
Протокол № 01-43-2019
від 31 жовтня 2019 р. 

-- Фокус-тест --

ЦВТ  УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Якість виконання технологічного процесу
обробітку ґрунту на різних агрофонах

     
Багатофункціональний культиватор TallAr-2,8Н

Виробник – ПП «ВФ ПОЛІМАШПРОЕКТ»
вул. Павліченко, будинок 37, приміщення 46,

м. Біла Церква, Київська обл., 09100.
E-mail: polishuk.o@gmail.com.

Багатофункціональний  культиватор  TallAr-2,8Н  призначений  для  поверхневого  обробітку
ґрунту  на  глибину  4-12  см  з  одночасним  його  подрібненням,  підрізанням  кореневої  системи
бур’янів,  кришінням,  вирівнюванням  і  прикочуванням  поверхні  поля,  а  також  для  створення
насіннєвого ложе під сівбу сільськогосподарських культур.

Технічні параметри: робоча ширина – 3,1 м; кількість культиваторних лап – 13 шт.; кількість
рядів лап – 3; відстань між лапами в одному ряду – 60 см; відстань між рядами лап – 50 см; ширина
лап – 280 мм. 

Особливості конструкції: тип стійки – криволінійна із профілю квадратного перерізу 30х30 мм
з  защемленим  двохвитковим  кільцевим  демпфером;  тип  котка  –  барабанно-штабовий  змінної
інтенсивності впливу на грунт при розвертанні в горизонтальній площині; відстань виносу котка –
регульована, двохпозиційна
      Агрегатування: трактор Беларус 1025.2 потужністю 100 к.с .

                                               

mailto:polishuk.o@gmail.com


                                                 Дослідницьке, 2019 рік
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Умови випробувань

               Місце  проведення  експериментів: науково-дослідна  сівозміна  
УКРНДІПВТ ім. Л. Погорілого смт. Дослідницьке Васильківського району Київської області.

Грунт – чорнозем типовий малогумусний середньо суглинковий.

Передпосівний обробіток
Фон - поле після лущення стерні гречки

                                                               

Стабільність глибини –
відмінно

Якість кришення – відмінно

Мілкий обробіток
Фон - злущене поле

після збирання гречки

                                                                 

                                                                  Підрізання рослинних решток – відмінно

Фокус-тест ЦВТ УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 
№ 01-43-2019

Культивація проміжна на глибину 12 см
Фон – оранка на зяб (напівпар)

Показник Агровимоги Значення показника
До 

обробітку
Після 

обробітку
Швидкість,

км/год 14,0 14,7

Глибина, см 4,0 - 4,6
Стабільність

глибини,
 ± см

> 1,5 - задовільно
1,0-1,5 - добре

до 1,0 - відмінно
- 1,3

Вміст фракцій до
10 мм, %

< 60,0 – задовільно
60,0-80,0 – добре
> 80,0 – відмінно

30,3 80,7

Показник Агровимоги Значення показника
До 

обробітку
Після 

обробітку

Швидкість, км/год 10,0 10,8

Глибина, см 12,0 - 12,0

Маса рослинних
решток, г/см2 250,0 176,0 -

Висота рослинних
решток (падалиця,

бур'яни), см
До 10,0 3,8 -

Підрізання,
%

90-95 –
задовільно;

95-98 – добре;
> 99 – відмінно

Наявна
кількість 644

шт/м²

( 0 шт/м²)
(100 %)



                               
                                                                       

                                                                 

                                                                

                                                                     Гребенистість поверхні, 
                                                              висота гребенів складає ± 3,4 см – відмінно

Загортання розгінних борозен 
Фон – оранка на зяб

                                                                   Нівелювання глибини борозни – відмінно

Фокус-тест ЦВТ УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 
№ 01-43-2019

         Коментарі за результатами випробувань: 
         Багатофункціональний  культиватор TallAr-2,8Н в  агрегаті  з  трактором  Беларус 1025.2
потужністю 100 к.с. якісно виконував різні види обробітку на різних агрофонах: 

- передпосівний  обробіток (після  лущення  стерні  гречки,  глибина  обробітку  4,6  см,

Показник Агровимоги Значення показника
До 

обробітку
Після 

обробітку
Швидкість,

км/год 8,0 7,8

Глибина, см 12-14 22,8 12,6

Гребенистість, ±
см

> 4,5 –
незадовільно

4,0-4,5 задовільно
3,5-4,0 – добре

3,0-3,5 – відмінно

14,2 3,4

Показник Агровимоги Значення показника
До 

обробітку
Після 

обробітку
1

прохід
2

прохід
3

прохід
Швидкість,

км/год 8,0 - 7,8 8,5 9,1

Глибина, см 12,0 - 12,0 12,7 13,1

Глибина
улоговини

(вимоїни), см

 > 20 –
незадовільно

15-20 –
задовільно

10-15 – добре
< 10 –

відмінно

34,0 12,0 10,6 8,2

Ширина
розгінної

борозни, см
– 2,0 1,6 1,4 1,2

Висота
гребенів, 

± см

> 7,0 –
незадовільно

6,0-7,0 –
задовільно

5,0-6,0 - добре
< 5,0 –

відмінно

14,6 12,2 5,7 3,4



швидкість 14,5 км/год)  – стабільність глибини -  відмінна, якість кришення – відмінна;
- мілкий обробіток (після лущення стерні гречки, глибина обробітку 12,0 см)  –  підрізання

рослинних решток – відмінне;
- напівпаровий обробіток (після зораного на зяб грудкуватого поля, глибина обробітку 
     12,6 см, швидкість 6,8 км/год) – гребенистість – відмінна;

      -    загортання розгінних борозен (після оранки на зяб, глибина обробітку 12,0…13,1 см,
            швидкість 7,8…9,1 км/год) - нівелювання глибини борозни – відмінно.

                Атестат акредитації ЦВТ УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 
№ 2Н344 від 29 вересня 2014 р.

Випробування провели: В.В. Погорілий, Л.П.Шустік, 
С.В. Степченко, Н.П. Нілова, С.М.Сидоренко
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