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М і н а г р о п ол і т и к и У к р а ї н и :
– Ол ь г а Т р о ф і м ц е в а : « У к р а ї н с ь к и й а г р а р н и й е к с п о р т
склав майже $18 млрд в 2017 році»;
– Д л я п і д в и щ е н н я я к о с т і м о л о к а б уд е н а д а в а т и с я
значна державна підтримка;
– У к р а ї н а п о гл и б л ю є с п і в п р а ц ю з к р а ї н а м и Є С
у т в а р и н н и ц ь к і й , р и б н і й т а л і с о в і й г а лу з я х .
За січень-грудень 2017 року зовнішньоторговельний обіг аграрної та харчової продукції склав
$22,6 млрд, з яких експорт становив понад $17,9
млрд та збільшився на 16,3% у порівнянні з 2016
роком. Про це розповіла заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань
євроінтеграції Ольга Трофімцева.
«За результатами 2017 року, експорт українських
аграрних та харчових товарів показав дуже позитивні
результати та склав понад $17,9 млрд. Минулого року
цей показник становив $15,5 млрд. На сьогодні в загальному обсязі зовнішньої торгівлі аграрною та харчовою
продукцією доля експорту становить 79,4%», - розповіла
заступник Міністра Ольга Трофімцева.
За її словами, трійку лідерів експорту українських
аграрних та харчових товарів очолюють зернові культури
з часткою 36,2%, друге місце посідають рослинні олії –
25,1% та третє – насіння олійних культур з часткою в
структурі 11,3%.
«Але збільшення українського експорту відбулось не
лише завдяки цим групам продуктів. За минулий рік

помітно зросло постачання українських перероблених та
харчових товарів. Наприклад, йдеться про експорт масла
вершкового, який зріс на $92,2 млн порівняно з 2016
роком, цукру – на $49,7 млн, екстрактів солодових, продуктів з борошна та крупи – на $48,8 млн, бобових овочів,
свіжих або охолоджених – на $44,3 млн, яловичини мороженої – на $39,2 млн та інших перероблених харчових
товарів», - відмітила Ольга Трофімцева.
Вона додала, що загалом сума експорту продукції
рослинництва збільшилась на $2,1 млрд та склала $16,7
млрд. А експорт продуктів тваринництва зріс на $371,4
млн та сягнув майже $1,3 млрд.
«На сьогодні мапа нашого аграрного експорту виглядає наступним чином: країни Азії – 42,6%, Європейський
Союз – 32,4%, Африканські країни – 14,2%, СНД – 7,6%,
США – 0,4% та інші країни – 2,8%. До п’ятірки країн-лідерів, кожна з яких придбала української аграрної та харчової продукції на більш ніж $1 млрд в 2017 році, входять
Індія, Нідерланди, Єгипет, Іспанія та Китай», - резюмувала заступник Міністра з питань євроінтеграції.

Для забезпечення належної якості та безпечності
при виробництві молока держава буде надавати
значну підтримку. Так, скористатися коштами та
підвищити якість своєї продукції виробники зможуть
в рамках програми підтримки тваринництва (4 млрд
на 2018 рік) та програми розвитку фермерства і кооперації (1 млрд грн).
На цьому наголосила заступник Міністра аграрної
політики та продовольства України Олена Ковальова під
час зустрічі з виробниками молока, представниками
молокопереробних підприємств, профільних асоціацій
та громадськості.
«На виклики галузі в бюджеті цього року передбачена
висока сума на розвиток тваринництва – 4 млрд грн.
Увага буде зосереджена на будівництві та реконструкції
молочнотоварних ферм, доступі до необхідного обладнання, покращення генетичного потенціалу поголів’я.

Одним із інструментів буде доступне кредитування.
Разом з тим, для невеликих господарств раціонально йти
до підвищення якості молока через кооперацію. Адже
молочні кооперативи також потрапляють під програму
державної підтримки через компенсацію вартості закупленого обладнання та техніки», - зазначила Олена
Ковальова.
Водночас триває робота над наказом міністерства
щодо гігієнічних вимог до виробництва, переробки та
введення в обіг молока.
«Поступовість, державна підтримка та готовність
галузі є ключовими принципами перегляду діючих норм.
Після визначеного з учасниками ринку перехідного
періоду, використання молока другого сорту буде дозволено у виробництві нехарчових продуктів. Тому заборони
на закупівлю молока другого сорту ані з січня, ані далі - не
буде», - підкреслила Олена Ковальова.

У ході Глобального Форуму з продовольства і сільського господарства, який проходив у Берліні 18-21
січня, відбулася низка зустрічей керівництва
Мінагрополітики з керівниками аграрних відомств
іноземних країн, в рамках яких були обговорені
питання поглиблення співпраці у тваринницькій, рибній та лісовій галузях.
Під час зустрічі першого заступника Міністра аграрної
політики та продовольства України Максима Мартинюка з
Міністром сільського господарства Литви паном
Бронюсом Маркаускасом та його заступником паном
РоландасомТарашкявічюсом обговорено основні напря-

ми співробітництва, зокрема у тваринництві, розвитку
сільських територій, рибному господарстві та земельних
відносинах.
«Одним із важливих питань для України є розвиток
фермерства та кооперації. Ми готові використовувати
успішний міжнародний досвід. Ми прагнемо стимулювати
наших аграріїв до створення кооперативів, навчити їх
ефективним бізнес-моделям, що зможе значно підвищити рентабельність їхньої діяльності та галузі загалом», прокоментував перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Максим Мартинюк.
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Техніка і обладнання для АПК: дослідження,
експертиза, прогноз розвитку
УДК 631.311:001.8

Шустік Л., канд. техн. наук, Степченко С., наук. співроб., Мариніна Л., канд. техн. наук, Ковтун О., наук. співроб.
(УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Агрегат ґрунтообробний ротаційний АГР-4,2 –
багатофункційна ефективна машина для фермера
У статті представлено агрегат ґрунтообробний ротаційний АГР-4,2 виробництва СТВФ «Агрореммаш»
(м. Біла Церква), який призначений для суцільного і міжрядного весняного обробітків посівів різних культур.
Наведено технічний опис основних вузлів і механізмів АГР-4,2 та опис технологічного процесу. Представлено
методику польових досліджень і визначено досліджувані чинники, які залежать від швидкості руху агрегата:
повнота руйнування ґрунтової кірки (%), глибина обробітку (см). Визначено умови роботи агрегата та отримано результати досліджень. Встановлено, що за поверхневого зволоження ґрунту на рівні 5,5 мм, яке відповідає10-хвилинній грозовій зливі, зі збільшенням швидкості руху пропорційно зростає і глибина розпушування.
За поверхневого зволоження ґрунту на рівні 11,0 мм, що відповідає 20-хвилинній грозовій зливі, відмічено
незначне зростання глибини на швидкості руху 10 км/год, тобто загалом агрегат забезпечував стабільність глибини. Агрегат тримає глибину в межах відхилення (3,5 – 11,1) % на різних фонах і за різної товщини кірки. Це
свідчить про те, що агрегат руйнує тонку і товсту кірку на фоні «чорнозем з вапняковою кіркою» легко на швидкості (5-15) км/год, а на швидкостях близько 15 км/год та вище візуально спостерігається інтенсивне пилоутворення. Рекомендовано використовувати агрегат ґрунтообробний ротаційний АГР-4,2 на швидкостях від 10
км/год, що може забезпечити наробіток близько 50 га за зміну.
Ключові слова: агрегат ґрунтообробний ротаційний, структурний аналіз, диск зубчастий, наконечник зуба,
мікродеформація, мікрооб’єм винесеного грунту, ґрунтова кірка, глибина розпушування, зволоження, грунтові
грудкоподібні агрегати.
Постановка проблеми. На початку весняно-польових робіт перед аграріями гостро постає завдання
вчасного проведення технологічних заходів із закриття
вологи ґрунту, підрізання бур'янів та руйнування ґрунтової кірки на посівах сільськогосподарських культур.
Навесні всі капіляри й некапілярні проміжки в ґрунті
заповнені водою. Щоб зберегти її, потрібно верхній
шар ґрунту подрібнити до дрібногрудкуватого стану,
порушити капіляри і цим запобігти випаровуванню
вологи. Її запаси стануть потужним чинником, який
сприятиме розвитку кореневої системи культури, а
отже, створить основу якісного формування врожаю. У
посушливий період руйнація кірки – це також захід
створення умов адсорбування води з повітря. Крім
того, виникає проблема – як на обробленому ґрунті і
на посівах культурних рослин застосувати механічне
знищення бур'янів. Для реалізації цих заходів виконують операцію боронування ґрунту із застосуванням
ротаційних агрегатів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Машинобудівний ринок інтенсивно пропонує виробнику різні конструкції ротаційних агрегатів, загалом
схожих за принципом дії. Однак відчувається певний
інформаційний дефіцит відносно роботи таких машин.
Наявна інформація стосується, в основному, ринкової
привабливості, порівняння експлуатаційних досліджень тощо. Ця робота є спробою через структурний
аналіз вийти на технологічні особливості роботи.
Мета дослідження: технічна експертиза конструкції агрегата, визначення значень показників якості технологічного процесу та експлуатаційно-техно-

логічних показників.
Об'єкт дослідження: агрегат ґрунтообробний
ротаційний АГР-4,2 та його складові.

Рис. 1 – Загальний вигляд агрегата грунтообробного ротаційного АГР-4,2

Виклад основного матеріалу. Агрегат ґрунтообробний ротаційний АГР-4,2 (далі – агрегат) (рис.1)
виробництва СТВФ «Агрореммаш» (м. Біла Церква)
призначений для суцільного і міжрядного обробітків
посівів різних культур (зернових, просапних, бобових,
овочів тощо), для боротьби з бур'янами, руйнування
грунтової кірки, розпушування поверхні поля, насичення грунту повітрям, збереження вологи та підготовки
грунту під посів.
Агрегат складається із таких основних вузлів та
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механізмів: рами, навісного пристрою, опорних стійок
та пружинних секцій з робочими органами – зубчастими дисками.
Рама являє собою зварну конструкцію, виготовлену з поперечної балки квадратного перерізу замкнутого типу. До рами на скобах закріплюються робочі органи.
Навісний пристрій – триточковий, легко обслуговуваний, складається з двох нижніх і одного центрального розкосів. Два нижніх розкоси з'єднуються з нижніми
тягами навіски трактора, а центральний – з центральним гвинтом навіски трактора.
Опорні стійки призначені для утримування агрегата
під час його зберігання та для унеможливлювання
перекидання після від'єднання його від енергозасобу.
Секції робочих органів закріплені на граділях дугоподібної форми та обладнані пружинним пристроєм,
що дозволяє регулювати ступінь притискання і, відповідно, заглиблення зубчастих дисків у ґрунт. Секція
складається з двох зубчастих дисків «тандемного
типу». Вони мають точку коливання на шарнірно встановленому важелі. Попарне кріплення дисків на шарнірно встановленому важелі забезпечує хороше
копіювання мікрорельєфу та перерозподіл зусиль для
однорідного за глибиною проникнення зубів у ґрунт.
Кожен зубчастий диск обертається на роликовому
підшипнику і містить 16 металевих зубів із наконечниками. Наконечник – це трикутна пластина зі зносостійкої сталі, зігнута по товщині, формуючи дві площини.
Така конфігурація згину дозволяє під час занурення
зуба в ґрунт забезпечити активний вплив на останній,
як результат швидкості і форми зуба.
Залежно від напрямку обертання зубчастого диска
(що досягається поворотом останнього на 180° відносно вертикальної осі) можна досягти пасивного або
щадного режимів роботи зуба і, як наслідок, агрегата
загалом.

сходів бур’янів, утворення пористої структури поверхневого шару ґрунту для аерації та адсорбції поверхневої вологи – «сухий полив»).
За результатами випробувань встановлена технічна характеристика агрегата, яка подана в таблиці 1.
Таблиця 1 – Технічна характеристика агрегата
грунтообробного ротаційного АГР-4,2.
№
Значення показника за
Зміст пункту
пункту
даними випробувань
1
Тип машини
Навісна
2
Конструкційна ширина захвату, м
4,2
3
Агрегатування (клас трактора) 1,4 (трактор Беларус 892)
4
Конструкційна маса, кг
950
5
Кількість персоналу, осіб
1
6
Дорожній просвіт, мм
330
Габаритні розміри в робочому
положенні, мм:
7
1240
- довжина
4400
- ширина
1200
- висота
Габаритні розміри в транспортному положенні, мм:
8
- довжина
1240
- ширина
4400
- висота
1650
9
Кількість пружинних стійок, шт.
19
10
Кількість зубчастих дисків, шт.
38
Діаметр зубчастого диска по
11
600
висоті зуба, мм
12
Висота зуба, мм
130
13
Висота наконечника, мм
70

На основі структурного аналізу встановлено вплив
робочих органів агрегата – зубчастих дисків на грунт.
Елементи конструкції зубчастого диска, механізми
взаємодії зубів з наконечниками у грунті та формування їхніх слідів показано на рисунках 3-5.

Рис. 3 – Структура будови зубчастого диска

Рис. 2 – Загальний вигляд агрегата ґрунтообробного ротаційного АГР-4,2 під час виконання технологічного процесу

Технологічний процес відбувається так (рис.2): під
час руху агрегата по полю його підпружинені секції з
зубовими робочими органами заглиблюються в грунт.
Завдяки формі та конфігурації наконечника зубового
робочого органу відбувається інтенсивне руйнування
наявних ґрунтових агрегатів з формуванням мікродеформацій поверхневого шару та виносом з нього мікрооб'ємів грунту. Залежно від глибини проникнення
наконечника, його швидкості руху та агрофону можливо досягти виконання різних технологічних функцій
(руйнації кірки, пошкодження в поверхневому шарі
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агрегата на щільних ґрунтах показала, що останні,
твердість яких перевищує 4 МПа, не можуть бути
характерним фоном для цього агрегата, оскільки зубчастий диск майже не проникає у ґрунт і лише залишає
сліди у вигляді проколів (рис.6) з виносом мікрообємів
без порушення значних площ поверхні, а також засвідчила індивідуальний характер роботи окремих дисків.

а)

Розрахунково зубчасті
диски по ходу борони на
кожному
квадратному
метрі площі формують
близько 90 мікродеформацій. На надмалій швидкості загострені зуби контактують, залежно від глибини їх проникнення в
ґрунт,
з
невеликою
часткою поверхні (наприклад на глибинах від 0,5 до
5 см з часткою поверхні не
більше одного відсотка 0,23-0,8 %) і руйнація
поверхневого шару буде
незначною у вигляді слідів.
б)
Значне
порушення Рис. 5 – Конструкційно-розраповерхні ґрунту здій- хункова схема формування
снюється за умов швидко- слідів зубчастими дисками на
го обертання дисків, що площині: а) схема; б) глибина
входження зубів
стає можливим на швидкостях у межах 5 км і більше, коли стає відчутним динамічно ударний характер контакту зубів з ґрунтом. При
цьому швидкість виносу його мікрооб’ємів за таких
параметрів зубчастих дисків сягає 20-30 % від
швидкості агрегата V.в≈0,2…0,3V
Теоретично кожна мікродеформація для повного
знищення кірки має складати близько 110 см2 порушеної поверхні S глибиною H, що є наслідком проникнення зубів на глибину попереднього обробітку. Розмір
порушеної площі S є похідною від твердості фону,
швидкості агрегата V, конструкційних особливостей
зубців і параметрів зубчастого диска.
Виходячи з експертного оцінювання, агрегат повинен порушити не менше 90 % ґрунтової поверхні та
тримати глибину проникнення зубців на рівні копіювання цього параметра попередньо обробленого
ґрунту з відхиленням близько 5 %.
Отже, ключовими досліджуваними чинниками є
повнота руйнування ґрунтової кірки (%), глибина
обробітку (см), що залежать від швидкості руху агрегата.
Апробація та польові дослідження. Апробація

Рис. 6 – Реальний вигляд слідів, сформованих зубчастими дисками агрегата на ущільнений ґрунт

Для перевірки роботи агрегата в польових умовах
на характерному фоні передбачалась попередня підготовка фону – грунтової кірки, для чого фрагмент
поля – ділянку завширшки 5 м та завдовжки кратною
трьом проходам агрегата – ущільнювали котком та
штучно зволожували,
імітуючи
рівень опадів 5,5
мм та 11,0 мм, що
рівнозначно
дії
відповідно
10або 20-хвилинних
злив, що протягом дня за 30°С
навколишнього
повітря дозволяє
а)
отримати
кірку
різної товщини.
У лабораторно-польових умовах змінними чинниками вибрано
різні
ґрунтові
фони, рівні їхньої
вологості та змінна
швидкості
(див. табл. 3). На
б)
рисунку 7 та 8
показано харак- Рис. 7 – Вигляд поверхні поля з наявною
тер
порушення грунтовою кіркою та після проходу агрегата зі швидкістю: а) 5 км/год, б) 15
ґрунтової поверхкм/год
(на поверхні домінують грудкопоні за умов зміни
дібні ґрунтові агрегати)
швидкості агрегата.
Перевірка роботи агрегата на швидкості 15 км/год
та вище засвідчила в цих умовах випробувань інтенсивне пилоутворення на поверхні ґрунту (рис.8).
Повнота руйнації оцінювалась накладанням на
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ґрунт сітки площею 1 м2, яка містила 400 комірок та
встановленням на цьому статистичному масиві зрушених і не зрушених комірок (рис.9)

Оцінка показників якості роботи агрегата ґрунтообробного ротаційного АГР-4,2 показана в таблиці 3.
Таблиця 3 – Оцінка показників якості роботи
агрегата ґрунтообробного ротаційного АГР-4,2
Показник *
Робоча ширина
захвату, м

Значення показника за даними
за НД**

випробувань

-

4,2

5
10
15
5
10 15
Робоча швидкість руху,
Не
км/год, з рів- менше
5,5 11,0 5,5 11,0 5,5 11,0 11,0 11,0 11,0
нем зволожен5,0
ня, мм

Рис. 8 – Вигляд поверхні поля з порушеною грунтовою кіркою
після проходу агрегата зі швидкістю 15 км/год і вище (домінують пиловидні частини грунту)

Глибина розпушування:
- середня, см

6-14

- середньоквадратичне відхилення, ⫾ , см

1,5

- коефіцієнт
варіації, %

-

7,9 6,8 8,3

7,1

8,8 6,8 8,7 9,0 8,7

1,4

1,2

1,1

1,2

1,2

1,1

1,2

1,5

1,5

17,6 17,3 14,7 17,5 12,7 15,9 13,8 16,8 17,0

Руйнування
Не
ґрунтової кірки, менше 96,2 94,2 98,7 93,7 96,2 91,5 84,0 97,0 93,7
%
90,0
* - згідно СОУ 74.3-37-155:2004
** - вихідні вимоги Вр 46.16.04.33-97

Експериментально-польовий дослід проводився на
трьох варіантах зволоження ґрунту (1 – 5,5 мм; 2 – 11,0
Рис. 9 – Загальний вигляд процедури обліку кількості зруйновамм, тип ґрунту – чорноземний з вапняковою кіркою; 3
них комірок кірки на поверхні грунту
– 11,0 мм, чорнозем звичайний) і на трьох швидкостях:
Умови роботи агрегата ґрунтообробного ротацій- 5 км/год, 10 км/год та 15 км/год (за НД – більше 5
ного АГР-4,2 показані в таблиці 2.
км/год).
Умови проведення випробуТаблиця 2 – Умови роботи агрегата ґрунтообробного ротаційного АГР-4,2
вань ротаційного агрегата АГРПоказник
Значення показника
4,2
були
задовільними.
за НД*
за даними випробувань
Вологість і твердість ґрунту становили відповідно: 1 – (13,4Культура (агрофон)
Зернові, просапні, бобові, овочеві і т.д.
Пар
19,7) % та (0,78-1,99) МПа; 2 –
Попередній обробіток
Дискування весняне
(24,5-33,5) % та (1,23-2,37)
Суцільний та міжрядний обробіток
ґрунту
з
метою
знищення
бур’янів,
руйСуцільний
обробіток
з
метою
МПа; 3 – (30,9-39,4) % та 1,12Вид роботи
нування кірки, розпушування поверхні руйнування ґрунтової кірки
2,57 МПа (за НД – 14-30 % та 4,0
поля та підготовки ґрунту під посів
МПа). Показник вологості ділянАгрегатування, клас
1,4-2,0
Беларус 892
трактора
ки з рівнем зволоження (11,0 мм
Чорноземи
Чорноземи
Тип ґрунту і назва за
легкосуглин- типові серед- – варіант 3) перевищував допуЗа картою ґрунтів господарства
механічним складом
кові з вапня- ньогумусні лег- стиме значення.
ковою кіркою косуглинкові
За результатами агротехнічЩільність опадів, мм
5,5
11,0
11,0
ної оцінки якості роботи агрегата
Варіант
І
ІІ
ІІІ
на різних швидкостях отримано
Рельєф
Схил до 7°
Рівний
такі дані.
Мікрорельєф
Вирівнений
Вирівнений
Глибина розпушування на
Вологість ґрунту за
різних швидкостях за варіанта14-30
шарами, %:
ми:
0-5,0 см
13,4 24,5
30,9
5 км/год: (1,0 – 7,9) см, (2,0 –
5,1-10,0 см
18,1
24,6
39,8
6,8)
см, (3,0 – 8,7) см; 10 км/год:
10,1-15,0 см
19,7 33,5
39,4
(1,0
– 8,3) см, (2,0 – 7,1) см, (3,0
Твердість ґрунту за
До 4,0
шарами, МПа:
– 9,0) см; 15 км/год: (1,0 – 8,8)
0-5,0 см
078
1,23
1,12
см, (2 – 6,8) см, (3 – 8,7) см, що
5,1-10,0 см
1,42 2,29
2,38
відповідає вимогам НД (6-14)
10,1-15,0 см
1,99 2,37
2,57
см.
Засміченість бур’янами,
Слід відмітити, що за зволо1,9
2,0
2
шт./м
ження
5,5 мм (варіант 1) зі збільВисота бур’янів, см
До 25
10,1
10,1
шенням
швидкості руху пропор*- вихідні вимоги Вр 46.16.04.33-97
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ційно зростає і глибина розпушування. За зволоження
11,0 (варіанти 2 і 3) незначне зростання глибини відмічено на швидкості руху 10 км/год, тобто загалом
агрегат забезпечував стабільність глибини.
Показники агрооцінювання, наведені в табл.3,
інтерпретовано графічно на рис. 10 та 11. При цьому
на рис. 10 показано взаємозв’язок глибини обробітку
зі швидкістю руху, а на рис. 12 – взаємозв’язок
останнього чинника з повнотою руйнування кірки.

Рис. 10 - Залежність глибини руйнування кірки від швидкості
руху агрегата

Рис. 11 – Залежність повноти руйнування ґрунтової кірки від
швидкості руху агрегата

Агрегат утримує глибину в межах відхилення (3,5 –
11,1) % на різних фонах і різній товщині кірки.
Причому, вищі відхилення наявні у перезволожених
нижніх шарів. Можна прогнозувати, що з їх підсиханням стабільність глибини буде стійкішою.
Руйнування ґрунтової кірки, яке є одним з базових
критеріїв оцінювання ротаційного агрегата, свідчить
про те, що тонка і товста кірки на фоні «чорнозем з
вапняковою кіркою» (яка є крихкою через малий вміст
в’язкого компонента – гумусу) легко руйнується на
швидкості (5-15) км/год. Однак із наближенням до
швидкості 15 км/год візуально спостерігається інтенсивне пилоутворення.
Для чорнозему звичайного зі зв’язаною ґрунтовою
кіркою якість кришення тісно корелює зі швидкістю
агрегата. При цьому найповніше руйнування відповідає швидкості, вищій за 10 км/год.
Руйнування кірки на швидкості 25 км/год може бути
причиною вітрової ерозії ґрунтової поверхні.
Рекомендується процес руйнування кірки проводити на швидкостях від 10 км, що може забезпечити
наробіток близько 50 га за зміну. Обмежувальним чинником може бути надмірне пилоутворення.
Висновки. Під час проведення функційних випро-

бувань агрегата ґрунтообробного ротаційного АГР-4,2
[1], якому притаманні параметри зубчастого диска,
конструкційним аналізом встановлено базові оцінювальні показники – глибина обробітку та повнота руйнування ґрунтової кірки.
Агрегат утримує глибину з відхиленням 3,5 – 11,1%
на різних фонах і різній товщині кірки. Причому вищі
відхилення є похідною перезволожених нижніх шарів.
Можна прогнозувати, що з їх підсиханням стабільність
глибини буде стійкою, що є сприятливим для руйнації
кірки, пошкодження в поверхневому шарі бур’янів без
негативного впливу на культурні рослини, утворення
пористої структури поверхневого шару для аерації та
адсорбції повітряної вологи.
Руйнування ґрунтової кірки, яке є одним з базових
критеріїв оцінювання ротаційного агрегата, свідчить,
що тонка і товста кірки на фоні «чорнозем з вапняковою кіркою» (яка є крихкою через малий вміст в’язкого
компонента – гумусу – (з порушенням достатніх за
експертним оцінюванням площі грунтової поверхні,
яка має бути не менше 90 %) легко руйнується на
швидкості (5-15) км/год. Однак на підвищених швидкостях, близько 15 км/год і вище, візуально спостерігається інтенсивне пилоутворення.
Для чорнозему звичайного зі зв’язаною грунтовою
кіркою якість кришення тісно корелює зі швидкістю
агрегата. При цьому найбільш повне руйнування відповідає швидкості понад 10 км/год, вище чого фіксується пилоутворення.
Додатковий дослід руйнування кірки за таких умов
на швидкості 25 км/год показав різке збільшення утворення пиловидних структур.
Загалом можна зробити висновок, що агрегат
ґрунтообробний ротаційний завдяки тандемному розміщенню дисків здатний забезпечити глибину обробітку, а форма зуба на швидкості більше 10 км/год
надає можливість руйнуванню більше 90 % ґрунтової
кірки, забезпечуючи обробіток близько 50 га за зміну.
За такої умови обмежувальним чинником може бути
лише надмірне подрібнення ґрунтових агрегатів.
Література
1. Протокол функційних випробувань № 01-162017. Агрегат ґрунтообробний ротаційний АГР 4,2,
типорозмірного ряду АГР-3,5; АГР-4,2.
Аннотация. В статье представлен агрегат почвообрабатывающий ротационный АГР-4,2 производства СТВФ «Агрореммаш» (г. Белая Церковь), который предназначен для сплошной и междурядной
весенней обработки посевов различных культур.
Приведено техническое описание основных узлов и
механизмов АГР-4,2 и описание технологического
процесса. Представлена методика полевых исследований и определены исследуемые факторы, которые
зависят от скорости движения агрегата: полнота разрушения почвенной корки (%), глубина обработки
(см). Определены условия работы агрегата и получены результаты исследований. Установлено, что при
поверхностном увлажнении почвы на уровне 5,5 мм,
которое соответствует 10-минутному грозовому
ливню, с увеличением скорости движения пропорцио-
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нально растет и глубина рыхления. При поверхностном увлажнения почвы на уровне 11,0 мм, что соответствует 20-минутному грозовому ливню, отмечен
незначительный рост глубины на скорости движения
10 км / ч, то есть агрегат обеспечивал стабильность
глубины. Агрегат удерживает глубину в пределах
отклонения (3,5 - 11,1)% на разных фонах и при разной толщине корки. Это свидетельствует о том, что
агрегат разрушает тонкую и толстую корку на фоне
«чернозем с известняковой коркой» легко на скорости
(5-15) км / ч, а на скоростях около 15 км / ч и выше
визуально наблюдается интенсивное пылеобразование. Рекомендуется использовать агрегат почвообрабатывающий ротационный АГР-4,2 на скоростях от 10
км / ч, что может обеспечить наработку около 50 га за
смену.
Summary. In the article the soil cultivating rotational
АГР-4,2 unit made by "Agroremmash" company (Bila
Tserkva) is represented, which is intended for continuous
and inter-row spring cultivating of different crops. The
technical description of the main units and mechanisms
of the АГР-4,2 and the description of the technological

process is given. The method of field research is presented and the studied factors depend on the speed of the
unit: the completeness of the destruction of the soil crust
(%), the depth of cultivation (cm). The conditions of operation of the unit are determined and the results of
researches are obtained. It was established that for surface soil moisture at 5.5 mm, which corresponds to a 10minute storm shower, with increasing speed of motion,
the depth of loosening increases proportionally. For surface soil moisture at a level of 11.0 mm which corresponds to a 20-minute storm shower, a slight increase in
depth at a velocity of 10 km / h was noted, that is, the unit
generally provided stability for depth. The unit maintains
depth within the range (3.5 - 11.1)% for different backgrounds and for different thickness of the crust. This indicates that the unit destroys the thin and thick crust
against the background of "black earth with limestone
crust" easily at a speed (5-15) km / h, and at the speed of
about 15 km / h and above visually intense dust formation
is observed. It is recommended to use soil cultivating
rotational АГР-4,2 unit at the speeds of 10 km / h, which
can provide about 50 ha per shift productivity.
Стаття надійшла до редакції 16 серпня 2017 р.
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Сучасні тенденції розвитк у конструкцій машин
для підготовки та обробітк у ґрунту в лісовому
господарстві
Проаналізовано конструкційні особливості та визначено основні тенденції розвитку технічних засобів для
підготовки площ під посадку саджанців та обробітку грунту і догляду за лісовими культурами, а саме лісових
мульчаторів, лісових плугів, дискових культиваторів та грунтообробних фрезерних машин.
За результатами аналітичних досліджень встановлено, що лісогосподарські машини цих типів розвивають у
напрямку універсалізації, комбінованості та підвищення надійності і якості вкиконання технологічного процесу.
Ключові слова: лісове господарство, аналіз, машини, конструкційні особливості, підготовка і обробіток
ґрунту, догляд за культурами, тенденції розвитку конструкцій.
Постановка проблеми. У лісовому секторі економіки однією з основних передумов його сталого розвитку слід вважати технічне переоснащення виробництва на основі новітніх наукових досягнень і передового виробничого досвіду [1]. Проте в Україні виготовляються лише прості за конструкцією технічні засоби
для обробітку грунту, садіння саджанців і міжрядного
обробітку лісових культур. Українськими підприємствами не налагоджено виробництво машин для підготовки площ під створення лісових насаджень на зрубах. Зазвичай, вітчизняні лісогосподарські машини
для обробітку ґрунту поступаються за багатьма споживчими показниками зарубіжним аналогам.
З огляду на це, розробка і впровадження в лісове
господарство надійних і якісних машин для комплексної механізації закладки лісових культур на вирубках,
на землях сільськогосподарського користування,
виведених з-під обігу, сприяння природному віднов-

ленню лісу є одним з важливих завдань наукових і конструкторських організацій та машинобудівних підприємств. Для виконання цих завдань необхідно проаналізувати та освоїти сучасні тенденції розвитку машин
цього призначення.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Стан
основних виробничих фондів лісогосподарської галузі
не відповідає сучасним вимогам виробництва. Ступінь
їх зносу становить 43,6% [2]. Суттєво впливає на
забезпечення лісових підприємств технічними засобами те, що близько 80% машин і механізмів, які використовувалися в лісовому господарстві, виготовлялися в
Росії та інших країнах [3].
Проблематика підвищення рівня механізації лісогосподарського виробництва висвітлювалася в джерелах [4, 5] та інших. У [4] обґрунтована і запропонована структура системи лісогосподарських лісозаготівельних машин. У посібнику [5] розглянуто конструк© Думич В., Кушнір З. 2017
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ційні особливості та визначено загальні тенденції розвитку лісогосподарських машин. Проте в цих джерелах недостатньо розглянуто сучасні тенденції розвитку
конструкцій машин для очищення площ від залишків
лісозаготівлі та обробітку ґрунту для лісових насаджень.
Постановка завдання. Провести аналіз конструкцій і визначити тенденції розвитку машин для підготовки площ під створення лісових насаджень.
Виклад основного матеріалу. Щоб підготувати
ґрунт для вирощування саджанців на зрубах, застосовуються лісові мульчувачі, які здатні подрібнити пеньки, деревні зарослі і залишки деревини та обробити
грунт на глибину 25 см і більше. Для виконання цих
операцій мульчувачі оснащуються ротором з подовженими різцетримачами та різцями зі вставками із карбід-вольфрамового сплаву або інших тугоплавких
металів (рис. 1).

(а)

(б)
(а)

(б)

Рис. 2 – Роторний мульчувач (а) та змінні робочі органи – різці (б)

Рис. 1 – Лісовий мульчувач (а) та ротор мульчувача (б)

Для підготовки площ під садіння лісових культур на
зрубах, а саме - видалення пнів і подрібнення деревних залишків, знищення дерево-чагарникової рослинності, широко застосовуються роторні мульчувачі, які
залежно від умов роботи, обладнуються різними типами різців із тугоплавких металів (рис. 2). Корпус для
мульчера виготовлений зі сталі з високою межею
пружності, а основні складові, які піддаються зношуванню, виготовлені зі зносостійкої сталі. Щоб уникнути
викидів на трактор, встановлена захисна ланцюгова
завіса. Ротор оснащений пристроєм для запобігання
намотуванню на нього гнучких дрібних деревних гілок.
Останнім часом спостерігається тенденція до виготовлення самохідних гусеничних і колісних мульчувачів. Таке конструкційне рішення дозволяє підвищити
продуктивність виконання робіт та скоротити час на
підготовку площ для садіння лісових культур (рис. 3).
В останні роки фірми-виробники почали виготовляти мульчувачі, призначені для збирання біомаси з
деревної рослинності, повалених дерев та деревних
залишків після проведення робіт із лісозаготівлі. Такі
машини обладнуються механізмами для завантаження
подрібненої деревної маси в кузов причепа. Деякі
моделі самохідних мульчерів оснащуються бункерами
(рис. 4).
Машини для підготовки ґрунту для садіння саджанців деревних культур розвиваються за декількома
напрямками.
Для вирівнювання насипу та знищення деревночагарникової та трав’янистої рослинності в міжряддях
двополицеві плуги оснащуються дисковими борінками
(рис. 5 а). Для розпушення глибоких горизонтів ґрунту
на глибину 40 см і більше та зменшення затрат паливно-енергетичних ресурсів лісові плуги комплетуються
ножами - розпушувачами (рис. 5 б).

(а)

(б)

Рис. 3 – Колісний та гусеничний мульчери моделей Variotrac
300 (а) та Galotrax 300 (б)

(а)

(б)

Рис. 4 – Причіпний та самохідний мульчувачі для збирання
біомаси

(а)

(б)

Рис. 5 – Лісовий плуг з дисковими борінками (а) та
розпушувачем (б)

Для нарізання борозен пропонуються активні дис-
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кові та дисково-зубові фрезерні культиватори з шириною захвату 1, 2, 3 і 4 рядки (рис. 6). Основною перевагою машин цього типу є те, що родючий ґрунт залишається в майже незмінному вигляді і тільки верхній
сухий шар переміщається убік.

ги), очищати їхнє дно і подрібнювати деревні залишки
(рис. 8). Ґрунтообробний пристрій складається зі
встановленої під кутом до напрямку руху дискової
фрези та лопатевого барабана.

(а)
(а)

(б)

(б)

Рис. 7 – Лісова ґрунтообробна фреза (а) та її робочий орган (б)

Рис. 6 - Активні дискові (а) та дисково-зубові фрезерні (б) культиватори

На площах, засмічених деревними залишками,
після проведення вирубки лісу для підвищення якості
обробітку ґрунту фірми-виробники пропонують лісові
ґрунтообробні фрези, які нарізають і розпушують
ґрунт та подрібнюють деревні залишки (рис. 7).
Щоб підготовити ґрунт для посадки лісових культур
(а)
(б)
на заболочених та засмічених деревними залишками
Рис. 8 – Плуг-фреза: а) – під час роботи, б) – ґрунтообробний
площах, пропонуються плуги-фрези, які здатні нарізапристрій
ти грибокі борозни у формі трапеції (для відтоку волоТаблиця 1- Тенденції розвитку обладнання та машин для лісового господарства
№ Нові тенденції останніх
п.п
років

Суть технічних рішень

У чому ефективність

Типові
представники

Підвищення надійності. Універсальність та
Мульчувачі оснащуються ротором із подовже- комбінованість, яка проявляється у здатSSL Speed
Багатофункціональність
ними
різцетримачами
та
різцями
з
вставками
з
ності машини подрібнювати пні, деревні
SFL 150
1
лісових мульчувачів
карбід-вольфрамового сплаву або інших туго- зарослі і залишки деревини та проводити
AHWI M700
плавких металів
обробіток грунт на глибину 25 см і більше MIDISOIL DT 200
за один прохід

2

3

Обладнання мульчувачів різними типами різців
із тугоплавких металів. Корпус мульчувача виготовлений зі сталі з високою межею пружності, а
основні складові, які піддаються зношуванню,
виготовлені зі зносостійкої сталі. Оснащення
роторів для запобігання намотуванню на нього
гнучких гілок та травянистих рослин

Підвищення продуктивності та якості
роботи з підготовки площ для садіння
лісових культур на зрубах, надійності
виконання технологічного процесу та
машини

ORSI W-Forrest ,
MG 130,
UML/LOW 150

Використання самохід- Навішування мульчувачів на самохідні гусеничні
них мульчувачів
і колісні шассі

Підвищення продуктивності виконання
робіт та скорочення часу на підготовку
площ для садіння культур

Variotrac 300
Galotrax 300

Універсальність та
надійність роботи
мульчувачів

Подрібнення та збиранОбладнання мульчувачів механізмами для
ня біомаси з деревної
завантаження подрібненої деревної маси в
8 рослинності, звалених кузов
причепа. Деякі моделі самохідних мульчудерев та деревних
вачів оснащуються бункерами
залишків

Підвищення ефективності альтернативних
MIDIFORST
джерел енергії на основі застосування біоDrago,
маси деревно-чагарникової рослинності,
SMO Drago,
повалених і вибракуваних дерев та дерев- Serrat BIOMASS,
них залишків лісозаготівлі
BMH 480

комбінова9 Підвищення
ності плугів

Вирівнювання насипу та знищення деревно-чагарникової та травяної рослинності в
міжряддях

Двополицеві плуги оснащуються дисковими
борінками

10

Розпушення глибоких
горизонтів ґрунту

Змешення затрат паливно-енегетичних
Лісові плуги комплектуються ножами-розпушу- ресурсів
на підготовку ґрунту. Поліпшення
вачами
умов росту і розвитку рослин

11

Застосування ґрунтообробних дискових
машин

Робочий орган являє собою диск або зубовий
диск, який приводиться в рух від ВВП або гідросистеми енергозасобу і встановлений на
маточині під кутами нахилу у горизонтальній та
вертикальній площинах

Створення сприятливих ґрунтових умов
для росту рослин завдяки залишенню
верхнього родючого ґрунту у майже
незмінному вигляді та пересуванню
верхнього сухого шару убік від борозни

Застосування фрезерРобочий орган виконаний у вигляді ролика з Якісний обробіток ґрунту на площах, сильних машин для підго- привареними
12 товки
різцетримачами, до яких прикріпсмуг розпушеноно засмічених деревними залишками
лені різці
го ґрунту
Застосування фрез-плу- Грунтообробний пристрій складається зі встаЯкісна підготовка ґрунту на заболочених
13 гів для нарізання боро- новленої під кутом до нарямку руху дискової та засмічених деревними залишками плозен
фрези та лопатевого барабана
щах
Оснащення сідлатих
додатко14 культиваторів
вими робочими органами
15

Оснащення лісових
борін новими типами
робочих органів

Встановлення другого ряду дискових батарей
Комплектування дискових борін новим типом
робочих органів - молотковими ножами
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LPŻ-75,
P1T-H,
Л-134,
ПРН – 40Д
PL 50,
ПРЛ-40
TPF-1N,
Bracke T21,
Bracke T45,
Фреза
“Ромашка”
FV 4088,
FL-30
PL U049,
PLw2

Tufline TL43
Підвищення якості обробітку ґрунту та
EMDL-1226,
повноти знищення деревно-чагарникової і
Борона BN
травянистої рослинності в міжряддях
„NIZINSKIEGO”
Якісний обробіток ґрунту в умовах засмічення міжрядь дикорослими деревними
рослинами та залишками деревини.

"Mygale" C8D,
TIMBERDISC 6

15
Культиватори для догляду за лісовими культурами
комплектуються батареями сферичних дисків, встановлених на рамі за допомогою еластичних пружинних
механізмів. Зазвичай, вони складаються з одного ряду
дискових батарей, однак, для підвищення якості обробітку ґрунту на світовому ринку техніки просліджується
тенденція до комплектування сідлатих культиваторів
двома рядами батарей (рис. 9 а).
Дискові борони для обробітку міжрядь лісових
культур мають невелику ширину захвату та комплектуються сферичними гладкими і зубовими дисками.
Проте, машини з таким типом робочих органів не
завжди якісно виконують технологічний процес в умовох засмічення міжрядь дикоростучими деревними
рослинами та залишками деревини. На ринку з`явились лісові борони з новим типом робочих органів –
молотковими ножами які, за оцінками виробників,
якісно проводять обробіток грунту на лісових плантаціях (рис. 9 б).

(а)

(б)

Рис. 9 – Сідлаті культиватори з двома рядами дискових батарей
(а) та дискова борона TIMBERDISC (б) з робочим органом –
молотковим ножем

Сучасні тенденції розвитку машин та обладнання
для лісового господарства наведено в таблиці 1.
Висновки. Машини для підготовки площ для створення лісових насаджень, обробітку ґрунту для садіння
саджанців і догляду за лісовими культурами розвиваються у напрямку універсалізації, комбінованості та
підвищення надійності і якості виконання технологічного процесу. Виробники лісогосподарської техніки
комплектують машини робочими органами, виготовленими зі стійких до зношення і виникнення несправностей матеріалів.
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Аннотация. Проанализированы конструкционные
особенности и определены основные тенденции развития технических средств для подготовки площадей
под посадку саженцев и обработки и ухода за лесными культурами, а именно лесных мульчаторов, лесных
плугов, дисковых культиваторов и почвообрабатывающих фрезерных машин.
По результатам аналитических исследований
установлено, что лесохозяйственные машины этих
типов развивают в направлении универсализации,
комбинированности и повышения надежности и качества выполнения технологического процесса.
Summary. The structural features are analyzed and
the main tendencies of the development of technical
means for preparation of areas for planting of seedlings
and the cultivation of soil and care for forest crops, namely forest mulchers, forest plows, disk cultivators and soil
tillage milling machines, are determined.
According to the results of analytical research it has
been established that forestry machines of these types
develop in the direction of universalization, combination
and increasing the reliability and quality of the technological process.
Стаття надійшла до редакції 21 серпня 2017 р.
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Постельга С., завідувач відділу, Тютюнник Ю., м. н. с. (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Тестування системи добровільного доїння корів
(робот - дояр) “VMS”виробництва фірми
«ДеЛаваль»
У статті наведено результати тестування в умовах експлуатування першої в Україні системи добровільного
доїння корів фірми «ДеЛаваль» (Швеція) за конструкційними показниками на відповідність міжнародним стан© Постельга С., Тютюнник Ю., 2018
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дартам, експлуатаційно-технологічними, енергетичними та економічними показниками. Встановлено показники якості виконання технологічного процесу, які свідчать про забезпечення отримання молока ґатунку екстра.
Розглянуто особливості конструкції системи добровільного доїння корів “VMS” та її вплив на якість і надійність
виконання технологічного процесу, зниження затрат праці та питомих витрат електроенергії, отримання молока найвищої якості.
Ключові слова: система добровільного доїння; конструкційні особливості; технічні характеристики; тестування; результати випробувань.
Постановка проблеми. Основні проблеми, які на
сьогодні характеризують галузь молочного скотарства: зменшення в 12,8 раза поголів’я корів у сільськогосподарських підприємствах порівняно з 1991 роком,
а відповідно і зменшення обсягу виробництва молока
протягом останніх 26 років з 18,6 до 2,7 млн. тонн [1],
та вкрай низька якість молока, яке надходить на переробку. Наявність таких проблем унеможливлює виробництво якісної та безпечної продукції у державі.
Найбільш поширеним на скотарських фермах
України (75 %) є малоефективний прив’язний спосіб
утримання, який потребує великих затрат праці на
виробництво продукції, характеризується відсутністю
моціону худоби, несприятливими санітарно-гігієнічними умовами утримання тварин, обмеженими можливостями щодо використання високоефективної техніки, надмірною щільністю поголів’я в приміщенні для
утримання тварин. Але поряд з цим у великих передових господарствах молочного спрямування застосовується прогресивний безприв’язний спосіб утримання
корів, який забезпечує створення комфортних умов
утримання тварин, суттєве зниження затрат праці і
зниження собівартості продукції. Однією з найдовготриваліших ресурсозатратних технологічних операцій в
промисловій технології виробництва молока є доїння
корів. Від конструкційної досконалості доїльних установок, рівня механізації і автоматизації виконання технологічного процесу суттєво залежить і якість отриманого молока.
Однією з провідних фірм у світі з виробництва
доїльних установок є шведська фірма «ДеЛаваль», яка
представляє на ринку України широку гаму різних
типів доїльних установок: індивідуальні – для доїння в
доїльний бідон; групові – з молокопроводом; станкові
– для доїння в доїльних залах; роботизовані, які забезпечують заданий технологічний процес під час безприв’язного утримання корів.
Мета статті. В УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого були
проведені державні приймальні випробування системи добровільного доїння корів «VMS» з метою занесення її до Державного реєстру технічних засобів для
АПК. Завданням статті є комплексна оцінка доїльної
установки за показниками призначення (зокрема, якості виконання технологічного процесу), експлуатаційно-технологічними, енергетичними, економічними
показниками та встановлення конструкційних особливостей і їхній вплив на якість роботи установки.
Виклад основного матеріалу. Випробування
системи добровільного доїння корів «VMS» проводили
на молочній фермі ТОВ «Терезине» с. Вільна
Тарасівка, Білоцерківського району, Київської області
влітку 2014 року. Приміщення молочної ферми розраховане для утримання 500 корів. На час випробувань у
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будівлі утримували 400 корів. Для доїння корів використовують 8 доїльних роботів.
До складу системи добровільного доїння корів
«VMS» входять: станції для доїння (доїльні роботи);
вакуумна система; компресорна система; лінія транспортування молока; система охолодження і короткочасного зберігання молока; контролери; персональний комп’ютер.
Доїльний робот складається з таких основних елементів (рис.1): багатофункціонального важеля, так
званого маніпулятора (А); пристрою захвату і камери
(В); завантажувального пристрою (С); доїльного модуля (D); модуля очистки дійок (Е); стійлового обладнання з вхідними воротами (F); гідравлічного насосного
агрегата (G); блока промивання (Н); блока живлення
(І); електроблока (J); модуля годування з вихідними
воротами (К); перемикача режиму технічного обслуговування (L); сенсорного екрана з кнопками аварійної
зупинки (М); кнопки аварійної зупинки (N).

Рис. 1 – Конструкційна схема доїльного робота

Маніпулятор під час доїння корів виконує такі
основні операції: переводить стакан підготовки дійок з
його початкового положення; утримує і спрямовує
стакан підготовки дійок до кожної дійки під час їх підготовки до доїння, а потім знімає стакан; переводить
доїльні стакани із завантажувального пристрою, встановлює і розпізнає дійки; під’єднує доїльні стакани;
утримує молочні шланги; обробляє дійки після доїння.
Важіль приводиться в дію гідроциліндрами.
Блок камери складається з двох лазерів, власне
камери та електроніки, з допомогою якої обробляється зображення.
Завантажувальний пристрій (рис. 2) складається з
молочних шлангів і доїльних стаканів. Основна функція
завантажувального пристрою – знімати та відводити
доїльні стакани і молочні шланги після закінчення
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доїння корів.

жавіючих труб із внутрішнім діаметром 45 мм, до яких
перед резервуарами для охолодження молока під’єднуються молочні фільтри.

Рис. 2 – Завантажувальний пристрій

До складу доїльного модуля входять регулювальні
клапани лічильника молока ММ 25, блок керування,
молокоприймач, молочний насос, клапани, пристрій
для створення вакууму, пульсатори, кожух вхідних
отворів для повітря, датчики вакууму. Доїльний модуль
доїть кожну частку вимені в автономному режимі.
Процес доїння передбачає контроль потоку молока,
вимірювання кількості молока з кожної частки вимені,
фіксування часу доїння. Під час цього забезпечується
відповідний вакуум у молочному шланзі.
Підготовку дійок до доїння виконує спеціальний
модуль, обладнаний стаканом, який виконує функції
очищення дійок, масажу та їх висушування. Модуль
входить до складу завантажувального пристрою.
Стійло і ворота забезпечують ідентифікацію корів
та їх фіксацію для виконання процесу доїння.
Гідравлічний насосний агрегат застосовується для
приведення у дію маніпулятора.
Блок промивання вбудований у доїльну станцію,
автоматично промиваючи її та лінію транспортування
молока. Спеціальні насоси перекачують мийні засоби
в завантажувальний резервуар, де вони перемішуються з водою.
Датчик тиску, розташований у верхній частині
труби, точно дозує мийні засоби.
Модуль годівлі складається з дозаторів і годівниці.
На годівниці також встановлений пристрій для ідентифікації корови.
Перемикач є захисним механізмом, яким необхідно
користуватись під час входу до робочої зони доїльної
станції. Він перемикає режими доїльної станції – робочий і технічного обслуговування.
На сенсорному екрані персонал може відслідковувати інформацію під час роботи станції в автоматичному режимі або подавати команди на виконання різних
завдань у ручному режимі роботи.
До складу вакуумної системи робота-дояра входять дві вакуумні установки LVP–3000 (рис. 3), вакуумпроводи постійного вакууму, виготовлені з полімерних
труб з внутрішнім діаметром 100 мм, два вакуумрегулятори і два вакуумметри. Встановлена потужність
вакуумної установки - 9 кВт, вмикання здійснюється за
допомогою автоматичного вимикача від електромережі напругою 380 В.
Лінія транспортування молока виготовлена з нер-

Рис. 3 – Загальний вигляд вакуумної установки

Для охолодження і короткочасного зберігання
молока до складу системи VMS входять два танки-охолоджувачі моделі DX/СЕ місткістю 9700 л із нержавіючої сталі.
До складу компресорної системи входять два компресори SF 4 DELA, які забезпечують тиск у магістралі
від 6 до 10 барів. Діапазон температури навколишнього середовища під час роботи компресора – від 10 оС
до 30 оС. Потужність електродвигуна компресора – 3,7
кВт.
Основною функцією системи добровільного доїння
VMS є передача інформації з контролера кожної станції на персональний комп’ютер, які взаємозв’язані і під
час експлуатації системи постійно відбувається обмін
інформацією між ними. Всі дані можна розділити на дві
групи - дані про управління системою і станцією та
дані про тварин.
Технологічний процес доїння корів проходить так.
Приміщення ферми розділено на чотири великі секції,
в яких утримується загалом 400 корів. Кожну секцію
розділено на дві зони: перша – зона, в якій корови
годуються, як з кормового столу, так і зі станцій концентрованих кормів, та відпочивають; друга – накопичувальна, в якій корови влаштовують добровільну
чергу до доїльного робота. Система розподілу за
допомогою чипів, які закріплені на шиї в кожної корови,
відбирає ту корову, якій час іти на доїння. Процес відбирання проходить за допомогою спеціального пристрою у вигляді «переходу», за яким стоїть перепускна
хвіртка, яка приводиться в дію пневматичною системою. У базу системи занесено кожну ідентифіковану
корову та присвоєно особистий номер. Система, програмуючи мінімальний час, через який кожна корова
може потрапити на доїння, вираховує, в який загін
пропустити конкретну корову.
Для того, щоб корову мотивувати у відвідуванні
доїльного робота і забезпечити їй комфортність під
час доїння, його обладнано блоком годівлі, в годівницю якого, враховуючи добовий раціон певної корови,
дозовано видається потрібна порція корму.
Після того, як корова зайшла в стійло станції, вхідні
ворота за нею зачиняються і починається процес під-
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готовки до доїння. Маніпулятор обладнаний камерою,
Таблиця 1 – Технічні характеристики доїльної установки
лазерним пристроєм, механізмом для закріплення
Значення показника за даними
стакана, який миє дійки, та закріплення доїльних стаПоказник
настанови з
випробувань
експлуатування
канів, розпочинає процес миття кожної дійки. Під час
Кількість
корів,
яку
може
миття також здійснюється її масаж, відкривання канаобслуговувати одна станція
1 (60)
1 (50)
лу дійки та здоювання першої цівки молока, яке систе- для доїння, гол. (гол/добу)
ма перевіряє на захворювання вимені на мастит. Якщо
Робочий вакуумметричний
44,0 ± 1
43,5
тиск, кПа
виявлено захворювання, здоєне молоко система
Процес
промивання
Автоматизований
Автоматизований
транспортує в спеціальний резервуар, а корова відпотужність елекправляється в спеціальний загін, де її оглядає лікар- Встановлена
Немає даних
77
трообладнання, кВт,
ветеринар.
Кількість доїльних апаратів,
8
8
шт.
Завершивши процес миття, маніпулятор починає
за допомогою камери та лазера в чітко визначеному Кількість сенсорних дисплеїв
індивідуального обліку моло8
8
системою порядку встановлювати доїльні стакани на
ка, шт.
дійки. Встановивши доїльні стакани, маніпулятор підт- Продуктивність вакуумного
насоса за вакууметричного
Не менше 700
3580
римує молочні і вакуумні шланги, не дозволяючи їм
тиску 43,6 кПа, л./хв.
торкатися підлоги.
Рівень вакууму в магістралі
43,4
Процес доїння кожної дійки починається окремо з
після регулятора, Vr, кПа
моменту надягання доїльного стакана. За допомогою
Рівень вакууму в магістралі
43,5
сенсорного дисплея відстежується номер та кличка після санітарної пастки, Vm,
кПа
корови, потік молока в кожній дійці, очікуваний та фак- Рівень вакууму в магістралі на
виході з вакуумного насоса
43,6
тичний надій молока з кожної дійки, а також загальний
Vp, кПа
надій (рис. 4).
Витрати повітря в магістралі
після санітарної пастки, А1,
л/хв
Потік повітря через доїльний
стакан за вакуумметричного
тиску 38,6 кПа, л/хв.
Режим роботи доїльної апаратури:
- частота пульсації змінного
вакууму, яку утворюють пульсатори, імп./хв.
- тривалість фази “а”, %
- тривалість фази “в”, %
- тривалість фази “с”, %
- тривалість фази “d”, %
- тривалість фази, “а+в”, %
- максимальний вакуумметричний тиск, кПа

Рис. 4 – Сенсорний дисплей

Коли зменшення потоку молока в дійці стає нижчим
200 мл/хв, маніпулятор знімає з дійки доїльний стакан,
який затягується вакуумно-молочними шлангами до
завантажувального пристрою. Після зняття всіх
доїльних стаканів і повернення до завантажувального
пристрою відбувається їх промивання. Крім того, із
спеціальних отворів на маніпуляторі в розпиленому
стані подається порція йодового розчину безпосередньо на дійки корови для їх дезінфекції. Після закінчення вказаних операцій одночасно відкриваються вихідні
та вхідні ворота і видоєна корова виходить у зону відгодівлі та відпочинку, а наступна корова з черги заходить у стійло для доїння.
Після доїння кожної третьої корови підлога в стійлі
доїльного робота миється.
Тричі на добу у визначений час автоматично промивається вся системи спеціальними мийними розчинами під дією вакууму.
Оцінку конструкції і технічних характеристик системи добровільного доїння установки на відповідність
вимогам ДСТУ ISO 5707 [2] проводили за методами
ISO 6690:2007 [3]. Основні результати наведені в таблиці 1.
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Не менше 450

490

-

85
1 д.ст. 2 д.ст. 3 д.ст. 4 д.ст.

Від 50 до 65

59,8
13,9
50,2
10,7
24,8
64,1

59,9
13,6
50,7
10,5
24,9
64,3

59,9
13,4
50,5
10,4
25,2
63,9

59,9
13,3
51,0
10,2
25,1
64,3

43,6

43,6

43,6

43,6

Як свідчать результати випробувань, наведені в
таблиці 1, конструкція доїльної установки забезпечує
параметри її роботи, регламентовані ДСТУ ISO 5707.
Показники зоотехнічного оцінювання визначено
згідно з СОУ 74.3-37-273 [4] та ДСТУ 3662 [5]. Під час
випробувань були визначені показники молоковиведення у корів.
Результати випробувань свідчать про те, що інтенсивність молоковиведення у корів під час доїння роботом досить висока. Приміром, середня інтенсивність
молоковиведення за перші три хвилини доїння становить 3,01 кг/хв, а максимальна інтенсивність молоковиведення – 3,88 кг/хв. Також, на високому рівні - ступінь видоювання корів за перші три хвилини доїння,
який за даними випробувань становить 80,1 %.
Тривалість часу від початку підготовки вимені до
під’єднання доїльного апарата на доїльному роботі
становить 116 с (за фізіологічними нормами – 60 с).
Використання роботозованих систем доїння є пріоритетним не лише через те, що зменшуються затрати
праці на сам процес доїння корів. Один із основних
показників – це якість молока. Під час його виробництва особливо важливим є отримання якісної продукції.
Для виготовлення молочної продукції (зокрема, для
дитячого харчування, твердих сирів тощо) потрібно
прагнути до виробництва та використання високоякісного молока, термостійкість якого повинна бути не
нижчою другої групи, а кількість соматичних клітин – не
більше 600 тис/см3. Молоко, отримане під час доїння
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корів з використанням доїльного робота має термостійкість першої групи, кількість соматичних клітин 178
тис/см3 і відповідає згідно з ДСТУ 3662 «Молоко
коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі» ґатунку
екстра.
Конструкція доїльного робота забезпечує збільшення ступеня видоювання корів і, як наслідок, збільшення річного надою на 10-15% завдяки створенню
комфортних умов доїння.
Дані досліджень у сфері діагностики і профілактики
маститів засвідчує, що рівень захворювання корів на
мастит стада загалом не повинен перевищувати 15 %.
За даними комп’ютеризованого зоотехнічного
обліку встановлено, що рівень захворювання корів на
мастит на роботизованій молочній фермі становить
лише 5,5 %.
Система добровільного доїння «VMS» (у складі 8ми доїльних станцій) обслуговує 400 голів молочних
корів безприв’язного утримання. Обслуговує систему
1 оператор. Витрати електроенергії за добу становлять 660,2 кВт•год. У структурі часу технологічного
процесу затрати на доїння складають 74,3%, допоміжні роботи – 25,7%.
Отже, система добровільного доїння корів «VMS»
задовільно виконує заданий технологічний процес,
забезпечуючи високу якість отриманого молока.
За результатами енергетичної оцінки встановлено,
що електропривод складових системи добровільного
доїння включає 22 електродвигуни, 8 ТЕНів та 8 електричних систем керувань із загальною встановленою
потужністю 77 кВт. Всі електродвигуни та ТЕНи працюють в автоматичному режимі. За завантаженістю електричні двигуни приводу компресорів і гідравлічного
насоса підібрані вдало і працюють у номінальному
режимі.
Завантаженість електродвигунів приводу вакуумних насосів під час процесу доїння – 37%. Під час
миття та просушування дійок вимені завантаженість
збільшується до 80%.
Завантаженість електродвигуна приводу молочного насоса становить 36 % під час процесу доїння.
Завантаженість під час промивання молочної системи
не перевищує 85 %.
Енергозаощадження на виконання автоматизованого процесу доїння забезпечено завдяки застосуванню компресорних станцій, гідроакумулятора для приводу маніпулятора, регульованої потужності вакуумних установок.
Річні затрати праці на обслуговування системи
добровільного доїння корів VMS становлять 7,3
люд.год/гол, що в декілька разів нижче, ніж у доїльних
залах. Річні експлуатаційні витрати – 3755,67 грн/гол
(за ціни системи 9111855,00 грн). За річного надою
молока 7 тис. літрів на одну корову прямі експлуатаційні витрати складають 0,60 грн/л.
Технічне і технологічне обслуговування доїльної
установки утруднень не викликає, безпека та ергономічність її конструкції відповідає задовільному рівню.
За результатами випробувань система добровільного доїння «VMS» занесена до Державного реєстру
технічних засобів для АПК України.
Висновки.
1 Основним способом отримання молока високої
якості є мінімізація впливу людського фактора на тех-

нологічний процес доїння корів, яку забезпечують
системи добровільного доїння (роботи-дояри).
2 Конструкційні рішення, застосовані в системі
добровільного доїння корів «VMS», забезпечують технічні характеристики та параметри їхньої роботи, які
відповідають вимогам міжнародних стандартів.
3 Результати тестування свідчать про задовільну
якість і надійність виконання технологічного процесу
доїння, високу продуктивність та низькі питомі енерговитрати. Установка забезпечує отримання молока
ґатунку екстра.
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Аннотация. Приведены результаты тестирования
в условиях эксплуатации первой в Украине системы
добровольного доения коров фирмы «ДеЛаваль»
(Швеция) по конструкционным показателям на соответствие международным стандартам, эксплуатационно-технологическим, энергетическим и экономическим показателям. Установлены показатели
качества исполнения технологического процесса,
свидетельствующие об обеспечении получения молока сорта экстра. Рассмотрены особенности конструкции системы добровольного доения коров “VMS”, их
влияние на качество и надежность выполнения технологического процесса, снижение затрат труда и
удельных затрат электроэнергии, получение молока
наивысшего качества.
Summary. The results of testing in the conditions of
operation of the first in Ukraine system of voluntary milking of cows of the firm "DeLaval" (Sweden) on structural
indicators for compliance with international standards,
operational-technological, energy and economic indicators are given. The indicators of the quality of execution of
the technological process, indicating the provision of milk
extra milk, are established. The features of the design of
the system of voluntary milking of cows "VMS", their influence on the quality and reliability of the process, reducing
labor costs and unit costs of electricity, obtaining the
highest quality milk are considered.
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Ясенецький В., канд. техн. наук (УкрНДІПВТ ім.Л.Погорілого)

До кормів, як до хліба
У статті наведена інформація про технологію заготівлі кормів у рукавах з поліетиленової плівки, яка дозволяє
практично виключити їх втрати під час зберігання та отримати якісний продукт. Основний акцент зроблений на
обладнанні фірми Budissa Bag (Німеччина), яка виробляє широкий типорозмірний ряд обладнання для приймання і запресовування подрібненого корму в поліетиленові рукави.
Фірма Budissa Bag постачає на ринок України комплекс машин для консервування кормів у поліетиленових
рукавах, який включає великовантажні причепи для завантаження подрібнених кормів у приймальні бункери,
агрегат для приймання і подавання подрібненого корму до запресовувального пристрою, обладнання для
запресовування корму в поліетиленові рукави RT5000, RT7000, RM8000 та RM8100 та обладнання для вивантаження консервованого корму з поліетиленових рукавів у транспортні засоби.
Для консервування вологого фуражного зерна ТОВ «АГ-БАГ-Україна» постачає агрегати Romill для його плющення.
Ключові слова: корми, обладнання для сінажування в плівкові рукави, фірма Budissa BAG (Німеччина).
Вступ. Дослідження, проведені УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого, свідчать, що використання традиційної
технології заготівлі кукурудзяного та трав’яного силосу в наземних траншеях і курганах призводить до 2025 % втрат і навіть більше. Особливо жахливий стан
сінажу, який зберігається в наземних сховищах.
Відомо, що трав’яниста маса зберігається завдяки
вуглекислому газу, який утворюється під час процесу
зберігання. У металічних зарубіжних баштах типу
Харвестер і Вітковіца вуглекислий газ не витікав з них
завдяки герметизації і цим забезпечувалось якісне
зберігання законсервованого сінажу.
Завдяки сучасній синтетичній поліетиленовій плівці
можна заготовляти сінаж у плівкових рукавах, отримуючи корм високої якості.
В останній час у світі широко використовується
консервування різних подрібнених кормів у плівкових
рукавах. Почала використовуватись така технологія і в
передових господарствах України.
Нижче наводиться опис технології, обладнання та
результати досліджень консервування кормів у плівкових рукавах, проведених в УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого.
Основна частина. Технологія консервування кормів включає заготівлю подрібненого корму і запресовування його в довгі плівкові рукави (рис. 1), зберігання кормів у плівкових рукавах та його вивантаження.
Основний технологічний принцип зберігання в плівкових рукавах – це зберігання кормів у герметичних
поліетиленових мішках (рукавах) великої місткості без
доступу повітря. У всякому кормі наявні біотичні компоненти: плісеневі грибки, комахи і мікроорганізми. У
цього негативного явища є одна позитивна для згаданої технології особливість: під час респіраторних процесів (дихальних процесів, властивих також кормам)
споживається кисень, наявний у рукаві в стартовий
період на початку зберігання, і утворюється вуглекислий газ. Зі збільшенням періоду зберігання вміст
кисню різко зменшується до нуля, а вміст вуглекислого газу стає максимальним, виходячи з тієї кількості
кисню, яка була наявною в загерметизованому мішку

на початок зберігання. Внаслідок цього мікроклімат
всередині плівкового рукава змінюється і стає неприйнятним для появи та розвитку комах, шкідників і плісеневих грибків. А оскільки герметичність мішка в процесі зберігання не порушується, то це й забезпечує
ефект «консервації» кормів у середовищі мінімальної
кількості вуглекислого газу. Якісна зміна складу середовища кормів призводить до пригнічення і призупинення процесів життєдіяльності всіх біологічно активних організмів усередині кормової маси.
Суть нової технології полягає в тому, що силосна
або сінажна сировина, підготовлена традиційним способом, за допомогою спеціального обладнання –
пакувальної машини – подається в довгі полімерні
мішки (рукави), де зберігається до згодовування.
Рукави виготовляються довжиною від 60 до 150 м, діаметром від 2,4 до 3,9 м. Корм у плівкових рукавах може
зберігатися протягом 2-х років без втрат поживних
речовин.
Перед завантаженням кормів плівковий рукав
закріпляють на корпусі спрямовувального пристрою
машини за допомогою еластичних тросів. Тиск у
шинах коліс машини повинен бути від 245,16 кРа до
274,58 кРа, а в гальмовій гідравлічній системі трактора
– не менше 9806,6 кРа. Машина отримує привід від
вала відбору потужності трактора. Трактор, працюючи
на холостому ходу, приводить у рух завантажувальний
механізм, який переміщає корм з приймального бункера до спрямовувального пристрою і далі – до плівкового рукава, наповнюючи його кормом.
Щільність рукава з кормом регулюється гальмівною системою зернопакувальної машини. Водночас
оператор слідкує за ступенем розтягування плівки
рукава у вертикальній та горизонтальній площинах за
спеціальними позначками, нанесеними на поверхні
рукава.
За даними УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, отриманий
корм має світло-зелений колір, приємний запах квашених овочів, плісеневих грибів не виявлено. Втрати
протеїну під час консервування незначні і становлять
4,2 %, відмічено високий рівень збереження каротину
© Ясенецький В. 2018
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– 82 %.
Зберігати та консервувати в плівкових рукавах
можна такі корми:
- кукурудзяний та трав’яний силос;
- сінаж;
- плющену кукурудзу (корнаж);
- буряковий жом;
- пивну дробину.
Переваги консервування кормів у рукавах:
- прискорення та полегшення процесу заготівлі
кормів;
- моментальне герметичне закриття утрамбованої
маси;
- мінімізація небажаних патологічних реакцій та
втрат у процесі ферментації та зберігання;
- відсутність занесення бруду колесами техніки;
- можливість застосування техніки будь-якого
класу потужності;
- вибір місця зберігання залежно від виробничих
потреб;
- економічне, недороге доповнення до наявних
можливостей зберігання;
- відсутність шкідливого впливу на навколишнє
середовище;
- герметично закрита, газонепроникна система;
- економічна система з низькими капіталовкладеннями. Всі інвестиції – це покупка недорогого обладнання і підготовка площі для закладання рукавів з кормом;
- немає необхідності в будівництві стаціонарних
траншей.

Таблиця 1 – Коротка характеристика плющилок Romill
Марка

Показник
Продуктивність
(дрібна фракція),
т/год
Продуктивність
(груба фракція),
т/год
Потужність трактора,
к.с
3

Romill M1

Romill M2

7,5-15

15-30

15-20

30-40

60

120

Об`єм бункера, м

3,10

9,00

К-ть і розмір вальців,
мм

2х900

4х900

Маса, кг

2150

5600

Рис. 2 – Загальний вигляд плющилок Romill

Агрегат RT 7000 складається з бункера для приймання сировини і запресовувального пристрою. У
бункері розміщений гумовий стрічковий конвеєр, який
забезпечує транспортування подрібненого корму до
запресовувального пристрою (рис. 3.)

Рис. 1 – Зберігання кормів у плівкових рукавах виробництва
фірми «Budissa Bag» (Німеччина)

Особливо ефективно консервувати в плівкових
рукавах фуражне вологе зерно.
По-перше, виключається операція сушіння зерна,
завдяки чому досягається значна економія електроенергії. А по-друге, під час консервування вологого
зерна зберігаються біологічно-активні речовини, які
знищуються за високотемпературного сушіння.
Для закладання вологого фуражного зерна в плівкові рукави його потрібно розплющити. Для цього
фірма «Budissa Bag» (Німеччина) пропонує плющилки
фуражного вологого зерна Romill M1 і Romill M2
(рис. 2.) Коротка характеристика плющилок Romill
подана у Таблиці 1.

Рис. 3 – Агрегат Budissa Bagger RT7000/Farm

Агрегат Budissa Bagger RT7000/Farm потребує
трактора потужністю 75-125 к.с., має продуктивність
40-70 т/год, використовує поліетиленові рукави діаметром 2,4 м.
Основними вузлами RT7000 є два вальцевих дозатори, гальма, гідравлічний домкрат, зчіпний пристрій
для транспортування, сталеві решітки, два троси
завдовжки від 60 до 150 м, механічна лебідка для підняття рукава, гідравлічний пристрій для натягування
троса і карданний вал.
Використання RT7000 рентабельне для закладання
не менше 2000 т подрібненого корму.
Агрегат RT8000 аналогічний за конструкційним
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виконанням RT7000 і приводиться від трактора. Він
використовується у великих підприємствах і фермерських господарствах (рис. 4). Його рентабельно
використовувати, заготовляючи не менше 10000 т
подрібненого корму. Довжина рукава може складати
60 і 75 м.

Рис. 6 – Обладнання RT9000 фірми «Budissa Bag»(Німеччина)

Таблиця 2 – Коротка технічна характеристика агрегатів для приймання і запресовування подрібнених кормів у плівкові рукави
Параметри
Рис. 4 – Машина Budissa Bagger RT8000/Profi

Машина Budissa Bagger RT8000/Profi агрегатується з трактором потужністю 200 к.с., має продуктивність до 150 т/год та використовує поліетиленові рукави діаметром 2,7 м.
Агрегат RM 8000/RT 8100 (рис. 5) рентабельний
для заготівлі не менше 10000 т подрібненого корму і
призначений для використання на великих молочних
фермах.

Марка агрегата
RT 7000

RT 8000

RT 9000

Продуктивність,
т/год
Потужність привода, к.с.

40-70

75-110

200

80

160

240

Маса, кг

5500

7000

9850

Габарити в транспортному положенні, м:
Ширина
Висота
Довжина

2,50
2,98
6,50

2,75
3,50
6,75

2,9
3,8
8,4

Ширина в
робочому
положенні, м

5,80

6,5

7,90

Діаметр рукава, м

2,10; 2,40

2,7; 3,9

3,3; 3,6

Агрегат FT900 Europe (рис. 7) призначений для консервування фуражного зерна і приводиться від трактора потужністю не менше 60 к.с., має продуктивність
300 т/год., застосовує поліетиленові рукави діаметром 2,7 м.

Рис. 5 – Обладнання RM 8000/RT 8100 фірми «Budissa
Bag»(Німеччина)

Агрегат RM 8000/RT 8100 агрегатується з трактором і приводиться в дію від власного двигуна.
Відрізняються агрегати RM 8000 і RT 8100 гальмівною
системою. Робоча ширина RM 8000 складає 5,30 м,
RM 8100 – 6,10 м, продуктивність відповідно – 75-120 і
90-150 т/год., потужність привода – 175 і 250 к.с., вага
– 10400 і 11900 кг.
Агрегат RT 9000 (рис. 6) агрегатується з трактором,
призначений для використання для дуже великих
молочних ферм і завантаження сировини в біогазові
установки. Агрегат RT 9000 рентабельний для заготівлі не менше 15000 т корму в рік. Довжина рукава складає 75 і 150 м.
Фірма «Budissa Bag»(Німеччина) виробляє агрегати FT900 і FT1000 для консервування сипких кормів у
плівкові рукави.
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Рис. 7 – Обладнання FT900 Europe фірми «Budissa Bag»
(Німеччина)

Агрегат Budissa Farmbagger FT 1000 приводиться
від трактора потужністю 75-120 к.с., має продуктивність 250-300 т/год. і діаметр рукава – 3,0 м.
Технологічний процес із використанням обладнання для консервування кормів у довгих плівкових рукавах відбувається так: подрібнена кормова маса завантажується за допомогою великотоннажного причепа
чи автомобіля в приймальний бункер агрегата, дон-
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ним конвеєром подається до пресувального механізму, яким запресовується в довгий рукав (рис.8). В
одному рукаві завдовжки 60-75 м розміщується від
100 до 460 тонн кормової маси.

барабан, який приводиться в дію гідромотором.
Гідравлічне обладнання розвантажувача працює від
гідронавісної системи трактора. Керування обладнанням здійснюється важелем розподільного механізму.

Рис.9 – Вивантаження кормів із плівкових рукавів
Рис. 8 – Процес завантаження кормової маси в агрегат для консервування в плівкових рукавах

Плівковий рукав призначений для герметичного
зберігання кормів без доступу повітря.
Агрегат для запресовування корму в плівковий
рукав отримує привод від ВОМ трактора.
Трактор, працюючи на холостому ходу, приводить у
рух завантажувальний робочий орган машини, який
переміщає корм з приймального бункера до запресовувального пристрою і далі – до поліетиленового рукава, наповнюючи його кормом. Під час завантаження
рукава трактор із машиною під тиском кормових мас
просувається вперед.
Для вивантаження кормів із поліетиленових рукавів
фірма «Budissa Bag» виробляє шнекові вивантажувачі
Akron EXG 300 і AGRO BAG V280 (рис.9).
Коротка технічна характеристика вивантажувачів
корму із рукавів подана у таблиці 3.
Таблиця 3 – Коротка технічна характеристика вивантажувачів корму з рукавів
Параметри

Akron EXG 300

AGRO BAG V280

Продуктивність, т/год

280

280

Діаметр вивантажувального
430
430
шнека, мм
Габарити у робочому положе- 6000x4900x5500 6000x4900x5500
ні (ДxШxВ), мм
Висота вивантаження, мм

4500

4500

Швидкість обертання ввп
трактора, об/хв.
Необхідна потужність
трактора, к.с.

540

540

90

90

Власна маса, кг

2540

2720

Основу розвантажувального конвеєра становить
шарнірно-розкладний шнек, яким керують за допомогою гідроциліндра.
Механізм подачі переміщує консервований корм
до приймального патрубка розвантажувального конвеєра. Він складається з двох горизонтальних шнеків –
правого і лівого. Шнеки розвантажувача приводяться у
дію від вала відбору потужності енергетичного засобу
через карданний вал.
Вузол намотування плівки являє собою стальний

Перед початком розвантажування виконуються підготовчі роботи: розкривається і кріпиться на барабані
рукав та встановлюється різак для розрізання плівки
рукава у його верхній частині.
Трактор, працюючи на холостому ходу, приводить у
рух механізм розвантажувача і корм переміщується до
розвантажувального патрубка. Барабан вузла намотування плівки приводиться у дію від гідромотора.
Змінюючи частоту обертання барабана регулятором, необхідно слідкувати, щоб верхній рівень корму
перед барабаном не перевищував його висоту. Її
перевищення призводить до попадання корму під
плівку під час намотування рукава на барабан, збільшення об’єму намотуваної плівки і неможливості
машини виконувати розвантаження рукава. За таких
умов розвантажувач починає переміщуватися, тягнучи
за собою зчеплений трактор.
Автоматичне розвантажування проводиться до тих
пір, поки горизонтальний шнек підхоплює корм.
Залишок корму на рукаві може становити до 300 кг.
Остаточне вивантаження корму відбувається вручну:
для цього на опорний кожух розвантажувального
шнека кріпиться приймальний бункер.
Основними особливостями конструкції розвантажувачів є застосування вузла намотування плівки,
значна висота завантаження (від 3-4 м до 4-8 м) та
зручне переобладнання машин з робочого положення
в транспортне. Машини близькі між собою загальним
конструкційним компонуванням.
Можна вивантажувати консервований корм фронтовим ковшовим навантажувачем за наявності в господарстві універсального навантажувача типу ПФ –
05.
Рукав є складовою технологічного комплексу
машин та обладнання, призначених для консервування кормів. У процесі використання за призначенням
він технічного обслуговування не потребує. Але в процесі зберігання корму необхідно дотримуватись вимог
щодо попередження застосування до нього агресивних рідин, усунення з його поверхні можливих атмосферних забруднень, наявності біля нього високотемпературних джерел, зокрема відкритого вогню. Рукав
– тришаровий, поліетиленовий. Він захищає корм від
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природного й атмосферного впливу. Зовнішній шар –
білий, відбиває сонячні промені, забезпечує прохолоду всередині рукава. Внутрішній – чорний шар плівки,
попереджує доступ сонячних променів, а всі три шари
плівки діють як захист від води і вологи. Плівку виготовляють із особливих смол, які містять інгібітори ультрафіолетового опромінення, і протягом довгих місяців
перебування під сонцем – вона не тоншає, не витягується і не псується. Під час заповнення кормом більша
частина повітря витісняється з рукава. Потім, унаслідок дихального процесу, корм використовує залишки
кисню в поліетиленовому рукаві в просторі між кормом, насичуючи та збагачуючи неактивну (між частинками корму) атмосферу рукава вуглекислим газом.
Внаслідок цього сповільнюються ендогенні метаболічні процеси, які допомагають зберегти корм у бажаному для нас стані протягом тривалого часу. Протягом
усього часу зберігання корму змін агрегатного стану
поліетиленової плівки та негативного впливу на екологію не спостерігається.
Впродовж останніх років використання плівкових
рукавів (місткістю до 200 т) збільшилось. Використовуються рукави як у дрібних, так і потужних господарствах.
Постачальником рукавів фірми Budissa Bag на
території України є компанія «АГ-БАГ Україна».

Рукави Budissa Bag X-Treme виготовлені за новітньою технологією з використанням виключно первинної
сировини, товщина плівки складає від 150 до 200 мкм,
залежно від діаметра рукава. Особливе значення
надається таким параметрам як межа міцності під час
розтягування, опір розриву та опір розростанню тріщин. Компанія «АГ-БАГ Україна» постачає рукави діаметром 1,95, 2,40, 2,70, 3,00, 3,6 і 3,9 м.
Дані досліджень УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого підтверджують високу якість заготовленого на обладнані
AG BAG корму.
Фірма Budissa BAG широко експонує обладнання
для реалізації технології консервування корму в плівкових рукавах на міжнародних виставках (рис. 10).
Висновки. Обладнання для консервування кормів
у плівкових рукавах, яке реалізує на аграрному ринку
України фірма Budissa Bag, дозволяє усунути втрати
під час зберігання й отримати корм високої якості,
реалізуючи принцип «до кормів, як до хліба».
Аннотация. В статье приведена информация о
технологии заготовки кормов в рукавах из полиэтиленовой пленки, которая позволяет практически исключить потери при хранении и получить качественный
продукт. Основной акцент сделан на оборудовании
фирмы Budissa Bag (Германия), которая производит
широкий типоразмерный ряд оборудования для приема и запрессовки измельченного корма в полиэтиленовые рукава.
Фирма Budissa Bag поставляет на рынок Украины
комплекс машин для консервирования кормов в
полиэтиленовых рукавах, включающий большегрузные прицепы для загрузки измельченных кормов в
приемные бункера, агрегат для приема и подачи
измельченного корма в запрессовующее устройство,
оборудование для запрессовки корма в полиэтиленовые рукава RT5000, RT7000, RM8000 и RM8100 и оборудование для выгрузки консервированного корма из
полиэтиленовых рукавов в транспортные средства.
Для консервирования влажного фуражного зерна
ООО «АГ-БАГ-Украина» поставляет агрегаты Romill
для его плющения.

а)

б)
Рис. 10 – Обладнання на міжнародній виставці «Агрітехніка
2017» (Ганновер,Німеччина) для запресовування корму у плівкові рукави (а) та плющення вологого фуражного зерна (б)
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Summary. The article provides information on the
technology of forage storage in the sleeves of polyethylene film, which allows to eliminate its losses during storage and to obtain a product. At the good main quality
focus is on the equipment of Budissa Bag (Germany),
which manufactures a wide range of standard equipment
for receiving and pressing crushed feed into polyethylene
sleeves.
The company Budissa Bag supplies to the market of
Ukraine a set of machines for preserving feed in polyethylene sleeves, which includes heavy trailers for loading
shredded feed in the receiving bins, a unit for receiving
and feeding crushed feed to the pressing device, pressing for feeding the feed in polyethylene sleeves RT5000,
RT7000, RM8000 and RM8100 and equipment for
unloading pressed feed from polyethylene sleeves in
tovehicles.
To preserve the moist fodder grain LLC "AG-BAGUkraine" supplies Romill units for its bruising.
Стаття надійшла до редакції 22 січня 2018 р.
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Дослідження за актуальними проблемами АПК
УДК 631.343:631

Кривуля О., (Львівська філія УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого)

Вплив різних систем мінерального живлення
на урожайність льону олійного
У статті висвітлені питання дослідження технології вирощування льону олійного сорту «Надійний». При цьому
установлено, що одним із основних факторів, які впливають на урожайність льону, є ефективне мінеральне живлення.
Схемою дослідів передбачалось п’ять варіантів дослідів: P30K60 (контроль); P30K60 + N3O (аміачна селітра) під
культивацію +N15 у фазі «ялинка» ; P30K60+N30 (КАС) під культивацію +N15 у фазі «ялинка»; P30K60 + N30 (карбамід)
під культивацію + N15 у фазі «ялинка»; P30K60 + N3O (сульфат амонію) під культивацію +N15 у фазі «ялинка».
Найефективніший варіант підживлення, який забезпечує зростання врожайності на 0,32-0,47 т/га відносно
контролю – у фазі «ялинка».
Ключові слова: льон олійний, сорт “Надійний”, система мінерального живлення.
Постановка проблеми. Продуктивність усіх культур, зокрема і льону олійного, є похідною багатьох
чинників. Одним з основних серед них є створення і
впровадження у виробництво адаптованої технології
вирощування високопродуктивних сортів льону олійного в грунтово-кліматичних умовах зони Малого
Полісся, які б забезпечили ефективну реалізацію їхнього генетичного потенціалу за умови отримання екологічно безпечної продукції.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Вибіркова здатність кореневої системи льону олійного
за використання різних елементів живлення досить
слабка. Тому надлишок або нестача в ґрунті азоту,
фосфору, калію та мікроелементів порушує фізіологобіологічні процеси росту та розвитку рослин і, як наслідок, негативно відображається на врожаю.
Надходження мінеральних елементів у рослини проходить відповідно до фізіологічних особливостей певної
фази росту і розвитку льону олійного [4,3]. Найбільше
азоту він засвоює з початку фази появи сходів і до цвітіння, фосфор потрібний протягом усієї вегетації,
потреба в калії під час бутонізації – цвітіння та утворення насіння. Залежно від типу ґрунтів для одержання
високого врожаю під льон олійний вносять мінеральні
добрива з нормою N45-60 Р45-60 К45-90 [1,2]. Засвоєння
льоном елементів мінерального живлення відбувається нерівномірно. Незначна їх кількість засвоюється в
період від сходів до бутонізації і максимум досягає у
фазі цвітіння. Приміром, якщо до цвітіння льон олійний
поглинає близько 30% азоту та 15% фосфору, то за
короткий період від початку масового цвітіння-утворення коробочок – 60%, а фосфору – 50% і більше.
Надлишок азотного живлення в період від фази “ялинки” до бутонізації може спричинити вилягання рослин
[4,5].
Постановка завдання. Технологія вирощування
льону олійного базуватиметься на застосуванні агротехнічних факторів (оптимізація удобрення, ефективності підживлення, використання різних форм азотних

добрив), причому не зменшуючи продуктивності культури льону. Результати досліджень в умовах зони
Малого Полісся дозволять розробити технологію
вирощування льону олійного в напрямку зменшення
затрат на її застосування, підвищення продуктивності
та якості льоносировини, покращення екології довкілля.
Виклад основного матеріалу дослідження. У
процесі виконання роботи застосовували загальнонаукові та спеціальні методи досліджень: польовий –
для визначення взаємодії об’єкта досліджень з погодними та агротехнічними факторами; розрахунковий –
для визначення норм удобрення; візуальний – для
встановлення фенологічних фаз росту та розвитку;
ваговий – визначення врожайності льону олійного;
порівняльно-розрахунковий – для визначення економічної ефективності вирощування льону олійного
сорту "Надійний".
Вплив мінеральних добрив на формування врожайності насіння льону олійного вивчали в умовах дослідного поля Львівської філії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого.
Вирощували сорт “Надійний”, однофакторний польовий дослід включав п'ять варіантів у триразовій
повторності:
Схема досліду:
1. Р30 K60 (контроль)
2. Р30 K60 + N30 (аміачна селітра) під культивацію +
N15 у фазі “ялинка”
3. Р30 K60 + N30 (КАС) під культивацію + N15 у фазі
“ялинка”
4. Р30 K60 + N30 (карбамід) під культивацію + N15 у
фазі “ялинка”
5. Р30 K60 + N30 (сульфат амонію) під культивацію +
N15 у фазі “ялинка”
Ділянки, на яких проводились дослідження, на
момент закладання дослідів були однотипними за
характеристикою ґрунту, станом посівів.
Під час вирощуванні льону олійного на дослідних
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ділянках обробіток ґрунту включав дискування поля
(БДВП-3,6) відразу після збирання попередника
(озима пшениця). В осінній період більше не проводили технологічних операцій.
Весняна підготовка ґрунту складалась з ранньовесняного боронування (КПСП-4) на глибину 6-8см.
Мінеральне добриво у дослідах вносили (МВД 0,5) в основне удобрення (Р30 K60), сівалкою(СЗ-3,6 А0,2) у передпосівну культивацію N30, і підживлення N15
у фазі “ялинки” згідно зі схемою досліду.
Сівбу проводили сівалкою (СЗ-3,6 А-0,2), звичайним рядковим способом на глибину 1-1,5 см. Норма
висіву в досліді склала 6,6 млн схожих насінин на 1 га.
У фазі “ялинка” посіви льону олійного обприскували гербіцидом від бур’янів. З появою шкідників вносили інсектициди обприскувачем ОП-2000-2-01.
Збір врожаю в досліді провели у фазі жовтої стиглості насіння роздільним способом – роторною косаркою Z-169 та зернозбиральним комбайном НИВА СК5.
Під час досліджень проводились спостереження за
станом рослин, динамікою їхнього росту. Визначення
густоти та висоти рослин, біологічної урожайності на
залікових ділянках проводилось згідно з нормативною
документацією [6].
У результаті досліджень встановлено, що льон
олійний є досить чутливою культурою до мінерального
живлення. Застосування удобрення на посівах льону
олійного мало вплив на формування густоти стояння
рослин.
Польова схожість насіння коливалась у межах від
80,3 до 82,2 % та не залежала від чинника, який
досліджували. Густота рослин на всіх варіантах з унесенням мінеральних добрив P30 К60+N30 під культивацію
на період сходів становила 6,46-6,56 млн. шт./га та на
контролі Р30К60 - 6,43 млн. шт./га. Застосування підживлення N15 у фазі “ялинка” покращило виживання
рослин, за вегетаційний період вони підросли на 2-3,1
% і перед збиранням врожаю густота рослин коливалась у межах від 5,29 до 5,39 млн шт./га та перевищувала варіант контроль Р30 К60 на 0,18-0,28 млн. шт./га.
За результатами досліджень у Львівській філії
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого найвищу врожайність
льону олійного отримали за умови внесення N30 (КАС)
під культивацію +N15 у фазі “ялинка”. Приріст становив
0,47 т/га порівняно з контролем Р30К60 (табл. 1).
Таблиця 1 – Вплив удобрення на врожайність льону олійного
2016 р
Удобрення

Біологічна врожайність,т/га

Приріст врожаю до
контролю, т/га

Р30К60 (контроль)

1,10

—

N30 (аміачна селітра) під
культивацію +N15 у фазі
“ялинка”

1,42

0,32

N30 (КАС) під культивацію +N15 у фазі “ялинка”

1,57

0,47

N30 (карбамід) під культивацію +N15 у фазі
“ялинка”

1,50

0,4

N30 (сульфат амонію) під
культивацію +N15 у фазі
“ялинка”

1,55

0,45

Висновки. Встановлено, що найнижчу врожайність
1,1 т/га було зафіксовано на контролі (P30К60).
Підживлення у фазі ”ялинка“ в усіх варіантах забезпечує зростання врожайності на 0,32-0,47 т/га відносно
контролю.
Узагальнений аналіз результатів досліджень свідчить про те що, оптимізуючи рівень удобрення внесенням підживлень, можна помітно впливати на збільшення урожайності та покращення якості льонопродукції.
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Аннотация. В статье освещены результаты исследования технологии выращивания льна масличного
сорта «Надійний». При этом установлено, что одним
из основных факторов, влияющих на урожайность
льна, является эффективное минеральное питание.
Схемой опытов предполагалось пять вариантов
опытов: P30K60 (контроль); P30K60 + N3O (аммиачная
селитра) под культивацию + N15 в фазе «елочка»;
P30K60 + N30 (КАС) под культивацию + N15 в фазе «елочка»; P30K60 + N30 (карбамид) под культивацию + N15 в
фазе «елочка»; P30K60 + N3O (сульфат аммония) под
культивацию + N15 в фазе «елочка». Самый эффективный вариант подкормки, который обеспечивает рост
урожайности на 0,32-0,47 т / га относительно контроля – в фазе «елочка».
Summary. The article is devoted to the research of
the technology of oilseed flax «Надійний» cultivating. It is
established that one of the main factors influencing the
yield of flax is effective mineral nutrition.
The scheme of experiments provided for five variants
of experiments: P30K60 (control); P30K60 + N3O (ammonium
nitrate) under cultivation + N15 in the phase of "fir tree";
P30K60 + N30 (KAS) under cultivation + N15 in the phase of
"fir tree"; P30K60 + N30 (carbamide) under cultivation + N15
in the phase of "fir tree; P30K60 + N3O (ammonium sulfate)
under cultivation + N15 in the "fir tree" phase; The most
effective variant of nutrition, which provides a yield
increase of 0,32-0,47 t / ha relative to control – in the
phase of "fir tree".
Стаття надійшла до редакції 10 вересня 2017 р.

№ 1 (100) січень 2018 р.

27
УДК 677.11:631.153.7

Войтович Р., учений секретар (Львівська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого), Шувар А., канд. с.-г. наук (Інститут
сільського господарства Карпатського регіону НААН України)

Ефективність десикантів на посівах льону
олійного в умовах Лісостепу Західного
У статті обґрунтовано необхідність застосування десикації у технології вирощування льону олійного в ґрунтово-кліматичних умовах Лісостепу Західного з надмірною кількістю опадів під час збирання врожаю. Досліджено
застосування препаратів Реглон Супер з різними нормами внесення (1,5 л/га та 2,0 л/га) та Раундап (2,0 л/га та
3,0 л/га) для передзбиральної обробки посівів. Встановлено вплив норм внесення препаратів та терміни їх
застосування на якість насіння льону олійного та роботи різального апарата жниварки зернозбирального комбайна.
Ключові слова: льон олійний, десикація, технологія вирощування, якість продукції.
Постановка проблеми. Для забезпечення промисловості України сировиною льону, реалізації її в
Україні та за кордоном доцільно вирощувати льон-кудряш у ґрунтово-кліматичних умовах Карпатського
регіону України, які завдяки поступовим змінам клімату в останні десятиріччя все більше відповідають біологічним вимогам цієї культури.
Розробленням та вдосконаленням наявних базових
моделей технологій вирощування льону олійного на
основі поєднання засобів хімізації та всебічного аналізу агробіологічних основ формування елементів продуктивності можна досягнути поступу у значному
поширенні цієї культури в ґрунтово-кліматичних умовах регіону.
Технологія вирощування льону передбачає застосування пестицидів, які повністю контролюють розвиток як широколистих, так і злакових бур’янів. Проте в
останні роки в умовах Західного регіону України часто
спостерігається випадання надмірної кількості опадів
як впродовж вегетаційного періоду культури, так і під
час її достигання та збирання, що спричинює проростання та розвиток бур’янів після застосування гербіцидів, а також відростання пагонів на рослинах льону,
що зі свого боку негативно впливає на якість проведення технології збирання.
Виконання поставленого завдання можливе за
умов створення високоефективних інтенсивних технологій вирощування льону олійного в ґрунтово-кліматичних умовах зони Лісостепу Західного.
Одним із шляхів вирішення проблем, які стримують
розвиток галузі льонарства, є удосконалення технологій збирання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Важливим чинником розвитку льонарства в конкретних ґрунтово-кліматичних умовах і значним збільшенням резерву врожайності та покращення якості продукції буде вдосконалення наявних базових моделей
технологій на основі оптимізації засобів хімізації, всебічного аналізу агробіологічних основ формування
продуктивності в системі ґрунт-рослина-готова продукція [1,5].
Розширення посівних площ цієї культури можливе

через підвищення рентабельності її вирощування що,
зі свого боку вимагає комплексного використання
основних елементів технології вирощування та техніко-технологічних засобів механізованого збирання
[2,6].
Мінливість таких погодних умов як кількість опадів
під час жнив (ІІ декада серпня – І декада вересня),
вимагають пошуку оптимальних норм застосування
десикантів у конкретних ґрунтово-кліматичних умовах.
Збирання врожаю і післязбиральна обробка є важливими етапами виробництва сільськогосподарської
продукції. Недосконалість технології і засобів, призначених для збирання і післязбиральної обробки, є
причиною значних втрат врожаю [3,4].
Постановка завдання. Створення високоефективних інтенсивних технологій вирощування льону
олійного в ґрунтово-кліматичних умовах зони
Лісостепу Західного через удосконалення технологій
збирання і визначення впливу десикантів та різних
норм їх внесення на посівах льону олійного.
Виклад основного матеріалу. В умовах
Карпатського регіону посіви льону олійного збирають
у фазі жовтої-повної стиглості, коли кількість зелених
коробочок у стеблостої не перевищує 5%. На
Львівщині збирання залежно від сорту та погодних
умов проводиться у І-ІІІ декаді серпня. Необхідним в
умовах зон регіону для проведення ефективного збирання є застосування зареєстрованих десикантів у
рекомендованих дозах.
Польовий дослід щодо вивчення процесів формування відповідного рівня урожайності і якості продукції
льону олійного в ґрунтово-кліматичних умовах
Лісостепу Західного залежно від норм внесення десикантів (Реглон Супер (1,5 л/га та 2,0 л/га) і Раундап
(2,0 л/га та 3,0 л/га) для передзбиральної обробки
посівів проведено на полях Інституту СГКР НААН у
п’ятипільному польовому стаціонарі лабораторії рослинництва на сірому лісовому поверхнево оглеєному
ґрунті з такими агрохімічними показниками (до
закладки досліду) шару 0-20 см: гумус (за Тюріним) –
1,5-1,6 %, рН (сольове) – 5,6-6,0, лужногідролізований
азот (за Корнфілдом) – 105-110 мг, рухомий фосфор
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(за Кірсановим) – 111-114 мг, обмінний калій (за
Кірсановим) – 101-107 мг на 1 кг ґрунту. За діючою
градацією такий ґрунт має дуже низьке забезпечення
азотом, середнє – фосфором і низьке – калієм.
Реакція ґрунтового розчину (рНсол – 5,75) слабо кисла
з наближенням до нейтральної.
Для льону олійного характерним є повільне дозрівання, що обумовлено його біологічними особливостями, а саме незавершеним циклом розвитку, зокрема на контрольному варіанті без використання десикантів вологість зерна знизилась на 5,7 % впродовж 10
днів.
За результатами досліджень, проведення десикації
зумовило прискорення дозрівання посівів льону.
Зокрема на, посівах з використанням препарату
Реглон Супер у нормах 1,5 та 2,0 л/га дозрівання проходило на 7-10 днів швидше, ніж за застосування препарату Раундап. Проте вологість зерна змінювалась
залежно від застосованого препарату та від застосовуваної норми внесення. За використання препарату
Реглон Супер в дозі 1,5 л/га вологість зерна за 10 днів
знизилась загалом на 10,6%. За використання дози
2,0 л/га загальний відсоток зниження становив 11,4%.
Застосування препарату Раундап у нормі 2,0 л/га
зумовило значно повільніше висихання насіння на рослині (8,9 % за 10 днів) (рис. 1).

ження врожайності для Реглон Супер становило в
межах 0,05-0,09 т/га (2,3-4,1 %), а за десикації посівів
препаратом Раундап – 0,02-0,04 т/га (0,9-1,8 %).
Застосування десикантів у різних нормах призвело
до зниження показника маси 1000 насінин в межах
0,3-0,5 г (на контролі – 6,7 г). Найменше зниження
показника маси 1000 відмічено на варіанті використання Раундапу в нормі 2,0 л/га -6,4 г.
Найвищий рівень рентабельності та умовно чистого прибутку відмічено на варіанті внесення препарату
Раундап в нормі 2,0 л/га – 161,5 % і 13403 грн/га відповідно. Підвищення норми внесення до 3 л/га зумовило зниження рівня рентабельності на 12,2 % та
умовно чистого доходу на 730 грн/га.
Слід відмітити, що зміна норм внесення десикантів
не впливає на якість технологічного процесу зернозбирального комбайна. Але істотно на якість роботи
різального апарата жниварки комбайна впливають
терміни проведення десикації посівів. Найкращі терміни проведення десикації льону олійного – у ранньожовтій фазі, коли в стеблостої ще не утворилось
волокно. У пізніших термінах десикації відбувається
забивання різального апарата жниварки зернозбирального комбайна і через часті забивання продуктивність комбайна різко зменшується. Під час застосування роздільного способу збирання десикацію можна
проводити і у повній фазі стиглості за умови використання роторних косарок для скошування стеблостою
з подальшим підбиранням валків зернозбиральним
комбайном, укомплектованим підбирачем.
Висновки. В умовах ґрунтово-кліматичної зони
Лісостепу Західного в технології вирощування льону
олійного на технічні потреби пропонуємо виробникам
використовувати для десикації посівів льону препарат
Раундап в нормі 2,0 л/га в період ранньо-жовтої стиглості.
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Рис. 1 - Вплив норм внесення десикантів на динаміку зміни
вологості насіння льону олійного, %
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Аннотація. В статье обоснована необходимость
применения десикации в технологии выращивания
льна масличного в почвенно-климатических условиях
Лесостепи Западной с избыточным количеством
осадков во время уборки урожая. Исследовано применение препаратов Реглон Супер с различными нормами внесения (1,5 л / га и 2,0 л / га) и Раундап (2,0 л
/ га и 3,0 л / га) для предуборочной обработки посевов. Установлено влияние норм внесения препаратов
и сроки их применения на качество семян льна мас-

личного и работы режущего аппарата жатки зерноуборочного комбайна.
Summary. In the article grounded necessity of application of desiccationi for technology of growing of flax oily
in ground-climatic terms of Western Forest-steppe with
the surplus amount of fallouts during harvesting.
Investigational application of preparations of Reglon
Super with the different norms of bringing (1,5 l/hectare
and 2,0 l/hectare) and Roundup (2,0 l/hectare and 3,0
l/hectare) for pre-harvest treatment of sowing. Influence
of norms of bringing of preparations and terms of their
application is set on quality of seed of flax oily and work
cutting.
Стаття надійшла до редакції 30 серпня 2017 р.
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Розробка моделі формування продуктивності
зернових колосових та прогнозу врожайності в
органічних технологіях залежно від погодних
умов
Описана розроблена авторами модель формування продуктивності зернових колосових та прогнозу врожайності в органічних технологіях залежно від погодних умов, а також алгоритм розробки органічних технологій
вирощування зернових колосових культур за різних кліматичних умов з подальшою апробацією в господарствах
агропромислового комплексу України.
В основу побудови моделі логістичного прогнозування врожайності залежно від погодних умов покладено
теорію нечітких множин і лінгвістичних змінних експертної системи для прогнозування рівня показників якості
використання біотехнологічних процесів.
Ключові слова: органічні технології, зернові колосові культури, модель продуктивності, алгоритм
Суть проблеми. Для забезпечення відповідного
рівня ефективності біологічних агротехнологій, як і
сучасних технологій отримання високих урожаїв, в
агропромисловому комплексі повинно передбачатися
створення оптимальних умов живлення рослин, водного і повітряного режимів ґрунту, інтегрованого захисту рослин від хвороб, шкідників і бур'янів. На цій основі може бути повністю реалізована потенційна продуктивність сучасних сортів зернових – не менше 100
ц/га. Ще одним резервом підвищення врожайності й
поліпшення якості продукції рослинництва є використання регуляторів росту рослин – природних низькомолекулярних речовин, які за незначних концентрацій
ініціюють істотні зміни життєдіяльності рослин [1].
Крім того, для рільництва України мова йде про
пошук альтернатив для усунення або унеможливлення
переходу до епіфітотійної стадії перетворення індустріальних хімізованих агробіоценозів [2] через незадовільну агротехніку, низьку супресивність деградова-

них ґрунтів, які отримують лише 10-20% органічних
добрив від технологічної потреби.
Розроблення ефективних адаптивних біологічних
агротехнологій в умовах глобальної зміни клімату
потребує моделі формування продуктивності зернових колосових та прогнозу врожайності в органічних
технологіях залежно від агрометеорологічних умов.
Мета досліджень: забезпечення ефективності
впровадження біологічних агротехнологій вирощування зернових колосових культур через розроблення та
використання моделей формування продуктивності
залежно від погодних умов.
Виклад основного матеріалу дослідження. В
основу побудови моделі логістичного прогнозування
урожайності залежно від погодних умов покладено
теорію нечітких множин і лінгвістичних змінних експертної системи для прогнозування рівня показників
якості використання біотехнологічних процесів [3-5].
Особливість розробки нечіткої системи множин
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полягає у тому, що є можливість організувати управління біотехнологічними процесами у формі діалогу з
експертом, оскільки ці правила записуються як вирази
“ЯКЩО – ТО”.
Для конкретної реалізації цієї задачі використано
таку інформацію:
– залежність актиноритмічної реакції пшениці від
температури [6];
– модель формування продуктивності зернових
колосових;
– результати проведених досліджень дії біопрепаратів для обробки насіння зернових залежно від температури;
– матеріали та вербальна інформація фахівців-експертів ІТІ «Біотехніка» щодо застосування мікробіологічних препаратів захисту рослин.
Розроблено нечіткі правила, сформовано математичну модель, у якій критерієм оцінювання слугує
рівень досягнення біологічної продуктивності зернових колосових, а змінними параметрами є ступінь відповідності температури оптимальним значенням і
дотримання вимог технологій вирощування і застосування мікробіологічних препаратів захисту рослин
(рис. 1).

ефективності біопрепаратів за умов глобального
потепління, а й у створенні та впровадженні керованої
агробіотехнологічної системи з урахуванням не тільки
зміни параметрів кліматопу, а й прогнозованих кількісних та якісних змін ценозів шкодочинних організмів.
Особливістю проведених досліджень є врахування
впливу комплексу параметрів зміни клімату на урожайність зернових культур, а також використання
принципу випереджаючої зміни параметрів агротехнологій стосовно незворотних прогнозованих змін клімату для забезпечення впровадження та адаптації органічних технологій, які передбачають комплексне використання біотехнологічних альтернатив. Це дозволить
перетворити зміни клімату в некеровану, але прогнозовану, технологічну складову процесів впровадження
ефективних органічних технологій.
Результати досліджень було використано для створення алгоритму розроблення органічних технологій
вирощування зернових колосових культур за різних
кліматичних умов з подальшою апробацією в господарствах агропромислового комплексу України
(рис. 2).

Рис. 1 – Залежність біологічної продуктивності зернових колосових культур від температури і дотримання вимог технологій
вирощування та застосування мікробіологічних препаратів
захисту рослин

Як видно з графічної моделі, за відповідних умов
дотримання вимог технологій біологічного вирощування та оптимальних кліматичних умов можливе
досягнення до 93% від максимально можливої біологічної врожайності.
Отже, результати досліджень свідчать, що такий
біотехнологічний підхід дозволяє досягти раціонального ефекту. Комплексні біотехнологічні заходи захисту рослин за своєю сутністю є постіндустріальними
інформаційними технологіями, які потребують відповідного технологічного, інформаційного та матеріального забезпечення, а також відповідних системних
фахівців, які володіють методами прогнозування, конструювання та коригування технологічних операцій в
реальних виробничих умовах.
Забезпечення адаптивності органічних технологій
вирощування зернових колосових, які передбачають
комплексне використання біопрепаратів захисту,
залежно від зміни погодних умов, полягає не тільки у
встановленому в процесі досліджень підвищенні
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Рис. 2 – Алгоритм розроблення органічних технологій вирощування зернових колосових культур за різних кліматичних умов з
подальшою апробацією в господарствах агропромислового
комплексу України

Висновки. 1. У результаті багатофакторного експертного аналізу встановлено, що використання алгоритмів розроблення комплексних біотехнологічних
заходів захисту рослин на основі ентомологічних та
біологічних препаратів, за умови повноти врахування
зовнішніх чинників стосовно конкретних виробничих
умов біологічного виробництва, може забезпечити
рівень зниження кількості шкодочинних організмів до
83%.
2. Забезпечення адаптивності органічних технологій вирощування зернових колосових, які передбачають комплексне використання біопрепаратів захисту, залежно від зміни погодних умов полягає не лише
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у встановленому в процесі досліджень підвищенні
ефективності біопрепаратів за умов глобального
потепління, а й у створенні та впровадженні керованої
агробіотехнологічної системи з урахуванням не тільки
зміни параметрів кліматопу, а й прогнозованих кількісних та якісних змін ценозів шкодочинних організмів.
3. За відповідних умов дотримання вимог технологій біологічного вирощування та оптимальних кліматичних умов можливе досягнення до 93% від максимально можливої біологічної врожайності.
4. Комплексні біотехнологічні заходи захисту рослин за своєю сутністю є постіндустріальними інформаційними технологіями, які потребують відповідного
технологічного, інформаційного та матеріального
забезпечення, а також відповідних системних фахівців, які володіють методами прогнозування, конструювання та коригування технологічних операцій у реальних виробничих умовах.
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Аннотация. Описана разработанная модель формирования продуктивности зерновых колосовых и
прогноз урожайности в органических технологиях в
зависимости от погодных условий, а также алгоритм
разработки органических технологий выращивания
зерновых колосовых культур при различных климатических условиях с последующей апробацией в хозяйствах агропромышленного комплекса Украины.
В основу построения модели логистического прогнозирования урожайности в зависимости от погодных условий положена теория нечетких множеств и
лингвистических переменных экспертной системы
для прогнозирования уровня показателей качества
использования биотехнологических процессов.
Summary. The developed model for the formation of
the productivity of grain grains and the forecast of yields
in organic technologies depending on the weather conditions, as well as the algorithm for the development of
organic technologies for growing grain crops under various climatic conditions with subsequent approbation in
the farms of the Ukrainian agro-industrial complex are
described.
The theory of fuzzy sets and linguistic variables of the
expert system for forecasting the level of indicators of the
quality of the use of biotechnological processes is based
on the construction of a model of logistical forecasting of
yields, depending on the weather conditions.
Стаття надійшла до редакції 2017 р.
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Методологічні підходи до синтезу
нових методів випробувань
У роботі описується методологія розроблення нових методів випробувань і формування рішень під час їх розроблення. Методологія базується на використанні нечітких когнітивних карт. Розглядається питання вибору
методу, на основі якого базується модель формування рішень. Наведено алгоритм процесу розроблення нового методу випробувань та складові когнітивної карти. Запропонована методологія дозволить формувати рішення як на кожному окремому етапі розроблення нового методу випробувань, так і під час оцінювання придатності методу. Загальна мета роботи - забезпечення якості випробувань через удосконалення методології розроблення методу випробування.
Ключові слова: нечітка когнітивна карта, орієнтований граф, модель методу випробувань, теорія обмежень,
інформація.
Вступ. Одним з першочергових завдань в умовах
технічного регулювання є розроблення сучасних мето-

дів випробувань. Ця потреба витікає з умов науковотехнічного прогресу та сучасного розвитку техніки і
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засобів контролю її технічного стану. Наявні методи
випробувань є надійними. Проте в деяких випадках
застосовувані засоби вимірювальної техніки, випробувальне устатковання і методика випробувань – такі, що
не відповідають об’єкту випробувань. Тому особливу
увагу необхідно приділяти розробленню нових методів
і методик, питанням нормування визначуваних показників, тобто встановлення їхніх номінальних значень,
метрологічного допуску на ці значення, а також питанням прийняття рішень для легалізації нового методу.
Аналіз останніх досягнень і публікацій.
Розробляючи нові методи випробувань, необхідно
комплексно вирішувати сукупність різних завдань, які
включають, у загальному вигляді, оперативне аналізування інформації і вироблення та отримання керівних
сигналів, які забезпечують формування відповідних
рішень [1]. Виконання згаданих завдань можливе
лише за застосування системного підходу з використанням адаптивного керування, що дасть можливість
вирішувати завдання з урахуванням конкретних умов.
Адаптація у такій постановці являє собою вибір оптимального варіанта в умовах недостатньої апріорної
інформації, а адаптивний алгоритм розглядається як
алгоритм, що дозволяє уточнювати прийняте рішення
по мірі надходження нової інформації [2, 3].
Процес розроблення методу випробувань – це
один із елементів системи метрологічного забезпечення випробувальної лабораторії [4]. В [4] запропоновано підхід до синтезу адаптивних систем метрологічного забезпечення (МЗ) ВЛ на основі нечіткої логіки
за умови прийняття рішення в умовах ризику (рис. 1).
Запропонована схема функціонування адаптивної
системи МЗ охоплює всі аспекти забезпечення
необхідної точності вимірювань і випробувань.
Особливістю цієї адаптивної системи МЗ є її здатність
приймати рішення з урахуванням попередньо-накопиченого досвіду, тобто здатність навчатись і вибирати оптимальне рішення.

внаслідок їхньої складності. Це призводить до неможливості побудови формальних аналітичних моделей,
які враховують специфіку більшості впливових факторів.
Математичним апаратом для опису методів випробувань, які розробляються, є нечітке когнітивне моделювання [5, 6], що дає змогу формалізувати чисельно
невимірні фактори, використання неповної, нечіткої і
суперечливої інформації.
Мета і постановка завдань дослідження. Метою
роботи є розроблення методології створення нових
методів випробувань з використанням нечітких когнітивних карт.
Методологія синтезу нових методів випробувань. Методологію синтезу нових методів випробувань, у загальному вигляді, показано на рис. 2.

Рис. 2 – Методологія синтезу нових методів випробувань

Рис. 1 – Розгорнута схема адаптивної системи прийняття
рішення [4]

Формування і прийняття рішень під час розроблення нових методів випробувань можна вважати складною погано формалізованою задачею [5, 6], тобто
задачею, яка в окремих випадках вимагає побудови
оригінального алгоритму вирішення залежно від конкретної ситуації, для якої можуть бути характерні невизначеність і динамічність вхідних даних і знань.
Це пов’язано з тим, що розв’язання такої задачі відбувається в умовах невизначеності, внаслідок браку
інформації, необхідної для формалізації процесів. Крім
того, невизначеність пов’язана з відсутністю апріорної
інформації, а саме знань законів протікання процесів
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Метою випробувань є отримання достовірної
інформації про досліджуваний об’єкт, а також інформації про поведінку об’єкта за різних зовнішніх факторів впливу. Мета формується на етапі постановки
задачі.
Далі, на етапі абстрактного мислення, складається
образ того, що і як буде досліджуватись. На цьому
етапі формується уявлення про сутність і характеристики визначуваного, формується примірний перелік
показників які можуть бути визначені, вибирається
пріоритетний напрямок подальшого дослідження.
Інформація, яка синтезується на цьому етапі, є вхідною для подальшої формалізації.
Після складання образу створюється модель майбутнього методу: логічна, схематична, математична.
Вигляд моделі залежить від складеного образу.
Допускається поєднання декількох моделей,
наприклад, логічна і математична або схематична і
математична тощо.
Створення моделі є складним і копітким етапом.
Умовно його можна розділити на декілька процесів:
розроблення та обґрунтування математичної моделі і
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схеми випробувань, розроблення методики випробувань, вибір або проектування випробувального устатковання.
Математичний опис моделі – це процес обґрунтування якісних/кількісних показників, обґрунтування
взаємозв’язків між функціональним станом об’єкту
випробувань і визначеними показниками, синтез
схеми вимірювання під час випробувань. Проводиться
математичне моделювання для визначення примірного порядку кількісних значень показників, які визначаються. На основі цього формуються вимоги до
випробувального устатковання, за необхідності проводиться його класифікація. Проводиться попередній
розрахунок показників похибки, невизначеності та
необхідної кількості вимірювань.
Методика випробувань передбачає обґрунтування
послідовності дій. До умов випробувань і кваліфікації
випробувачів установлюються відповідні вимоги.
На основі математичної моделі випробувань, умов
випробувань і методики формуються вимоги до
випробувального устатковання. Воно може бути
вибране з уже наявного або проектуватись заново.
Маючи інформацію про фактичні показники похибки і
невизначеності, переглядається математична модель
і вносяться відповідні корективи.
Наступний етап – експериментальна перевірка
можливості практичної реалізації методу. Для цього
вибирається об’єкт випробувань, якість якого підтверджена іншими (стандартними) методами.
Визначаються показники правильності і прецизійності
методу [7]. Інформація, отримана на цьому етапі, аналізується і, залежно від рівня досягнення поставленої
мети, приймається одне з двох рішень:
− метод є придатним для використання: показники
точності і невизначеності відповідають поставленій
меті;
− метод потребує доопрацювання: вибір нового
випробувального устатковання, перегляд методики
тощо.
У разі прийняття рішення про придатність методу
випробувань, проводиться нормування показників,
встановлюється метрологічний допуск на них. Після
цього проводиться стандартизація методу, обґрунтовуються і встановлюються показники придатності
методу з урахуванням фактичних значень показників.
Прийняття рішень під час розроблення нових
методів випробувань. Практично на кожному етапі
розроблення нового методу випробувань особа, яка
проводить цю роботу, стикається із необхідністю прийняття рішення. Ефективним способом прийняття
рішення є застосування нечітких когнітивних моделей,
в яких враховується те, що взаємовплив між факторами, викликаними різними причинно-наслідковими
зв’язками, може мати різну інтенсивність і ця інтенсивність може змінюватися з часом [5, 6]. Вводиться
поняття нечіткої когнітивної карти. Застосування нечітких когнітивних моделей дозволяє автоматизувати
вирішення ряду складно формалізованих задач, які
виникають на різних етапах прийняття керівного
рішення.
Загалом, процес прийняття рішення за новим
методом випробувань складається з чотирьох
основних етапів:

− аналізування проблеми (постановка завдання
щодо характеристик, які необхідно визначити);
− формування мети і завдань (обґрунтування математичної моделі, розроблення методики, вибір (проектування) випробувального устатковання, вибір критеріїв і оцінювання їхньої ефективності (показники точності, достовірності та адекватності));
− формування й аналіз множини альтернатив (варіанти під час прийняття рішення, оцінка ефективності
кожного рішення);
− формування керівної дії (кінцеве рішення).
Кожен етап розділяється на окремі підетапи, які є
окремими задачами. Деякі задачі розв’язуються на
основі припущень і нестрогих роздумів, які закладаються в модель випробування; формуються обмеження щодо застосування методу. Складність виникає
під час експериментального дослідження методу
внаслідок дії таких суб’єктивних факторів як виконавець, об’єкт, на якому проводяться дослідження, та
умови проведення випробувань. Доводиться враховувати статистичну інформацію і приймати рішення про
можливість її розповсюдження як такої, що відповідає
певним вимогам.
Нечітка когнітивна карта розроблення методу
випробувань являє собою причинно-наслідкову мережу, яка відображає придатність методу. Формальний
вигляд нечіткої когнітивної карти:
,

(1)

де
цепти);

– множина об’єктів моделі (кон-

– бінарне відношення на множині R, яке
задає зв’язки між об’єктами.
Об’єкти r характеризують як кількісні показники
(похибка, невизначеність, тощо), так і якісні (умови
випробувань, тощо). Нечітка когнітивна карта будується на інформації, якою володіє особа, яка розробляє метод випробувань.
На множині концептів R можна виділити множину
вхідних впливів
вів

, множину вихідних впли, проміжні концепти

,

множину зв’язків між концептами
, як
зазначалось вище, зв’язки між концептами бінарного
типу. Кожному зв’язку ставиться у відповідність нечітке правило з термами, які є лінгвістичними перемінними стану концепта.
Отже, інформаційну модель розроблення нових
методів випробувань можна представити універсальною алгеброю:
,
(2)
де Q – множина з описом математичних моделей
методу випробувань;
T – множина критеріїв для визначення достатності
похибки (невизначеності) вимірювання;
O – множина з описом варіантів умов випробувань;
P – множина критеріїв для визначення достатності
кількості спостережень (вимірювань);
S – множина правил, за якими приймаються рішення;
D – множина показників придатності методу.
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Нечітку когнітивну карту зручно представити як
зважений орієнтовний граф, вершини якого (концепти) відповідають об’єктам множини R, а дуги – причинно-наслідковим зв’язкам. Кожна дуга має вагу, яка
задається відповідним нормованим показником інтенсивності впливу uij (рис. 3).

– показники похибки і невизначеності під час вимірювання повинні зіставлятися з економічною доцільністю їх досягнення та виробничою необхідністю.
Представлена методологія розроблення нових
методів випробувань на основі нечітких когнітивних
карт дозволяє описувати складні багатокритеріальні
інтелектуальні системи прийняття рішення в умовах
ризику під час розроблення нових методів випробувань.
Подальшого дослідження потребують питання
формального опису складових алгебри (2) і використання ТОС для встановлення причинно-наслідкових
зв’язків у графі керування процесом випробувань.
Література

r1 – показники придатності; r2 – математична модель;
r3 – показники похибки і невизначеності;
r4 – методика випробувань; r5 – умови проведення випробувань; r6 – кількість спостережень (вимірювань);
Рис. 3 – Зважений орієнтований граф керування процесом розроблення методу випробувань

Кінцевим результатом (прийнятим рішенням) є
значення показників придатності методу і їх відповідність встановленим вимогам. На показники придатності будуть впливати, узагальнено, два фактори: методика випробувань з відповідними умовами, значеннями похибки і невизначеності вимірювання та математична модель випробувань, що характеризує адекватність методу реальним умовам. Математична модель
випробувань буде впливати на рішення стосовно
вибору методики випробувань. Зі свого боку, методика випробувань буде впливати на кількість спостережень і, відповідно, похибку і невизначеність вимірювання.
Встановлення причини і наслідків, виявлення причинно-наслідкових зв’язків та виявлення ваги кожної
дуги графа (рис. 3) зручно проводити з використанням
теорії обмежень (ТОС) [8, 9]. ТОС ґрунтується на причинно-наслідковому ланцюгу, який визначає найслабші ланки чи обмеження в будь-якій підсистемі чи
системі управління загалом. ТОС дозволяє визначити
слабкі місця в системі і дати інформацію про місцезнаходження відхилення від заданого стану.
Висновки. Аналізування, виконане з урахуванням
запропонованої моделі (рис. 3), дає змогу виявити такі
закономірності:
– модель розроблення нових методів випробувань
записується кінечною множиною об’єктів, які є значимими для методу випробувань характеристиками;
– між об’єктами є причинно-наслідкові зв’язки, які
можуть позитивно/негативно впливати на характеристики методу, який розробляється;
– значення показників придатності є основним критерієм, за яким робиться висновок про можливість
застосування методу;
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Аннотация. В работе описывается методология
разработки новых методов испытаний и формирования решений при разработке новых методов испытаний. Методология базируется на использовании
нечетких когнитивных карт. Рассматривается вопрос
выбора метода, на основе которого базируется
модель формирования решений. Приведен алгоритм
процесса разработки нового метода испытаний и
составляющие когнитивной карты. Предложенная
методология позволяет формировать решения как на
каждом отдельном этапе разработки нового метода
испытаний, так и при оценке пригодности метода.
Работа направлена на общую цель обеспечения качества испытаний путем усовершенствования методологии разработки метода испытания.

is based on the use of fuzzy cognitive maps. The question
of the choice of the method on the basis of which the
model for the formation of solutions is based is considered. The algorithm of the process of developing a new
test method is presented. These are the components of
the cognitive map. The proposed methodology makes it
possible to formulate solutions both at each individual
stage of developing a new test method, and in assessing
the suitability of the method. The work is aimed at the
overall goal of ensuring the quality of tests by improving
the methodology for developing the test method.

Summary. The paper describes the methodology for
developing new test methods and forming solutions for
the development of new test methods. The methodology
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У статті описано загальні підходи до організації дуального навчання на базі школи DEULA-Nienburg та його
особливості, обґрунтовано застосування такого навчання в Україні, проведено огляд сучасних технічних рішень
для проведення випробувань обприскувачів, представлених на виставці «Агрітехніка-2017», подано детальну
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Виклад основного матеріалу. У ході фаховоінформаційної поїздки до Німеччини (13-17 листопада
2017 р.) співробітники УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
взяли участь у навчанні з основних принципів та ідеології дуальної освіти у цій країні (рис.1). Сьогодні все,
що два в одному, є дуже модним. То чому б це не
поширити і на освіту? Тим паче, що Америку ми цим не
відкриваємо, а от Німеччину – так.
Що ж таке дуальна освіта? Під системою дуальної
освіти мається на увазі практика, коли в підготовці
молодих фахівців беруть участь одразу два заклади –
навчальний (ВНЗ, коледж та ін.) і навчальне підприємство. Навчальний процес організований так, що у ВНЗ
студент спочатку отримує базові теоретичні знання.
Потім він іде практикуватися на підприємство, яке
заздалегідь уклало з університетом угоду про співпрацю, і виконує там роботу, пов’язану з обраною спеціальністю. При цьому його праця оплачується підпри-

ємством. Щоб влаштуватися до дуальної системи професійної освіти, випускники шкіл звертаються до місцевих відомств із праці або ж встановлюють контакти з
підприємствами. Відбором учнів займаються підприємці. Прийом учнів відбувається після екзамену та
спеціального тестування, вивчення атестата і бесіди з
психологом.
Великого значення надають перевірці на «соціальне співробітництво». Навчання в дуальній системі
починається з укладення «Договору про виробниче
навчання» між майбутнім учнем та власником підприємства. Договір визначає мету навчання, вид трудової
діяльності після закінчення навчання, спосіб, зміст,
початок та тривалість навчання, навчальні заходи поза
підприємством, тривалість робочого дня, тривалість
випробувального терміну, розмір та терміни виплати
зарплати, тривалість відпустки, умови, за яких договір
може бути розірваним. Договір повинен гарантувати
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планомірне та раціональне навчання за обраною професією та захищати учня від незаконних дій з боку
власника підприємства [1]. Нагляд за виробничим
навчанням, проведення іспиту та присвоєння робочої
кваліфікації здійснюють торгово-промислові палати,
які реєструють договори про виробниче навчання та
зобов’язані встановлювати, чи має підприємство
кадри й умови, які забезпечують повноцінне навчання.
Отримуючи професійну освіту на підприємствах,
молодь на практиці набуває навички для їхнього
подальшого застосування. Це, враховуючи й оптимальну передачу професійного досвіду, означає й
зовсім інший ступінь професійної соціалізації, ніж у
школі: молоді люди проходять перевірку та навчаються підтримувати свою позицію у виробничих умовах, а
також в реальних життєвих ситуаціях.

Рис. 1 – Проведення ознайомчої лекції про дуальну систему
освіти, яка застосовується у виробничій базі DEULA
(м. Нінбург, Німеччина)

Підприємства виграють від системи дуальної підготовки ще й у тому, що після закінчення навчання робітників можна відразу залучати до виробництва, тобто
відпадає необхідність тривалого введення у справу.
Згідно з даними Г. Брауна (G. Braun), віце-президента
Федерального об’єднання німецької спілки роботодавців
(Bundesvereinigung
der
Deutschen
Arbeitsgeberverbande), більш ніж 24 000 німецьких підприємств співпрацюють з вищими навчальними
закладами у рамках дуальної освіти. Представники
підприємств залучаються до роботи комісій з акредитації ВНЗ для перевірки якості освіти та надання практичних порад щодо покращення освітніх послуг [2, 3].
Навіщо ця система Україні? Індекс глобальної конкурентоспроможності України – на 11 місці, а якість
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підготовки персоналу в компаніях та організаціях – на
94-му. Всі давно говорять про те, що освіта в Україні не
встигає за технічним прогресом. Світ так швидко змінюється, що молоді люди, вступаючи до навчального
закладу, випускаються з нього і потрапляють у зовсім
інший технологічний світ, який за 5 років їхнього
навчання змінився до невпізнання. Звісно, викладачі
вишів не встигають відстежувати ці тенденції і наші
студенти випускаються не з найсучаснішими знаннями. Однак, бізнес є значно спритнішим, він працює з
новітніми технологіями і не може відставати, інакше
програє. Німці ще в 70-х роках, коли почалася сучасна
технічна революція, це зрозуміли. Вони вирішили, що
теоретичні знання треба давати у виші, а практичні –
на підприємстві. Для отримання теоретичних знань
студенту достатньо 1-2 дні на тиждень відвідувати
ВНЗ, а також працювати самостійно. А сьогодні нам
доступний ще й інтернет, де можна знайти будь-яку
інформацію. Решта підготовки – це конкретна робота
на підприємстві. На сучасну Україну цей шлях ще чекає
і найпершою в Україні запровадження такої системи
навчання чекає аграрна сфера.
Школа DEULA-Nienburg – це високоякісне і незалежне об'єднання для підвищення кваліфікації, яка є
сучасним освітнім центром з усіх сільськогосподарських та окремих ремісничо-технічних професій. Тут
фахівці галузі сільського господарства можуть поглибити й удосконалити свої професійні знання. На базі
школи пропонуються курси як у сфері розвитку сільського господарства, так і сільськогосподарської техніки. Об'єднання існує з 1926 року і за цей час вийшло
на міжнародний рівень та перетворилося в сильного
партнера за проектами в галузі сільськогосподарської
освіти. З 1980 року розпочато роботу за межами
Німеччини. Фахівці організації консультують установи
в інших країнах з питань підвищення кваліфікації та
реалізують проекти для оптимізації прибутку в сільськогосподарській галузі. Вже протягом багатьох
років проводяться міжнародні програми щодо роботи
з молодими кадрами.
Центр практичного навчання DEULA-Nienburg – це
сучасний навчальний заклад підготовки і навчання
фахівців. У центрі працюють 80 співробітників. У рік
налічується близько 80 000 людино-днів. Крім 6 га
землі відкритої місцевості, центр включає 9 000 м2
території, де розташовуються навчальні зали: 29
сучасно обладнаних класів, три конференц-зали,
готель на 240 місць, а також повний спектр послуг громадського харчування. З огляду на безперервний розвиток інноваційних технологій і з урахуванням потреб
підприємств у професійній підготовці їхніх співробітників, центр практичного навчання DEULA-Nienburg
надає можливість навчати фахівців для того, щоб у
майбутньому вони могли знайти гідне робоче місце і в
подальшому підвищити конкурентоспроможність компанії на ринку.
У спеціально обладнаних класах центру DEULANienburg було проведено ознайомлювальну практичну
лекцію на тему проведення випробувань технічних
засобів для застосування пестицидів та агрохімікатів
(рис.2). У ході лекції було встановлено послідовності
визначення технічних параметрів – норми виливу
через розпилювачі, рівномірності розпилення робочо-
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го розчину, регулювань системи розпилення та особливостей їх зміни в часі за наробітком.

компанія почала вирощувати конкурентоспроможні
сорти сільськогосподарських культур, скерувавши
основний напрямок на зернові та технічні культури.

Рис. 3 – Ознайомлення з сучасними технологіями у сфері технічних засобів для внесення засобів захисту рослин

Рис. 2 – Ознайомлення з практикою проведення випробувань
технічних засобів для застосування пестицидів та агрохімікатів

Під час відвідування Міжнародної виставки
«Агрітехніка-2017» в місті Ганновер колективом співробітників проведено огляд сучасних технічних рішень
для проведення випробувань обприскувачів та встановлення показників: норми виливу через розпилювачі, рівномірності розпилення робочого розчину, продуктивності насосів та ефективності фільтрувальних
систем (представництво фірми “Lemken”) (рис. 3).
Наявність представлених на виставці технічних засобів
для внесення пестицидів та агрохімікатів щодо дотримання правил екологічної безпеки навколишнього
середовища та операторів вражав своїм підходом до
конкретної ситуації (рис. 4).
Під час перебування в Німеччині колектив спеціалістів відвідав деякі сільськогосподарські підприємства.
Наприклад, компанія «Strube» (рис. 5) є міжнародною компанією, яка займається селекцією та розведенням цукрового буряка, пшениці, жита і ріпака як
самостійно, так і разом з партнерами. Фірма пропонує
насіння першокласної якості з високою продуктивністю, а також консультації, детальну інформацію про
цукровий буряк і зернові культури. З 1877 року, вже в
п’ятому поколінні, будучи незалежним підприємством,

Рис. 4 – Ліцензована наклейка, яка підтверджує дозвіл на використання технічних засобів для захисту рослин

Найважливішим пунктом роботи є потреби фермерів з усіх куточків світу. Сорти культур ідеально пристосовані до зовнішніх умов певних регіонів світу у їх
розведенні. Генетичні характеристики сортів досліджуються в процесі селекції для виведення популяцій
найбільш стійких до мінливості кліматичних умов,
стресових умов росту рослин, захворювань і шкідників. Наукові дослідження безпосередньо використовуються для досягнення прогресу в селективних дослідах. Під час відвідування виробничого господарства
працівники були ознайомлені з принципами господарювання стосовно користування засобами захисту
рослин, оглянули приміщення для зберігання ЗЗР,
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ознайомилися з послідовністю операцій їхнього застосування, оглянули обприскувач фірми John Deere та
наявні ліцензійні дозволи на використання за результатами перевірки показників контрольованості внесення ЗЗР.

Рис. 7 – Ознайомлювальна нарада щодо принципів роботи
громадської палати Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Рис. 5 – Ознайомлювальна нарада щодо принципів роботи
компанії «Strube»

Наступною для відвідування була аграрна фірма
(співзасновник компанії “Horsсh”) – господарство площею 1200 га, яка займається в основному вирощуванням насіннєвого матеріалу озимої пшениці і гороху та
експортує їх в Індію, Пакистан, Ізраїль, США та інші
країни. У цьому господарстві (рис. 6) працівники оглянули сортувальні насіннєві лінії на 5,0 т/год та 0,1 т/год
для пшениці, гороху, фенхелю, коріандру і базиліку, а
також автоматизовані пакувальні лінії. У ході розмови
з власником господарства щодо основних правил та
умов вирощування сільгосппродукції в Німеччині було
встановлено, що країна поступово переходить на
вирощування сортів пшениці з малим вмістом білка
(глютаміну). Із цієї пшениці готують хліб для населення, тобто люди споживатимуть продукт, який буде
дуже корисний для їхнього організму.

Рис. 6 – Обмін досвідом роботи з власником німецької аграрної
фірми

Також на території міжнародної виставки
«Агрітехніка-2017» була проведена зустріч-ознайомлення (рис. 7) з правилами функціонування установи з
нагляду за пестицидами та агрохімікатами для збереження чистоти довкілля в Німеччині. У розмові з представником громадської палати Landwirtschaftskammer
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Niedersachsen спеціалісти отримали інформацію про
напрямки діяльності організації щодо надання консультацій фермерам із застосування та продажу ЗЗР,
економіки підприємств, вирощування рослин, про
функціонування системи нагляду за технічними засобами застосування ЗЗР, періодичність проведення
контролю та перевірки нових машин за показниками
контрольованості внесення ЗЗР. Дізналися про особливості проведення контролю сільськогосподарських
угідь на забрудненість агрохімікатами та систему
штрафів за недотримання правил їх застосування.
Представник палати розповів про послідовність
навчання та ліцензування осіб, які мають право застосовувати та продавати ЗЗР.
Висновки.
1. Німецька система дуальної професійної освіти
має велику історію успішного розвитку. Вона визнана
на міжнародному рівні та є передумовою економічної
продуктивності країни, адже успішна професійна освіта призводить до збільшення шансів у майбутньому як
для молоді, так і для економіки. Введення цієї системи
дало новий поштовх для розвитку таких країн, як
Південна Корея і Китай, де в ній задіяно близько 33%
учнів. Дуальна освіта в Німеччині надає найкращі можливості для отримання кваліфікації, оскільки основним
джерелом формування молодого покоління кваліфікованих робітників і завдяки тісному зв’язку зі сферою
праці забезпечує оптимальний старт до трудового
життя.
2. Для прискорення інтеграції України в європейське суспільство доцільно паралельно з розвитком
власного виробництва невідкладно залучати досвід
Німеччини у систему освіти. Тільки це забезпечить
перспективу і бажання молоді зв’язувати своє майбутнє з батьківщиною.
3. Виставка «Агрітехніка-2017» з рослинництва – це
світовий форум машинобудівників, який кожні два
роки вносить і коригує концептуальні підходи до техніки в аграрному господарстві. Більшість цієї техніки в
найближчий час упроваджується у виробництво.
Виставка стимулює зацікавлених відвідувачів і учасників на постійний прогрес як у розробці техніки, так і в
формуванні власної технічної політики різних країн
світу.
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Аннотация. В статье описаны общие подходы к
организации дуального обучения на базе школы
DEULA-Nienburg и его особенности, обосновано применение такого обучения в Украине, проведен обзор

современных технических решений для проведения
испытаний опрыскивателей, представленных на
выставке «Агритехника-2017», который дает подробную характеристику селекционной компании Strubе и
предприятия, которое специализируется на выращивании сельскохозяйственных культур по новым технологиям.
Summary. The article describes the general
approaches to the organization of dual training on the
basis of the DEULA-Nienburg school and its features, justified the use of such training in Ukraine, reviewed the
modern technical solutions for testing sprayers presented
at the exhibition "Agritechnika-2017", a detailed description of the breeding company Strube and a company specializing in growing crops using new technologies.
Стаття надійшла до редакції 29 грудня 2017 р.
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Сільськогосподарська техніка на Міжнародній
виставці «АгроКомплекс 2017»
На Міжнародній виставці «АгроКомплекс 2017», яка відбулась 31.10-02.11.2017 р. в Києві, було представлено 300 компаній із 12 країн світу.
Організатор виставки – ТОВ «Київський міжнародний контрактовий ярмарок». Активно підтримали виставку
Федеральне міністерство продовольства та сільського господарства Німеччини, Українська аграрна конфедерація та асоціація «Український клуб аграрного бізнесу».
«АгроКомплекс 2017» був насичений численними заходами. Відбулося понад 40 практичних конференцій,
семінарів, круглих столів.
Традиційно були представлені такі виставкові розділи та спеціалізовані експозиції:
техніка та обладнання, селекція та насінництво, агрохімія та засоби захисту рослин, біологічні препарати,
внутрішньогосподарська логістика, IT- технології, альтернативна енергетика, фінансові та страхові послуги.
Ключові слова: «АгроКомплекс 2017», Київ, сільгосптехніка, альтернативна енергетика, насінництво, біопрепарати, агрохімія.
Вступ. Враховуючи запити учасників попередніх
виставок та стрімкий розвиток сільського господарства, організатори виставки перейшли до нового формату співпраці з постачальниками технологічних
рішень та агровиробниками – не просто створили
можливість знайти партнерів, а тестували те, що пропонує ринок, отримували результати і доводили їх до
цільової аудиторії.
Вперше в рамках Міжнародної виставки
«АгроКомплекс 2017» відбулась конференція: «Від
виживання до розвитку. Успішний досвід використання інструментів кооперації та фінансово-кредитних
інститутів». На ній були презентовані успішні історії
кооперації різних видів у сільському господарстві та
діючі грантові програми розвитку малих те середніх
фермерів.
Водночас, кожен відвідувач мав змогу долучитися

до круглого столу «Аграрна Україна. Концепція світової
першості», який відбувся в перший день виставки.
Основна ідея: досягнення цілісного бачення всіма
ключовими гравцями агропромислового комплексу
концепції і механізму формування на міжнародному
рівні першості України як розвиненої індустріальноаграрної держави.
Основна частина.
Із фірм, які зацікавили нас змістовними експозиціями, слід відзначити такі:
ТОВ «Краснянське СП «Агромаш» – лідер серед вітчизняних виробників ґрунтообробної техніки, виготовляє високопродуктивні, енергоощадні машини:
для глибокого обробітку грунту – модельний ряд
важких дискових борін серії БДВП;
для поверхневого обробітку ґрунту – дослідні легкі
борони серії БДЛП;
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для одночасного поверхневого обробітку ґрунту та
глибокого розпушення – диско-чизельні агрегати;
для прогресивних технологій щадного землеробства спільно зі світовим лідером виробництва ґрунтообробної техніки – французькою фірмою AGRISEM
International:
модельний ряд лущильників-дискаторів для
поверхневого обробітку грунту.
Для організації сушіння насіння зернових, зернобобових, олійних і круп’яних культур у господарствах
виготовляється сумісно з Хорватською фірмою Seting
Inzenjering модельний ряд зерносушарок серії ЗСШ
«Краснянка».
- для обробітку ґрунту різного механічного складу
культиватори серії К та важкі культиватори серії КВ;
- зчіпки гідрофіковані серії ЗГ.

Рис. 1 – Експозиція ТОВ «Краснянське СП «Агромаш» на
виставці

ТДВ «Львівагромашпроект» – головна організація в
Україні, яка займається науково-дослідними і проектно-конструкторськими роботами зі створення і
випуску найновіших моделей машин для хімічного
захисту. Серед її розробок – такі:
- протруювачі насіння камерні/шнекові;
- протруювальні комплекси з таруванням зерна та
подальшим зашиванням у мішки;
- штангові обприскувачі серії ОПШ з баками на
2400 та 3500 л та шириною захвату штанги 18, 21, 6, 24
і 27 м;
- вентиляторні обприскувачі серії ОВП;
- дезінфекційні установки;
- навантажувачі зерна.

вальними вузлами та деталями;
- ремонт техніки як у господарствах, так і на своїй
виробничій базі;
- забезпечення запасними частинами;
- проведення навчання спеціалістів раціональним
прийомам експлуатації машин.
ТДВ «Львівагромашпроект» поставляє сертифіковані машини, забезпечує технічне обслуговування і
гарантійний ремонт, виконує замовлення в найкоротші терміни за помірними цінами.
ТОВ «Спецелеватормлинмаш» пропонувало інноваційну нетравмувальну технологію підготовки високорепродуктивного насіння різних сільськогосподарських культур за фракціями
Нетравмувальна технологія підготовки насіння за
фракціями дозволяє з насіннєвого матеріалу виділити
насіння високих посівних і врожайних якостей, істотно
підвищити врожайність, зберігаючи родючість ґрунту.
Технологія заснована на принципах:
- недопущення макро- і мікротравмування насіння
на всіх етапах обробки;
- калібрування насіння враховує його виповненість,
насіння калібрується за об’ємом;
- сепарація насіння за щільністю виконується
виключно за фракціями;
- передпосівна обробка насіння включає роздільне
нанесення препаратів для захисту від хвороб і шкідників, а також нанесення мікробних препаратів.
Ця технологія впроваджується не тільки в Україні
(Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва, ВНІС, фірми
«Рост Агро», «Земля і Воля», «Степова» та інші селекційні і насіннєві центри), але і в інших країнах (Росія,
Казахстан, Парагвай, Аргентина).
Результати показують, що на сьогодні це найдосконаліша технологія підготовки насіння.
ТОВ «Спецелеватормлинмаш» розробляє, виготовляє і постачає як комплекси повного циклу обробки,
так і автономні модулі очищення насіння після комбайна, калібрування насіння, сепарації насіння за щільністю, передпосівної обробки, які розміщуються окремо, що дозволяє, по-перше, встановлювати їх незалежно від загального комплексу, а по-друге, легше
проводити їх очищення після зміни культури або
репродукції.
Все
обладнання,
яке
виготовляє
ТОВ
«Спецелеватормлинмаш», не допускає ні макро-, ні
мікротравмування, максимально самоочищається.

Рис. 2 – Обладнання ТДВ «Львівагромашпроект» на виставці

Підприємство надає такі послуги:
- переобладнання машин імпортними комплекту-

№ 1 (100) січень 2018 р.

Рис. 3 – Стенд ТОВ «Спецелеватормлинмаш» на виставці

41
Компанія «БТУ-Центр» – це провідний український
виробник мікробних біопрепаратів. Вона присутня на
ринку України з 1999 року. Її основні напрямки діяльності – це виробництво:
- мікробних біопрепаратів для рослинництва (біоінокулянти, біоактиватори, біофунгіциди, біокомплекси, біоприлипачі та біодеструктори);
- ферментних кормових добавок для тваринництва;
- мікробних біопрепаратів для нафтогазовидобувної промисловості.
Компанія «БТУ-Центр» пропонує комплексний підхід для вирішення різних проблем.

Рис. 4 – Експозиція компанії “БТУ-Центр” на виставці

Компанія «Бондіолі і Павезі Україна» заснована у
2005 році та є дочірньою компанією групи «Bondioli &
Pavesi». З дати свого
заснування
компанія
тісно
співпрацює
з
виробниками сільськогосподарських, промислових та будівельних
машин, надаючи комплексну технічну і комерційну підтримку щодо
приводу вузлів та агре- Рис. 5 – Електронні блоки управгатів.
Кваліфікований ління компанії Bondioli & Pavesi
(Італія)
персонал та широкий
асортимент продукції,
наявної на складі, в змозі швидко задовольнити потреби вибагливих покупців.

Висновки. На виставці «АгроКомплекс 2017» була
широко представлена техніка для аграрного сектора
України, біологічні препарати, альтернативна енергетика, селекція і насінництво, агрохімія та засоби захисту рослин.
Аннотация. На Международной выставке
«АгроКомплекс 2017», которая состоялась 31.1002.11.2017 г. в Киеве было представлено 300 компаний из 12 стран мира.
Организатор выставки – ООО «Киевский международный контрактовый ярмарок». Активно поддержали
выставку Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства Германии, Украинская
аграрная конфедерация и ассоциация «Украинский
клуб аграрного бизнеса».
«АгроКомплекс 2017» был насыщен многочисленными мероприятиями. Состоялось более 40 практических конференций, семинаров, круглых столов.
Традиционно были представлены такие выставочные разделы и специализированные экспозиции:
техника и оборудование, селекция и семеноводство, агрохимия и средства защиты растений, биологические препараты, внутрихозяйственная логистика,
IT-технологии, альтернативная энергетика, финансовые и страховые услуги.
Summary.
At
the
International
Exhibition
"AgroComplex 2017", which was held on October 31,
2017 in Kyiv, 300 companies from 12 countries of the
world were presented.
The exhibition's organizer is Kyiv International
Contract Fair LLC. The exhibition was supported by the
Federal Ministry of Food and Agriculture of Germany, the
Ukrainian Agrarian Confederation and the Association
"Ukrainian Agribusiness Club".
AgroComplex 2017 was full of numerous events. More
than 40 practical conferences, seminars, round tables
took place.
Traditionally, the following exhibition sections and
specialized expositions were presented:
machinery and equipment, breeding and seed production, agrochemicals and plant protection products,
biological products, internal logistics, IT technologies,
alternative energy, financial and insurance services.
Стаття надійшла до редакції 24 січня 2018 р.
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Новинки сільськогосподарської техніки від наших
європейських партнерів
У статті йдеться про обладнання провідних європейських фірм «Farmet» (Чехія), «Bondioli & Pavesi» (Італія) і «Pronar»
(Польща), які систематично розміщують у журналі «Техніка і технології АПК» інформацію про продукцію, яку вони постачають аграрним підприємствам України. «Farmet» реалізує на ринку Європи обладнання для переробки олійних культур,
«Bondioli & Pavesi» – карданні передачі, редуктори, елементи гідравліки, теплообмінники, «Pronar» – причепи, змішувачі,
косарки, граблі, преси. Техніка від фірм «Farmet», «Bondioli & Pavesi» і «Pronar» відрізняється високою надійністю в роботі.
Ключові слова: європейські партнери журналу «Техніка і технології АПК», «Farmet» (Чехія), «Bondioli & Pavesi
(Італія), «Pronar» (Польща).
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Вступ. Стаття знайомить читача з обладнанням
фірм, які систематично розміщують інформацію про
свою техніку на сторінках журналу «Техніка і технології
АПК» і стали його європейськими партнерами.
Основна частина. Фірма «Farmet» виробляє
широкий спектр обладнання для переробки олійних
культур. Серед великого різноманіття переробного
обладнання великий інтерес для фермерських господарств України представляє прес-цех Compact CP2
(рис. 1-2) продуктивністю від 6 до 12 т/добу. Його споживана потужність в базовому варіанті складає 54 кВт.
У конструкцію Compact CP2 закладена технологія дворазового пресування холодним способом. Для попереднього вичавлювання олії використовується шнековий прес (форпрес) FL 200. Макуха із форпреса транспортується похилим транспортером у прес FL 200 для
остаточного віджимання.

Рис. 1 – Прес-цех Compact CP2

ри використовуються в різних галузях сільського господарства.
Картриджні фільтри розроблені для стандартних
гнізд С 9/16-18 UNF, ѕ-14 UNF, 7/8-14 і UNF 1-16/12
UNF (рис. 3).

а)

б)

в)

Рис. 3 – Картридж-клапани: а) напрямні клапани; б) клапани
регулювання тиску;
в) патронні клапани з електричним управлінням

Пропонуються клапани повного тиску, однонаправлені, запірні, регулювальні та обмежувальні клапани.
Фірма «Pronar» (Польща) відома як виробник різноманітних сільськогосподарських транспортних засобів.
Для перевантаження зерна від комбайна до
дорожнього транспортного засобу можуть бути ефективно використані перевантажувачі зерна PRONAR
Т740 і PRONAR T743, які користуються великою
популярністю в Західній Європі (рис 4-5).
Продуктивність розвантаження обох моделей складає від 200 до 400 тонн на годину залежно від перевантажуваного матеріалу.
Перевантажувач Т740 (рис. 4) має дві ходові осі,
бункер об'ємом 28 м3, загальну масу 23 тонни і вантажопідйомність 15 тонн. Навантажувальна висота
верхнього краю платформи від поверхні землі становить 3400 мм.

Рис. 2 – Загальний вигляд модульного пресцеху CP2

Віджата олія стікає в седиментаційну ванну, де проходить процес седиментації (осідання) фізичних домішок, які містяться в сирій олії після пресування. Осад
видаляється з олії за допомогою інтегрованого сепаратора і повертається в прес на повторне віджимання.
Седиментаційна ванна обладнана інтегрованим
нагріванням олії, що разом із сепарацією домішок
гарантує
високу
продуктивність
фільтрації.
Температура олії в цьому технологічному процесі
сягає 550С, а температура макухи коливається в межах
від 600 до 800С. До модульного пресцеху можна замовити цілий ряд опцій, зокрема обладнання для підготовки насіння до пресування.
Фірма «Bondioli & Pavesi» відома в Європі як потужний постачальник якісної елементної бази, включаючи
карданні передачі, редуктори, елементи гідравліки,
теплообмінники та інші деталі, які достатньо висвітлені в попередніх номерах журналу «Техніка і технології
АПК».
Недостатньо описані картридж-клапани. Вони
широко застосовуються в сільськогосподарських,
навантажувальних та інших машинах. Їх можна об’єднати в блоки, розроблені за індивідуальним замовленням для конкретних функцій. Картриджні і лінійні фільт-

Рис. 4 – Перевантажувач PRONAR T740

Потужний перевантажувач PRONAR T743 (рис. 5)
має три ходові осі. Його вантажна платформа має вісім
точок опори. Навантажувач PRONAR T743 має допустиму загальну масу 33 тонни, вантажопідйомність
22,7 тонн і вантажомісткість 34 м3. Навантажувальна
висота верхнього краю платформи від поверхні становить 3415 мм. Завдяки такій вантажомісткості і вантажопідйомності перевантажувачі PRONAR можуть вмістити зерно з кількох бункерів комбайнів або обслужити групи з декількох комбайнів, які працюють паралельно.
Для невеликих фермерських господарств пропонується модель Т022 вантажопідйомністю 7360 кг, для
великих - модель Т028КМ вантажопідйомністю 18500
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кг з гідропідйомними бічними стінками і можливістю
установки спеціальних опорних стійок для стабільного
і безпечного транспортування. Причіп ТВ-4 на підвісці
тандем з гідравлічно висувною платформою з переднім гідравлічно керованим завантажувальним пристроєм забезпечує ефективний спосіб навантаження і
транспортування рулонів соломи. Причіп Т400 вантажопідйомністю 14550 кг дозволяє економити на
транспортуванні біомаси до місця зберігання і переробки. Для простоти організації роботи, зручності підбору зеленої маси, економії палива причіп T400R оснащений кулачковим підбирачем з вісьмома рядами підбиральних пальців (рис. 6).

таж, переміщуючи його передньою стінкою бункера
(рис. 8).

Рис. 7 – Фермський комбайн VMP5S фірми «PRONAR»

Рис. 5 – Перевантажувач PRONAR T743

Рис. 8 – Причіп з пересувною стінкою PRONAR Т900

Рис. 6 – Візок підбирач T400R фірми «PRONAR»

У тваринництві важливим є приготування і роздавання кормів. Фермські комбайни (рис. 7) – це змішувачі-роздавачі кормів, тобто машини, необхідні в
сучасних фермерських господарствах, які займаються
скотарством. Завдяки їм можна готувати і роздавати
тваринам точні дози повнораціонних кормових сумішей. «Pronar» виробляє різні моделі фермських комбайнів, у яких застосовується ряд рішень, які випливають із задумів конструкторів фірми «Pronar» і консультацій з представниками фермерських господарств. Залежно від необхідної кількості приготування
корму, кількості розвантажувальних люків, опційного
оснащення «Pronar» пропонує фермські комбайни
місткістю від 5 до 10 м.куб. (VMP10, VMP10S, VMP5S,
VMP5ST). Вони забезпечують належне подрібнення і
змішування корму, точне і пропорційне дозування
інгредієнтів.
Для повного циклу заготівлі кормів компанія
«Pronar» пропонує причепи для транспортування рулонів з різними технічними характеристиками.
Причіп з пересувною стінкою – це перший польський причіп, який дозволяє розвантажувати ван-

Стінка переміщається трьома гідравлічними серводвигунами, розташованими горизонтально над підлогою бункера об'ємом 36 м3, загальна сила натиску яких
понад 30 тонн, гарантує розвантаження будь-якого
типу вантажу. Використовувана в причепі з пересувною стінкою PRONAR T900 система серводвигунів
характеризується низькою потребою масла з гідравлічної системи трактора (всього лише 40 літрів масла).
В останній фазі розвантаження пересувна стінка піднімається вгору парою гідравлічних серводвигунів,
завдяки чому можливе повне спорожнення бункера
причепа. Система переміщуваної стінки причепа створює можливість розвантаження перевезеного вантажу
в складних умовах, наприклад, у низьких будівлях, на
великому ухилі місцевості або під час сильного вітру.
Під час навантаження є можливість пресування
трави або силосу, що дозволяє за один раз транспортувати на 70% більше вантажу. Міцний і ретельно сконструйований бункер причепа Т900 фірми «Pronar»
створює можливість перевезення як важких матеріалів
(земля, гравій), так і сипких (наприклад, зерно), а його
допустима загальна вага становить 33 тонни. Причіп
PRONAR T900 обладнаний гідравлічною підвіскою типу
тридем, встановленою на шести сталевих напівресоpax, які стабілізуються і керуються гідравлічно з
підйомною силою 30 тонн. Міжосьова відстань, яка
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становить 1800 мм, створює можливість використовувати колеса розмірами 700 / 50-26,5. Передня і задня
вісь -з активним керуванням. Це означає, що кут повороту коліс залежить від кута повороту трактора відносно осі причепа. Це дозволяє комфортно і точно маневрувати причепом навіть під час їзди назад.
Додатковим аргументом на користь причепа з пересувною стінкою Т900 PRONAR є гальмівна система з
ABS, яка відповідає вимогам для причепів, пристосованих до швидкості руху 60 км/год.
Розкидачі органічних добрив фірми «Pronar»
виробляються 10-ма моделями. Їхня вантажопідйомність складає 6000-14000 кг, місткість бункера - 4-14
м3. Вони потребують для привода від 50/68 до 108/147
кВт/к.с. Розкидачі серії N162 і N262 мають бункер прямокутного перерізу, а N161 – конічного.
Розкидачі N 262 (рис. 9) обладнуються горизонтальними бітерами і двома дисками великого діаметра. Розкидачі N161 обладнуються вертикально
розташованими бітерами.

Рис. 11 – Причіп для перевезення тварин

21/28,6 кВт/к.с.
Двохосьовий причіп Т046/1 може перевозити до 10
тварин. Його вантажопідйомність складає 9600 кг, для
агрегатування необхідний трактор потужністю
30,6/41,6 кВт/к.с.
Висновок. Фірми «Farmet» (Чехія), “Bondioli &
Pavesi” (Італія) і “Pronar” (Польща) виробляють широкий спектр надійної сільськогосподарської техніки, яка
знайшла в Україні значну кількість споживачів і продовжує завойовувати її аграрний ринок.

Рис. 9 – Розкидач органічних добрив № 262

Причепи-цистерни Т314, Т315 і Т316 мають вантажопідйомність 4400-6600 кг, місткість цистерни 4000-6000 л, швидкість руху - 40 км/год (рис. 10).
Продуктивність компресора - 4350-6150 м/хв., час
наповнення цистерни - 4-5 хв.

Аннотация. В статье идет речь об оборудовании
ведущих европейских фирм «Farmet» (Чехия),
«Bondioli & Pavesi» (Италия) и «Pronar» (Польша), которые систематически размещают в журнале «Техника и
технологии АПК» информацию о продукции, которую
они поставляют аграрным предприятиям Украины.
“Farmet” реализует на рынке Европы оборудование
для переработки масличных культур, «Bondioli &
Pavesi» – карданные передачи, редукторы, элементы
гидравлики, теплообменники, «Pronar» – прицепы,
смесители, косилки, грабли, прессы. Техника от фирм
«Farmet», «Bondioli & Pavesi» и «Pronar» отличается
высокой надежностью в работе.
Summary. The article deals with the equipment of the
leading European firms «Farmet» (Czech Republic),
«Bondioli & Pavesi» (Italy) and «Pronar» (Poland), which
systematically place in the magazine «Machinery and
Technology Agribusiness» information on the products
they supply to agricultural enterprises in Ukraine. Farmet
sells equipment for the processing of oilseeds on the
European market, «Bondioli & Pavesi» – card drives,
gearboxes, hydraulic elements, heat exchangers,
«Pronar» – trailer, mixer, mower, rake, press. Machinery
from the firms «Farmet», «Bondioli & Pavesi» and
«Pronar» are highly reliable at work.

Рис. 10 – Причіп-цистерна Т316

Для перевезення тварин фірма випускає три моделі причепа Т046 (рис. 11).
Одноосьовий причіп Т046 є найменшим з цих
моделей. Його вантажопідйомність складає 3700 кг,
для агрегатування необхідний трактор потужністю
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УДК 631.3:061

Данилюк П., директор ПП «Агро СМАП»

Техніка від ПП «Агро СМАП» на Міжнародній виставці “АгроКомплекс 2017”
Стаття стосується продукції, яка реалізується на ринку України ППом «Агро СМАП». Вона включає польові
навісні обприскувачі Макс, польові причіпні обприскувачі Максус, обприскувачі Максус з фірмовим крилом
Tolmet власного виробництва, садові обприскувачі Родос італійського виробництва, навісні обприскувачі
польського виробництва, садові обприскувачі Родос, техніку для цибулі, картоплі й овочів, включаючи саджалки часнику та цибулі, копачі цибулі, одно- та дворядні картоплекопачі, картоплезбиральні комбайни, сортувальні столи та очищувачі, косарки бадилля часнику і цибулі, підбирачі цибулі та часнику з валка, навісні та причіпні
розкидачі мінеральних добрив, ґрунтообробну техніку та садову техніку (косарки-подрібнювачі, ґрунтові фрези,
садові бури).
Ключові слова: ПП «Агро СМАП», Україна, обприскувачі, ґрунтообробна техніка, машини для картоплярства,
садове обладнання.
Вступ. У Києві на виставковому комплексі
“КиївЕкспоПлаза” з 31 жовтня по 2 листопада 2017
року відбулась одна із самих представницьких виставок “АгроКомплекс 2017”, на якій експонували сільськогосподарську техніку 250 фірм з 12 країн світу,
зокрема і ПП «Агро СМАП». Воно пропонувало фермерським господарствам широку гаму сільськогосподарської техніки. Нижче наводиться технічний опис і
параметри цієї техніки.

Рис. 2 – Польовий навісний обприскувач Макс виробництва
ПП «Агро СМАП»

Рис. 1 – Експозиція ПП «Агро СМАП» на АгроКомплекс 2017

Основна частина. ПП “Агро СМАП” реалізує на
ринку України широкий спектр обприскувачів, включаючи польові навісні обприскувачі Макс і польові причіпні обприскувачі Максус із фірмовим крилом Tolmet,
а також садові обрискувачі Родос.
Польові навісні обприскувачі Макс виготовляються
шістьма моделями продуктивністю від 3,6 до 18
га/год., агрегатуються з трактором потужністю класом
від 0,6 до 1,4, мають ширину захвату від 8 до 14 м, працюють зі швидкістю 3-10 км/год.
Польові причіпні обприскувачі Максус з фірмовим
крилом Краков’як мають продуктивність 19,2-28,8
га/год, агрегатуються з трактором тягового класу 1,4,
мають ширину захвату 24 м, працюють зі швидкістю 812 км/год.
Обприскувачі Максус із фірмовим крилом Tolmet
випускаються в трьох моделях, агрегатуються з трак-

Рис. 3 – Причіпнй обприскувач Максус з фірмовим крилом
Краков’як

торами тягового класу 1,4, їхня продуктивність коливається від 10,8 до 28,8 га/год., ширина захвату – від 18
до 21м, швидкість від 6 до 12 км/год.
ПП «Агро СМАП» пропонує фермерам також садові
навісні та причіпні обприскувачі Родос італійського та
польського виробництва (рис. 4). Необхідна потужність для привода обприскувачів Родос складає 12
к.с., об’єм бака – 200-1000 л, номінальна продуктивність – 20 м3/год., робоча швидкість – 3-9 км/год.
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Причіпні садові обприскувачі мають об’єм головного
бака 1000, 1500 і 2000 л, потребують для привода
трактор потужністю 68 к.с.

Рис. 4 – Обприскувач Максус з фірмовим крилом Tolmet

Рис. 5 – Садовий причіпний обприскувач Родос
ПП «Агро СМАП»

Номенклатура імпортної техніки, яка реалізується
на ринку України ПП «Агро СМАП», включає машини
для вирощування цибулі, часнику й овочів польської
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фірми «Краков’як». Фірмою
пропонуються
саджалки
часнику та цибулі, копачі
цибулі шириною захвату 1,2;
1,5 і 1,8 м; одно- та дворядні
картоплекопачі, картоплезбиральні комбайни; підбирачі цибулі та часнику з
валка; косарки бадилля часнику і цибулі, підбирачі
цибулі чи часнику з валка,
сортувальні столи та очищувачі.
Фірма ПП «Агро СМАП»
реалізує на ринку України
навісні та причіпні розкидачі
мінеральних добрив з бункером місткістю від 500 до
2000 кг і ґрунтообробну техніку.
Фірма також пропонує
широку гаму вживаної сільськогосподарської техніки,
зокрема трактори, зернозбиральні комбайни, телескопічні
навантажувачі.
Особливо велику кількість потужних тракторів Джон
Дір фірма експонувала на міжнародній виставці
АгроКомплекс 2017.
Висновок. Фірма «Агро Смап» реалізує на ринку
України, в основному, техніку для використання в
невеликих фермерських господарствах.
Аннотация. Статья касается продукции, реализуемой на рынке Украины ЧП «Агро СМАП». Она включает
полевые навесные опрыскиватели Макс, полевые
прицепные опрыскиватели Максус, опрыскиватели
Максус с фирменным крылом Tolmet собственного
производства, садовые опрыскиватели Родос итальянского производства, навесные опрыскиватели
польского производства, технику для лука, картофеля
и овощей, включая посадочные машины чеснока и
лука, копатели лука, одно- и двухрядные картофелекопатели, картофелеуборочные комбайны, сортировочные столы и очистители, косилки ботвы чеснока и
лука, подборщики лука и чеснока с валка, навесные и
прицепные разбрасыватели минеральных удобрений,
почвообрабатывающую технику и садовую технику
(косилки-измельчители, грунтовые фрезы, садовые
буры).
Summary. The article concerns products that are sold
in the Ukrainian market by "Agro SMAP" company. It
includes Maxx field articulated sprayers, Max axle field
sprayers, Maxx sprayers with the own brand Tolmet wing,
Polish sprayers, Rhodes Italian garden sprayers, onion,
potatoes and vegetables equipment, including planters of
garlic and onions, onion diggers, single and double row
potato diggers, potato harvesters, sorting tables and
cleaners, garlic and onion top mowers, onion and garlic
pickers from swath, mounted and trailed fertilizer spreaders, tillage equipment and garden equipment (mowers
shredders, cutters ground garden bores).
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