (експлуатуванСереднє напрацювання на відмову, не менше 50, годин
ня) відмов не було
Економічні показники
Амортизаційні відрахування, грн
250800,0
Затрати на поточний ремонт, ТО, грн
387600,0
Затрати на дизельне паливо, грн

32340,0

Прямі експлуатаційні затрати на 1 км, грн/км
Річний економічний ефект від експлуатації тягача УПМ-1М
на базі трактора ХТА-220-10, грн

670,7
168600,0

Коротка інформація про технологічний процес
Установка та з'їзд базового тягача проводиться
машиністом на «нульовому» місці, переїзді, спеціально обладнаній ділянці під керівництвом оператора.
Установка проводиться в такому порядку: за
сигналом помічника (прапорцем, рукою) машиніст
на першій передачі III діапазону (швидкість до
5 км/год) заїжджає на колію рухом уперед, вирівнюючи котки й машину уздовж колій; від переднього гідророзподільника Р2 оператор керує переведенням передніх котків комбінованого ходу на
рейки, стежачи, щоб реборди котків попадали усе-

редину рейкової колії; за сигналом оператора
машиніст рухається вперед, вирівнюючи пневмохід
і котки комбінованого ходу над рейками. Для вирівнювання задніх котків можлива подача команди на
зупинку тягача й рух назад, якщо під час руху вперед можливий схід тягача з рейок; машиніст від розподільника в кабіні тягача керує переведенням на
рейки задніх котків комбінованого ходу; базовий тягач
вирівнюється постановкою пневмоколіс у положення
«прямо», фіксатором керма блокується кермо тягача.
З'їзд виконується у зворотній послідовності.

Коментарі до результатів випробувань
Агрегатування, транспортабельність, елементи
конструкції, конструкційні особливості, якість роботи,

показники надійності, експлуатаційні показники, економічні показники - відповідає повністю сучасному рівню.
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Протокол випробувань
№ 2463/0104-05-2020
від 26.06.2020 р.

Виробник
ТОВ «Спецкран», 61052,
Україна, м. Харків, вул. Велика
Панасівська, 106,
тел 0577244538
Особливості конструкції
Підвіска комбінованого ходу

Задня підвіска

Передня підвіска

Висновки за результатами
випробувань
У результаті випробувань встановлено, що базовий тягач УПМ-1М виробництва ТОВ «Спецкран» забезпечує
виконання технологічного процесу
транспортування вагонів, навантажувально-розвантажувальних робіт, має
достатньо високі експлуатаційні
показники, відповідає вимогам нормативних документів з безпеки праці,
вимогам Настанови з експлуатації
УПМ-1М.00.000.000 НЕ та нормативних документів, які стосуються конструкції виробу.
Результати випробувань можуть бути
розповсюджені на серію базових тягачів до універсальної колійної машини
УПМ-1М на базі тракторів ХТЗ-158,
ХТА-200, ХТА-220.
Харківська філія УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого рекомендує базові тягачі
до універсальної колійної машини
УПМ-1М на базі тракторів ХТЗ-158,
ХТА-200, ХТА-220 для включення в
Державний реєстр технічних засобів,
рекомендованих для застосування в
агропромисловому комплексі України.
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Пам’яті
М И Т Р О Ф А Н О В А Ол е к с а н д р а П е т р о в и ч а
сем, хорошим керівником, порядною,
доброю, завжди усміхненою людиною. Виростив разом з дружиною
Олександрою Сергіївною синів Євгена
та Микиту, діждався онучок.
У нашій пам’яті Олександр
Петрович назавжди залишиться талановитим науковцем, енергійним
керівником, мудрим наставником,
доброзичливим колегою, надійним
порадником та професіоналом своєї
справи. Він мав вагомий авторитет,
до його думки дослухалися колеги по
роботі, близькі та друзі.
Світлий спомин про нього назавжди залишиться у серцях тих, хто його
знав, любив і поважав, хто жив і працював поряд із ним пліч-о-пліч.
Царство небесне та вічна пам'ять.

15 березня 2021 року на 68-му році життя відійшов
у вічність наш колега Митрофанов Олександр
Петрович – директор Південно-Української філії,
заслужений машинобудівник України.
Олександр Петрович народився 18 серпня
1952 року в с. Червоноармійське Білокуракинського
району Ворошиловградської (нині Луганської) області.
Після закінчення у 1975 році Ворошиловградського
машинобудівного інституту та відслуживши рік в армії
Олександр Петрович все своє життя присвятив вітчизняному машинобудуванню – пройшов шлях від інженера-конструктора до директора з якості Херсонського
комбайнового заводу, а з 2006 року беззмінно працював на посаді директора Південно-Української філії
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого.
Багатий технічний досвід, висока кваліфікація та
хороші організаторські здібності сприяли просуванню
Олександра Петровича по службі. Він пишався тим, що
в значній мірі сприяв становленню зернозбирального
комбайна КЗС-9-1 «Славутич» як досконалої, високопродуктивної та експлуатаційно надійної машини, був
співавтором цілого ряду патентів та інших розробок.
Працюючи на посаді директора філії, Олександр
Петрович продовжив свою машинобудівну справу у
напрямку випробування сільськогосподарської техніки, був активним керівником та організатором
науково-дослідних робіт. За це у 2013 році указом
президента України Олександру Петровичу було
присвоєно почесне звання «Заслужений машинобудівник України».
А ще він був люблячим чоловіком, батьком та діду-
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Колектив УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

