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Шановні читачі журналу, партнери та друзі!
Зараз Україна переживає найважчий період за всю історію
незалежності. 24 лютого росія підло напала на нашу державу,
розпочавши загарбницьку війну, яка триває і досі. Окупанти
забрали тисячі людських життів, поламали мільйони доль,
зруйнували усі плани…
Але ми, українці, не здаємося, тримаємось і боремся! Захищаємо своє! За цей час Україна стала героєм для всього вільного
світу, прикладом мужності та гідності.
Аграрна промисловість має продовжувати працювати й в
складні часи, щоб підтримувати економіку України. Сьогодні
на плечах аграріїв продовольча безпека всієї держави. Вони призвичаїлись до важких умов і знаходять варіанти зберігання,
транспортування необхідних ресурсів та попри загрозу власному життю виходять у поле та забезпечують повноцінну
посівну кампанію.
Тож, з впевненістю можна стверджувати, що українські
аграрії — це справжні герої, котрі стоять в одному ряду з військовими наших славних ЗСУ.
Війна внесла корективи і в інформаційний простір. На жаль,
в умовах сьогодення друкована версія журналу «Техніка і технології АПК» виходить дещо з запізненням. Проте, ми приклали усі зусилля, щоб продовжити нашу роботу та донести до
читачів найбільш актуальну та корисну інформацію.
Наше видання також виходить і в електронному форматі,
який ми безкоштовно будемо розсилати нашим партнерам,
передплатникам та фермерським господарствам, він також
буде доступний на нашому сайті для самостійного завантаження та перегляду.
Маємо надію на швидку перемогу та подальші особисті
зустрічі на аграрних заходах.
Ми віримо, що «ЖИТ ТЯ переможе смерть, а СВІТ — темряву!».
Разом до перемоги!
Все буде Україна!
За дорученням редакційної ради журналу
«Техніка і технології АПК»
в.о. директора УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого,
канд. екон. наук
Станіслав ХАЛІН
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НОВИНИ АПК

Сторінка Міністерства аграрної політики та
продовольства України
МІНІСТР АГРОПОЛІТИКИ РОЗПОВІВ ПРО
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ПЕРЕРОБКИ
СІЛЬГОСППРОДУКЦІЇ
Для розвитку переробки с.-г. продукції в Україні
найголовніше — відкриття
ринків на постійній основі
та дешеве фінансування
с.-г. товаровиробників. Ці
дві базові речі спровокують масовий рух підприємців у переробку. Про це розповів Міністр аграрної політики та продовольства України Микола
Сольський.
«Якщо ми візьмемо усі наші зернові та олійні, а
це приблизно 110 мільйонів тонн за минулий рік,
то внутрішнє споживання було 20 мільйонів тонн. Із
90 мільйонів тонн ми переробляли десь 15–20 мільйонів, — це в першу чергу, на шрот, олію, соняшник
та сою. Решта — це продаж зерна. Звичайно частину його можна переробляти», — стверджує він.
У більшості випадків, як говорить Сольський,
легше побудувати завод і зрозуміти який завод треба, аніж потім продати цю продукцію. Тому найважливіше, — це відкриття ринків. «Перший та великий
крок, це Євросоюз. Завдяки керівництву України,
вони оперативно відкрили ці ринки. Зараз треба з
ними допрацювати це питання, щоб вони сказали:
“це не на один рік, а назавжди”. Або ми домовимось
про один текст, який працюватиме вже на увесь час.
Він може бути приблизно такого характеру, що з наступного року ми даємо 30 % чогось, через рік 50 %
і так далі. Але бізнес повинен зрозуміти, що далі це
рішення не буде переглядатися», — зазначив він.
За його словами, ще одна базова річ, яка спровокує масовий рух у переробку, забезпечення з
боку держави аграріїв дешевим фінансуванням.
Потім це дасть хороший результат, адже той, хто
працює в переробці, буде конкурентніший від просто продавця зерна.
«Коли ми говоримо про програми відновлення
в Україні, то там можна вибудувати пріоритети, щоб
у першу чергу спрямовувати кошти на переробку.
І я думаю, що бізнес із задоволенням підхопить ініціативу та зробить, усе що потрібно. Головне, щоб
держава відстояла ринки», — додав Міністр.
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ТАРАС ВИСОЦЬКИЙ РОЗПОВІВ, ЯК КРАЇНИ G7
ПІДТРИМАЮТЬ УКРАЇНСЬКИЙ АГРОЕКСПОРТ
Оскільки українські
морські порти заблоковано, експорт с.-г. продукції
насамперед спрямовується через залізницю або
баржею через дунайські
порти.
Пропускна спроможність цих напрямків до початку війни була незначною: вивозилося максимум
200–250 тис. тонн у місяць. Зараз її треба збільшити
мінімум у десять разів.
Тому лідери ЄС наразі працюють над тим, щоб
сформувати так звані окремі зелені коридори, через які могло б оперативно й безперебійно вивозитися збіжжя з України, яке непотрібне для внутрішнього споживання.
Йдеться про першочерговий пошук зерновозів;
про формування маршрутів, де ці зерновози могли
б пропускатися пріоритетно, а не в умовах загальної черги; про пришвидшення документального
оформлення відповідних товарів, зокрема митної,
ветеринарної та іншої перевірки на кордоні Україна — ЄС у режимі 24/7.
Такі спільні зусилля дадуть змогу нам експортувати хоча б половину від тих обсягів, які йшли через
наші порти. З-поміж іншого, це також допомогло б
українським аграріям підготуватися до нового врожаю, звільнивши внутрішні елеватори. Крім того,
вони б отримали економічно позитивну ліквідність,
що позитивно позначилося б і на економіці загалом, і на нашому обмінному курсі зокрема. І, звісно,
це б зробило значний вклад у продовольчу безпеку
світу, тому що відновилось би постачання суттєвих
обсягів продовольства в різні країни світу. Це зняло
б напругу і з точки зору зростання ціни, і з точки
зору дефіциту харчів, що вже виникає в багатьох
країнах світу.
Адже, до прикладу, з огляду на гальмування експорту пшениці з України Східна Азія почала шукати
альтернативні джерела поставок, зокрема звертатися до Індії, а Індія, переймаючись за власну продовольчу безпеку, обмежила експорт пшениці. І це
тільки перший сигнал.
Перекрити експортні обсяги поставок з України
не вдасться, адже ми за рік разом із переробкою
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могли відправляти в інші країни дуже великі обсяги
агропродукції — до 90 млн тонн.
СІВБА ЯРИХ ЗЕРНОВИХ ТА ЗЕРНОБОБОВИХ
КУЛЬТУР ЗАВЕРШЕНА НА 78 % ВІД ПОКАЗНИКІВ
МИНУЛОГО РОКУ
Посівна в Україні продовжуються. У загальному
результаті ярої пшениці майже 98 % посіяно від показників минулого року, 95 % площ прогнозованих
під ярий ріпак, вже засіяно. Вінницька, Волинська,
Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Київська, Полтавська, Миколаївська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, та Чернівецька області закінчили посівну ярої пшениці. Загалом
сівба ярих зернових та зернобобових культур завершена на 78 % від показників минулого року.
Вінницька, Волинська, Житомирська, Київська,
Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, та Чернівецька області збільшили
площі посіву ярої пшениці від 5 % до 10 %.
На 26.05.2022 року прогнозовані площі посіву
основних ярих сільськогосподарських культур під
урожай 2022 року на контрольованій Україною території складають 14 158,5 тис. га, що на 2 757,8 тис. га
менше від показника минулого року (16 916,3 тис. га).
За даними структурних підрозділів сівбу ярих
культур проводять 23 області України, крім Луганської, практично на всій території якої проходять
бойові дії.
Усіма категоріями господарств посіяно:
• ярої пшениці 189,3 тис. га. (орієнтовно за цей
період в 2021 році було посіяно 175,4 тис. га.);
• ярого ячменю 928,4 тис. га. (орієнтовно за цей
період в 2021 році було посіяно 1 337 тис. га.);
• ярого ріпаку 31,7 тис. га. (всього посіяно у 2021
році 33,2 тис. га.);
• вівса 156,9 тис. га. (орієнтовно за цей період в
2021 році було посіяно 177,9 тис. га.);
• гороху 125,9 тис. га. (орієнтовно за цей період
в 2021 році було посіяно 231,1 тис. га.);
• гречки 57,7 тис. га. (орієнтовно за цей період в
2021 році було посіяно 51,3 тис. га.);
• проса 41,3 тис. га. (орієнтовно за цей період в
2021 році було посіяно 78,1 тис. га.);
• кукурудзи 4 405 тис. га. (орієнтовно за цей період в 2021 році було посіяно 5 140,1 тис. га.);
• цукрових буряків 182,1 тис. га. (орієнтовно за
цей період в 2021 році було посіяно 224,7 тис. га.);
• соняшника 4 267,9 тис. га. (орієнтовно за цей
період в 2021 році було посіяно 6 123,4 тис. га.);
• сої 1 151,7 тис. га. (за цей період в 2021 році
було посіяно 1 219,2 тис. га.);

• картоплі 1 106,9 тис. га (всього посаджено у
2021 році 1 283,1 тис. га.).
За інформацією Держстату сівбу озимих культур
на зерно під урожай 2022 року проведено на площі
7,6 млн га, що на 0,3 млн га менше від показника
2021 року, зокрема:
• озимої пшениці та тритикале посіяно 6,5 млн
га, що 0,3 млн га менше від показника 2021 року,
• жита посіяно 109 тис. га, або на 63 тис. га менше;
• ячменю посіяно 969 млн га, що на 163 тис. га
менше.
Крім того, посів озимого ріпака проведено на
площі 1 млн 414 тис. га, що на 442 тис. га більше від
показника 2021 року.
ЄС НЕ ВИМАГАЄ ЖОДНИХ ВЕТЕРИНАРНИХ
ЧИ ФІТОСАНІТАРНИХ СЕРТИФІКАТІВ, ЯК ДЛЯ
ІМПОРТУ ЗЕРНА, ТАК І ДЛЯ ТРАНЗИТУ ЧЕРЕЗ
КРАЇНИ ЄС
Уряд невпинно працює над покращенням умов
імпорту/транзиту зернових на ринки держав-членів Європейського Союзу. Останнім часом надходять сигнали від операторів ринку про необхідність
надання роз’яснень стосовно належного оформлення відповідних дозвільних документів.
На сьогодні, відповідно до Повідомлення Європейської комісії щодо Шляхів солідарності Україна
– ЄС, законодавство ЄС не вимагає жодних ветеринарних чи фітосанітарних сертифікатів як для імпорту зерна, так і для транзиту через країни ЄС. Як
захід реалізації національної програми контролю
держави-члени ЄС можуть брати зразки для верифікації відповідності з вимогам ЄС щодо імпорту
та присутності на національному ринку. Водночас,
такі контрольні дії повинні базуватись на аналізі
ризиків, бути пропорційними та не дискримінаційними.
Єврокомісія зазначає що зараз, на жаль, такі
перевірки можуть тривати декілька днів та мати
відмінності залежно від пунктів пропуску та держав-членів ЄС. Також ЄК звертає увагу на те, що
затримки не тільки створюють перешкоди швидкому перевезенню вантажів, а й несуть додаткові
витрати для трейдерів і транспортних операторів.
У разі наявності підтверджених фактів, пов’язаних із неправомірними затримками імпорту / транзиту зернових на ринки держав-членів ЄС, потрібно
невідкладно інформувати Мінекономіки.
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Призначення виконувача
обов’язків директора
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Халіна Станіслава Васильовича
17.02.2022 року,
відповідно до наказу
Міністерства аграрної політики та продовольства України №2-ДП від
15 лютого 2022 року було покладено виконання
обов’язків директора УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
на кандидата економічних наук ХАЛІНА Станіслава Васильовича.
Колектив УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого бажає
Станіславу Васильовичу успіхів на займаній посаді
та переконаний, що його професіоналізм, управлінський талант, організаторські здібності сприятимуть досягненню значних успіхів нашої установи.
КОРОТКА БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
ОСВІТА
У 1997 році закінчив Харківський інститут пожежної безпеки МВС України за спеціальністю «Пожежна безпека».
У 2006 році закінчив Харківський регіональний
інститут державного управління Національної
академії державного управління при Президентові
України за спеціальністю Державне управління та
здобув кваліфікацію магістр державного управління.
У 2014 році закінчив Інститут післядипломної
освіти ХНАУ ім. В. В. Докучаєва за спеціальністю
землеустрій і кадастр і присвоєно кваліфікацію інженер-землевпорядник.
У 2020 році здобув науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю «Економіка
та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» у Харківському національному
технічному університеті сільського господарства
імені Петра Василенка.
ПРОФЕСІЙНИЙ ШЛЯХ
Станіслав Васильович пройшов великий та достойний трудовий шлях від заступника начальника
служби безпеки до начальника Управління Державної регуляторної служби України.
Розпочав свою трудову діяльність з 1991 року в
органах внутрішніх справ України.
06.2003 р. – 03.2004 р. працював у Головному
управлінні з питань надзвичайних справ
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03.2004 р. – 10.2004 р. — технічний директор
Харківського обласного громадського об’єднання
«Сокіл 2000»
03.2006 р. – 03.2011 р. був засновником та директором низки успішних комерційних підприємств
05.2011 р. – 05.2012 р. — радник з питань безпеки Асоціації «Рада представників полімерної галузі
України»
02.2012 р. – 05.2012 р. — заступник сільського
голови з питань діяльності виконавчих органів
Вільхівської сільської ради
06.2012 р. – 09.2012 р. — відділ землеустрою,
охорони, моніторингу, оцінки та ринку земель
Міськрайонного управління Держкомзему у місті
Чугуїв Харківської обл.
09.2012 р. – 12.2012 р. — заступник начальника Управління, начальник відділу державного
земельного кадастру
12.2012 р. – 11.2015 р. — начальник відділу
Держземагенства у Дергачівському районі Харківської обл.
03.2013 р. — нагороджений грамотою Головного
управління Держземагенства у Харківській області
за особистий внесок у розвиток галузі земельних
відносин, високі досягнення у праці, зразкове виконання посадових обов’язків
11. 2015 р. – 02.2021р. — начальник відділу нагляду в АПК та СКС Головного управління Держпраці
у Харківській обл.
02.2019 р. — присвоєно 5 ранг державного службовця в межах категорії «Б» посад державної служби
02.2021р. – 12.2021р. — начальник Управління
забезпечення діяльності Голови Державної регуляторної служби України
12.2021 р. – 02.2022 р. — заступник директора
УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого
Станіслав Васильович був нагороджений
численними подяками, преміями, грамотами, серед яких грамота за особистий внесок у розвиток
галузі земельних відносин, високі досягнення у
праці, зразкове виконання посадових обов’язків
Головного управління Держземагенства у Харківській області та нагороджений за видатні особисті
досягнення Орденом «За розбудову України».
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Весняні польові роботи в
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого та
їхні перші результати
Халін С., канд. екон. наук, в. о. директора, Новохацький М., канд. с.-г. наук,
доцент, завідувач відділу (УкрНДІПВТ ім .Л. Погорілого)
У статті наведено дані про хід і перші результати весняно-польових робіт 2022 року на науководослідних полігонах УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого в межах виконання завдання щодо проведення випробувань
широкого спектра техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва.
Ключові слова: весняні польові роботи, сівба, обробіток ґрунту, соя, ячмінь, сходи.
На початку третьої декади травня в УкрНДІПВТ
ім. Л. Погорілого успішно завершено весняні посівні роботи. Зважаючи на воєнний стан у країні,
внесли корективи до плану сівби польових культур,
які проявилися у значному збільшенні площі посівів кукурудзи і введенні в сівозміни нашої установи
головної олійної культури України — соняшника.
Всього ярими культурами — ячменем, горохом,
соєю, кукурудзою, соняшником, гречкою — було
засіяно більше 500 га.
Земельні угіддя УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого призначені для наукових та навчальних потреб, проведення випробувань широкого спектра техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва.
Навіть в умовах війни, збережено основні науководослідні полігони, — «АгроОлімп», «Біотехнологія»
та «АгроПерспектива» — що є унікальним напрацюванням поколінь науковців нашого інституту.
Полігон «АгроОлімп» — п’ятипільна зернова
сівозміна (горох-пшениця озима-гречка-соя-ячмінь
ярий) площею 150 га, створена для проведення досліджень впливу найбільш поширених систем основного обробітку ґрунту (традиційна, консервувальна, мульчувальна, mini-till) на продуктивність
основних зернових культур Лісостепу України за
умов зміни клімату [1, 2, 3, 4, 5].
Традиційна система основного обробітку ґрунту
(на базі оранки) заснована на розпушуванні ґрунту
на глибину 20–32 см з повним обертанням скиби;
повне загортання рослинних решток під час оранки на глибину 8–12 см. Консервувальна система
базується на мульчуванні ґрунту рослинними
рештками зі збереженням їх до 50 % на поверхні

ґрунту; обробітку верхнього шару з перемішуванням рослинних решток; безполицевому основному обробітку ґрунту на глибину 25–40 сантиметрів.
Мульчувальна система передбачає мульчування
ґрунту рослинними рештками із збереженням їх
на поверхні ґрунту не менше 30 %; обробіток верхнього шару ґрунту на глибину 10–12 см з перемішуванням рослинних решток дисковими знаряддями.
За системи mini-till ґрунт мульчується рослинними
рештками з максимальним збереженням їх на поверхні ґрунту; поверхневий обробіток ґрунту знаряддями проводиться на глибину загортання насіння; сівба — за значної кількості рослинних решток
на поверхні ґрунту.
Цього року на «АгроОлімпі» продовжено ряд досліджень, розпочатих в попередні роки, та закладено порівняльні досліди з вивчення впливу способів
сівби на продуктивність ячменю ярого. Досліджуються два способи сівби — звичайний рядковий
(вітчизняною сівалкою «СЗ-4») та широкорядносмуговий (імпортна сівалка «Мзурі») (рис. 1, 2).
На період підготовки статті на засіяних площах
сформовано повноцінні сходи ячменю (рис. 2)
На полігоні «АгроПерспектива» закладено досліди з ефективності використання сівалки «Мзурі»
для прямої сівби сої на площах зі значним вмістом
пожнивних решток попередника (в нашому випадку — кукурудзи) — на поверхні поля (рис. 3, а)
решток містилося більше 1,3 кг/м2. Навіть за таких умов, було проведено сівбу і отримано сходи
(рис. 3, б).
Полігон «Біотехнологія» — п’ятипільна зернова сівозміна (горох-пшениця озима-гречка-соя-
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а)
б)
Рисунок 1 — Сівба ячменю ярого: а) сівалкою Мзурі, б) сівалкою СЗ-4

а)

б)

Рисунок 2 — Сходи ячменю ярого: а) за сівби сівалкою Мзурі, б) за сівби сівалкою СЗ-4

а)
б)
Рисунок 3 — Умови та результати сівби сівалкою Мзурі: а) агрофон поля, б) сходи сої
ячмінь ярий) площею 32 га, створена для проведення досліджень щодо інтенсифікації кругообігу
органічної речовини рослинних решток та відновлення родючості ґрунту і природних екосистем застосуванням сидеральних добрив і біокомплексів
ґрунтових та ендофітних мікроорганізмів [6, 7, 8].
Обробіток ґрунту на полях полігону — покращений
мульчувальний, — виключає оборот пласта, пожнивні рештки та сидерати загортаються у поверхневий шар ґрунту дисковими знаряддями.
Як і на полігоні «АгроОлімп», на «Біотехнології»
тривають дослідження, розпочаті в попередні роки,
а саме — дослідження впливу зменшеної норми висіву насіння на продуктивність ячменю ярого в зоні
центрального Лісостепу України.
Сівба проводиться зерновою сівалкою СЗ-4,0
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«Ніка» в агрегаті з трактором МТЗ-100 (рис. 4). Контрольний варіант сіють рекомендованою нормою
висіву насіння за ширини міжрядь 12 см, дослідного — зменшеною у два рази нормою висіву за

Рисунок 4 — Сівба ячменю агрегатом
МТЗ-100 + СЗ-4,0 «Ніка»
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культур// Техніка і технології
АПК. — 2017. — № 2 (89). —
С. 33–37.
4. Новохацький М. Л., Бондаренко О. А., Гусар І. О. Зміна
врожайності та збирального
індексу зернових культур залежно від систем основного
обробітку ґрунту Технікоа)
б)
технологічні аспекти розРисунок 5 — Загальних вигляд посівів у фазі повних сходів ячменю:
витку та випробування нової
а) за звичайної рядкової сівби повною нормою висіву насіння,
техніки і технологій для сільб) за широкорядної сівби зменшеною нормою висіву насіння
ського господарства України:
збірник наук. пр. / ДНУ «Укразбільшеної вдвічі ширини міжрядь. Це досягалося їнський наук.-досл. ін-т прогнозування та випробублокуванням на сівалці половини висівних котушок вання техніки і технологій для с.-г. виробництва ім.
без зміни величини вильоту котушки. Водночас Леоніда Погорілого» (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого);
Редкол.: Кравчук В. І. (голов. ред.) та ін. — Досліднорма висіву в рядку залишалася незмінною.
Отримані рівномірні вирівняні сходи (рис. 5) ницьке, 2015. — Вип. 19 (33). — С. 370–378.
дають надію на формування високого врожаю зер5. Новітні техніко-технологічні рішення для різна за умов оптимального температурного режиму і них систем обробітку ґрунту і сівби у вирощуванні
зволоження протягом вегетації культури.
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Новинки дискових борін від
вітчизняних та іноземних виробників
сільськогосподарської техніки
Войновський В., Любченко С., Муха В., (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)
Дискові борони вже довгий час використовуються в землеробстві як допоміжний, так і основний агрегат для обробітку ґрунту. Дисковими боронами оптимізуються ґрунтові умови життя рослин, що зі
свого боку забезпечують родючість ґрунту та захист його від вітрової та водної ерозії. Вони виконують
поверхневий або мілкий обробіток ґрунту після збирання сільськогосподарських культур, чим забезпечують розпушування, обертання, перемішування ґрунту, підрізання та провокацію сходів бур’янів.
У статті наведено огляд новинок дискових борін, які пропонують на ринку України вітчизняні та
іноземні виробники сільськогосподарської техніки, а також описані їхні технічні характеристики та
ключові особливості кожної з моделі борін.
Ключові слова: дискові борони, ґрунтообробна техніка, новинки с.-г. техніки.

ВСТУП
Ринок сільськогосподарської техніки пропонує
аграріям різні види дискових борін, це як легкі борони, які агрегатуються з меншими класами тракторів та використовуються фермерськими господарствами, так і важкі, які потребують потужніших
енергозасобів та більших просторів для обробітку
ґрунту, якими володіють агрохолдинги.
Борона дискова БДВ «Фаворит» (рис. 1), яку виробляє молода фірма з Кіровоградської області
«Агропромислова Компанія «Фаворит» є представником легких дискових борін, які мають великий
попит у фермерів. Модельний ряд борін склада-

ється з агрегатів захватом завширшки 1,8 м, 2,4 м,
3,2 м, 4,0 м та 6,0 м. Агрегатуються машини з тракторами потужністю від 80 к. с. до 150 к. с. Конструкція
борони дає змогу використовувати її як у навісному, так і в напівпричіпному положеннях. Робочий
диск виготовляється з борвмісної сталі та має діаметр 560 мм і товщину стінки 6 мм. Кожен диск
борони встановлений на індивідуальній литій стійці
та має нахил щодо вертикальної осі, чим регулює
кут атаки і робочу ширину захвату диска талрепом.
Кріплення дисків забезпечує роботу борони на
ґрунтах з великою кількістю рослинних залишків,
а також на земельних ділянках з будь-якою кількістю бур’янів, за цих умов виключається намотуван-

Рисунок 1 — Борона дискова БДВ-4.0 «Фаворит»
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ня на вісь диска рослинних залишків
і забивання міждискового простору.
Дискова борона комплектується прикочувальним барабаном. Барабан
тримається на трубах, які встановлені в тримач барабана і обварені, що
гарантує працю агрегата навіть коли
трісне зварювальний шов, труба не
дасть відірватися і заблокувати роботу агрегата загалом.
Лінійку дискових борін KRONOS
одеської компанії VELES-AGRO (рис.
2) можна також віднести до легких
борін. Модельний ряд представлений машинами з захватом завширшки 2,2 м, 2,7 м, 3 м, 3,5 м, 4 м, 5 м і 6 м.
Агрегати представлені як в причіпРисунок 2 — Борона дискова KRONOS
ному, так і в навісному виконанні.
Диск має діаметр 520 мм та товщину
6 мм. Дискові робочі органи мають
тандемний тип та закріплені на рамі
агрегата гумовими амортизаторами, такий тип кріплення забезпечує
розпушування ґрунту з незначними
енергозатратами та знижує динамічні навантаження на підшипникові
вузли. Диски розташовуються на відстані 220 мм (110 мм по сліду) та мають кут атаки 17 градусів, що зі свого
боку забезпечує добре підрізання
рослинних решток та ґрунту. Диско- Рисунок 3 — Дискова борона 7,2 м компанії «Аверс-Агро»
ва борона працює на глибині від 3 см
до 12 см. Агрегат укомплектований секцією котка, 610 мм та товщину від 6 мм до 7,5 мм. Диски можуть
який забезпечує ущільнення поверхні розпушеного бути виконані в двох варіантах: гладкі та самозагошару ґрунту. Механізм копіювання поверхні рельє- стрювальне лезо з легким заглибленням. Диски на
фу поля опирається на коток, що гарантує стабіль- агрегаті розташовуються з кроком 19 см або 22,9 см.
ність дотримання заданої глибини обробітку по Диски виготовлюються зі сталі з вмістом хрому та
всій ширині захвату агрегата. Дискові борони ліній- бору, що гарантують додатковий опір стирання та
ки KRONOS мають чотири види оснащення робочих розриву під час роботи дискової борони. Диски кріорганів. Хвилястий турбодиск з 10-ма великими пляться до рами С-подібними стійками, які служать
вирізами, диск з дрібним зубом та гладкий диск. для амортизації дисків під час роботи. Дискова боДля забезпечення надійності рамної конструкції рона має від двох до чотирьох пневмоколісних пар,
дискові борони KRONOS оснащуються гідроакуму- які являють собою посилені поплавкові тандеми.
лятором на транспортний гідроциліндр, він спри- У задній частині дискової борони може додатково
яє гасінню ударних і вібраційних навантажень, які розташовуватися планчасто-ребристий коток.
Виробником як важких так і легких дискових бовиникають під час транспортування агрегата на
рін є ТОВ «Краснянське СП Агромаш» із агрегатами
дорогах загального користування.
Компанія «Аверс-Агро» з Дніпра пропонує свою БДВП (рис. 4). Модельний ряд дискових борін скламодель дискових борін (рис. 3), яку можна віднести дається з борін із шириною захвату від 2,5 м до 8,0 м.
до важчих дискових борін. Модельний ряд диско- Агрегатується з тракторами потужністю від 80 к. с.
вих борін складається з агрегатів захватом завши- до 400 к. с. Діаметр диска, в легких боронах, скларшки 4,7 м, 7 м, 7,6 м та 8,9 м. Агрегати є напівпри- дає від 490 мм до 510 мм, а товщина диска – 5 мм. У
чіпними машинами. Агрегатуються з тракторами важких дискових боронах використовуються диспотужністю від 180 к. с. до 300 к. с. Диск має діаметр ки діаметром 810 мм та 930 мм, товщиною 8 мм та
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11 мм, відповідно. Глибина обробітку складає від
4 см до 14 см легкими боронами, а у важких борін
30-40 см. Диски борін виготовляються з австрійської бормісткої сталі, яка підвищує їхню зносостійкість та забезпечує їхню міцність. Встановлені
гідрозамки на гідроциліндри відкриття і закриття
закрилків забезпечують зносостійкість вузлів відкидних секцій і гарантують стабільність глибини обробітку ґрунту по всій ширині захоплення агрегата.
Демпферний пружинний блок забезпечує стабільність роботи передніх і задніх дисків борони. Гідроциліндр з гідрозамками, встановлений на дишлі
борони забезпечує вирівнювання сили опору борони і прикладеної сили тяги трактора. Борони прості
за конструкцією, зручні в експлуатації, управління
ведеться із кабіни трактора, квадратний переріз
осі батарей забезпечує надійну роботу дисків, не
допускаючи їхнього прокручування, а зміщення задньої балки батарейних секцій відносно передньої
та застосування дефлекторів гарантують роботу
дискової борони без огріхів та звально-розвальних борозен.
Ще одним представником важких дискових борін є український виробник ТОВ «Галещина Машзавод» з агрегатом бороною глибокого розпушування
БГР «Солоха» (рис. 5), які мають захват завширшки 4,2 м, 6,7 м, 9,3 м. На боронах встановлюються
диски діаметром 710 мм. Глибина обробітку борін
складає 10-22 см. Борона має в своєму складі дві
батареї, на батареї, яка попереду, встановлені диски типу «ромашка», а на задній – суцільні диски.
Отже передні диски видаляють пласти оброблюваного ґрунту, а задні – подрібнюють і перемішують
його, завдяки чому дискова борона «Солоха», якісно справляється з обробітком ґрунту та великою
кількістю пожнивних решток. Диск борони, який
пошкодився, можна замінити окремо від інших,
чим і полегшується обслуговування борони. Обидві дискові батареї «Солохи» розділені на три секції.
Вони спираються на вузли з роликовими підшипниками, надійно захищеними від потрапляння всередину пилу і бруду, що зі свого боку підвищує довговічність конструкцій і швидкість їхнього ремонту.
Глибина обробітку виставляється кутом атаки батарей, окрім цього глибина обробітку додатково обмежується на колісній підвісці, завдяки чому навіть
за максимального кута атаки батарей глибше, ніж
встановлено на колісній підвісці, борона не заглибиться, а велика кількість рослинних решток не
поглиблять борону через її значну масу. Усі моделі
«Солохи» можуть додатково комплектуватися котком, який подрібнює великі грудки і створює фон,
який зменшує випаровування вологи з ґрунту.
Дискова борона Rubin 12 від німецької фірми
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Рисунок 4 — Важка борона дискова БДВП-4,2-03

Рисунок 5 — Борона дискова «Солоха»

Рисунок 6 —Дискова борона Rubin 12
LEMKEN. Дискові борони Rubin 12 (рис. 6) виготовляються у модифікаціях із захватом завширшки
3 м, 3,5 м та 4 метри та можуть бути у навісному та
напівпричіпному виконанні. Агрегатуються з тракторами потужністю від 130 к. с. до 280 к. с. Диски
діаметром 736 мм та завтовшки 6 мм. Вони встановлені під кутом 20° до поверхні ґрунту і під кутом
16° до напрямку руху, чим забезпечує оптимальне
заглиблення і рівномірно обробляє всю робочу
поверхню. Напівсферичні диски на Rubinе 12 розташовані незалежно один від одного на спеціальній
підсиленій стійці. Форма стійки забезпечує максимально вільний простір між дисками, який гарантує чудову роботу дискової борони без забивання.
Штригельна борона за першим рядом дисків забезпечує кришіння ґрунту й добре розподіляє органічні рештки за напрямком руху, а позаду другого
ряду дисків розташовується коток, який прикочує
та розрівнює оброблювальну поверхню.
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Ще одна німецька фірма AMAZONE представлена українському аграрію боронами
дисковими Catros (рис. 7). Борони мають захват завширшки від 2,5 м до 12 м. Вони також
можуть бути виконані як у напівпричіпному
варіанті, так і в навісному. Агрегатуються з
тракторами потужністю від 75 к. с до 360 к. с.
Борони комплектуються дисками діаметром
460 мм, 510 мм та 660 мм з диском завтовшки
4 мм. Диски можуть бути встановлені з дрібними та великими вирізами. Глибина обробітку
сягає від 5 см до 16 см. Борони працюють на
максимальній швидкості 18 км/год. Кут атаки
передньої батареї дисків Catros становить
17°, задній – 14°. Це сприяє плавному переходу ґрунту і рослинних залишків у повітря від
Рисунок 7 —Дискова борона AMAZONE Catros
передньої батареї дисків до задньої і забезпечує якісне перемішування. Наприклад, суміш
ґрунту з соломою перемішується і знову укладається на поверхню ґрунту, під коток. Борони
AMAZONE Catros можуть бути додатково оснащені штригелями та котками. Завдяки великій
відстані між рядами дисків Catros забезпечується висока спроможність проходження органічної маси та якість роботи без забивання
дискової борони. Відкрита конструкція рами
забезпечує загортання проміжних культур,
кукурудзяної соломи або картопляної гички
поряд з обробкою стерні.
Дискові борони BEDNAR SWIFTERDISC XO F
(рис. 8) із захватом завширшки 4 м, 4,5 м, 5 м,
6 м, 7,5 м. випускаються в напівпричіпному ва- Рисунок 8 — Дискова борона BEDNAR SWIFTERDISC XO F
ріанті та агрегатуються з тракторами потужністю від 140 к. с. до 340 к. с. Борони працюють на
агротехнічними показниками роботи за оптимальглибині від 2 см до 12 см з швидкістю до 15 км/год. них витрат палива. Якщо завчасно та правильно
Диски розташовані в два ряди, мають діаметр застосовувати дискові борони аграрій отримає
520 мм та товщину 5 мм. Переведення борони оброблене та підготовлене поле для подальшого
в транспортне положення, підняття і опускання його обробітку.
борони в робоче положення, а також складання
бічних секцій виконується з кабіни трактора гідSUMMARY
равлікою. У задній частині борони розміщений
прикочувальний коток.
Disc harrows have long been used in agriculture,
as an auxiliary unit and the main unit for tillage. With
the help of disc harrows the soil living conditions of
ВИСНОВКИ
plants are optimized, which in turn ensure soil fertility
Використання дискових борін під час обробітку and protect it from wind and water erosion.
Disc harrows provide surface or shallow tillage
ґрунту вирішує такі важливі проблеми, як знищення бур’янів, зберігання та концентрація ґрунтової after harvesting crops, which provides loosening,
вологи, рівномірний розподіл полем та загортання rotation, soil mixing, and provoking weed seedlings.
The article provides an overview of new harrows
у його верхню частину пожнивних решток та перемішування їх, вирівнювання поверхні поля. Ве- offered on the Ukrainian market by domestic and
лика ширина захвату таких борін, висока робоча foreign manufacturers of agricultural machinery, as
швидкість, якісне копіювання рельєфу поля забез- well as describes their technical characteristics and
печують високу їхню продуктивність із відмінними key features of each model of harrows.
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Європейські вимоги до дрейфу пилу
протруйника, оцінка ризиків та результати
випробувань
Погорілий В., зав. лабораторії (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого), Мерзлюк В., (ТОВ «Кернел»)
Калмишева Л., Козярук Л., ст. наук. співроб. (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)
У статті наведена оцінка ризиків та визначення рівня викидів і дрейфу матеріалів протруйника (МП),
які використовуються для протруювання насіння просапних культур та посівів насіння пневматичними
сівалками.
Аналіз та оцінка небезпек (ризиків) отруєння корисних комах (бджіл) проведена за результатами аналітичного огляду наукових та технічних досягнень в сільськогосподарській галузі та застосуванням
положень: ДСТУ EN ISO 12100:2016; ISO 14121-1:2007; ІSO/TR 14121-2:2012.
Ключові слова: дрейф пилу протруйника, оцінка ризиків, європейські вимоги до пилу.

ВСТУП

кількість неонікі присутні у «вихлопних газах» сівалок під час сівби кукурудзи і що бджоли піддаються
впливу цих потенційно смертельних концентрацій
хімічної речовини.
У більшості сучасних сівалок використовується
система пневматичної подачі насіння від бункера
через пневмопровід до сошника. За таких умов через повітрозабирач нагнітається в пневмосистему
сівалки повітря. Коли трактор з сівалкою працює

В умовах широкого застосування хімічних препаратів в сільському господарстві країн світу все
гостріше стає проблема охорони і захисту бджіл від
масової загибелі через отруєння.
Дослідженнями вчених країн США, Канади, країн
ЄС (рис. 1) вже доведено, що в 95 % випадків хімічний токсикоз комах-запилювачів викликають інсектициди, в 4 % — гербіциди і 1 %
припадає на інші хімікати.
Вказано кількість первинних
наукових досліджень від кожної
країни:
1–5 — червоний, 6–10 —
оранжевий, більше 10 — (зелений).
Дослідження останніх років
вчених з Університету Падуї в
Італії підтвердило результати
попередніх досліджень, що
мед і бджоли піддаються впливу токсичних неонікотіноідних
(неонікі) інсектицидів під час
весняної сівби насіння.
Висновки італійської дослідницької групи під керівництвом
Рисунок 1 — Географія досліджень впливу неонікотіноідних
професора Андреа Таппара
інсектицидів на бджіл
підтверджують те, що велика
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в полі, утворюється пил, який разом з повітрям
потрапляє через повітрозабирач у пневмосистему
сівалки і цей пил діє як «піскоструминний апарат»
Утворюваний пил розмелює покриття (оболонку)
насіння, а потім забирає з собою цю суміш назовні
в атмосферу. Пневматичні сівалки впливають на
пилоутворення так само, як механічні. А от викиди
цього пилу в навколишнє середовище значно відрізняються [1].
МЕТА РОБОТИ
Оцінка ризиків та визначення рівня викидів і дрейфу матеріалів протруйника (МП), які
використовуються для протруєння насіння просапних культур та посівів насіння пневматичними
сівалками.
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
Аналіз та оцінка небезпек (ризиків) отруєння
корисних комах (бджіл) проведена за результатами аналітичного огляду наукових та технічних
досягнень в сільськогосподарській галузі та застосуванням положень: ДСТУ EN ISO 12100:2016 [2];
ISO 14121–1:2007 [3]; ІSO/TR 14121–2:2012 [4].
Викиди МП та дрейф пилу визначались за спеціально розробленою оригінальною методикою,
яка базується на застосуванні фотоколометричного методу аналізу та порівнянні інтенсивності забарвлень розчинів різних концентрації — оптичної
густини.
Відсоток викидів та дрейфу пилу визначено як
співвідношення розрахованої сухої речовини МП
в лотках до загальної маси МП, яка розміщена на
насінні, висіяному безпосередньо під час кожного
експерименту.
Дослідження проводились на пневматичних сівалках фірми Horsch Maestro 24 SW AHL та Horsch
Maestro 24 SX Liguid (нова).

Таблиця 1 – Джерела небезпеки та індекс
розподілу ризику
Небезпеки пов’язані:
- з використанням
технологічного
матеріалу
- з роботою машини
- з налаштуванням
машини
- з природними
факторами

Частка джеЧастка
рел прояву
індексу
небезпек, % ризику, %
22,0

34,5

30,0

18,0

26,0

13,0

22,0

34,5

Частка джерел прояву небезпек, пов’язана
безпосередньо із сівалкою та її налаштуваннями
складає 56 %, але частка впливу конструкції сівалок значно нижча і за розрахунками становить біля
18 %, а їхнє налаштування ще додатково 13 %. У сумі
це менше третини можливого прояву ризику від
усіх факторів небезпек.
Сівалки Horsch Maestro 24 SW AHL та Horsch
Maestro 24 SX Liguid (нова) (рис. 2) призначені для
високопродуктивного висіву насіння просапних
культур, 24 рядні, з міжряддям 70 см.
Висівні апарати у сівалці Horsch Maestro 24 SW
AHL — вакуумного типу, а у сівалці Horsch Maestro
24 SX Liguid (нова) — надлишкового тиску, обладнані прийомними камерами невеликого об’єму, в
яких накопичується гарантована кількість насіння
для наступного його однозернового висіву. Пневматична система, обслуговує індивідуальні висівні
апарати та забезпечує фіксацію насіння на висівному диску; пневматичні системи транспорту та висівних апаратів оснащені пристроями для забору
повітря та пристроями для викиду відпрацьованого повітря в атмосферу.
ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ:

РЕЗУЛЬТАТИ І ОБГОВОРЕННЯ
За результатами ідентифікації та оцінки ризиків
викиду та дрейфу матеріалів, які використовуються
для протруювання насіння просапних культур, та
їхньому висіві пневматичними сівалками встановлено, що вагомість ризиків за кількістю можливих
джерел небезпеки та індексом ризику розподіляється так, як наведено у таблиці 1.
В умовному загальному індексі небезпек частки
впливу на викиди та дрейф МП найбільш вагомі щодо
використання технологічного матеріалу (34,5 %) та
пов’язані з природніми факторами (34,5 %).

— у сівалці Horsch Maestro 24 SW AHL викиди
повітря в атмосферу відбуваються через вихлопний отвір вентилятора, обладнаний фартухом з
поперечним перерізом 26 х 15 см, який кріпиться безпосередньо на рамі. Кількість точок викиду
складає 2;
— відмінністю сівалки Horsch Maestro 24 SX
Liguid (нова), насамперед, є те, що вона оснащена
пневматичними висівними апаратами принципово
нового типу.
Дозування насіння відбувається не завдяки
вакууму, а, навпаки, забезпечується дякуючи над-
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лишковому тиску, який утримуючи насінину на диску під час
переміщення її в точку скидання, використовується для транспортування насінини по насіннєпроводу. Фактично повітря
не викидається в атмосферу, а
фіксується ґрунтом в сошниковій канавці.
Транспортування насіння з
центрального бункера аналогічне, як і в попередній моделі,
але залишки повітря розподіляються на 24 випускних отвори,
які розміщуються на висівних
апаратах.
Результати виміру швидкості
вітру на відстані 2 м від вихлопного отвору вентилятора та
вихлопних отворів висівних
апаратів наведено в таблиці 1.
Напрямок вітру (фону) — під
кутом 15 градусів до умовного
напрямку руху сівалки, ззаду
наперед.
Витяжні системи вентиля-

Рисунок 2 — Сівалки Horsch Maestro

Таблиця 2 – Результати виміру швидкості вітру
Сівалка Horsch Maestro 24 SW AHL
Робоче ПоложенВідВідпоВимкненя розполостань
відність
на (привороту /
над зем- родний ження /
вимогам
приріст
приріст
лею,см
ДСТУ
фон),
відносно відносно
17962
м/с
фону, м/с фону, м/с
0
2,0
2,3/+0,3
2,1/+0,1
Задовольняє,
швидкість
вітру не
25
2,0
2,2/+0,2
2,1/+0,1
вище 4
м/с
50
2,1
2,2/+0,1
2,4/+0,3
Природний фон
75
2,2
2,2/+0
2,6/+0,4
вітру
100
2,3
2,3/+0
2,4/+0,1
вище
125
2,6
2,6/+0
2,6/+0
2 м/с, але
150
4,0
4,0/+0
4,0/+0
приріст
незна175
4,2
4,2/+0
4,2/+0
чний у
межах
0,1
200
4,8
4,8/+0
4,8/+0
– 0,4 м/с
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Сівалка Horsch Maestro 24 SX Liguid (нова)
Робоче ПоложенВідпоня розполоВимкнена
відність
вороту /
(природ- ження /
вимогам
приріст
ний фон), приріст
ДСТУ
відносно відносно
м/с
17962
фону, м/с фону, м/с
2,0
2,0/+0
2,0/+0
Задовольняє, швидкість вітру
2,0
2,0/+0
2,0/+0
не вище
4 м/с
2,2
2,2
2,4
2,4
4,6
4,6

2,2/+0
2,2/+0
2,4/+0
2,4/+0
4,6/+0
4,6/+0

2,2/+0
2,2/+0
2,4/+0
2,4/+0
4,6/+0
4,6/+0

5,0

5,0/+0

5,6/+0

Природний фон
вітру вище
2 м/с,
але
приріст
відсутній
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Таблиця 3 – Викиди МП в стаціонарних умовах

Назва показника
Викиди в зоні вихлопного отвору вентилятора
(облікована площа 5,5
м2, 20 лотків), %
Викиди в зоні розміщення сошників, (облікована площа 4,2 м2,
12 лотків), %
Всього викидів, %

Horsch Maestro 24 SW
Horsch Maestro 24 SX
AHL
Liguid (нова)
Міні- МакСереднє Міні- Макси- Середнє
мум симум значення мум
мум значення
1,75

3,22

2,75

0,80

1,20

1,01

0,98

1,44

1,23

1,60

2,30

1,96

-

-

3,98

-

-

2,97

торів сівалки Horsch Maestro 24 SW AHL не спричинили суттєвого приросту швидкості повітряних
потоків на відстані 2 м від вихлопних отворів вентилятора та висівних апаратів як у робочому положенні сівалки, так і в положенні на повороті.
У сівалці Horsch Maestro 24 SX Liguid (нова) завдяки низькій швидкості викидів відпрацьованого
повітря через 24 отвори взагалі не спостерігається зміни повітряних потоків під час роботи сівалки
як у робочому положенні, так і в положенні на повороті.
Фізичне моделювання процесу висіву під час
нерухомого положення сівалки, увімкнутих пневматичних системах транспорту насіння та висівної
систем і режимів калібрування сівалки (висів 2000
насінин 1 апаратом) наведено в таблиці 2.
Загальний рівень викидів і їхній розподіл за джерелами (вихлопний отвір та підсошниковий простір) досить різниться у Horsch Maestro 24 SX Liguid
(нова) загальні викиди більше ніж на чверть менші і їхнє середнє значення становить 2,97 % проти
3,98 % у Horsch Maestro 24 SW AHL
Співвідношення рівнів та варіація викидів за
площею в підсошниковому просторі та в зоні
вихлопного отвору також різниться за моделями
сівалок в Horsch Maestro 24 SW AHL 70 % викидів
сконцентровано в зоні вихлопного отвору, водночас, Horsch Maestro 24 SX Liguid (нова), навпаки,
60 % викидів концентрується в підсошниковому
просторі. Слід відмітити, що цей рівень визначався
у моделюванні висіву, коли сошники були підняті на
рівнем ґрунту на 3–5 см. У робочому стані сошник
працює в ґрунті і є велика вірогідність, що значна
частина цих викидів може бути зафіксована в ґрунті
або на його поверхні.
Оскільки викиди з вихлопних отворів не фіксу-

Нормативні
значення

Не регламентуються.
Інформація щодо
наявності
нормативних
вимог відсутня

ються ґрунтом, а розміщуються на його поверхні
або дрейфують під впливом зовнішніх вітрових потоків, а в Horsch Maestro 24 SX Liguid (нова) основна
частина викидів припадає на підсошниковий простір і вентиляторні викиди досить низькі, це потенційно знижує можливість підвищеного дрейфу МП.
Загалом отримані результати рівня викидів МП
не можуть бути безпосередньо інтерпретовані як
викиди в польових умовах, а лише оцінюють їхню
відносну структуру за джерелами прояву та проводять оцінку технічного рівня сівалки.
Результати досліджень дрейфу пилу у польових
випробуваннях наведено на рисунку 3 та в таблиці 3. Кількість насінин висіяних у проході сівалки
біля облікової ділянки становить 5,05 шт/м х 6 м х
24 рядка = 606 шт.
Дослідженнями встановлено, що прямий дрейф
пилу МП, отриманий під час роботи обох сівалок,
коливається в межах 0,92–1,26 %. За цих умов верхнє значення цього дрейфу (1,26 %) характерне для
сівалки Horsch Maestro 24 SW AHL, а використання
Horsch Maestro 24 SX Liguid (нова) зменшує дрейф
пилу на 25 % і становить 0,92 %.
Різний характер має розподіл прямого дрейфу
пилу МП. У сівалці Horsch Maestro 24 SW AHL він
характеризується зменшенням МП в напрямку
віддалення від робочого проходу, але рівень його
на відстані 4 м значний. Для Horsch Maestro 24 SX
Liguid (нова) концентрація на відстані 4 м, щонайменше в 1,5 раза нижче. Під час роботи Horsch
Maestro 24 SW AHL присутні дещо більші розміри пилинок МП порівняно з Horsch Maestro 24 SX
Liguid (нова).
Означені відмінності підтверджують вищу досконалість Horsch Maestro 24 SX Liguid (нова) щодо
зменшення дрейфу пилу МП, завдяки збільшенню
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Рисунок 3 — Розподіл за глибиною та
медіанний розмір частинок викидів прямого
дрейфу пилу з протруйника під час сівби

Розмір облікової ділянки,
36= 6х6
S=L*B, м2
Кількість встановлених
6х6= 36
лотків, шт.
Площа лотків на обліковій
9
ділянці, м2
Обсяг МП, що вкриває насіння
під час проходу сівалки біля
5,619 4,427
облікової ділянки, г
Обсяг дрейфу МП на лотках, г 0,018 0,010
Загальний обсяг дрейфу МП
0,071 0,041
на обліковій ділянці, г
Прямий дрейф МП на обліковій ділянці, %

1,26

0,92

ФРН, Рекомендації з
обмеження
дрейфу
пестицидів
у польових
роботах

ДСТУ ISO
17962
(дрейф
окремої
речовини)

ТР Безпеки
машин

Вимоги НД, які встановлюють
обмеження дрейфу пестицидів

Не менше
30

Не обумов лено

Horsch Maestro 24
SX Liguid (нова)

Назва показника

Horsch Maestro 24
SW AHL

Таблиця 4 – Дрейф пилу у польових випробуваннях

Не менше
0,5

Не більше
1,5

90-процентний – не більше
2,77% на відстані 1 м

Висновок про
відповідність

Прямих норм
обмеження
дрейфу МП не
встановлено. Відповідає вимогам
ДСТУ ISO 17962,
які встановлюють
обмеження дрейфу спеціальної
речовини. Відповідає загальним
рекомендаціям з
обмеження дрейфу пестицидів у
польових умовах,
встановлених у
ФРН

*Розрахункове значення
прямого дрейфу на 1 м2 під
0,018 0,013
час стандартного вітрового
навантаження 1м/с, %
* Виконано з урахуванням лінійного характеру впливу сили вітру на дрейф та його рівномірного
розподілу по обліковій площі.
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кількості вихідних отворів вентилятора (24 шт — на пилу. Грубий пил містив переважно більші розміри
кожній посівній секції), які знижують інтенсивність рослинних частинок (смоли), зламані з оброблеповітряних потоків, та застосуванню висівних апа- ного насіння кукурудзи. Водночас, насіння інших
ратів нового типу, які працюють на надлишковому культур, таких як цукровий буряк, озимий ріпак
та соняшник, містить дуже малу кількість пилу —
тиску.
В ЄС обов’язковою умовою допуску на ринок та 0,035 г/га.
Основні етапи польових випробувань вирішено
введення в експлуатацію пневматичних сівалок,
з точки зору безпеки, є відповідність конструкції проводити на посівах кукурудзи в с. Черняхівка та
вимогам Директиви 2006/42/ЄС від 17.05. 2006 р. с. Велика Вулига Вінницької обл.
Відмічається складність процесу дрейфу протщодо машин та устаткування.
Україна, рухаючись в напрямку гармонізації за- руйника на який впливає багато факторів. Застосоконодавства та норм до вимог ЄС, затвердила Тех- вуються різні методи проведення експериментів, як
нічний регламент безпеки машин (надалі ТР) [5] — відбору проб, так і їхнього аналізу [9].
Усі пристрої для відбору проб забезпечували
повний аналог європейської директиви 2006/42/ЄС.
У ТР є окремий додаток 2, в якому встановлено кількісне визначення залишків із розумними варідодаткові суттєві вимоги щодо небезпек та охо- аціями.
Викиди МП та дрейф пилу визначались за сперони здоров’я стосовно обмеження можливого
дрейфу пилу протруйника. Конкретних вимог, які ціально розробленою оригінальною методикою,
визначають кількісне обмеження викидів пилу під яка базується на застосуванні фотоколометричночас висіву протравленого насіння в ньому, не вста- го методу аналізу та порівнянні інтенсивності забарвлень розчинів різних концентрації — оптичної
новлено.
Перші результати досліджень опубліковані у сві- густини.
товій науковій літературі датуються 2008–2009 роНе встановлено наявність нормативних доками і за останні десятиліття їхня кількість зростає. кументів (в країнах світу та Україні) щодо чіткого
Вони містять неоднозначну інформацію щодо впли- обмеження рівня дрейфу протруйника під час виву пилу протруйника на навколишнє середовище, користання пневматичних сівалок. Декларуються
але обсяги цих досліджень зростають і питання ста- та рекомендуються на рівні окремих країн деякі
виться все гостріше [6]. Пропонуються різноманітні обмеження і навіть заборони щодо використання
заходи щодо їх зменшення і це є світовим трендом окремих видів інсектицидів під час протруєння, ре(як щодо вимог до якості протравлення, так і вимог комендації щодо умов, за яких проводиться сівба,
до технічних засобів сівби).
побажання та перевірка якості нанесення протруйОсновними факторами, які впливають на ризик ника і т. д., зокрема у ФРГ (рис. 4) є рекомендовані
заносу пилу, є якість обробки насіння, технологія норми щодо обмеження дрейфу пестицидів (їхніх
сівби та умови екології [7]. За результатами іденти- відкладень на поверхні), які в польовому варіанті
фікації та оцінки ризиків встановлено, що найбіль- використання машин на відстані 1 м від робочого
ший ризик — від якості протруйника.
проходу не повинні перевищувати 2,77 % від норми
Водночас, у світі та Україні прийнятий міжнарод- внесення (наведене значення 90-го проценту від
ний стандарт ДСТУ EN ISO 17962:2019 [8], в якому фактичних значень). Результати проведених випронаведені граничні значення
дрейфу спеціального матеріалу, (не безпосередньо пилу
протруйника). Ці значення ми
використовували в оцінці сівалок Хорш в Україні.
Узагальнення наукових
публікацій встановило, що
найбільша кількість викидів
отримується під час висіву насіння кукурудзи, наприклад,
кількість пилу становила від
2 до 60 г на 80 000 ядер (кількість потрібна для посіву 1 га
Рисунок 4 — Рекомендовані обмеження дрейфу пестицидів
кукурудзи), із середнім вмісприйняті в ФРН
том пилу 3,6 г і 4,9 г грубого
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бувань підтвердили відповідність обох сівалок і цих
норм.
Отже дрейф пилу протруйника під час висіву насіння просапних культур пневматичними сівалками
є новим напрямком наукових досліджень останні
десять років.
ВИСНОВКИ
Оцінка ризиків дрейфу пилу МП свідчить, що робота сівалки в польових умовах є фінішним етапом
можливого дрейфу пилу МП, через сівалку трансформуються всі інші види небезпек, але застосування сівалок не дає змоги повністю виключити ризики дрейфу МП, якщо їхній рівень не виключено в
інших факторах пов’язаних з якістю протравлення
насіння та природно-кліматичних умов експлуатації
сівалок.
Результати випробувань підтвердили високий
технічний рівень сівалок Maestro 24 щодо мінімізації дрейфу пилу МП під час висіву протруєного
насіння просапних культур. В умовах проведення
випробувань дрейф пилу МП з насіння кукурудзи
(найбільш небезпечний вид насіння) перебував у
межах 0,92–1,26 % від загального обсягу МП на насінні, яке висівалося. Дрейф пилу МП не перевищує
означені в ДСТУ ISO 17962 нормовані значення не
більше 1,5 %.
Застосування сівалки Horsch Maestro 24 SX
Liguid (нова) додатково на 25 % зменшує викиди
пилу порівняно з Horsch Maestro 24 SW AHL.
Коректний вибір моделі сівалки та її оснащення
додатковим обладнанням може лише мінімізувати
викиди МП, а дотримання умов експлуатації контролює і суттєво зменшує дрейф пилу МП.
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SUMMARY
The article presents risk assessment and
determination of the level of emissions and drift of
disinfectant (MP) materials used for seed treatment of
row crops and seed crops with pneumatic drills.
Analysis and assessment of hazards (risks) of
poisoning of beneficial insects (bees) was carried out
based on the results of analytical review of scientific
and technical achievements in agriculture and the
application of the provisions: DSTU EN ISO 12100:
2016; ISO 14121–1: 2007; ISO / TR 14121–2: 2012.
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Дослідження ефективності роботи сівалки
універсальної пневматичної «Vega-8» з
електроприводом висівних апаратів
(результати випробувань)
Легкодух І., ст. наук. співроб., Демидов С., ст. наук. співроб., Легкодух Н., ст. наук. співроб.,
Стародубцева М., наук. співроб., (Південно-Українська філія УкрНДІПВТ ім .Л. Погорілого)
У статті наведено інформацію про конструкційні особливості, якість роботи та
енергетичне оцінювання сівалки універсальної пневматичної
«Vega-8» з електроприводом
висівних апаратів виробництва
АТ «Ельворті».
Ключові слова: сівалка точного висіву, електропривод, сівба,
технологія, конструкція, висівний апарат, просапні культури,
випробування.

СУТЬ ПРОБЛЕМИ
Сівба є найважливішою технологічною операцією у вирощуванні сільськогосподарських культур, тому що від якості її виконання залежить у
великій мірі і результат.
Результати якості сівби помітні після появи сходів, а це можна визначити тільки через 2–3 тижні
після висіву. Зважаючи на обмежені агротехнічні
строки, помилки, які трапляються під час сівби,
неможливо виправити без великих матеріальних
затрат та втрат урожаю. Особливо це актуально для
сівалок точного висіву. Тому до них базовою вимогою є забезпечення високої якості сівби, пов’язаної
зі стійкістю глибини загортання насіння, рівномірним інтервалом розміщення насіння з високою
продуктивністю, яка є похідною робочої швидкості та ширини захвату, мінімізації непродуктивних
витрат на технологічне обслуговування, умов роботи тракториста, якості підготовки поля з високою
надійністю роботи сівалки [1]. Особливо чутливим

є дія зазначених чинників у передових господарствах, де мінімально оптимізований склад машинотракторного парку та стислі агростроки ставлять за
необхідність економити буквально кожну хвилину
для отримання високих врожаїв [2].
У таких умовах розвиток агротехнологій спонукав до появи нових техніко-технологічних рішень
в розробленні та виробництві сівалок точного
висіву [3].
МЕТА ДОСЛІДЖЕНЬ
Визначити особливості конструкції та технічний рівень сівалки універсальної пневматичної
«Vega-8» з електроприводом висівних апаратів
виробництва АТ «Ельворті» м. Кропивницький.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Сівалка універсальна пневматична з електроприводом висівних апаратів «Vega-8» призначена
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для сівби каліброваного, некаліброваного та дражированого насіння кукурудзи, соняшнику, рицини, сорго, кормових бобів, сої, квасолі, з внесенням,
роздільно від насіння, стартової дози
сипких гранульованих мінеральних
добрив на полях з традиційною технологією обробітку ґрунту і з мінімальним
обробітком ґрунту.
Агрегатується сівалка «Vega — 8»
з тракторами потужністю від 105 к. с.
Сівалка «Vega-8» (рис. 1) — напівпричіпна машина і складається з рами (7),
восьми висівних секцій (3), туковисівної
системи (4), вентилятора (5), карданно- 1 — маркер; 2 — опорно-приводне колесо; 3 — висівна секція;
го вала (6), двох опорно-приводних ко- 4 — туковисівна система; 5 — вентилятор; 6 — вал карданліс (2), чотирьох опорних коліс, сниці,
ний; 7 — рама; 8 — вантажі; 9 — транспортний пристрій
транспортного пристрою (9), маркерів
Рисунок 1 — Загальний вигляд сівалки «Vega-8» з
(1), туковисівної системи, гідросистеелектроприводом висівних апаратів
ми, електропривода висівних апаратів і
апаратів ланцюговими передачами. Для живлення
системи управління і контролю висіву.
Електропривод висівних апаратів складаєть- електродвигунів на сниці сівалки встановлений
ся з 8-ми електродвигунів-редукторів (рис. 2), по генератор 1322–3771, який подає на електродвиодному на кожну висівну секцію та електрокабелів гуни напругу 28 В. Генератор приводиться від карпід’єднання електродвигунів до системи управ- данного вала трактора (рис. 3). Для надійнішої роління і контролю висіву. Вали електродвигунів- боти електропривода на сівалці встановлений блок
редукторів механічно зв’язані з валами висівних конденсаторів (рис. 4).

Рисунок 2 — Електродвигун привода висівних
апаратів

Рисунок 4 — Блок конденсаторів

Рисунок 3 — Привод генератора сівалки
пасовою передачею від проміжної опори
карданного вала

Рисунок 5 — Пульт системи управління і
контролю висіву

22

№1-2(122-123) червень 2022

Система управління і контролю висіТаблиця 1 – Технічні параметри сівалки «Vega-8»
ву призначена для встановлення задаз електроприводом
ної норми висіву насіння, незалежно від
швидкості роботи агрегата та контролю
Значення показпараметрів висіву насіння (наявність
Показник
ника за даними
двійників та пропусків насіння, зупивипробувань
нок електродвигунів, робоча швидкість
Тип
напівпричіпна
агрегата, кількість висіяного насіння).
пневматичний
Під час роботи сівалки диски Тип висівного апарата
насіннєво- висівних апаратів оберта- Робоча ширина захвату, м
5,6
ються від електродвигунів зубчато- Ширина міжрядь, см
70
ланцюгової передачі.
Кількість висівних секцій, шт
8
Вакуум у порожнині висівних апаратів створюється вентилятором, який Габаритні розміри сівалки, мм:
приводиться в рух карданними валами - у робочому положенні
від ВВП трактора.
(без урахування вильоту маркерів), мм:
Розрідження в камерах висівного
- довжина
4250
апарата регулюється засувкою, розта- ширина
7540
шованою на вентиляторі.
- висота (за вентилятором)
1500
Норма висіву насіння регулюється
пультом системи управління і контро- - у транспортному положенні, мм
лю висіву з кабіни трактора і висівними
- довжина
7950
дисками з різною кількістю отворів.
- ширина
2620
Технічні параметри сівалки «Vega-8»
- висота
1850
з електроприводом висівних апаратів
наведені в таблиці 1.
Дорожній просвіт, мм
300
Випробування сівалки «Vega-8» з Маса сівалки, кг
2760
електроприводом висівних апаратів
на трьох культурах (соняшнику, кукурудзи та сої)
проводились на висіві основних просапних культур (соняшник, соя, кукурудза) в опти- та на двох швидкісних режимах: 1,66 м/с і 2,78 м/с.
Встановлено, що сівалка достатньо точно вимальні агротехнічні строки.
Проводячи агротехнічну оцінювання, визначали сіває кількість насіння, заданого системою управвисівну здатність сівалки та основні агротехнічні ління і контролю висіву. Виявлено, що відхилення
показники. Результати агротехнічного оцінювання фактичної норми висіву від заданої на висіві соняшнику становить від 0,5 % до 3,0 %, кукурудзи — від
наведені в таблицях (2, 3).
Показники якості виконання технологічного 1,8 % до 6,4 %, сої — від 3,5 % до 4,7 %. Оцінюючи
процесу на стендових випробуваннях проводились сівалку «Vega-8» з механічним приводом висівних
Таблиця 2 – Результати стендових випробувань сівалки «Vega-8»
Показник
Культура
Кількість отворів у диску, шт.
Діаметр отворів диска, мм
Швидкість, м/с
Норма висіву насіння, шт./п. м.:
- задана
- фактична
Відхилення фактичної норми висіву від заданої, %
Нерівномірність висіву між апаратами, %
Нестійкість загального висіву, %

Значення показника
соняшник
кукурудза
соя
30
30
80
2,2
3,0
4,0
1,66 2,78
1,66
2,78 1,66 2,78
4,0
3,98
0,5
1,08
1,0

4,0
3,88
3,0
0,80
1,27

5,0
4,91
1,80
0,35
0,18

5,0
4,68
6,4
1,07
1,28

30,0 30,0
28,94 28,59
3,5
4,7
1,20 1,46
0,87 1,71
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Таблиця 3 – Результати агротехнічної оцінки сівалки «Vega-8» з електроприводом у
лабораторно-польових випробуваннях
Показник
Культура
Робоча швидкість, км/год.
Норма висіву насіння, тис. шт./га:
- задана
- фактична
Відхилення фактичної норми висіву від заданої, %
Нерівномірність висіву між апаратами, %
Нестійкість загального висіву, %
Встановлена глибина висіву, см
Фактична середня глибина висіву, см:
- середнє квадратичне відхилення, ± см
- коефіцієнт варіації, %
Розміщення рослин:
- розрахунковий інтервал між рослинами, см
- фактичний середній інтервал між рослинами, см
- середнє квадратичне відхилення, ± см
- коефіцієнт варіації, %
Рослини, розміщені з інтервалом, передбаченим вихідними
вимогами документації, %
Висота гребенів,см
апаратів, виявлено, що відхилення від заданої норми висіву значно вищі і досягають 12–14 %.
Щодо нерівномірності висіву між апаратами
одержані показники відповідають вимогам ТУ і становлять 0,35–1,46 %. Ці дані показують, що система
управління і контролю висіву, яка встановлена на
сівалці, достатньо точно управляє електродвигунами для одержання потрібної норми висіву.
Лабораторно-польові випробування були проведені на висіві соняшнику та кукурудзи. Результати лабораторно-польових випробувань наведені
в таблиці 3.
Випробування показали, що сівалка якісно виконує технологічний процес, з показниками, які
відповідають вимогам ТУ. За заданої норми висіву
соняшника 45,0 тис. шт./га фактична норма висіву
склала 44,18 тис. шт./га. Відхилення фактичної норми висіву від заданої становило 1,8 %, нерівномірність висіву між апаратами — 1,97 %, нестійкість
загального висіву — 1,3 %. За заданою нормою
висіву кукурудзи 72,0 тис. шт./га фактична норма
висіву склала 71,22 тис. шт./га. Відхилення фактичної норми висіву від заданої зафіксовано на рівні
1,1 %, нерівномірність висіву між апаратами —
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Значення показника
соняшник
кукурудза
8,2
7,8
45,0
44,18
1,8
1,97
1,30
5,0
5,28
0,61
11,62

72,0
71,22
1,1
0,50
0,20
7,0
7,02
0,76
10,78

32,33
34,86
8,77
32,13

20,06
21,48
6,47
30,11

88,41

89,86

3,2

3,4

0,50 %, нестійкість загального висіву — 0,2 %. Стендові і лабораторно-польові випробування сівалки
«Vega-8» підтверджують доцільність використання
електропривода з вибраною системою управління
і контролю висіву.
Одночасно з агротехнічною оцінкою було проведене енергетичне оцінювання правильності вибору електродвигунів до генератора. Результати
енергетичного оцінювання наведені в таблиці 4.
Оцінювання електродвигунів і генератора підтвердило правильність вибору. Сумарна потужність
електродвигунів не перевищувала потужність, яку
виробляв генератор. Перевірка сумарної максимальної споживної потужності електродвигунів за
максимального вакууму і норми висіву насіння, зафіксувала цей показник на рівні 1200 Вт, в той час, як
номінальна потужність генератора складає 1500 Вт,
що ще раз підтверджує правильність вибору.
ВИСНОВКИ
Загалом, за результатами випробувань встановлено, що сівалка «Vega-8» з електроприводом висівних апаратів стало виконує технологічний про-
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Таблиця 4 – Показники енергетичного оцінювання електроприводу висівних
апаратів сівалки «Vega-8»
Показник

- напруга, В:
холостий хід
робочий хід
- середній струм, А:
холостий хід
робочий хід
- споживна потужність, Вт:
холостий хід
робочий хід
- коефіцієнт навантаження, %:
холостий хід
робочий хід

Значення показника за даними
паспортні дані випробувань
Генератор 1322-3771:

Висновок щодо
відповідності

28
28

28
28

В
В

50
50

4
23

В
В

1400
1400

112
640

В
В

немає даних
6,9
немає даних
44
Електродвигун SM86HT118-6004A:

- напруга, В:
холостий хід
робочий хід
- середній струм, А:
холостий хід
робочий хід
- споживна потужність, Вт:
холостий хід
робочий хід
- коефіцієнт навантаження, %:
холостий хід
робочий хід
Сумарна максимальна споживна потужність електродвигунів, Вт

24
24

25
25

В
В

7,5
7,5

0,5
3,2

В
В

180
180

12,5
80

В
В

немає даних
немає даних

8
46

1440

1200

цес і за якісними та експлуатаційно-технологічними
показниками відповідає вимогам нормативних
документів. Якість роботи сівалки «Vega-8» з електроприводом задовольняє потреби господарств і
перебуває на рівні кращих зарубіжних аналогів. Надійність електропривода сівалки достатньо висока.
За період випробувань відмов електропривода не
зафіксовано. Крім того, підтверджена експлуатаційна безпека сівалки «Vega-8» з електроприводом.
Відхилень від вимог НД з ергономіки та безпеки
праці немає.
Використання електропривода висівних апаратів замість механічного привода від опорних коліс

В

покращує якість висіву просапних культур. Якість
роботи сівалки«Vega-8» з електроприводом не
залежить від стану поля в той час як для роботи
сівалки з механічним приводом — це має істотне
значення.
Сівалка точного висіву «Vega-8» з електроприводом висівних апаратів знаходить застосування в
господарствах України на сівбі.
Беручи до уваги те, що контроль висіву є основним інструментом точного землеробства, можна з впевненістю стверджувати, що сівалка точного
висіву «Vega-8» з електроприводом висівних апаратів займе свою нішу в господарствах України на
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висіві просапних зернових культур за традиційною,
мінімальною і нульовою технологіями обробітку
ґрунту.
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SUMMARY
The article provides information on the design
features, quality of work and energy assessment of the
universal pneumatic seeder «Vega-8» with an electric
seeding machine, manufactured by AT «Elvorti».
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Перспективи впровадження оновлених
європейських норм щодо гальмівних систем
сільськогосподарських і лісогосподарських
транспортних засобів
Афанасьєва С., ст. наук. співроб. (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)
У статті наведена інформація про
аналізування оновлених вимог щодо
гальмівних систем у сучасних актах
технічного законодавства ЄС, порівняння з вимогами Технічного регламенту 1367/2011 з подальшим розробленням
національної моделі запровадження аналогічних вимог в Україні.
Ключові слова: гальмівні системи,
європейські норми, сільськогосподарська техніка.
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ВСТУП
Підвищення безпечності машин, зниження
їхнього негативного впливу на здоров’я і життя
людей і тварин, а також на довкілля є тенденцією
сучасного етапу розвитку машинобудування як в
Європейському Союзі (далі — ЄС), так і в Україні.
Важливим аспектом безпеки дорожнього руху
є ефективність гальмівних систем транспортних
засобів, зокрема і транспортних засобів сільськогосподарського та лісогосподарського призначення. Система гальмування є однією з найбільш
відповідальних систем мобільних машин і будь-які
проблеми з роботою гальм є небезпечними. За
статистичними даними близько 48 % дорожньотранспортних пригод стається саме через гальмівну систему [1]. В ЄС з 2016 року для підвищення рівня безпечності введено оновлені вимоги до
гальмівних систем сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів, які значно
доповнені і розширені порівняно із попереднім
варіантом вимог.
Зараз в Україні стосовно сільськогосподарських
і лісогосподарських транспортних засобів (тракторів, причепів, причіпних машин) діє Технічний
регламент затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їхніх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових
частин та окремих технічних вузлів [2] (далі —
Технічний регламент 1367/2011), адаптований до
європейської директиви 2003 року [3]. Але через
введення в 2016 році в ЄС нових удосконалених вимог чинний Технічний регламент 1367/2011 щодо
гальмівних систем не повною мірою відповідає сучасним європейським нормам.
Для можливості підвищення рівня безпечності,
конкурентоспроможності та розширення ринку
збуту вітчизняної техніки потрібно імплементувати оновлені європейські вимоги щодо системи
гальмування в законодавство України. Також це необхідно для виконання міжнародних зобов’язань
України щодо створення умов для усунення технічних бар’єрів у торгівлі та спрощення процедур
визнання результатів оцінки відповідності, проведеної в Україні і країнах ЄС.
МЕТА РОБОТИ
Метою роботи є аналізування оновлених вимог
щодо гальмівних систем у сучасних актах технічного законодавства ЄС, порівняння з вимогами Технічного регламенту 1367/2011 з подальшим розробленням національної моделі запровадження
аналогічних вимог в Україні.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
Враховуючи важливе значення гальмівних систем для безпеки дорожнього руху та експлуатації
сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів, назріла потреба в поступовому
запровадженні в Україні оновлених норм щодо таких систем гальмування.
Основою для формування таких норм є законодавчі і нормативно-правові акти України [2, 4–5] та
відповідні акти технічного законодавства ЄС у сфері
введення в обіг сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів стосовно вимог до
систем гальмування [6–7].
Методи досліджень полягали у вивченні, аналізуванні, порівнянні, узагальненні та оцінюванні
даних стосовно установлення вимог до систем
гальмування сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ
Орієнтація на обов’язкові вимоги безпечності
та ергономічності для сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів, ідентичні
сучасним європейським нормам, значно підвищать
безпечність, ефективність та конкурентоспроможність вітчизняної сільськогосподарської техніки.
Як було зазначено вище, в ЄС з 2016 року введено в дію оновлене законодавство на базі Регламенту (ЄС) № 167/2013 [6].
Регламент (ЄС) 167/2013 є базовим процедурним
законодавчим актом, в якому застосовано новий
підхід — викладено лише основоположні правила
та принципи, а подальші технічні деталі установлюються в чотирьох делегованих Регламентах Комісії
ЄС, зокрема і технічні вимоги до гальмівних систем,
які відносяться до об’єктів регулювання стосовно
функційної безпеки та установлені окремим Регламентом (ЄС) 2015/68 [7]. На основі цього Регламенту ЄС в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого розроблено
проект нормативно-правового акта (далі — НПА)
«Вимоги до системи гальмування для затвердження типу сільськогосподарських і лісогосподарських
транспортних засобів». Імплементація оновлених
європейських вимог у законодавство України направлена на підвищення ефективності функціонування гальм і відповідно рівня безпеки сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних
засобів під час дорожнього руху та під час експлуатування в полі.
Оновлені вимоги щодо систем гальмування порівняно з раніше чинними положеннями законодавства як в ЄС, так і в Україні враховують технічний
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також наведено порядок і методи проведення випробувань.
Регламент (ЄС) 2015/68, а також проект національного НПА визначають систематизовані спеціальні технічні вимоги до конструкції та характеристик гальмівних систем тракторів, причепів і
причіпних машин категорій Т (колісні трактори), С
(гусеничні трактори), R (причепи), S
(причіпні машини), а також вимоги
до систем приєднання гальм причепів і причіпних машин.
Вимоги та методи оцінювання
(випробування) встановлюються
Рисунок 1 — Види гальмівних систем за призначенням,
до конструкції, функціонування і
ефективність яких оцінюється
показників ефективності гальмівних систем за їхнім призначенням,
а саме робочої, стоянкової та запасної (резервної) системи гальмування (рис. 1).
Фрагменти установлення вимог до гальмівних систем та систем приєднання гальм причіпних
транспортних засобів наведено на
рисунку 2.
Оновлені вимоги щодо систем
гальмування порівняно з Технічним
регламентом 1367/2011 значно розширено і доповнено (рис. 3, табл. 1).
Чітко встановлено необхідність
обладнання гальмівними системами сільськогосподарських і лісогосподарських причепів і причіпних
машин, залежно від їхньої категорії,
навантаження на осі і максимальної проектної швидкості (табл. 2).
Рисунок 2 — Фрагменти установлення оновлених вимог
За цих умов щодо характеристик
до гальмівних систем та систем приєднання гальм
гальм причіпних транспортних запричіпних транспортних засобів
собів та системи приєднання гальм
між трактором та причіпними транспортними засобами встановлено
жорсткіші вимоги.
Вимогами охоплено додаткову
номенклатуру складових частин
гальмівних систем (рис. 4).
Запровадження та дотримання
оновлених європейських вимог
до гальмівних систем підвищить
рівень їхньої безпечності під час
дорожнього руху, знизить ризик
травматизму та нещасних випадків,
Рисунок 3 — Співвідношення об’єктів регулювання щодо
підвищити конкурентоспроможгальмівних систем у чинному Технічному регламенті
ність вітчизняної техніки. Крім того,
1367/2011 та проекті НПА на основі
застосування методів випробувань
Регламенту (ЄС) 2015/68
буде прийнято на рівні норматив-

прогрес, зокрема, запроваджено спеціальні положення, які стосуються транспортних засобів з електронними системами керування, антиблокувальними гальмівними системами, транспортних засобів
з гідрооб’ємним приводом та з максимальною
конструкційною швидкістю більше ніж 60 км/год.
Окремо розглянуто інерційні гальмівні системи, а
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Таблиця 1 – Результати порівняльного аналізу оновлених вимог згідно з проектом НПА
та Технічним регламентом 1367/2011
Оновлені вимоги до систем гальмування

Відмінності з ТР 1367/2011

Номер
додатка

Найменування додатка щодо вимог

1

Вимоги щодо конструкції та установлення
гальмівної системи та системи приєднання гальм причепів

Загальні вимоги до гальмівних
систем систематизовано і розширено, зокрема для категорій
R та S

2

Вимоги до випробувань і характеристик гальмівної
системи та системи приєднання гальм причепів і оснащених ними транспортних засобів

ТР 1367/2011 містить менше
вимог до характеристик гальмування, вимоги до методів випробувань не регламентовано

3

Вимоги щодо визначення часу спрацювання

Додаткові до ТР 1367/2011
вимоги

4

Вимоги щодо джерел та накопичувачів енергії гальмівних систем, систем приєднання гальм причепів та
оснащених ними транспортних засобів

Додаткові до ТР 1367/2011
вимоги

5

Вимоги щодо пружинних гальм та оснащених ними
транспортних засобів

Вимоги дещо розширено

6

Вимоги щодо стоянкових гальмівних систем, оснащених
механічним блокуванням гальмівних циліндрів

Вимоги дещо розширено

7

Альтернативні вимоги до випробувань для транспортних засобів, для яких випробування типу I, II або III не є
обов’язковими

Додаткові до ТР 1367/2011
вимоги

8

Вимоги щодо випробувань інерційних гальмівних систем, гальмівних пристроїв та системи гальм причепів
та оснащених ними транспортних засобів, щодо гальмування

Додаткові до ТР 1367/2011
вимоги

9

Вимоги щодо транспортних засобів з гідрооб’ємним
приводом, їхніх гальмівних пристроїв та гальмівних
систем

Додаткові до ТР 1367/2011
вимоги

10

Вимоги щодо аспектів безпеки комплексних електронних систем керування транспортним засобом

Додаткові до ТР 1367/2011
вимоги

11

Вимоги та процедури випробувань, які застосовуються
до антиблокувальних гальмівних систем та оснащених
ними транспортних засобів

Додаткові до ТР 1367/2011
вимоги

12

Вимоги щодо електронних систем гальмування (EBS )
транспортних засобів із пневматичними гальмівними
системами або транспортних засобів із 6 та 7-контактними з’єднувачами згідно ISO 7638, а також до транспортних засобів, оснащених такими EBS

Додаткові до ТР 1367/2011
вимоги

13

Вимоги щодо гідравлічних однолінійних з’єднань та
оснащених ними транспортних засобів

Додатково до ТР 1367/2011
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Таблиця 2 – Вимоги щодо обладнання гальмівними системами транспортних
засобів категорії R та S
Категорія
транспортного
засобу

Умови застосування

Необхідність обладнання
гальмівною системою

R1a, S1а

Для всіх транспортних засобів цієї категорії

Не обладнуються гальмівною
системою

R1b, S1b

Для транспортних засобів, у яких сумарна
технічно допустима маса на осі перевищує
750 кг

Обладнуються гальмівною
системою з безперервним або
напівбезперервним чи інерційним
гальмуванням

R2

Для всіх транспортних засобів цієї категорії

Те ж саме

R3, R4, S2

Для всіх транспортних засобів цієї категорії з
винятком для категорій R3a, S2a

Обладнуються гальмівною
системою з безперервним чи
напівбезперервним гальмуванням

R3a, S2a (як виняток)

Для транспортних засобів з максимальною
Допускається обладнання
масою не більше 8000 кг та за умови, що конструкційна швидкість V ≤ 30 км/год – у разі, гальмівною системою з інерційним
гальмуванням
коли гальма діють не на всі колеса, або
V ≤ 40 км/год, коли гальма діють на всі колеса

них засобів.
Практичне застосування описаних вимог і методів оцінювання було проведено в УкрНДІПВТ
ім. Л. Погорілого під час випробувань пневматичної гальмівної системи двохосьового бункера-накопичувача, максимальна маса якого
становить 27000 кг [10, 11]. Цим самим було підтверджено можливість
проведення оцінки відповідності
Рисунок 4 — Додаткова номенклатура складових частин
гальмівних систем сільськогоспогальмівних систем, охоплена оновленими вимогами
дарських причепів та причіпних
но-правового акта, оскільки такий документ, який машин європейським вимогам у межах України, а
установлює методи випробувань для мети затвер- також можливість виготовлення вітчизняної технідження типу стосовно системи гальмування, зараз ки відповідно до стандартів ЄС.
відсутній.
Обґрунтування необхідності та підстав впроваВИСНОВКИ
дження оновлених європейських норм, зокрема
стосовно гальмівних систем сільськогосподарських
Досягнення описаних перспектив впроваджені лісогосподарських транспортних засобів було ви- ня оновлених європейських норм щодо систем
світлено в наукових статтях співробітників УкрН- гальмування стане ще одним кроком на шляху
ДІПВТ ім. Л. Погорілого [8, 9 тощо]. Викладені тези імплементації оновленого європейського законодоповіді є частиною і продовженням робіт УкрНДІ- давства стосовно правил оцінювання та введення
ПВТ ім. Л. Погорілого з імплементації оновленого в обіг сільськогосподарських і лісогосподарських
законодавства ЄС щодо порядку оцінювання відпо- транспортних засобів. Системи гальмування з
відності та введення в обіг зазначених транспорт- підвищеною ефективністю будуть сприяти підви-
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щенню рівня безпеки, відповідному європейським
нормам, що дасть змогу мінімізувати ризики травмування людей під час дорожнього руху та під час
роботи в умовах експлуатування, а також підвищити конкурентоспроможність вітчизняної техніки.
Результати проведених досліджень будуть використані для подальшого розроблення та введення
в дію оновленої нормативно-правової бази щодо
встановлення вимог та підтвердження відповідності систем гальмування сільськогосподарських
і лісогосподарських транспортних засобів за допомогою єдиних методів випробувань. Водночас
впровадження таких норм поступово витіснить з
ринку ті сільськогосподарські та лісогосподарські
транспортні засоби, які спричиняють негативний
вплив на безпеку під час їхнього дорожнього руху
та експлуатації.
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SUMMARY
The article provides information on the analysis of
updated requirements for brake systems in modern
acts of EU technical legislation, comparison with the
requirements of Technical Regulation 1367/2011 with
further development of the national model for the
introduction of similar requirements in Ukraine.
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УДК 632.914:631.55

Прогноз урожайності і валових зборів
основних сільськогосподарських культур
у 2022 році
Новохацький М., канд. с.-г. наук, доцент,
Майданович Н., канд. геогр. наук (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)
Викладено аналіз сприятливості
агрометеорологічних умов весняного
періоду для росту і розвитку посівів і
результати прогнозу врожайності та
валових зборів основних сільськогосподарських культур в Україні у 2022 році.
Базовий прогноз розроблено для
восьми основних сільськогосподарських
культур із застосуванням статистично-агрометеорологічних методів, опрацьованих УкрНДПТІ ”Агроресурси”та вдосконалених в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого.
Ключові слова: прогнозування врожайності, агрометеорологічні умови, валовий збір сільськогосподарських культур.
МЕТА
Метою публікації є висвітлення результатів прогнозу врожайності та валового виробництва основних сільськогосподарських культур у 2022 році,
виконаного в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого (станом
на 30 квітня).
ВИХІДНІ ДАНІ
Базовий прогноз урожайності і валових зборів основних сільськогосподарських культур
в Україні на 2022 рік розроблено за статистичноагрометеорологічними методами, опрацьованими УкрНДПТІ ”Агроресурси” та вдосконаленими в
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого [1–4]. Прогноз опрацьовано для восьми основних сільськогосподарських культур: пшениця, жито, ячмінь, овес,
зернобобові, кукурудза, соняшник та цукрові буряки щодо площі збирання, врожайності та валового виробництва. Точність прогнозу — 90 %, завчасність — 7–10 місяців, вірогідність — 80–85 %.
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Прогнозні показники опрацьовано як загалом по
Україні, так і в розрізі адміністративних областей.
Для розробки прогнозних показників використано бази даних Глобального моніторингу сільського господарства (GLAM) [5], інформацію Європейської системи MARS [6], дані
сільськогосподарського департаменту США
[7], інформаційні ресурси FAO [8], Державного комітету статистики, Мінагрополітики, Гідрометцентру України, бази даних УкрНДІПВТ
ім. Л. Погорілого та інших установ. Параметри прогнозних показників коригуватимуться в травні та
червні поточного року залежно від агрометеорологічних умов вегетаційного періоду.
КОРОТКИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИХ УМОВ НА СТАН І РОЗВИТОК
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР
Температурний режим, починаючи з другої половини березня 2022 року, по всій території України був переважно вищим за норму (рис. 1), що
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сприяло накопиченню ефективного
тепла і початку посівної кампанії.
Кількість опадів упродовж березня та квітня в більшості регіонів України була достатньою
і переважно вищою від середньобагаторічних показників (рис. 2), що
сприятливо вплинуло на розвиток
посівів.
Запаси продуктивної вологи
в метровому шарі ґрунту на кінець
квітня були достатніми майже по
всій території України, за винятком
деяких західних та південних регіонів (рис. 3). Запаси вологи в орному
шарі ґрунту впродовж квітня динамічно змінювалися по території
України залежно від температурного
режиму та атмосферних опадів і переважно оцінювались як достатні
для отримання сходів і початкового
розвитку рослин. Загалом агрометеорологічні умови, які склалися
навесні 2022 р. для озимих та ярих
зернових, були задовільними.

Рисунок 1 — Динаміка усереднених за регіонами
середньодобових значень температури повітря впродовж
березня-квітня 2022 р.

ПРОГНОЗ УРОЖАЙНОС ТІ І
ВАЛОВИХ ЗБОРІВ ОСНОВНИХ
С І Л Ь С Ь КО ГО С П ОД А Р С Ь К И Х
КУЛЬТУР У 2022 РОЦІ
Структура посівних площ розраховувалась на підставі планових
і фактичних площ (за даними Мінагрополітики). Посівні площі коригуватимуться далі залежно від умов
вегетації та фактичних обсягів сівби.
Зернові і зернобобові. Збиральна площа групи культур очікується
близько 13 млн га (табл. 1). Середня
врожайність зернових і зернобобових культур загалом по Україні з вірогідністю 85–90 % прогнозується
на рівні 47–49 ц/га, що близько до
середнього рівня за останні 3 роки.
Розрахункове очікуване валове виробництво зерна складає 61–64 млн
тонн, що на 26–29 % менше попереднього 2021 року, в основному,
внаслідок нижчого рівня очікуваної
врожайності та скорочення посівних площ через воєнні дії в Україні.

Рисунок 2 — Відхилення сум атмосферних опадів від норми
(за квітень 2022 р.)

Рисунок 3 — Вологість ґрунту в метровому шарі на кінець
квітня 2022 р., (мм)
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Таблиця 1 – Прогноз урожайності і валових зборів основних сільськогосподарських культур в
Україні на 2022 рік (завчасність 3-5 місяців)
Урожайність
фактична, ц/га
2021 р.*

Збиральна
площа (розрах.), млн. га

Урожайність,
ц/га

Валовий збір,
млн. т

Зернові і зернобобові,
всього
Пшениця
Жито
Ячмінь
Овес
Зернобобові
Кукурудза
Соняшник
Цукрові буряки

2019-2021 рр.

Культури

Прогноз (вірогідність 80-85 %)

48,9

55,0

13,0

47...49

61...64

-25…-22

-29…-26

42,0
33,1
35,2
25,6
20,8
69,2
23,7
434

46,4
36,0
39,2
27,9
22,6
80,1
25,2
463

5,26
0,11
1,67
0,15
0,25
4,75
4,28
0,20

39,5...41,5
29...31
31...33
22...24
20...22
68...70
22,0...23,5
400...440

20,7...21,8
0,32...0,34
5,2...5,5
0,33...0,36
0,50...0,55
32...33
9,4...10,0
8...9

-11…-10
~ -0,26
~ -4,1
~ -0,1
~ -0,15
-10…-9
-7…-6
-2,9…-2

-36…-32
-46…-43
-45…-42
-29…-23
-27…-19
-24…-22
-43…-39
-26…-17

Вал, ± до 2021 року

млн. т

%

* – попередні дані
Пшениця. Розрахункове значення
збиральної площі цієї культури становить 5,26 млн га. Перший період
вегетації озимої пшениці проходив
у переважно задовільних агрометеорологічних умовах. За нормативних умов решти
періоду весняно-літньої вегетації очікувана врожайність пшениці (з урахуванням ярої) загалом
для України становитиме 39,5–41,5 ц/га, що значно
нижче минулорічних показників, але близько до
середніх значень за останні 3 роки (табл. 1). Валове виробництво зерна цієї культури може скласти
20,7–21,8 млн тонн, що на 32–36 % нижче рівня
2021 року.
Ячмінь. Збиральна площа ячменю
(ярого і озимого) загалом по Україні
в 2022 році може скласти 1,67 млн га.
За прогнозними розрахунками, урожайність ярого і озимого ячменю загалом для України за середньорічних параметрів
агрометеорологічних чинників подальшого періоду вегетації культури сягатиме 31–33 ц/га, що нижче
минулорічного рівня та середнього значення за останні 3 роки (табл. 1). Очікуваний рівень валового
виробництва зерна ячменю, за таких умов, може
скласти 5,2–5,5 млн тонн, що на 42–45 % нижче від
показників 2021 року.
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Овес. Збиральна площа культури
передбачається в межах 0,15 млн га.
Очікувана врожайність на рівні держави становить 22–24 ц/га, що нижче
минулорічних показників і середнього значення за останні 3 роки (табл. 1). Прогнозований рівень валового виробництва вівса становить
0,33–0,36 млн тонн.
Кукурудза. Збиральна площа кукурудзи в поточному році загалом
по Україні з урахуванням планових
площ сівби може скласти 4,75 млн га.
Рівень урожайності кукурудзи у
2022 році очікується в межах 68–70 ц/га (табл. 1),
що близько до середнього значення за останні
3 роки. Прогнозований рівень валового виробництва кукурудзи становить 32–33 млн тонн, що на
22–24% нижче минулорічного значення.
Соняшник. Площі посівів цієї культури в поточному році плануються
в межах 4,28 млн га, а очікуваний
рівень врожайності насіння на рівні держави складає 22–23,5 ц/га,
що близько до середніх показників за останні 3
роки. З урахуванням цього валове виробництво
насіння цієї культури може в 2022 році становити
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9,4–10 млн тонн, що на 39–43 % нижче минулорічного рівня.
Цукрові буряки. Площа посівів
культури в 2022 році може скласти
0,2 млн га. Урожайність коренів
цукрових буряків на рівні держави
прогнозується в межах 400–440 ц/га,
що близько до середньорічного врожаю за останні
3 роки. Валове виробництво цукрових буряків очікується в межах 8–9 млн тонн.
ВИСНОВКИ
Агрометеорологічні умови березня та квітня
2022 року були переважно сприятливими для розвитку озимих та сівби ранніх ярих культур на більшості території України.
Урожайність зернових і зернобобових культур
загалом у 2022 році очікується на рівні 47–49 ц/га,
що може забезпечити валове виробництво зерна на рівні 61–64 млн т., включаючи: пшениця
20,7–21.8 млн т., жито — 0,32–0,34 млн т., ячмінь —
5,2–5,5 млн т., овес — 0,33–0,36 млн т., зернобобові — 0,5–0,55 млн т., кукурудза — 32–33 млн т.
Урожайність соняшнику очікується на рівні 22–
23,5 ц/га, що може забезпечити валовий збір насіння в межах 9,4–10 млн т. Валове виробництво коренів цукрових буряків за прогнозованої врожайності
400–440 ц/га становитиме 8–9 млн т.
Очікуваний рівень валового виробництва зернових і зернобобових культур станом на кінець
квітня поточного року прогнозується нижчим від
значень попереднього базового (січень) прогнозу
через скорочення посівних площ та непередбачуваність рівня збиральних площ сільськогосподарських культур внаслідок воєних дій в Україні.
Прогнозні показники продуктивності польових
культур будуть коригуватися з урахуванням агрометеорологічних умов подальшого періоду вегетації та кінцевого рівня посівних площ.
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SUMMARY
The analysis of favorable agrometeorological
conditions of the spring period for the crops growth
and the results of yield and gross harvest forecasting
of major crops in Ukraine in 2022 are presented.
The basic crop yield forecast was developed for
eight main crops using statistical agrometeorological
methods developed by UkrNDPTI «Agroresources»
and improved in Leonid Pogorilyy UkrNDIPVT.

ЛІТЕРАТУРА
1. Новохацький М. Л., Сердюченко Н. М., Бондаренко О. А., Гусар І. О. (2019). До питання прогнозування врожайності польових культур. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової
техніки і технологій для сільського господарства
України. Зб. наук. пр. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Дослідницьке. Вип. 25 (39). C. 169–175. DOI:
http://dx.doi.org/ 10.31473/2305–5987–2019–2–
25(39)-18

35

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗА АКТУАЛЬНИМИ
ПРОБЛЕМАМИ АПК
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Сільськогосподарські причіпні
машини – R чи S
Самойленко В., ст. наук. співроб., Козярук Л., ст. наук. співроб. (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)
У статті наведені дослідження вимог та особливостей поділу на категорії сільськогосподарських причіпних транспортних засобів. Під час
досліджень використовувався порівняльно-правовий метод систематизації та кластерного
аналізу нормативних, нормативно-правових
та законодавчих документів України, країн ЄС
щодо класифікації причіпної сільськогосподарської техніки в розрізі категорій R та S.
Ключові слова: причіпні машини, сільськогосподарські причіпні машини, с.-г. машини, класифікація
причіпної техніки.

ВСТУП
Новий регламент ЄС 167/2013 [1] щодо затвердження типу та ринкового нагляду за сільськогосподарськими та лісогосподарськими транспортними засобами скасовує та замінює дію Директиви
ЄС 2003/37/EC [2] і розповсюджується та сільськогосподарські та лісогосподарські трактори, а також
на причепи та змінне буксирувальне обладнання
призначене для буксирування такими транспортними засобами. Згідно з Директивою 2003/37/ EC,
європейський сертифікат відповідності є обов’язковим тільки для тракторів категорій T1, T2 і T3, а
Регламент ЄС 167/2013 випускає сертифікати затвердження типу ЄС для всіх інших категорій транспортних засобів, включених до цього Регламенту,
зокрема категорій R та S.
В Україні діє Технічний Регламент затвердження
типу сільськогосподарських та лісогосподарських
тракторів, їхніх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів (затверджений Постановою КМУ від
28 грудня 2011 р. № 1367) [3]. Цей технічний регламент розроблений з урахуванням Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС від 26 травня
2003 р. № 2003/37/ЄС, яка в ЄС скасована та замінена Регламентом ЄС 167/2013.
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МЕТА РОБОТИ
Дослідження вимог та особливостей поділу на
категорії сільськогосподарських причіпних транспортних засобів.
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
Під час дос лід жень викорис товувавс я
порівняльно-правовий метод систематизації та
кластерного аналізу нормативних, нормативноправових та законодавчих документів України, країн ЄС щодо класифікації причіпної сільськогосподарської техніки в розрізі категорій R та S.
РЕЗУЛЬТАТИ І ОБГОВОРЕННЯ
У Європейському Союзі новий Регламент
№ 167/2013 набув чинності в 2014 році та обов’язковий до застосування з 2016 року і встановлює
адміністративні і технічні вимоги для офіційного
затвердження типу всіх нових транспортних засобів, систем, компонентів та окремих технічних
елементів.
Крім того, передбачений перехідний період в
2 роки, щоб дати змогу виробникам адаптувати
свою продукцію відповідно до нових вимог, яка
почала випускатися з 2016 року. Отже, всі тракто-

№1-2(122-123) червень 2022

ри, розміщені на ринку з 1 січня 2018 року, повинні
відповідати Регламенту 167/2013.
Водночас буксирувані транспортні засоби повинні мати схвалення типу відповідно до національних правил країни до 2020 року + кінцеві
серії, але в такому випадку їхній термін дії буде
обмеженим самою країною. З іншого боку, офіційне затвердження типу відповідно до Регламенту
167/2013 (добровільне застосування) буде діяти у
всіх країнах ЄС.
Які ж транспортні засоби відносяться до категорій R та S.
Категорія R Причіп (рис. 1) — сільськогосподарський або лісогосподарський транспортний
засіб, призначений переважно для буксирування
трактором і застосовний переважно для перевезення вантажів або перероблення матеріалу,
а співвідношення його технічно допустимої максимальної маси з вантажем до спорядженої маси
дорівнює або перевищує 3,0 (trailer: means any
agricultural or forestry vehicle intended mainly to
be towed by a tractor and intended mainly to carry
loads or to process materials and where the ratio of
the technically permissible maximum laden mass to
the unladen mass of that vehicle is equal to or greater
than 3,0).

вання трактором і з’єднане з ним постійно або тимчасово (для переробки технологічних матеріалів), є
змінною причіпною машиною, якщо співвідношення його технічно допустимої максимальної маси з
вантажем до спорядженої маси становить менш
як 3,0 (Interchangeable towed equipment: means
any vehicle used in agriculture or forestry which is
designed to be towed by a tractor, changes or adds to
its functions, permanently incorporates an implement
or is designed to process materials, which may include
a load platform designed and constructed to receive
any tools and appliances needed for those purposes
and to store temporarily any materials produced
or needed during work and where the ratio of the
technically permissible maximum laden mass to the
unladen mass of that vehicle is less than 3.0).

Рисунок 2 — Зразки транспортних засобів
категорії S

Рисунок 1 — Зразки транспортних засобів
категорії R
Категорія S Змінна причіпна машина (рис. 2)
— обладнання, яке використовується в сільському або лісовому господарстві, призначається для
буксирування трактором і змінює або доповнює
його функції. До категорії змінних причіпних машин також належать напівпричіпні машини, частина вертикального навантаження яких передається
на трактор. Причіпна машина може складатися з
вантажної платформи для розміщення робочих
знарядь, пристроїв та тимчасового зберігання вироблених або необхідних для роботи технологічних
матеріалів. Обладнання, призначене для буксиру-

Через різну інтерпретацію визначень транспортних засобів R & S в державах-членах ЄС виробники
стикаються з різними національними визначеннями цих категорій. Це означає, що один і той же
транспортний засіб може бути віднесено до категорії R в одній країні і S в інший. Проте країни ЄС
повинні погоджуватися один з одним на схвалення
типу ЄС.
Для багатьох виробників, які експортують свою
продукцію, нові габаритні розміри не становлять
особливої проблеми, тому що вони вже звикли будувати сільськогосподарські транспортні засоби
завширшки до 2,55 м, наприклад, для Німеччини
та Бельгії. Це стане новим максимальним виміром,
узятим безпосередньо з правил вантажних перевезень. Відразу виникає важливе питання: чи стосується це також до шин? Для причепів категорії R, які
використовуються для перевезення, як правило, з
найбільшим зовнішнім розміром, включаючи шини
(і відхилену частину шини), ширина становить
2,55 метра. Для категорії S все змінне буксирувальне обладнання повинно мати максимальну ширину
3,00 метра, виміряну до протектора шини. Наприклад, під це правило підпадають перегрібачі сіна.
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Однак є сіра зона: це правило
буде означати, що максимальна зовнішня ширина причепа
для силосу (використовуваного тільки для транспортування)
становить 2,55 метра, включаючи шини, а максимальна ширина причепа-підбирача становить
3,00 метра, включаючи шини,
тому що у нього також є функція
завантаження. Однак також вказується, що в разі перевищення
встановленої питомої маси вантажу транспортний засіб належить до категорії R. Отже, порожній навантажувач або розкидач
гною може мати ширину 3,00
метра, а повний — немає.
Це с тосує ться основних
Рисунок 3 — Пояснення про визначення мас
вимог категорій R і S (більше
21 тонни, максимум 40 км / год),
які важливі для нас. Проте регулювання включає
аналогічні вимоги для сільськогосподарських
транспортних засобів категорії R / S 1, 2 і 3 (більше
1500 кг, 1500–3500 кг і 3500–21000 кг відповідно).
Відносячи сільськогосподарські або лісогосподарські буксирувані транспортні засоби до тієї чи
іншої категорії, важливо зрозуміти що ж це за: технічно допустима маса з вантажем та споряджена
маса (рис. 3).
Отже, для визначення співвідношення мас беруть технічно допустиму максимальної масу з вантажем (суму допустимих мас на осі) та споряджену
масу.
Але відносячи транспортний засіб до категорії R
а) категорія R
чи S виникають свої особливості:
— що робити з транспортним засобом, який виконує особливу функцію, крім перевезення вантажів, але відношення маси повністю навантаженого
транспортного засобу до маси того ж транспортного засобу в порожньому стані більше 3?
— або: як ви повинні класифікувати транспортний засіб, основна функція якого — транспортування товарів, але його коефіцієнт менше 3 і він також
має інші функції (наприклад, отримання продуктів
з поля, роздача рідин тощо).
СЕМА (європейська асоціація малих та середніх
виробників у галузі сільськогосподарського машинобудування) у 2019 році представила каталог сільськогосподарської техніки з рекомендаціями щодо
категоризації транспортних засобів R та S.
б) категорія S
За рекомендацією СЕМА такі машини слід відносити до тієї чи іншої категорії, окрім інших вимог, Рисунок 4 — Сільськогосподарські транспортні
засоби категорій R та S
відповідно до таких критеріїв (рис. 4). [5]:
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— причіпний транспортний засіб не пересувається по дорогах в завантаженому стані — категорія S;
— причіпний транспортний засіб співвідношення мас < 3, але дозволено пересуватись по дорогах
у завантаженому стані — категорія R.
Для запобігання ненавмисному або несанкціонованому використанню транспортних засобів категорії S і змінному буксируваному обладнанню, які
потрапляють у категорію R через співвідношення
технічно допустимої максимальної маси в навантаженому стані відносно до спорядженої маси не
менше 3,0 повинен бути встановлений щонайменше один із таких пристроїв [6]:
Š кришка, яка блокується над зчіпним пристроєм
Š ланцюг на зчіпному пристрої;
Š блокувальна система коліс (маса більше
3500 кг, розрахункова швидкість 60 км/год і
більше);
Š навісний замок в отворі в секторі стоянкового
гальма.
Виробник повинен вказати в настанові з експлуатування інформацію щодо використання таких
пристроїв на цих транспортних засобах.
ВИСНОВКИ
Представлені в роботі результати досліджень
вимог та особливостей поділу на категорії сільськогосподарських причіпних транспортних засобів свідчать про різну інтерпретацію їх визначень
R & S в державах-членах ЄС. Це означає, що один і
той же транспортний засіб може бути віднесено до
категорії R в одній країні і S в інший.
У країнах ЄС є кілька варіантів допуску цих транспортних засобів на ринок, зокрема, національне
затвердження та затвердження типу ЄС.
Зараз в Україні розроблено проект Технічного
регламенту щодо затвердження типу і нагляду за
ринком сільськогосподарських та лісогосподарських транспортних засобів на основі Regulation
(EU) № 167/2013. Прийняття та впровадження
цього технічного регламенту в України лише питання часу.
Упроваджуючи в Україні технічний регламент
розроблений на основі Регламенту 167/2013, доцільно врахувати досвід країн-членів ЄС під час допуску цих машин на ринок та участі в дорожньому
русі як на національному рівні, так і на рівні ЄС.
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SUMMARY
The article presents studies of the requirements
and features of the division into categories of
agricultural trailers. During the research the
comparative-legal method of systematization and
cluster analysis of normative, normative-legal and
legislative documents of Ukraine, EU countries on the
classification of trailed agricultural machinery in terms
of categories R and S was used.
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Знову про своєрідність біологічних
та господарсько-корисних властивостей
свиней
Халін С., канд. екон. наук, в. о. директора, Смоляр В., канд. с.-г. наук,
ст. наук. співроб. (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)
Виробництво свинини є одним із
пріоритетних напрямів розвитку
агропромислового комплексу в Україні. Вагому частку у формуванні продовольчої безпеки населення займає галузь свинарства, попит на продукцію
якої у споживанні м’яса становить 35
%. Свині, як вид сільськогосподарських
тварин, характеризуються певними
біологічними і господарсько-корисними
властивостями, які відрізняють їх від
тварин інших видів. Основні біологічні
та господарсько-корисні властивості
свиней це скороспілість, багатоплідність, крупноплідність, нетривалий
період поросності свиноматок. Відгодівля свиней характеризується високою економічною ефективністю.
Ключові слова: біологічні властивості свиней, господарсько-корисні властивості свиней, свинарство,
свинина, свиноферма, утримання свиней.

СУТЬ ПРОБЛЕМАТИКИ
Виробництво свинини є одним із пріоритетних напрямів розвитку агропромислового комплексу в Україні. За даними наукових повідомлень
[Смоляр В., 2021], вагому частку у формуванні
продовольчої безпеки населення займає галузь
свинарства, попит на продукцію якої у споживанні м’яса становить 35 %. Високим ступенем
актуальності характеризується розвиток галузі
свинарства в Україні. У цьому контексті, важливо
оцінити своєрідність біологічних і господарськокорисних властивостей свиней, їхньої конституції,
фізіологічних основ травлення. На часі нарощування виробництва свинини в країні, зокрема завдяки впровадженню сучасних технічних та технологічних рішень для утримання і обслуговування
свинопоголів’я на свинофермах.
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МЕТА ДОСЛІДЖЕНЬ
Здійснити огляд сучасного стану з оцінки біологічних та господарсько-корисних властивостей
свиней.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Зважаючи на з високий ступінь актуальності
розвитку галузі свинарства в Україні, уже не вперше [Смоляр В. І. та ін., 2008], звертаємо увагу на
своєрідність біологічних і господарсько-корисних
властивостей свиней, їхньої конституції, фізіологічних основ травлення. Свиню називають «біологічним чудом» [Седов Ю. Д., 1999] враховуючи
її властивість перетворювати різноманітні корми
у високопоживну свинину і жир, своєрідною “домашньою скарбничкою” [Ивашура А. И. та ін., 2001],
яка забезпечує людей м’ясом.

№1-2(122-123) червень 2022

Свині, як вид сільськогосподарських тварин, характеризуються певними біологічними
і господарсько- корисними властивостями, які
відрізняють їх від тварин інших видів. Одною з основних біологічних характеристик є скороспілість,
тобто властивість свиней в короткі терміни досягати такого ступеня розвитку, який забезпечує
можливість порівняно раннього їх використання
для отримання продукції і відтворення поголів’я.
За сприятливих умов утримання і годівлі свиней, під час спаровування молодих свинок у віці
9–10 місяців від них отримують повноцінне потомство — молодняк придатний для відгодівлі. Під час
інтенсивної відгодівлі свині можуть досягати живої
маси 100 кг уже у віці 6–7 місяців. Свині інтенсивно ростуть, дуже добре оплачують витрачені корми отриманою продукцією. Наприклад, кількість
подвоєнь живої маси у свиней від народження
до 12-місячного віку становить 7–8 разів, в той
час як у великої рогатої худоби і овець — лише
3–4 рази. Уже в 2-місячному віці жива маса молодняка свиней збільшується у 16–20 разів порівняно
з їхньою живою масою під час народження. За повноцінної годівлі свині на відгодівлі можуть давати
до 1000 г середньодобового приросту і досягати
живої маси у 100 кг у 5-місячному віці.
За даними наукових повідомлень [Засуха Ю. В., 2005] в умовах промислової технології
виробництва свинини, відлучення поросят від
свиноматок у 30-добовому віці забезпечує інтенсивний їхній ріст та розвиток органів травлення порівняно з традиційним. Свині характеризуються порівняно нетривалим періодом
поросності, який у свиноматок становить в се-

редньому 114 днів. За сприятливих умов утримання і повноцінної годівлі від кожної свиноматки
протягом року можна отримати 2–2,3 опоросів.
Багатоплідність свиноматок визначають за кількістю поросят під час народження. У першому опоросі свиноматок звичайно спостерігається нижча
багатоплідність, ніж у наступних опоросах.
За інформаційними даними [Ладан П. Е. та ін.,
1978], багатоплідність свиноматок істотно залежить від віку використання ремонтних свинок для
відтворення стада і їхнього розвитку (таблиця 1).
Найбільш доцільно спаровувати ремонтних
свинок у віці 9–10 місяців за їхньої живої маси
110–120 кг. Багатоплідність свиноматок підвищується до 5–6 опоросу, а потім знижується. Тривалість використання свиноматок у господарствах
становить від 2,5 до 5 років. Від кожної свиноматки
отримують по 10–14 поросят за один опорос, а за
рік — до 30 поросят. Відомі випадки, коли від свиноматки за один опорос отримували 28 поросят.
Біологічна межа багатоплідності свиней лежить на
рівні 30 поросят за один опорос.
Одним з важливих показників, який характеризує продуктивні властивості свиноматок є крупноплідність, тобто жива маса однієї голови поросят
під час народження. Нормально розвинені поросята під час народження мають живу масу 1–1,3 кг.
Жива маса поросят під час народження має велике
значення в практиці свинарства, оскільки є вихідною живою масою тварин, від якої продовжується
ріст тварин в постембріональний період. Оцінюючи свиноматок за крупноплідністю перш за все
звертають увагу на рівномірність поросят у гнізді
за живою масою. Менш цінними вважають свино-

Таблиця 1 – Багатоплідність свиноматок різного віку
Середня жива
маса одної голови поросят
(кг) у віці
2 міс.
8 міс.

Витрати
кормів на
1 кг приросту
живої маси
(корм. од.)

Вік свиноматок
(місяців)

Жива маса
під час
осіменіння
(кг)

Багато-плідність (кількість поросят)

Крупно-плідність (кг)

Молочність (кг)
*)

8

85-100

9,1

0,95

46,7

12,0

85,6

4,76

9

105-120

9,8

1,1

57,1

13,5

93,6

4,69

10

125-145

11,3

1,15

72,6

18,0

108,4

4,43

Дорослі
свиноматки

250-260

11,8

1,2

75,3

18,5

108,9

4,37

*) Молочність свиноматки – жива маса гнізда (приплоду) поросят у місячному віці
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маток, від яких народжуються поросята, які суттєво
відрізняються між собою за живою масою. Разом
з тим, крупноплідність свиноматок — важлива селекційна ознака. Відомо, що крупні від народження
поросята краще ростуть і розвиваються, ніж поросята з низькою живою масою, які часто гинуть
у перші дні після народження. Зважаючи на це, під
час ведення селекційно-племінної роботи в умовах
свиноферм слід здійснювати відбір свиноматок зокрема і за крупноплідністю новонароджених поросят. За даними досліджень, встановлена позитивна
залежність живої маси поросят під час народження
з їхньою живою масою після відлучення від свиноматок і ефективністю наступної відгодівлі (середньодобовим приростом живої маси і витратами
кормів на виробництво продукції).
Відгодівля свиней характеризуються високою
економічною ефективністю. В умовах інтенсивної
відгодівлі у розрахунку на 1 кг приросту живої маси
свиней витрачають корми у кількості 3,5–4 кормових одиниць, переважаючи за цим показником
тварин інших видів. Витрати кормів з урахуванням
використання кормових раціонів для м’ясної відгодівлі свиней з високою концентрацією поживних речовин в одиниці сухих кормів становить
2,2–2,5 кг кормів на 1 кг приросту живої маси; для
молодняка великої рогатої худоби і овець на 1 кг
приросту — відповідно від 6,5–8 к. од. до 7,5–12 к.
од. Коефіцієнт використання кормів у свинарстві
значно вищий ніж в інших галузях сільськогосподарського виробництва. У свиней трансформація
валової енергії кормів у продукцію становить 35%,
а у великої рогатої худоби — лише 14%. У свинарстві виведено ряд ліній і родин, які відрізняються
нижчими показниками витрат кормів на 1 кг приросту живої маси.
Особливістю свиней є і всеїдність, яка характеризується їхньою властивістю споживати корми, як
рослинного, так і тваринного походження, відходи
технічного виробництва, продукти мікробіологічного синтезу, різні харчові залишки тощо. На відміну від великої рогатої худоби та овець у свиней
переважає ферментативний тип травлення над
мікробіологічним, що пов’язано з особливостями
фізіології засвоєння кормів у цих тварин.
Під час оцінки своєрідності біологічних і господарсько-корисних властивостей свиней важливим є забійний вихід — відсоткове відношення
маси харчових продуктів, отриманих після забою
тварини, до живої маси її перед забоєм. До забійної маси свинини включають масу туші зі шкірою,
нирок з нирковим жиром (але без інших внутрішніх органів), масу голови і кінцівок, відрубаних до
скакального суглоба. Забійний вихід у свиней зале-
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жить від породи, віку, статі, ступеня вгодованості
тварин і досягає 85 %, в середньому — 77–78 %,
в той час як у великої рогатої худоби — 58–62 %,
за таких умов кількість харчових частин у туші свиней становить 60–62 %, у великої рогатої худоби —
33–34 %. Здатність акумулювати жир — надзвичайно цінна біологічна властивість свиней.
Ключова властивість свиней це те, що свинина —
повноцінний продукт харчування, вона містить
60–62 % води, а яловичина і баранина — відповідно 72 і 75 %; жиру 21–22 %. За середньої вгодованості свиней в 1 кг їхнього м’яса міститься
3050 ккал., за жирної — 4060 ккал., калорійність
сала становить 8100 ккал., а яловичини — біля
1520 ккал. Побутує думка про те, що людям не
слід споживати сало свиней тому що воно викликає відкладення холестерину на стінках кровоносних судин. Це не зовсім так. За вмістом холестерину свинина знаходиться на останньому
місці після таких продуктів як (вміст холестерину
в 100 г продукту, мг) риб’ячий жир — 5700; яєчний жовток — 1560; вершкове масло — 244; маргарин — 186; м’ясо куряче — 113; телятина — 84;
яловичина — 67; свинина — 60 мг. З погляду на
наведене, доцільно розводити свиней не лише
м’ясних, а й сальних порід. Свинина багата повноцінним білком, мінеральними речовинами, вітамінами групи В. Сало свиней — важливе джерело
незамінних жирних кислот. Засвоєння м’яса свиней
в організмі людей становить 95 %, а сала — 98 %.
Свинина добре консервується, використовується
під час виробництва ковбаси, різних копченостей
та інших харчових продуктів.
Інтенсивне використання маточного поголів’я
свиней для відтворення стада протягом тривалого часу і ступінь проявлення їхніх продуктивних
властивостей під час відгодівлі молодняка значно залежить від конституції тварин. Конституція
тварин — сукупність морфологічно-фізіологічних
і господарських ознак та властивостей тварин, які
характеризують їх як єдине ціле і зумовлені спадковістю та умовами розвитку. Під час оцінки конституції перш за все враховують екстер’єр та інтер’єр
тварин. Екстер’єр — зовнішній вигляд тварини,
будова її тіла. Оцінюючи тварину за екстер’єром,
визначають її породність і типовість, індивідуальні особливості, які відрізняють цю тварину від інших, вікову мінливість, кондицію, стан здоров’я,
тип продуктивності. Під час оцінювання свиней за
екстер’єром їхній тулуб умовно розподіляють на
передню, середню і задню частини, які складаються
з окремих статей. До передньої частини тулубу відноситься голова, шия, плечі, груди і передні кінцівки, до середньої — спина, поперек, боки, черево,
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Кінцівки у свиней, як передні, так
і задні, повинні бути прямими і широко
поставленими. Суттєвою вадою вважається вузька, Ікс-подібна і шаблиста їхня
постава. Тварини зі слабкими кінцівками
малопристосовані до умов промислової
технології утримання та обслуговування
свиней. У селекційно-племінній роботі
в свинарстві оцінці кінцівок потрібно
надавати особливого значення. Відомо,
що слабкість кінцівок у окремих порід
свиней передається за спадковістю.
Під час оцінки конституції свиней
великого значення набуває інтер’єр
1 — рильце; 2 — очі; 3 — морда; 4 — вуха; 5 — ганаші; 6 — шия; тварин.
Інтер’єр тварин — особливості вну7 — плечі; 8 — передня кінцівка; 9 –задня кінцівка; 10 — груди;
трішньої
будови (анатомічні, гістологічні,
11 — попруга; 12 — спина; 13 — поперек; 14 — боки (ребра);
біохімічні,
фізіологічні) сільськогоспо15 — хвіст; 16 — передня пахвина; 17 — задня пахвина;
дарських тварин часто пов’язані з їхніми
18 — клуб; 19 — крижі; 20 — черевце; 21 — окорок
продуктивними і племінними властивосРисунок 1 — Cтаті свиней
тями. Оцінка тварин за інтер’єром ґрунтується на тому, що між будовою органа
передня і задня пахвини, задньої — крижі, окорок, або тканини організму та її функцією, отже, і між будовою тіла тварини, та її продуктивністю, наявний
задні кінцівки.
На рисунку 1 наведені основні екстер’єрні статі зв’язок. Вивчення інтер’єру тварин дає змогу оцісвиней. Оцінюють свиней за екстер’єром, як прави- нювати тварину з погляду її придатності для тієї чи
іншої господарської потреби. Свині м’ясного і бело, у такій послідовності.
Голова. Величину її визначають з урахуван- конного напряму продуктивності відрізняються від
ням стану розвитку усього тулубу: голова повин- тварин універсального типу не лише особливостяна бути пропорційною тулуба. Свині з грубою за ми розвитку м’язів і підшкірного жирового шару, а й
екстер’єром головою зазвичай не бувають скоро- мікроструктурою м’язових волокон. Під час вивченспілими. Ніжна, перерозвинена голова засвідчує ня співвідношення м’язової, жирової і сполучної
про слабкість конституції, довга, вузька голова — тканини у м’ясі свиней різних порід встановлено,
ознака примітивності породи. Нормальній голові що у м’ясі свиней крупної чорної і миргородської
свиней властиві широкий лоб і широко розміщені порід приблизно одного конституційного типу
очі. Якщо недостатньо розвинені верхня і нижня і напряму продуктивності міститься 88 % м’язової,
щелепи, тварини гірше пристосовані до споживан- 9 % жирової і 3 % сполучної тканини, відповідні
ня кормів. Вуха у свиней різних порід різноманітні показники у беконних свиней (ландрас, естонська
за формою і величиною, часто вони є породною беконна) становлять 92,5 %, 4,5 % і 3 %. Тварини
особливістю. Наприклад, у ландрасів і свиней круп- різного напряму продуктивності помітно відрізняної чорної породи вуха нависаючі, у свиней крупної ються один від одного за морфологією щитовидної
залози і функцією надниркової залози. Свині різбілої і миргородської порід — невеликі стоячі.
Шия свиней повинна непомітно переходити в ного конституційного типу не схожі за розвитком
кісток. Крім того, тварини різного напряму протулуб.
Груди у свиней усіх порід і типів повинні бути дуктивності відрізняються між собою не лише за
широкими і глибокими. Вузькі, короткі, з плоскими загальним виходом продуктів забою, а й за їхньою
ребрами груди — ознака слабкого розвитку серця якістю. Слід зазначити, що у свиней різних констиі легенів. Свині з недорозвиненими грудьми часті- туційних типів не за всіма показниками інтер’єру
ше інших схильні до захворювань. Найбажаніши- спостерігається різниця. Не встановлено суттєвої
ми вважають груди, глибина яких становить 60 %, різниці за масою таких важливих органів, як серце
і легені. Очевидно, що конституційні особливості
а ширина — 50 % від висоти в холці.
Спина і поперек у свиней всіх порід повинні бути тварин взаємозв’язані не стільки з величиною орширокими, прямими або злегка аркоподібними. гана, скільки з інтенсивністю його функції. Одним
з найважливіших показників інтер’єру є кров, яка
Вузька, слабка, провисла спина — велика вада.
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відіграє велику роль у життєдіяльності організму.
Склад крові висвітлює біохімічні і фізіологічні процеси, які відбуваються в організмі тварин, і взаємопов’язані з племінними і продуктивними їхніми
властивостями. За даними ряду досліджень, встановлена пряма кореляційна залежність між вмістом загального білка в крові та інтенсивністю росту
свиней. Наведені дані свідчать про перспективність
використання показників інтер’єру в селекційноплемінній роботі у свинарстві.
Однією з основних біологічних характеристик
свиней є їхня здатність до швидкого росту і збільшення живої маси, це пов’язано з особливістю фізіології травлення тварин цього виду. Свиней можна
відгодовувати на концентратних, концентратнокоренеплідних, концентратно-картопляних та інших кормових раціонах. Слід зазначити, що в перші
дні після народження свиней, вони характеризуються функціональною незрілістю шлунковокишкового тракту. Органи шлунково-кишкового
тракту у поросят після народження невеликі за
розмірами, але відрізняються дуже інтенсивним
ростом. У перші три тижні після народження поросят у їхньому шлунковому соку немає соляної
кислоти, з якою ферменти шлункового соку не можуть нормально функціонувати. Поросята в цей
період споживають лише молоко матері, яке перетравлюється в тонкому відділі кишечника під
впливом секрету підшлункової залози, соку кишок
і жовчі. Кишкове травлення в цей період у певній
мірі компенсує неповноцінність шлунку у новонароджених поросят. Період, коли в шлунковому
соку поросят немає соляної кислоти, називають
періодом вікової ахлоргідрії, а час від народження
до 2,5–3 — місячного віку, тобто до появи в шлунковому соку нормальної кількості (0,3–0,4 %) соляної кислоти — періодом вікової неповноцінності
шлунку. До 6–7-місячного віку органи травлення
у свиней досягають розмірів, яких достатньо для
перетравлювання великої кількості кормів. Відомо,
що раннім привчанням поросят до підгодівлі концентрованими кормами можна суттєво прискорити
розвиток системи травлення у тварин і скоротити
період її неповноцінності. Система травлення у свиней в перші місяці після народження має здатність
дуже інтенсивно розвиватись, випереджаючи ріст
організму загалом. Для суттєвого прискорення
розвитку системи травлення молодняка свиней,
підвищення здатності організму до перетравлювання великої кількості поживних речовин кормів
потрібно застосовувати раннє привчання поросят
до підгодівлі концентрованими кормами і їх згодовування, в далі під час дорощування і відгодівлі
свиней використовувати повноцінні кормові суміші
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і білково-вітамінні добавки, що сприяє отриманню
високих показників середньодобових приростів
живої маси і підвищенню м’ясної продуктивності
молодняка свиней на відгодівлі.
В останній час стало очевидним, що для нарощування виробництва свинини в Україні необхідно
відновлювати галузь свинарства, створювати для
цього сучасні високомеханізовані підприємства, які
за рівнем виробництва відповідали б нормативним
вимогам ЄС. Одним з головних напрямків відновлення галузі є розроблення сучасного станкового
обладнання для утримання і обслуговування тварин на свинофермах та їх впровадження у виробництво, що дасть змогу використати перспективні
технології виробництва свинини, підвищити прирости живої маси свиней та знизити собівартість
продукції. Слід відмітити, що традиційний варіант
обладнання не передбачає вільного утримання
свиноматки в станку протягом підсосного періоду
до відлучення поросят із комфортною зоною з підігріванням підлоги, яка характеризується, як правило, недостатньою площею для розміщення поросят всього гнізда (приплоду). Для удосконалення
обладнання нами пропонується запатентований
вдосконалений станок для утримання свиноматки
з приплодом [Смоляр В. І., Коломієць Т. А., 2008].
Розроблений станок для утримання свиноматки з приплодом на період її опоросу влаштовують
боксом, після опоросу бокс знімають і підсосну
свиноматку утримують вільно в станку протягом
підсосного періоду до відлучення поросят. Разом
з тим, впродовж усього периметра станка влаштована комфортна зона з підігріванням підлоги, що
забезпечує належні умови утримання молодняка
свиней в підсосний період до відлучення від свиноматки, насамперед за площею його розміщення.
Крім того, у станку передбачено розміщення годівниць для підгодівлі поросят концентрованими
кормами і предметів, які відволікають тварин від
агресивної поведінки.
Станок для утримання свиноматки з приплодом

Рисунок 2 — Станок для утримання свиноматки з приплодом (поперечний переріз)
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свинарства, попит на продукцію якої у споживанні
м’яса становить 35 %. Свині, як вид сільськогосподарських тварин, характеризуються певними біологічними і господарсько-корисними властивостями,
які відрізняють їх від тварин інших видів. Основні
біологічні та господарсько-корисні властивості свиней це скороспілість, багатоплідність, крупноплідність, нетривалий період поросності свиноматок.
Відгодівля свиней характеризується високою економічною ефективністю.
ЛІТЕРАТУРА
Рисунок 3 — Станок з боксом для утримання
свиноматки під час опоросу (схема)

Рисунок 4 — Станок для утримання
свиноматки з приплодом (схема)
наведений на рисунках 2, 3, 4: 1 — огородження
зони для утримання підсосної свиноматки; 2 — огородження зони для утримання новонароджених поросят; 3 — підлога для свиноматки; 4 — комфортна
зона з підігріванням підлоги для утримання новонароджених поросят; 5 — годівниця для свиноматки;
6 — бокс для утримання свиноматки під час опоросу.
Упровадження розробленого станка для утримання свиноматки з приплодом сприяє створенню
вільних, комфортних умов для утримання та обслуговування свиней, завдяки чому наявні передумови
до збільшення молочної продуктивності свиноматок, зростання приростів живої маси поросят, зниження собівартості виробництва свинини.
ВИСНОВКИ
Отже, виробництво свинини є одним із пріоритетних напрямів розвитку агропромислового
комплексу в Україні. Вагому частку у формуванні
продовольчої безпеки населення займає галузь
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SUMMARY
Pork production is one of the priority areas of development of the agro-industrial complex in Ukraine.
A significant share in the formation of food security of
the population is occupied by the pig industry, the demand for which is 35% in meat consumption. Pigs, as
a species of farm animals, are characterized by certain
biological and economic and useful properties that
distinguish them from animals of other species. The
main biological and economic properties of pigs are
precocity, multiplicity, large-fruited, short gestation
period of sows. Fattening pigs is characterized by high
economic efficiency.
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Обладнання та технології для
внесення добрив з поливною водою
дощувальними машинами
Сидоренко В. (Південно-Українська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)
У статті наведено дослідження різних типів обладнання для внесення
добрив з поливною водою із застосуванням дощувальних машин. Аналіз
практики впровадження сумісного внесення добрив та ефективності
використання технології фертигації.
Внесення живильних речовин разом з поливною водою є найбільш
ефективним способом їх доставки до кореневої системи рослин, що
істотно підвищує врожай сільськогосподарських культур.
Ключові слова: внесення добрив, фертигація, дощувальні машини,
технології, поливна вода, обладнання, грунт.

ВСТУП
Застосування мінеральних добрив є одним із
основних важелів підвищення врожайності та відновлення родючості ґрунтів. Науковий досвід показує, що між рівнем застосування мінеральних
добрив і валовим збором сільськогосподарської
продукції існує пряма залежність [1].
Для збільшення продукції зі зрошувальних
земель та зниження затрат на її отримання необхідні своєчасне забезпечення рослин елементами живлення і створення найбільш сприятливого
водно-повітряного режиму у ґрунті.
Водночас сучасне сільськогосподарське виробництво вимагає особливої уваги до збереження родючості ґрунту, тому добрий агроекологічний стан
зрошуваних земель є необхідною передумовою
їхнього ефективного використання і розроблення
та здійснення заходів, спрямованих на його поліпшення, входять до числа пріоритетних.
Це зумовлює необхідність вирішення питань
з розроблення та впровадження технологій, які
повинні передбачати не тільки отримання максимальних та високоякісних врожаїв, але й ефективне
використання поливної води, покращення меліоративного стану ґрунтів, зниження собівартості продукції та зменшення затрат ручної праці.
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Одним із шляхів інтенсифікації зрошуваного
землеробства, за якого дотримуються вимоги до
ефективного використання мінеральних добрив,
збереження агроекологічного стану ґрунтів та зниження ресурсовитрат є багатоцільове використання зрошувальної техніки, а саме суміщення поливів
з внесенням мінеральних добрив разом з поливною водою (фертигація).
Висока ефективність фертигації визначається
тим, що удобрювальні речовини в легкодоступній
формі можуть вноситися на тих етапах розвитку рослин, коли вони найбільш потрібні. За таких
умов забезпечується більш рівномірний розподіл
добрив, підвищується коефіцієнт їхнього використання, поліпшується якість продукції.
Традиційні методи внесення добрив — поверхневе розкидання, внутрішньогрунтове внесення
часто не забезпечують достатньо рівномірного
розподілу поживних речовин по полю і мають тільки часткову ефективність і водночас мають багато
недоліків [2–4].
Тому впровадження фертигації стало природним та ефективним кроком у розвитку сільськогосподарських технологій, що дало змогу успішно
застосувати цю операцію на зрошувальних землях,
використовуючи за таких умов наявне зрошувальне обладнання.
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Найбільшого розвитку ця технологія набула у
крапельному зрошенні — застосовуються різноманітні пристрої, як то інжектори, дозатори.
Що стосується дощувальної техніки, то в Україні
до порівняно недавнього часу прийомам і способам багатоцільового використання дощувальних
машин не приділялося уваги.
МЕТА РОБОТИ
Дослідження різних типів обладнання для внесення добрив з поливною водою із застосуванням
дощувальних машин. Аналіз практики впровадження сумісного внесення добрив та ефективності використання технології фертигації.
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
Одним з найголовніших питань у зрошувальному землеробстві є його екологічна складова, а
саме співвідношення комплексу природних умов
навколишнього середовища з перетворювальною
господарською діяльністю людини.
За даними досліджень, з внесенням мінеральних добрив у вигляді сухих туків на 40 % знижується
коефіцієнт їхнього продуктивного використання
[1]. Через значну частку втрат добрив, що йдуть на
підвищення концентрації ґрунтових розчинів, створюється екологічно небезпечне середовище для
рослин. Крім цього, за сухого внесення добрив не
виключена можливість їх змиву опадами і, як наслідок, забруднення знижених ділянок та водоймищ.
За своїм принципом фертигація виключає негативний вплив хімікатів на навколишнє середовище — слабоконцентрований поживний розчин
(не більше 0,3–0,5 %) зосереджується в активному
кореневому шарі ґрунту і майже повністю поглинається рослинами, що виключає винос його в більш
глибокі шари ґрунту. З цього випливає, що удобрювальні поливи сприяють більш продуктивним
витратам води та поживних речовин на одиницю
врожаю.
Внесення мінеральних добрив з поливною водою повністю відповідає ідеї багатоцільового використання дощувальної техніки, підвищує ефективність води і добрив, поліпшує екологічні умови під
час вирощування сільськогосподарської продукції.
Поєднання операцій поливу і внесення добрив
виключає застосування низки спеціальних машин,
розширює можливості застосування їхніх рідких
форм.
Внесення живильних речовин разом з поливною водою є найбільш ефективним способом їх
доставки до кореневої системи рослин, що істотно

підвищує врожай сільськогосподарських культур.
Питаннями ефективності фертигації займалися
провідні українські науковці (Ківер В. Х., Онопрієнко Д. М.). Вони провели ряд дослідів з використання сумісного внесення добрив з поливною водою у
вирощуванні кукурудзи на зерно із застосуванням
дощувальних машин.
Результати багаторічних досліджень показали,
що використання фертигації порівняно з роздільним (сухим внесенням) добрив дало змогу добитися приросту врожаю до 17 %. За таких умов покращується і якість зерна [2].
Як інформаційну бази досліджень було використано результати випробувань обладнання для фертигації виробництва декількох закордонних компаній (в Україні подібне обладнання не виробляється),
власних досліджень та аналізу матеріалів публікацій
науковців стосовно дослідженого питання.
РЕЗУЛЬТАТИ І ОБГОВОРЕННЯ
Дощувальні машини забезпечують високу рівномірність розподілення поливної води, а разом з
нею і мінеральних добрив — значення коефіцієнтів
рівномірності розподілу води складає 80–90 %.
За цих умов вони підтримують норми поливу, які
відповідають всмоктувальній здатності ґрунту, що
виключає винос їх за межі зрошувальної ділянки.
До добрив для фертигації застосовуються в основному такі ж вимоги, як і до крапельного зрошення: повна розчинність у воді з утворенням мінімальної кількості шламу, мінімального корозійного
впливу на металоконструкції зрошувальних систем
та дощувальної техніки.
Переважна частина основних азотних та калійних
туків, які використовуються у вирощуванні сільськогосподарської продукції, добре розчинні у воді.
З азотних добрив на практиці найбільше використовується аміачна селітра, сечовина (карбоніт)
та сульфат амонію, що мають високу розчинність у
воді та утворюють невелику кількість шламу.
Більшу перевагу має карбоніт, який містить 46 %
азоту і є найконцентрованішим азотним добривом.
Аміачна селітра має більшу агресивність до металоконструкцій та частково втрачає аміачну форму
азоту у випаровуванні під час процесу дощування.
За фертигації способом дощування необхідно
дотримуватися допустимої концентрації удобрювальних розчинів. Проблема виникає під час
проведення вегетаційних підживлень, оскільки
добрива впливають на надземну частину сільськогосподарських культур.
Величина гранично допустимих концентрацій
розчинів варіює в широкому діапазоні і визнача-
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ється різноманітним числом факторів.
Перш за все, вона залежить від форм і
видів застосовуваних туків, чутливості
надземних органів рослин, фаз розвитку, погодних умов та технології процесу
фертигації.
Сільськогосподарські рослини найбільш чутливі до удобрювальних розчинів на ранній стадії розвитку. Тому саме
в цей період пред’являються найбільш
жорсткі вимоги до концентрації цих
розчинів. Максимальна допустима концентрація удобрювальних речовин в поливній воді за дощування становить для
азоту і складних сполучень — 0,5–1 %,
Рисунок 1 — Застосування обладнання «ITL SL» для
фосфору — 2 % і калію — 3 % [5].
підживлення соняшника
Численні дослідження і практика
удобрювального зрошення показують,
що нешкідливими для рослин є розчини
добрив в концентраціях до 0,3 % (3г/л).
Обладнання для фертигації складається з бака для приготування маточного розчину добрив, насоса-дозатора
та пристрою перемішування маточного
розчину у баку для підтримки його заданої концентрації.
Насоси-дозатори — поршневого, або
діафрагмового типу, призначені для дозованої подачі розчину в трубопровід
дощувальної машини. Насос приводиться в рух від електродвигуна, який
живиться від електричної системи дощувальної машини. Міксер призначений для перемішування з водою та при- Рисунок 2 — Застосування обладнання «Inject-O-Meter» для
готування маточного розчину добрив.
підживлення соняшника
Перемішування здійснюється або механічним способом (привод від окремого
електродвигуна), або стисненим повітрям від ком- ротно-поступального руху діафрагми насоса. Подача насоса залежить від довжини ходу шатуна
пресора.
На цей час українські сільськогосподарські ви- кривошипного механізму і задається залежно від
робники використовують для фертигації з дощу- необхідної норми внесення добрив мікрометричванням обладнання трьох основних закордонних ним регулятором, у межах від 0 до 100 % його
компаній — «ITL SL», Іспанія (рис. 1), «Inject-O-Meter максимальної продуктивності. Він живиться електроенергією від електричної мережі дощувальної
Mfg.Со.) (рис. 2), «Agri-Inject, Inc.» США (рис. 3–4).
Найбільшого поширення в останні роки набули машини.
Останні декілька років передові господарства
насос-дозатори марки «Agri-Inject G5» з максимальпівдня Херсонщини для підживлення зернових та
ною подачею 416 л/год. компанії «Agri-Inject, Inc».
Насос-дозатор (рис. 4) складається з мембран- просапних культур застосовують внесення рідких
ного насоса, черв’ячного понижувального редук- азотних добрив КАС з поливною водою дощувальтора з кривошипно-ексцетриковим механізмом, них машин.
Південно-Українською філією у 2018–2019 р. р.
електродвигуна привода кривошипного механізму, мікрометричного регулятора регулювання ходу були проведені дослідження з використання обладнання «Agri-Inject» для внесення КАС дощувальшатуна кривошипного механізму.
Рідина всмоктується та подається під час зво- ними машинами марки «Valley».
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Як відомо КАС (карбамідно-аміачна
суміш) є рідким добривом, яке містить
суміш розчинів карбаміду та аміачної
селітри, не містить вільного аміаку і має
певні технологічні переваги перед іншими азотними добривами.
Агробіологічні переваги КАС обумовлені наявністю в їхньому складі всіх
трьох форм азоту — амідної, амонійної
та нітратної.
Під час внесення КАС з поливною водою, відпадає необхідність застосування
технологічного прийому приготування
добрива під час проведення фертигації — добриво вже готове до застосуРисунок 3 — Застосування обладнання «Agri-Inject» для
вання.
підживлення озимої пшениці
Концентрація КАС у поливній воді
повинна бути невеликою і не перевищувати 0,5–1,0 %, щоб запобігти опікам
рослин.
Під час досліджень застосовувалося
добриво марки КАС-32 (сумарна кількість азоту 32 %) для підживлення таких
культур як кукурудза, озима пшениця,
соняшник, ріпак, соя. У різні фази вегетації проводилося 1–2 внесення КАС-32
нормою 100 кг/га.
Значення тиску впорскування робочого розчину складало 0,45–1,0 МПа,
кон-центрація добрив у поливній воді
не перевищувала 0,5 % і складала 0,033–
0,044 %.
Як наслідок, були отримані високі
Рисунок 4 — Загальний вигляд насоса-дозатора
показники врожайності цих культур:
«Agri-Inject» в складі обладнання
на озимій пшениці в середньому —
70 ц/га, кукурудзі — 100–110 ц/га, сої —
господарської продукції;
38–40 ц/га.
— приросту врожаю (за правильного поливноЗа таких умов конструкція складових частин та
технологічна схема роботи обладнання дає змогу го режиму і загального високого рівня агротехнівикористовувати його з різними за характеристи- ки — перевищує суму приросту від роздільної дії
ками та марками дощувальними машинами, що цих факторів);
підвищує універсальність та мобільність його за— повній механізації та автоматизації всіх опестосування.
рацій, пов’язаних з приготуванням та використанням поживних розчинів;
— можливості використання добрив у малих
ВИСНОВКИ
дозах протягом вегетаційного періоду та їх внеПроцес комплексного регулювання водного та сення на тих етапах розвитку рослин, коли їм найпоживного режиму ґрунту сумісним внесенням до- більше необхідні елементи живлення та вологи. За
брив з поливною водою, крім високої ефективності таких умов забезпечується більш рівномірне розїхнього використання, піднімає культуру зрошу- поділення елементів живлення по площі, розшивального землеробства на більш високий еконо- рюється можливість покращення якості продукції
завдяки проведення пізніх підживлень незалежно
мічно доцільний рівень завдяки:
— скороченню затрат праці, матеріальних за- від фази розвитку рослин;
— можливості зменшення ущільнення орного
собів та енергії на виробництво одиниці сільсько-
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шару ґрунту завдяки скороченню кількості проходів спеціальних сільськогосподарських машин.
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SUMMARY
The article presents a study of different types of
equipment for fertilizing with irrigation water using
sprinklers. Analysis of the practice of joint application
of fertilizers and the efficiency of fertigation
technology.
The application of nutrients together with
irrigation water is the most effective way to deliver
them to the root system of plants, which significantly
increases the yield of crops.
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Новинки сільськогосподарської
техніки на Міжнародній виставці
«АгроВесна. Зернові технології 2022»
Литовченко О., ст. наук. співроб. (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)
У статті наведена інформація про
новинки сільськогосподарської техніки,
які були представлені на Міжнародній
виставці «АгроВесна. Зернові технології
2022». Основну частину учасників склали
заводи-виробники сільськогосподарської
техніки та обладнання, на експозицій яких
були представлені останні досягнення та
інновації світового та вітчизняного машинобудування для аграрного сектора.
Ключові слова: сільськогосподарська
техніка, Зернові технології 2022, Міжнародна виставка.
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ВСТУП
В Україні виставки для аграрної сфери вже багато років залишаються важливим інструментом
підвищення якості роботи компаній та продукції,
платформою обміну досвідом та каталізатором розвитку.
«Агровесна» — одна з наймасштабніших в Україні міжнародних виставок, присвячена сучасним
технологіям у різних галузях: зерновому господарстві, плодоовочевій сфері, тваринництві. Також
виставка є платформою для конференцій та зустрічей представників аграрного бізнесу з усього світу
для обговорення актуальних проблем та способів
їх вирішення.
Цього року «Агровесна» відбулася 15–17 лютого
у Міжнародному виставковому центрі у Києві. Вона
проведена у звичайному форматі трьох виставок —
«Зернові технології», «Agro Animal show» та «Фрукти. Овочі. Логістика»
Експозиція «Зернових технологій» представлена
сільськогосподарською технікою та технологіями,
елеваторними комплексами, обладнанням для переробки та транспортування тощо.
Фахівці УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого не обходять
стороною цю важливу подію та вже традиційно беруть в ній активну участь. Завідувач відділу Віктор
Погорілий та старший науковий співробітник Леонід Шустік провели низку ділових зустрічей з різними керівниками компаній, серед яких Краснянське
СП Агромаш, Veles Agro, Horsch, Завод кобзаренка,
Mzuri, HF Agro, Lozova Machinery, AgroTemp.

ОСНОВНА ЧАСТИНА
ТОВ «Завод Кобзаренка» цього року на своїй
експозиції представив 8 агрегатів. Серед них —
абсолютна новинка, яка немає аналогів на території
пострадянського простору — перевантажувальний бункер-накопичувач ПБН-50 на гусеничному ходу
(рис. 1).
Він призначений для покращення процесу перевезення зерна від комбайна до місця зберігання
або перевантаження в зерновоз на краю поля. Бункер здатний вивозити врожай з поля в екстремальних і складних умовах.
Великий об’єм бункера дає змогу збирати вміст
бункерів кількох комбайнів, перевезти його за
один раз і розвантажити лише за 2–3 хвилини. Використовуючи один бункер-накопичувач для 2–3
комбайнів під час збирання зернових, можна ефективно замінити ще один комбайн, оскільки комбайни виконують вивантаження в бункер на ходу, чим
прискорює заплановані роботи.
Також Завод Кобзаренка презентував новинку
для «зеленої» енергетики — алюмінієвий напівпричіп для перевезення деревної тріски АРС-90 з рухомою підлогою (рис. 2).
Полегшена вага алюмінієвого напівпричепа перевозить до 90 кубів вантажу, що значно скорочує
логістичні витрати підприємства. Рухома підлога
Cargo Floor з 21 рухомою планкою дає змогу вивантажитися без підйому кузова. Напівпричіп має
європейську комплектацію: осі SAF INTRADISC з
дисковим гальмом і посиленим підшипниковим

Рисунок 1 — Експозиція ТОВ «Завод Кобзаренка»
з бункером-накопичувачем ПБН-50
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Рисунок 2 — Алюмінієвий напівпричіп для
перевезення деревної тріски АРС-90,
ТОВ «Завод Кобзаренка»
вузлом, які мають гарантію 6 років; двошвидкісні
опорні домкрати SAF з навантаженням 24 т тощо.
Передня вісь може підніматися та опускатися
як вручну, так і автоматично. Кузов виготовлений
зі зносостійкого алюмінію, а окантовка виконана
спеціальними профілями товщиною 50 мм і подвійним гумовим ущільненням.
Власна маса АРС-90 становить 7,4 т, повна — 36 т,
габарити — 13,5 х 2,54 х 3,98 м.
Вітчизняний виробник Lozova Machinery презентував на виставці «Зернові технології» причіпний обприскувач, який випускають спільно з компанією з Великобританії — Landquip Crop Sprayers
(рис. 3).

Рисунок 3 — Обприскувач SPRAYMARC,
Lozova Machinery
Обприскувач SPRAYMARC відзначається високотехнологічною конструкцією та простотою керування. Зокрема, машина оснащена сучасною
комп’ютерною системою Bravo-400, що забезпечує
автоматичне підтримання норми внесення рідини
зі зміню швидкості руху трактора. Об’єм бака становить 3000 л, ширина штанги — 24 м, що в рази
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Рисунок 4 — Фахівці УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
на експозиції Lozova Machinery
збільшує продуктивність обприскування й разом з
тим обладнання відрізняється легким маневруванням і точним стеженням за рельєфом.
Також представили оновлену шлейф-борону
LARI. Ця модель незамінна навесні: першою виходить у поле по будь-якому, найвологішому ґрунту
в потрібний аграріям час, закриває вологу і створює ідеально рівне поле. Як зазначив головний
конструктор Олексій Гриненко, модернізована
модель стала більш ергономічною в керуванні та
компактною у транспортному положенні (3 метри).
Також серед оновлень — гідравлічне керування
транспортним замком та транспортними колесами, розділення передньої стріли для встановлення
резервуарів для гранульованих та рідких добрив.
Компанія HF Agro презентувала новинку —
дискову борону GEKON–3, яка успішно дебютувала
перед українськими аграріями (рис. 5).
Цей швидкий і продуктивний «звір» упорається
з будь-яким типом ґрунту та забезпечить якісний
стерньовий обробіток. Борона оснащена рифленими дисками для інтенсивного перемішування
рослинних решток. Диски встановлені на ресорній
стійці, яка забезпечує як найвищу якість обробки,
так і надійний захист робочих органів.
В агрегаті застосовано трубчастий коток великого діаметра, який не має центральної осі й не забивається. Додамо, що новинка не обслуговується.
GEKON не має жодної точки змащування, аграрії економлять час і гроші на технічному обслуговуванні.
Ширина захвату GEKON складає 2,75 см. Агрегат
інтенсивно перемішує ґрунт та рослинні залишки
на глибину від 3 до 12 см та працює з максимальною швидкістю 20 км/год.
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Рисунок 5 — Дискова борона GEKON -3,
Компанія HF Agro
Серед традиційних лінійок HF Agro, які були
представлені на виставці, — розкидачі та аплікатори для внесення рідких добрив, точні та продуктивні помічники в удобрюванні ґрунту.
На експозиції компанії Краснянське СП Агромаш поряд з сільськогосподарською технікою
власного виробництва були висвітлені результати
випробувань (фокус-тести), які проводили фахівці
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого (рис. 6).
Зокрема був представлений культиватор дисковий КД-4 «КОЛІСНИЦЯ». Фахівці інституту провели
дослідження якості виконання агрегатом технологічного процесу поверхневого обробітку ґрунту.
Результати засвідчили, що використання культиватора дискового КД-4 забезпечує ультрамілкий
поверхневий обробіток ґрунту і є складовою сучасного тренду розвитку агротехнологій з базовими
принципами — мінімізації глибини проникнення
для збереження ґрунтового середовища в природному стані; позитива використання мульчі рослинних залишків на поверхні для захисту її від випаровування та сприяння хорошому водопроникненню
без замулення; нівелювання впливу температурних
коливань на кореневу систему; оптимізації умов
розкладання рівномірно розподілених решток і дії
ґрунтової біоти; захисту від бур’янів; високої змінної продуктивності робіт.
Також на експозиції був представлений багатофункціональний бункер (модуль) МВ-5 з серійним
глибокорозпушувачем ЧГ-3, який також пройшов
функційні випробування в УкрНДІВПТ ім. Л. Погорілого. Тепер з впевненістю можна стверджувати, що
модуль висівний МВ-5 у складі великооб’ємного бункера, дозувальних механізмів і пневморукавів сприяє

Рисунок 6 — Експозиція компанії
Краснянське СП Агромаш
формуванню нормованих доз внесення добрив та їх
відмінній якості за нерівномірністю розподілу під час
підґрунтового внесення чизелями. Чизельний модуль
у складі глибокорозпушувальних лап, дискової секції
та тандемного котка з серпоподібними зубами забезпечує відмінну якість глибини обробітку, можливість
окремої або сумарної доставки добрив на різні рівні
глибини залягання.
ВИСНОВОК
Міжнародна виставка інноваційних рішень у
зерновому господарстві «АгроВесна. Зернові технології» стала професійним майданчиком для аграріїв, про що свідчить їхня активна участь. Виставку
відвідали професіонали та фермери з усіх куточків
України та світу.
SUMMARY
The article provides information about the new
agricultural machinery, which were presented at
the International Exhibition «AgroVesna. Grain
technologies 2022 «. The main part of the participants
were factories-manufacturers of agricultural
machinery and equipment, whose expositions
presented the latest achievements and innovations
of world and domestic engineering for the agricultural
sector.
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ФОКУС-ТЕСТИ

Тягові випробування
Борона GiaRDino
Борона дискова навісна GiaRDino призначена для
обробітку ґрунту на глибину до 12 см. Забезпечує рівномірний розподіл по всій глибині пожнивних залишків,
створюючи оптимальну структуру оброблюваного шару
ґрунту для росту рослин, подрібнює грудки та вирівнює
рельєф поля.
ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ. Борону використовують з тракторами малої потужності; диски з двома
кутами установки розміщують на індивідуальних стійках; кути установки диска - повороту 230 та нахилу 240
сприяють підрізанню скиби, її інтенсивному кришенню
та відкиданню на коток; мала товщина диска, наявна на
ньому вирізна крайка покращують перерізання рослинних решток і інтенсивність проникнення в ґрунт; ребристий коток з кутиковими планками інтенсивно подрібнює
грудки та доводить їхній фракційний склад до агротехнічних кондицій.
МЕТА: встановлення меж потужностей трактора з
якими може агрегатуватися борона.
УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ дослідних випробувань:
агрофон – природноущільнена тривалими дощами вес-
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няна оранка. Стан ґрунту в шарах: вологість: (0-5) см –
17,6 %, (5-10) см – 24,3 %, (10-15)см – 24,7 %; твердість
– 0,46…1,8 МПа. Загалом умови характеризуються як
типові для зони Лісостепу України.
РЕЖИМИ ДОСЛІДЖЕНЬ: глибина ходу робочих
органів 7,2-11,9 см; робоча швидкість руху – 4,6,8 км/год.
ПОКАЗНИКИ ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ: глибина
обробітку ґрунту, тягове зусилля, потужність трактора.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Залежність тягового зусилля від швидкості агрегата
на різних глибинах обробітку
КОМЕНТАРІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВИПРОБУВАНЬ.
Зі збільшенням швидкості руху агрегата тягове зусилля
зростає. На кожен см глибини обробітку ґрунту тягове зусилля збільшується на: 0,06 т.с. на швидкості руху
агрегата 4 км/год, 0,034 т.с на швидкості руху агрегата
6 км/год і 0,027 т.с на швидкості руху агрегата 8 км/год.
Тягове зусилля борони в межах глибини її роботи від
7,2 см до 11, 9 см змінюється від 0,09 т.с до 0,64 т.с, що
вимагає потужності трактора до 18,9 к.с. З урахуванням
додаткової необхідної потужності споживаної безпосередньо трактором (близько 5к.с.) сумарна споживана
потужність складає 24 к.с.
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Залежність тягового зусилля від глибини
обробітку на різних швидкостях

РЕЗЮМЕ. Ефективне використання дискової борони
для поверхневого обробітку
на глибину до 12см вимагає
агрегатування трактором
потужністю від 24 к.с. з його
масою вдвічі більшою за
максимальне тягове зусилля
(від 1,6 т), при цьому масові
характеристики такого трактора є більш важливими ніж
Відео випробувань
потужність.
за qr-кодом
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Якість сівби насіння
соняшнику
Сівалка Claydon Hybrid T6
Сівалка Claydon Hibrid T6 - ключова машина в реалізації технології Opti-till - призначена для стрічкової
розкидної сівби зернових і технічних культур за різних
систем його попереднього обробітку (традиційна, консервувальна, мульчувальна або безпосередньо в стерню) з одночасним внесенням сухих мінеральних добрив.
Програма досліджень:
- попередній осінній обробіток – поверхневе розкидання
добрив з чизельним обробітком ґрунту на глибину 27 см;
- сівба сівалкою Claydon з одночасним дворівневим внесенням добрив (65 кг/га): – 50 % під глибокорозпушувальну лапу на глибину 15 см та 50 % під стрілчасто-лаповий
сошник над укладеним насінням; спосіб укладання насіння
стрілчасто-лаповими сошниками – розкидний у стрічці, ширина стрілчасто-лапового сошника і міжрядь - 120х320 мм;
прикочування – важкими колесами по ширині висівної лапи
з високим протектором. Норма висіву - 60 тис шт./га.
- сівба (контроль), після весняної культивації комбінованим агрегатом на глибину 6 см, традиційною сівалкою
точного висіву в рядок із внесенням добрив (65 кг/га) під
анкерний сошник та прикочуванням атмосферними гумовими коточками. Ширина міжряддя 70 см, норма ви-
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сіву - 60 тис шт./га.
Методика дослідження:
- визначення густоти стояння рослин в критичних
фазах розвитку за Growex : перша (12) - розвиток розетки листя, п’ята (51) – бутонізація, восьма (85) - дозрівання
плодів та насіння;
- групування рослин за рівнями розвитку в кластерах
(слабких, середніх та сильних) та встановлення фенологічних характеристик рослин в кожному кластері;
- розрахунок біологічної врожайності.
Умови випробувань: ґрунт – піщаний суглинистий малогумусний, вологість – 17-19 %, рельєф – рівний. Гібрид
HK HEOMA F1, маса 1000 насінин – 61 г, норма висіву насіння 60,2 тис. шт./га, добрив N10P25K15 + S9+Zn1+B0,5- 65 кг/га.

КОМЕНТАРІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВИПРОБУВАНЬ
Під час висіву насіння соняшнику сівалкою Claydon збирання забезпечило 16 % прибавку біологічної вропорівняно з контролем формується більш оптималь- жайності.
ні умови для розвитку кожної рослини: вдвічі більша
ВИСНОВКИ. Сівалка Claydon може бути використана
площа для розвитку листової поверхні до взаємного як альтернатива сівалкам точного висіву на сівбі насіння
зіткнення; форма площі живлення наближена до ква- соняшнику, що з урахуванням її застосування за традидратної.
ційним призначенням – сівба насіння зернових та інших
Більша густота сходів і менші темпи вибування рос- культур, дає змогу значно знизити затрати суб’єктів голин у процесі вегетації після сівалки Claydon порівняно сподарювання на технічне переозброєння, прискорити
з контролем досягаються завдяки вдвічі більшій площі темпи оновлення машинно-тракторного парку господля розвитку листової поверхні до взаємного зіткнен- дарства сучасною, високопродуктивною технікою та
ня та формі площі живлення наближеній до квадратної запроваджувати енергоощадні, інноваційні технології
(більша площа освітлення та раціональне розміщення виробництва продукції рослинництва..
добрив по площі).
За дотримання виробниВідмічене перевищення надземної біомаси рослини та чої дисципліни і за достатномаси кореня (визначено як середньозважена маса однієї сті технологічних ресурсів
рослини з урахуванням групування за кластерами) під- сівалка Claydon потенційно
тверджує, що в процесі вегетації рослини знаходились може забезпечити збільшенв більш комфортних, не конкурентних умовах і розвива- ня урожайності соняшника,
лись краще після сівалки Claydon порівняно з контролем. порівняно з традиційними
Структура розподілу рослин за кластерами дає змо- технологіями рядкового погу стверджувати, що після сівалки Claydon порівняно з сіву з внесенням добрив в
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контролем, кількість сильних рослин значно більша, рядок, в межах 10-20 %.
за qr-кодом
що з урахуванням більшої густоти стояння на період

