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М і н і с т е р с т в о а г р а р н о ї п ол і т и к и т а п р о д о в ол ь с т в а
України:
– В ДПЗКУ стартувала весняна форвардна кампанія;
– У к р а ї н а т а Н і м е ч ч и н а буд у т ь п о гл и б л ю в а т и с п і в п р а цю в рамках аграрних проектів;
– Р і ш е н н я У р я д у : Д е р ж п і д т р и м к а А П К буд е м а к с и м а л ь но прогнозованою та цільовою.
12 лютого Державна продовольчо-зернова корпорація України розпочала весняну програму закупівлі озимих та ярих зернових врожаю 2018 року. З
метою підтримки вітчизняних сільгоспвиробників,
в рамках весняного форварду планується проавансувати їх на суму майже півтора мільярди гривень.
Програма закупівлі розповсюджується на такі культури як пшениця, ячмінь, кукурудза та овес. Збір
необхідних документів для укладання договорів поставки зерна майбутнього врожаю здійснюється через відповідні регіональні відділення.
Вже традиційно весняна форвардна кампанія 2018
року проводитиметься в два етапи. Протягом першого

етапу сільгоспвиробникам потрібно подати до регіональних відділень ДПЗКУ заявки на участь у програмі,
сформувати необхідний пакет документів та укласти
договори поставки в центральному офісі корпорації.
Після підписання договору на поточний рахунок сільгоспвиробника перераховується попередня оплата в
розмірі 3 000 гривень за 1 тонну. Вартість коштів не
буде перевищувати 11% річних.
Другий етап форвардної програми передбачає
поставку зерна сільгоспвиробниками в кількості та якості згідно з умовами договору на філії держкорпорації, а
також остаточний розрахунок як другий транш.

У Мінагрополітики були обговорені ключові
напрями німецько-українського співробітництва в
рамках залучення міжнародної технічної допомоги в
аграрний сектор. Зокрема, йшлося про проекти, які
впроваджуються Урядом Федеративної Республіки
Німеччина через Федеральне міністерство продовольства та сільського господарства Німеччини.
Зустріч відбулася за участі заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Віктора Шеремети,
Державного секретаря Мінагрополітики Владислава
Андронова, радника Посольства ФРН в Україні з питань
сільського господарства Германна Інтеманна, керівника
проекту «Німецько-український агрополітичний діалог»
Фолькера Зассе.
«У фокусі Мінагрополітики на 2018 рік - підтримка фермерства і кооперації. У цьому питанні для нас важливим є
успішний досвід інших країн, зокрема Німеччини.
Реалізація спільних проектів буде сприяти розвитку сільських територій, доступності новітніх технологій для
малих та середніх фермерів, збільшенню виробництва
органічної продукції», - зазначив Віктор Шеремета.
З 2016 року в Україні реалізується проект «Німецькоукраїнський агрополітичний діалог» (АПД). Серед його

ключових тем – сільський розвиток, покращення аграрної
освіти та науки, підвищення стандартів якості та безпечності продукції. Ще 4 проекти знаходяться на різних стадіях державної реєстрації.
На переконання учасників зустрічі, успішне реформування аграрного сектору неможливе без реформування
управлінських органів.
«Наше завдання – перетворити Мінагрополітики на
ефективний орган управління, який ініціює якісні та своєчасні рішення для реалізації обраних реформ. Сьогодні
ми вже маємо два нових директорати – безпечності та
якості харчової продукції, стратегічного планування та
євроінтеграції. Цього року плануємо створити ще три –
сільського розвитку, регулювання аграрних ринків, аграрної промисловості», - відмітив Владислав Андронов.
Сторони дійшли висновку, що аграрний сектор наразі
є перспективним напрямом співпраці та погодились на
продовженні активного діалогу і сприянні реалізації проектів.
Довідково: Уряд Федеративної Республіки Німеччина
через Федеральне міністерство продовольства та сільського господарства Німеччини впроваджує в Україні проекти в аграрній галузі на суму близько 10 млн євро.

Уряд прийняв зміни до Концепції Державної
цільової програми розвитку аграрного сектору
економіки, згідно яких держпідтримка АПК буде
максимально прогнозованою та ефективною.
Зокрема, внесено уточнення у структуру завдань і
заходів Концепції, їх фінансування та термін їх реалізації - дію продовжено з 2020 до 2021 року.
Відповідне рішення було прийняте 14 лютого, на
засіданні Кабінету Міністрів України.
До зазначеного документа включено:
- положення щодо забезпечення комплексного
розвитку сільських територій стимулюванням розши-

рення напрямів діяльності аграрного сектора економіки;
- заходи, направлені на забезпечення профілактики та ліквідації захворювання на африканську чуму
свиней;
- заходи, направлені на підтримку лісової галузі,
зокрема, щодо відтворення, охорони і захисту лісів,
підвищення їхньої продуктивності, поліпшення якісного складу, збереження їхнього біорізноманіття.
Такі зміни дозволять створити організаційно-економічні умови для ефективного, соціально спрямованого розвитку аграрного сектора економіки.
Прес-служба Мінагрополітики України
№ 2 (101) лютий 2018 р.
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Техніка і обладнання для АПК: дослідження,
експертиза, прогноз розвитку
УДК 631.372:504.5

Кравчук В., д-р техн. наук, проф., чл.-кор. НААН України, Цема Т., Афанасьєва С., (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого),
Оситняжський М. (ДП «УкрЦВТ»), Горбатова І. (УкрНДНЦ хіммотології і сертифікації ПММ і ТР)

До питання нормування викидів забруднювальних
речовин двиг унами сільськогосподарських
та лісогосподарських тракторів
Розглянуто екологічні норми викидів забруднювальних речовин та етапи їх упровадження для двигунів сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів. Проаналізовано норми викидів, які діють у країнах
Європейського Союзу та в Україні. Запропоновано шляхи наближення національних екологічних норм до європейських.
Для визначення законодавчо обумовлених норм викидів двигунів, які установлюються на сільськогосподарські і лісогосподарські трактори в Україні, з поетапним посиленням максимально допустимих норм викидів,
доцільно розробити та прийняти відповідний законодавчий чи нормативно-правовий акт.
Ключові слова: трактор, двигун, викиди забруднювальних речовин, екологічні норми, Stage, Правила ЄЕК ООН.
Вступ. У галузі сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва задіяна велика кількість
машин, обладнаних, як правило, дизельними двигунами, які є одними з найбільших забруднювачів довкілля
[1]. Прагнення зменшити навантаження на довкілля
спонукає країни ЄС вводити на законодавчому рівні
жорсткі норми токсичності і димності викидів відпрацьованих газів для автотракторних двигунів.
Установлення та дотримання таких норм є дуже важливим питанням і для України.
Викладення основного матеріалу. Перші законодавчі норми Євросоюзу, які обмежують токсичність
викидів відпрацьованих газів (ВГ) дизельних двигунів
позашляхових мобільних машин були опубліковані 27
лютого 1998 р. [2]. Під дію цих норм підпадають і сільськогосподарські та лісогосподарські трактори, але
строки введення в дію екологічних норм для тракторів
були встановлені пізніше Директивою 2000/25/ЕС від
22 травня 2000 р. (стаття 4) [3].
Директива 97/68/ЕС (стаття 9) встановлює категорії двигунів залежно від їхньої корисної потужності та
передбачає поступове посилення максимально допустимих норм викидів відповідно до визначених етапів
(Stage) I, II, III і IV. Категорії двигунів та пов’язані з ними
етапи впровадження норм викидів забруднювальних
речовин, а також граничні допустимі значення таких
викидів наведені в таблицях 1 і 2 відповідно.
Тобто, на цей час в ЄС діють вимоги до максимально допустимих норм викидів забруднювальних речовин відповідно до Stage IIIA, IIIB і IV залежно від категорії двигуна, пов’язаного з датою введення відповідного етапу Stage (див. таблицю 2). Для нових двигунів
потужністю в межах: 56 кВТ ≤ Р ≤ 560 кВТ, мають
застосовуватись вимоги до викидів відповідно до
Stage IV; для 37 кВт ≤ P < 56 кВт – Stage IІІ В; для 19 ≤
P < 37 кВт – Stage IІІ А.
Слід зазначити, що в США та Канаді норми токсичності викидів ВГ встановлені відповідно до етапів Tier

Таблиця 1 – Категорії дизельних двигунів сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів і дати введення в дію для них екологічних норм згідно з визначеними етапами I, II, III і IV
Дата введення в дію норм викидів,
зазначених в табл. 2
У разі введення
Категорія Корисна потужність,
У разі надання
двигуна
Р
затвердження типу в експлуатацію
двигуна
(п.2 статті 4
(п.3 статті 4
Директиви
Директиви
2000/25/ЄС)
2000/25/ЄС)
Stage I
А

130 кВт ≤ P ≤ 560 кВт з 01 жовтня 2000 р.

B

75 кВт ≤ P <130 кВт

C

37 кВт ≤ P <75 кВт

з 01 січня 2001 р.

з 01 липня 2001
р.

Stage IІ
D

18 кВт ≤ P < 37 кВт

E:

130 кВт ≤ P ≤ 560 кВт

F
G

з 01 січня 2001 р.

з 01 січня 2002 р.

75 кВт ≤ P < 130 кВт

з 01 січня 2002 р.

з 01 січня 2003 р.

37 кВт ≤ P < 75 кВт

з 01 січня 2003 р.

з 01 січня 2004 р.

Stage IІІ A
Н

130 кВт ≤ P ≤ 560 кВт

I

75 кВт ≤ P < 130 кВт

з 01 січня 2006 р

з 01 січня 2006 р.
з 01 січня 2007 р.

J

37 кВт ≤ P < 75 кВт

з 01 січня 2007 р

з 01 січня 2008 р.

K

19 кВт ≤ P < 37 кВт

з 01 січня 2006 р

з 01 січня 2007 р.

L

130 кВт ≤ P ≤ 560 кВт

M

75 кВт ≤ P < 130 кВт

N

56 кВт ≤ P < 75 кВт

P

37 кВт ≤ P < 56 кВт

Q

130 кВт ≤ P ≤ 560 кВт

з 01січня 2013 р.

з 01 січня 2014 р.

R

56кВт ≤ P < 130 кВт

з 01січня 2014 р.

з 01 жовтня 2014 р.

Stage IІІ В
з 01січня 2010 р.
з 01січня 2011 р.
з 01січня 2012 р.

з 01 січня 2012 р.
з 01 січня 2013 р.
з 01 січня 2014 р.

Stage IV
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1, 2, 3, 4 (таблиця 3 ) [4].
Таблиця 2 – Етапи впровадження та гранично допустимі значення викидів забруднювальних речовин, залежно від категорії двигуна
Окис Вуглеводні Оксиди
Тверді
Корисна
азоту
частинки
Категорія потужність Р, вуглецю
НС,
СО,
NO
,
РТ,
x
кВт
г/кВт•год г/кВт•год г/кВт•год г/кВт•год
Stage I (4.1.2.1 додатка 1 Директиви 97/68)
А

130 ≤ P ≤ 560

5,0

1,3

9,2

B

75 ≤P < 130

5,0

1,3

9,2

0,70

C

37 ≤ P < 75

6,5

1,3

9,2

0,85

0,54

Stage IІ (4.1.2.3 додатка 1 Директиви 97/68)
D

130 ≤ P ≤ 560

3,5

1,0

6,0

0,2

E:

75 ≤ P < 130

5,0

1,0

6,0

0,3

F

37 ≤ P < 75

5,0

1,3

7,0

0,4

18 ≤ P < 37

5,5

1,5

8,0

0,8

G

Stage IІІ А (4.1.2.4 додатка 1 Директиви 97/68)
Н

130 ≤ P ≤ 560

3,5

4,0*

0,2

I

75 ≤ P < 130

5,0

4,0*

0,3

J

37 ≤ P < 75

5,0

4,7*

0,4

K

19 ≤ P < 37

5,5

7,5*

0,6

Stage III B (4.1.2.5 додатка 1 Директиви 97/68)
L

130 ≤ P ≤ 560

3,5

0,19

2,0

0,025

M

75 ≤ P < 130

5,0

0,19

3,3

0,025

N

56 ≤ P < 75

5,0

0,19

3,3

0,025

37 ≤ P < 56

5,0

4,7*

0,025

P

Stage IV (4.1.2.6 додатка 1 Директиви 97/68)
Q

130 ≤ P ≤ 560

3,5

0,19

0,4

0,025

R

56 ≤ P < 130

5,0

0,19

0,4

0,025

Примітка. * – встановлено сумарну норму НС + NOx.

Таблиця 3 – Відповідність європейських та американських етапів впровадження норм викидів забруднювальних речовин двигунів позашляхових мобільних
машин
Європейські етапи впровадження
норм викидів

Американські етапи впровадження норм викидів

Stage I

Tier 1

Stage II

Tier 2

Stage III А

Tier 3

Stage III В

Tier 4i

Stage IV

Tier 4f

Законом України від 16 жовтня 1992 року № 2707XII «Про охорону атмосферного повітря» (стаття 9)
визначено, що: «Для кожного типу пересувних джерел,
що експлуатуються на території України, встановлюються нормативи вмісту забруднювальних речовин у
відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів цих
джерел, які розробляються з урахуванням сучасних
технічних рішень щодо зменшення утворення забруднювальних речовин, зниження рівнів впливу фізичних
факторів, очищення відпрацьованих газів та економічної доцільності».
Тобто необхідність регламентування нормативних

значень забруднювальних речовин для двигунів сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів
передбачено законодавством України.
Законом України від 6 липня 2005 року № 2739-IV
«Про деякі питання ввезення на митну територію
України та реєстрації транспортних засобів» було
запроваджено європейські екологічні норми не нижче
рівня "ЄВРО-2" для транспортних засобів, які ввозяться на митну територію України (як нових, так і вживаних) або виготовлені в Україні. Також цим законом
запроваджено поетапне введення більш жорстких
екологічних норм до транспортних засобів, а саме:
– не нижче рівня "ЄВРО-3" – з 1 січня 2013 року, за
винятком транспортних засобів, вироблених в Україні
або ввезених на митну територію України до дати введення екологічних норм не нижче рівня "ЄВРО-3" як
обов'язкових;
– не нижче рівня "ЄВРО-4" – з 1 січня 2014 року, за
винятком транспортних засобів, вироблених в Україні
або ввезених на митну територію України до дати введення екологічних норм не нижче рівня "ЄВРО-4" як
обов'язкових;
– не нижче рівня "ЄВРО-5" – з 1 січня 2016 року, за
винятком транспортних засобів, вироблених в Україні
або ввезених на митну територію України до 31 грудня
2015 року включно;
– не нижче рівня "ЄВРО-6" – з 1 січня 2020 року, за
винятком транспортних засобів, вироблених в Україні
або ввезених на митну територію України до 31 грудня
2019 року включно.
Вимоги екологічних норм «Євро» в Україні застосовуються для нових і вживаних автомобілів, які вперше
реєструються на її території.
Але дія цього закону не поширюється на сільськогосподарські та лісогосподарські трактори (за кодом
8701 90 УКТЗЕД). Тобто практично норми викидів
забруднювальних речовин двигунами сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів на законодавчому рівні не були врегульовані.
Норми викидів і димність визначались чинними в
Україні міждержавними стандартами ГОСТ 17.2.2.0298 «Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы
определения дымности отработавших газов дизелей,
тракторов и самоходных сельскохозяйственных
машин», ГОСТ 17.2.2.05-97 «Охрана природы.
Атмосфера. Нормы и методы определения выбросов
вредных веществ с отработавшими газами дизелей,
тракторов и самоходных сельскохозяйственных
машин», але ці стандарти застосовуються в Україні на
добровільній основі, оскільки обов’язковість їх застосування не встановлена нормативно-правовими актами. Крім того, встановлені в стандартах норми викидів
за окремими характеристиками нижчі, ніж норми
Stage І.
Вперше в Україні обов’язкові вимоги до викидів
забруднювальних речовин двигунами сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів було введено Технічним регламентом затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів,
їхніх причепів і змінних причіпних машин, систем,
складових частин та окремих технічних вузлів (далі –
Технічний регламент затвердження типу), затвердженим постановою КМУ від 28.12.2011 р. № 1367 [5].
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Наказом Мінекономрозвитку від 5 лютого 2016
року № 188 [6], стосовно норм викидів дизельних двигунів, встановлена обов’язковість застосування стандарту ДСТУ UN/ECE R 96-00:2002 (п. 5.2) [7], розробленого на основі Правил ЄЕК ООН 96-00 (поправки
серії 00). Але з 1 січня 2017 р. цей стандарт втратив
чинність в Україні.
Враховуючи положення Закону України від 10 лютого 2000 року № 1448-ІІІ «Про приєднання України до
Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для
колісних транспортних засобів…», постанови КМУ від
14.02.2001 р. № 143 [8], згідно з якими установлено,
що перелік застосовних в Україні Правил ЄЕК ООН та
серій їхніх поправок затверджується компетентним
органом Мінінфраструктури (раніше Міністерством
транспорту та зв’язку), наказом Міністерства транспорту України від 04.06.2002 № 361 «Про затвердження переліку Правил ЄЕК ООН, які запроваджуються
в Україні» Мінінфраструктури були прийняті до застосування в Україні Правила ЄЕК ООН 96 (R 96) серії
поправок 00.
Відповідно до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних
засобах, і про умови взаємного визнання офіційних
затверджень, виданих на основі цих приписів, підписаної 20 березня 1958 року в м. Женеві, з поправками
1995 року (далі – Женевська угода 1958 року) на міжнародному рівні чинними на цей час є Правила ЄЕК
ООН 96 серії поправок 03 та 04 [9, 10].
Слід зазначити, що в Україні можливість використання Правил ЄЕК ООН для встановлення вимог до
тракторів визначена наказом Мінекономрозвитку від
5.02.2016 р. № 188, в примітці до якого установлено,
що «інші вимоги, визначені Технічним регламентом
затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їхніх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів, але не охоплені стандартами, включеними в цей Перелік, регламентуються чинними нормативно-правовими актами, якими встановлено вимоги
до транспортних засобів».
Правила ЄЕК ООН 96-00 установлюють норми
викидів, відповідні нормам Stage I (таблиця 4 ).
Таблиця 4 – Максимально допустимі норми викидів забруднювальних речовин за Правилами ЄЕК
ООН 96-00 (п.5.2), які застосовуються в Україні з
1 січня 2016 року
Корисна Окис вуглецю Вуглеводи Окиси азоту
Тверді
потужність,
(СО),
(НС),
(NOх)
частки (РС),
(Р), кВт
г/кВт٠год
г/кВт٠год г/кВт٠год
г/кВт٠год
5,0
1,3
9,2
0,54
P ≥ 130
75 ≤ P < 130

5,0

1,3

9,2

0,70

37 ≤ P < 75

6,5

1,3

9,2

0,85

Отже, в Україні практично тільки з 1 січня 2016 р.
Технічним регламентом затвердження типу було введено обов’язковість застосування екологічних норм до
забруднювальних викидів двигунів сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів. І ці норми
відповідають європейським Stage I, які були запроваджені в Європі ще в 2000 р. На цей час в ЄС, як було
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сказано вище, уже діють екологічні норми Stage IV.
Очевидно, назріло питання про поступове запровадження і в Україні жорсткіших екологічних норм до
двигунів сільськогосподарських та лісогосподарських
тракторів на законодавчому рівні або на рівні нормативно-правового акта.
Враховуючи практику встановлення двигунів на вітчизняних тракторах і необхідність посилення допустимих норм викидів, орієнтуючись на європейські норми,
на цей час в Україні поки що доцільно використовувати
норми, відповідні Stage IІ, установлені чинними
Правилами ЄЕК ООН 96 із серіями поправок 03 та 04
(таблиця 5) для двигунів категорії Е, F, G, D.
Таблиця 5 – Максимально допустимі норми викидів забруднювальних речовин за Правилами ЄЕК
ООН 96-03 (п. 5.2.1), які застосовуються в ЄС
Корисна
Окис вуглецю Вуглеводи Окиси азоту Тверді частки
потужність,
(СО),
(НС),
(NOх )
(РС),
(Р), кВт
г/кВт٠год г/кВт٠год г/кВт٠год
г/кВт٠год
130 ≤ P < 560

3,5

1,0

6,0

0,2

75 ≤ P < 130

5,0

1,0

6,0

0,3

37 ≤ P < 75

5,0

1,3

7,0

0,4

18 ≤ P < 37

5,5

1,5

8,0

0,8

Висновок. На цей час в Україні, із запровадженням
Технічного регламенту затвердження типу, вперше
введені екологічні вимоги до викидів забруднювальних речовин двигунами сільськогосподарських та
лісогосподарських тракторів, які регламентуються
Правилами ЄЕК ООН 96-00 і відповідають європейським нормам Stage I. Це питання не врегульовано на
законодавчому рівні. Тому для визначення законодавчо обумовлених норм викидів двигунів, які установлюються на сільськогосподарські та лісогосподарські
трактори в Україні, з поетапним посиленням максимально допустимих норм викидів доцільно розробити
та прийняти відповідний законодавчий чи нормативно-правовий акт. Зокрема, на першому етапі доцільно
внести відповідні зміни до чинного Технічного регламенту затвердження типу, установивши нормативи на
рівні Stage IІ з подальшим поетапним наближенням їх
до сучасних європейських норм.
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загрязняющих
веществ
этими
двигателями,
11.03.2014.
Аннотация. В статье рассмотрены экологические
нормы выбросов загрязняющих веществ и этапы их
применения для двигателей сельскохозяйственных и
лесохозяйственных тракторов. Проанализированы
нормы выбросов, которые действуют в странах
Европейского Союза и в Украине. Предложены пути
приближения национальных экологических норм к
европейским.
Для определения законодательно обусловленных
норм выбросов двигателей, устанавливаемых на
сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы в Украине, с поэтапным усилением максимально
допустимых норм выбросов целесообразно разрабатывать и принять соответствующий законодательный
или нормативно-правовой акт.
Summary. In the article ecological norms of emissions of polluting substances and stages of their application for engines of agricultural and forestry tractors are
considered. The emission standards that are operating in
the countries of the European Union and Ukraine are analyzed. Ways of approximation of national ecological norms
to the European ones are offered.
In order to determine the legal norms for emissions of
engines installed on agricultural and forestry tractors in
Ukraine, it is expedient to develop and adopt an appropriate legislative or regulatory act with a phased increase in
the maximum allowable emission standards.
Стаття надійшла до редакції 5 лютого 2018 р.
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Ясенецький В., канд. техн. наук, (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Сучасна техніка для приготування і роздавання
кормів на фермах великої рогатої худоби
Стаття містить інформацію про техніку для навантаження, подрібнення, дозування, змішування, транспортування і роздавання кормів на фермах великої рогатої худоби, тобто про так звані фермські комбайни. Наведено
технічні дані, параметри та опис технологічного процесу самохідних і причіпних фермських комбайнів фірми
«Seko» (Італія), яка є лідером з виробництв таких машин у Європі. Вона виробляє фермські комбайни з горизонтальними робочими органами - Samurai та з вертикальними робочими органами - Tiger.
Ключові слова: корми, велика рогата худоба, фермські комбайни, навантаження, подрібнення, дозування,
змішування, транспортування, роздавання, фірма «Seko» (Італія).
Вступ. Раніше на молочних фермах України корм
готували в стаціонарних кормоцехах типу Коркс-15,
КЦК-5, КЦ-11. У приймальні бункери кормоцехів
корми доставляли з наземних сховищ тракторними
причепами, які навантажувалися універсальними
навантажувачами типу «Карпатець». А вже мобільні

кормороздавачі КТУ-10 і РММ-5 розподіляли приготовані кормосуміші у корівнику. Така енерго- і трудомістка технологія не забезпечує якісного і своєчасного
годування корів. Нині в більшості господарств кормоцехи не використовуються, а роздавання кормів проводиться роздільно мобільними кормороздавачами
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[1]. На зміну їм приходять фермські комбайни, які призначені для навантаження, подрібнення, дозування,
змішування, транспортування і роздавання кормосумішей тваринам. За таких умов одна людина, залежно
від об’єму бункера фермерського комбайна, може
обслужити цілу ферму [2-3].
За даними УкрНДІПВТ ім.Л.Погорілого, застосування фермських комбайнів порівняно з традиційною
технологією дозволяє в 3-5 разів зменшити витрати
праці, в 1,5-2 рази зменшити питому метало- та енергомісткість 1т приготовленої та розданої на фермі кормосуміші.
На фермах великої рогатої худоби за рубежем
широко використовуються ці універсальні машини, так
звані фермські комбайни. Іноді їх називають міксерами – кормороздавачами, подрібнювачами, змішувачами – роздавачами та іншими назвами. Їх виробляють
більше ста фірм, зокрема «Seko», «Rotomix», «Konella»,
«Faresin», «Storti», «Marmix», «Sgm», «Mutti Adolfo»,
«Skariboldi» (Італія), «Unifer Mayer» (Німеччина),
«DeLaval» (Швеція), «Junkari» (Фінляндія), «Trioliet»
(Нідерланди), «Pronar», «Sipma» (Польща), «MetalFach» (Чехія), ПАТ «Уманьфермаш» (Україна),
«Strautmann» (Австрія), «Lucas», «Kuhn» (Франція),
«Бел-Мікс» (Білорусь), «Roto-mix» (США) та інші.
Біля 80% світового виробництва складають фермські комбайни з вертикальними конічними шнеками.
Безумовним лідером з виробництва фермських
комбайнів є італійська фірма «Seko». За результатами
опитування, яке провів автор на виставці «Агрітехніка
2017» (Ганновер,Німеччина), фірма «Seko» виробляє
біля 1000 фермських комбайнів на рік. Найближча до
фірми Seko за обсягами виробництва фермських комбайнів є фірма «Faresin» (Італія), яка виробляє біля 500
фермських комбайнів на рік.
Практично на всіх фермах світу промислового рівня
з широким застосуванням сучасних технологій
обов’язково використовуються фермські комбайни.
Компанія «Seko» має 35-річний досвід виробництва
фермських комбайнів і сьогодні пропонує найбільший
модельний ряд таких машин. В Україні працює практично весь модельний ряд: самохідні фермські комбайни з вертикальними і горизонтальними шнеками,
причіпні – з горизонтальними або вертикальними
шнеками та з самонавантажувачем або без нього, стаціонарні – з приводом від дизельного або електричного двигуна. Усі ці машини відзначаються особливою
міцністю та надійністю конструкцією, великим ресурсом роботи, удвічі коротшим часом приготування
суміші. Габарити мобільних машин пристосовані під
розміри проїздів стандартних тваринницьких ферм.
Згідно з висновками економічного моніторингу
роботи кормороздавачів в умовах України, машини
повністю окупаються після 8-12 місяців експлуатації.
Нижче наводиться опис обладнання для приготування і роздавання кормів на фермах великої рогатої
худоби фірми «Seko» (Італія).
Основна частина. Звичний порядок роботи фермських комбайнів такий: комбайн під’їжджає до місць
зберігання силосу, сінажу, комбікорму, завантажуючись окремими компонентами відповідно до раціону,
подрібнює корми, дозує, змішує компоненти і видає
кормосуміш у годівниці. Для завантаження волокни-
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стих компонентів фермський комбайн з піднятою фрезою під’їздить до бурта, відокремлює тонкий шар
силосу або сінажу (рис. 1), подрібнює і завантажує
його у бункер.

Рис. 1 – Відокремлення порції силосу з бурта фрезою комбайна
Samurai 5

Кількість завантаженого корму контролюється за
шкалою вагового пристрою. Концентровані корми,
білково-вітамінно-мінеральні добавки завантажуються у бункери фермських комбайнів зі спеціальних бункерів-накопичувачів типу вітчизняних БСК-10.
Конструкція фермських комбайнів дозволяє завантажити в бункер агрегата і цілі рулони сіна (рис. 2).
Можна фрезою подрібнювати рулони корму.

Рис. 2 – Завантаження рулонів сіна у фермський комбайн Tiger
VM Self 165 фірми «Seko» (Італія)

Керують самохідним фермським комбайном із
кабіни самохідного шасі, а причіпним – з кабіни трактора. На замовлення споживача ряд фірм постачають
ваговий дозувальний пристрій, здатний програмувати
і контролювати приготування кормосуміші за 9-16
рецептами практично з необмеженої кількості компонентів.
Фірма «Seko» випускає мобільні і стаціонарні, причіпні і самохідні, з горизонтальними і вертикальними
робочими органами, місткістю від 3 до 45 м3, із завантажувальними фрезами і грейферами фермські комбайни, призначені для навантаження, доподрібнення,
транспортування і роздавання кормів на фермах великої рогатої худоби. Вона активно експонує їх на провідних міжнародних виставках сільськогосподарської
техніки.
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Фермські комбайни як з вертикальними, так і з
горизонтальними робочими органами є самохідні,
причіпні та стаціонарні.
Зазвичай фермський комбайн складається з двигуна, ходової частини, вагового пристрою, механізму
привода, гідравлічної автономної станції агрегата,
бункера, робочих органів, вивантажувального вікна з
гідрофікованою заслінкою та вивантажувального
стрічкового транспортера.
Фермські комбайн з вертикальними робочими
органами.
Фермські комбайни з вертикальними робочими
органами Tiger виготовляються з трьома, двома або
одним вертикальним конічним шнеком.
Фірма «Seko» виробляє самохідні і причіпні з вертикальними робочими органами з однобічним і двобічним роздаванням фермські комбайни Tiger VM місткістю бункера від 9 до 30 м3.
Самохідні фермські комбайни Tiger VM Self можуть
пересуватися по дорогах загального призначення зі
швидкістю до 40 км/год.
Усі моделі фермських комбайнів цієї серії обладнуються сильними, надійними, щадними стосовно
довкілля моторами фірми Perkinss «Stage 2» потужністю 175 к. с. та місткістю бака 220 л.
Вертикальні
конічні
стальні шнеки, які обладнані спеціальними ножами шабельного профілю,
піднімають корм знизу
догори, доподрібнюють
його і перемішують компоненти. По діагоналі в
бункері
розміщуються
антирізальні ножі (рис. 3).
Така система дозволяє
подрібнювати цілі рулони
сінажу, сіна і соломи.
Моделі Tiger з трьома
вертикальними конічними шнеками.
Рис. 3 – Подрібнювально-зміСамохідний
ферм- шувальна система фермського
ський комбайн Tiger VMF
комбайна Tiger VM Self
Self (рис. 4) з трьома вертикальними шнеками, обладнаний фрезою, призначений для приготування кормосумішей і роздавання
великій рогатій худобі на великих молочнотоварних
фермах. Його місткість складає 33 м3, ширина захвату
фрези – 2200 мм, висота завантажувального вікна над
рівнем підлоги – 650 мм, саме вікно розташоване
зліва. На агрегаті установлений дизельний мотор
фірми Perkins Stage 3. Його робоча швидкість – 25
км/год. Фермський комбайн обладнується автоматичною системою змащування та ваговим пристроєм
Sekotronik L150 на 15 програм. Опирається Tiger VMF
Self на 8 коліс.
Самохідний фермський комбайн з трьома вертикальними шнеками Tiger VMF Self виготовляється і без
фрези (рис. 5). Його конструкція аналогічна агрегату з
трьома вертикальними шнеками, обладнаному фрезою.
Причіпний фермський комбайн VMS/VML (рис. 6),
обладнаний трьома вертикальними шнеками, склада-

ється з рами, ходової частини, механізму приводу,
вагового пристрою. Він опирається на 6 коліс, тривісний та виробляється місткістю 33, 41 і 45 м3. Висота
вивантаження складає 650 мм.

Рис. 4 – Самохідний фермський комбайн з трьома вертикальними шнеками Tiger VMF Self

Рис. 5 – Самохідний фермський комбайн з трьома
вертикальними шнеками без фрези

Рис. 6 – Причіпні фермські комбайни Tiger серії VMS/VML і
VMF/VMD

№ 2 (101) лютий 2018 р.

14
Фірма «Seko» постачає на ринок Європи самохідний фермський комбайн Tiger VMF Self (рис. 7), який
обладнується двома вертикальними шнеками та фрезою. Він виготовляється місткістю 12, 14, 16, 20 і 24 м3,
опирається на 6 опорних коліс, обладнується ваговим
пристроєм L150 на 15 програм. Наявна модель Tiger
VMF Self і без фрези.

проїздом. Високопродуктивна завантажувальна
фреза є головним елементом цієї моделі.
Причіпний фермський комбайн Tiger VMF Self 200
(рис. 12) обладнаний двома вертикальними шнеками,
має бункер місткістю 12, 14, 16 , 20, 24 і 30 м3, одновісні моделі виробляються місткістю 12, 14 і 16 м3, а з
підвіскою тандем - 20, 24 і 30 м3. Для привода комбайна необхідний трактор потужністю 80 -200 к. с. Висота
вивантажувального транспортера – 650 мм.

Рис. 8 – Причіпні фермські комбайни Tiger VMS і VML з двома
вертикальними шнеками

Рис. 7 – Фермський комбайн з двома вертикальними шнеками
Tiger серії VMF Self

Фермський комбайн Tiger VMF Self виробляється з
двома вертикальними шнеками, місткістю кузова 12,
14, 16, 20 і 24 м3, фрезою завширшки – 1800 мм. Він
фрезерує бурт заввишки до 4,8 м, ширина агрегата
складає 2360-2480 мм, потужність приводного двигуна – 129/175кВт/к. с. Комбайн обладнаний металодетектором.
Причіпні фермські комбайни Tiger VMS і VML,
обладнані двома вертикальними шнеками (рис. 8),
виробляються шістьма моделями місткістю 12, 14, 16,
20, 24 і 30 м3, без фрези. На них встановлено ваговий
пристрій на 15 програм. Одновісні варіанти мають
місткість 12,14 і 16 м3, а з підвіскою типу тандем - 20,
24 і 30 м3. Відрізняються вивантажувальними конвеєрами.
Модель Tiger VMS 130 (рис. 9) – самохідна, обладнана двома конічними вертикальними шнеками.
Причіпний фермський комбайн Tiger VML 160
(рис. 10) має теж два вертикальні шнеки і може видавати корм на обидва боки.
Самохідна модель Tiger VMF Self 165 (рис. 11) призначена для використання на великих підприємствах.
Вона виробляється п’ятьма моделями з місткістю бункера 12, 14, 16, 20 і 24 м3, обладнана двома вертикальними шнеками. Продуктивність фрезерного робочого
органа на завантаженні бункера кормом складає 2
т/хв. Компактне розташування приводного двигуна
дозволяє заїздити в приміщення з вузьким кормовим
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Рис. 9 – Фермський комбайн
Tiger VMS 130

Рис. 10 – Фермський комбайн
Tiger VML 160

Рис. 11 – Самохідна модель Tiger VMF Self 165 фірми «Seko»

Рис. 12 – Причіпний фермський комбайн Tiger VMF Self 200
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Інноваційні технології в АПК
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Кришталь О., завідувач лабораторії (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Техніко-технологічне рішення
свиноферми на 200 голів
У статті наведено результати розроблення техніко-технологічного рішення сімейної свиноферми на 200
голів, адаптованої до вимог Європейського Союзу, яка пропонується до застосування в Україні. Розроблення
проведено на основі вивчення досвіду функціонування аналогічних ферм у європейських країнах та застосування вітчизняних відомчих норм технологічного проектування. Встановлене на фермі обладнання забезпечує
виконання технологічних операцій утримання, годівлі і напування тварин, видалення та утилізації гною, а також
створення мікроклімату. Представлене проектно-технологічне рішення сімейної ферми, прийнятне для різних
господарств на всій території України.
Ключові слова: поголів’я свиней, продукція тваринництва, свині, сімейні ферми, тваринницькі будівлі.
Суть проблеми. Розвиток свинарства передбачає
створення високоефективної галузі з виробництвом
свинини на рівні, який забезпечує продовольчу безпеку держави та створення експортного потенціалу на
основі концентрації ресурсів і коштів на пріоритетних
напрямах розвитку галузі, формування ефективної
цінової, фінансово-кредитної та бюджетної політики.
Водночас слід забезпечити рентабельне ведення
галузі свинарства не нижче +20 %.
У вирішенні питань раціонального і повноцінного
харчування населення та забезпечення переробної
промисловості сировиною особливе місце належить
продукції тваринництва. Відповідно до державних програм, в Україні одним з напрямків нарощування виробництва конкурентоспроможної тваринницької продукції для забезпечення продовольчої безпеки є підвищення обсягів та ефективності виробництва свинини
через створення малих ферм.
Зараз в Україні налічується понад 7 млн. свиней.
Протягом останніх десятиріч у структурі поголів’я
переважає індивідуальний сектор. Якщо у 1990-х
роках з поголів’ям 22 млн 72% припадало на сільгосппідприємства, а 28% – на одноосібні господарства, то
нині 56% припадає на індивідуальний сектор, а 44% –
на агроформування. Подальше створення сімейних
ферм дозволить суттєво наростити обсяги продукції
свинарства.
Метою досліджень є підвищення ефективності та
обсягів виробництва свинини через створення сучасних сімейних ферм, адаптованих до вимог ЄС.
Результати досліджень. Досвід європейських
фермерів свідчить про можливість ефективного вирощування свиней на невеликих за розмірами фермах.
Метою створення такого типу господарства є виробництво, яке спроможне виробляти більшу кількість
продукції за мінімальних затрат.
Будівництво тваринницьких комплексів та ферм
потребує значних капіталовкладень та тривалих термінів упровадження. Альтернативою промисловим комплексам є селянські свиноферми, які вже на початковому етапі будівництва (мінімальна забудова та утримання стартового поголів’я) забезпечують швидке

повернення вкладених коштів та отриманням прибутків від реалізації свинини.
Найбільш відпрацьованими за рубежем є проекти
малих ферм, таких фірм як «Wolf System» (Німеччина)
та «Arntjen» (Німеччина), які найбільше впроваджують
свої проекти в господарствах країн Західної Європи та
СНД. Основними перевагами цих проектів є моноблочні приміщення із системами життєзабезпечення
тварин: утримання, годівлі, напування, видалення
гною та створення мікроклімату у приміщенні.
Сімейну свиноферму розробляли, вивчивши досвід
функціонування аналогічних ферм у європейських
країнах і взявши до уваги вимоги директив
Європейського Союзу та вітчизняних відомчих норм
технологічного проектування. Крім того, на свинофермі необхідно вживати заходів щодо попередження
проникнення на ферму та розповсюдження вірусних
хвороб і особливо смертельної для свиней хвороби
африканської чуми. Виникнення хвороби у малому
господарстві дозволить швидко з невеликими втратами її локалізувати і не допустити поширення в інші господарства.
З початку 2017 року в Україні виявлено 47 випадків
АЧС. Державна служба з питань безпечності харчових
продуктів і захисту споживачів вилучила та знищила
понад три тисячі тварин.
З огляду на це, розроблення типових пректно-технологічних рішень сімейних ферм для утримання та
відгодівлі свиней потужністю 50, 100 та 200 голів є
актуальним для майбутніх господарств.
Вимоги до малих ферм з виробництва свинини.
Вибираючи територію для свиноферми, слід ураховувати наявність населених пунктів та виробничих підприємств у цій зоні, а також розроблені та затверджені в установленому порядку документи, які регламентують економічний розвиток регіону та його забудову.
Свиноферма має бути забезпечена кормами,
водою, електроенергією та зручними під’їзними шляхами для підвезення кормів, вивезення готової продукції та гною.
Під час проектування свиноферми слід передбачати необхідні площі сільськогосподарських угідь з роз-
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рахунку річного накопичення і внесення в ґрунт відходів тваринництва як добрив. Необхідно дотримуватись
відповідних ветеринарно-санітарних та екологічних
вимог під час їх внесення.
Територія свиноферми повинна бути обладнана
нахилами та лотками для відведення поверхневих вод.
Проїзди та виробничі майданчики повинні мати належне покриття. Ферму розміщують з підвітряної сторони
відносно житлової зони, її слід оточити зеленими
насадженнями.
Свиноферма повинна мати огорожу та відділятися
від найближчої житлової забудови санітарно-захисною зоною, розміри якої визначають відповідно до
вимог «Державних санітарних правил планування та
забудови населених пунктів».
Проектуючи свиноферму, слід передбачати поділ її
території на функціональні зони та доцільне поєднання
будівель основного виробничого та обслуговувального призначення. Взаємне розміщення будівель для
утримання тварин визначається відповідно до технологічних процесів.
Основним типом є павільйонна забудова з можливим об’єднанням окремих виробничих будівель і споруд з’єднувальними галереями залежно від ступеня
вогнестійкості будівель. Приміщення допоміжного
призначення повинні бути ізольовані від приміщень
основного виробничого призначення протипожежними стінами (перегородками) та мати вихід безпосередньо назовні.
Склад концентрованих кормів, сховище коренебульбоплодів, силосу та інших кормів слід розміщувати поблизу приміщення свиноферми або в блоці.
Споруди для зберігання та обробки гною розміщують нижче за рельєфом, з підвітряної сторони відносно будівель та споруд свиноферми.
Орієнтація будівель для утримання свиней за
павільйонної забудови, як правило, повинна бути
меридіональною (поздовжньою віссю з півночі на південь), залежно від місцевих умов (панівного напрямку
вітрів, рельєфу місцевості) можливе відхилення від
рекомендованої орієнтації до 450.
Вимоги до планування приміщеня свиноферми.
У приміщеннях виробничого призначення (секціях)
поголів’я свиней розміщують у станках, розміри та
місткість яких встановлюють залежно від статево-вікових груп тварин. Планування секцій може передбачати
як поздовжнє, так і поперечне розміщення станків з
евакуаційними, кормовими, кормо-гнойовими та
службовими проходами. Доступ до кожної секції повинен бути в обхід інших секцій.
Основний принцип проектування свиноферми –
забезпечити оптимальні умови утримання свиней за
мінімальних витрат. Також будівля повинна забезпечувати тривалий термін експлуатації і відповідати всім
загальноприйнятим вимогам до тваринницьких комплексів.
Внутрішні опори конструкцій не повинні виступати
з рівня огорожі в станках більше ніж на 15 см, розміщення опор всередині не допускається. У приміщеннях, які реконструюються, допускається наявність
однієї опори у зоні станка за умови, що вона не заважатиме доступу тварин до годівниць, евакуації свиней
із станка та не призводитиме до заклинювання тварин
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між опорою та огорожею.
Технологічні вимоги до основних елементів будівель.
Будівлі для утримання свиней повинні бути економічними, як правило, одноповерховими, а за розмірами відповідати вимогам до виконання технологічного
процесу. Підлога в приміщеннях для утримання свиней повинна бути твердою, неслизькою, неабразивною, малотеплопровідною, стійкою проти дій стічної
рідини і дезінфекційних речовин. Потік теплоти від
тварин, які лежать на підлозі не повинен перевищувати нормативних показників: для свиней на відгодівлі –
200 Вт/м 2(170 ккал/м2 год); для інших технологічних
груп 170 Вт/м2 (145 ккал/м2 год).
Підлогу в проходах піднімають над рівнем планувальної позначки землі на 0,15-0,20 м, а над рівнем
підлоги станків (лігва або зони дефекації тварин) не
менше як на 0,05 м. Нахил підлоги в групових станках
у бік гнойового каналу повинен становити 5 %. Під розміщення годівниць перпендикулярно до гнойових
каналів допускається зменшення нахилу до 1,5 %.
Внутрішня висота основних приміщень для утримання свиней від рівня підлоги повинна становити не
менше 2,4 м до низу конструкцій накриття та 2,0 м до
деталей підвісного технологічного обладнання.
Виробничі приміщення повинні мати природне та
штучне освітлення.
Згідно з нормами технологічного проектування для
відгодівлі молодняка до 120 кг передбачають станкову
площу 0,8 м2/гол. Під час відгодівлі свиней до більшої
живої маси норма станкової площі збільшується на
0,05 м2/гол. на кожні 10 кг приросту свиней.
Висота огорожі станків повинна становити не
менше: для кнурів-плідників – 1,4 м; для відлученого
молодняка – 0,8 м; для інших технологічних груп свиней – 1,0 м.
Основні вимоги директиви Європейського Союзу
91/630 відносно мінімальних стандартів для захисту
свиней:
1. Площа станка у розрахунку на одну тварину
повинна бути як мінімум:
- 0,15 м2 для свині середньою живою масою до 10
кг;
- 0,2 м2 для свині середньою живою масою від 10 кг
до 20 кг;
- 0,3 м2 для свині середньою живою масою від 20 кг
до 30 кг;
- 0,4 м2 для свині середньою живою масою від 30 кг
до 50 кг;
- 0,55 м2 для свині середньою живою масою від 50
кг до 85 кг;
- 0,65 м2 для свині середньою живою масою від 85
до 110 кг;
- 1,0 м2 для свині середньою живою масою більше
110 кг.
2. Кількість свиней у групі повинна бути не менше 6
голів.
Матеріали, які використовуються для виготовлення
обладнання для утримання свиней, не повинні бути
шкідливими для тварин, добре очищатись і дезінфікуватись.
Годують свиней як мінімум один раз в день відповідно до раціону залежно від їхнього віку, живої маси і
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фізіологічного стану з дотриманням графіка. Свині
повинні мати вільний доступ до корму.
Свині віком старші двох тижнів повинні мати доступ
до питної води у достатній кількості.
Для опоросу свиноматок та збереження новонароджених поросят слід створити зручні умови.
Поросята, яких утримують біля свиноматок, повинні
забезпечуватися комфортною зоною з підігрівом та
мати зручний доступ до свиноматки під час годівлі.
Поросят відлучають від свиноматки не раніше, ніж за
три тижні від народження. Після відлучення їх потрібно
розмістити в групах. Необхідно підтримувати постійність груп свиней протягом періоду вирощування.
Важливим етапом проектування та подальшого
функціонування свиноферми є високий рівень біологічного захисту від різних захворювань і насамперед
від африканської чуми свиней, яка останнім часом має
прояви як у великих, так і малих господарствах.
Рівень біобезпеки господарства характеризується
такими критеріями:
– закритий режим роботи і відсутність за останні 12
місяців порушень вимог до нього;
– за останні 12 місяців не завозилися свині і генетичний матеріал з господарств, які не відповідають
високому рівню біобезпеки, і не підтримувались технологічні зв’язки з ними;
– знезараження кормів і кормових добавок для
годівлі свиней, що підтверджується фактично або
документально;
– облік усіх кормів, які містять кормові добавки тваринного походження;
– облік усіх ветеринарно-санітарних і лікувальних
заходів як виконання програми щоквартального моніторингу, яка підтверджує благополуччя щодо АЧС;
– відсутність контакту працівників господарств з
домашніми та дикими свинями;
– відсутній вигул свиней;
– відсутність об’єктів у радіусі 500 м, які впливають
на рівень біобезпеки господарства;
– використання виключно внутрішньогосподарського транспорту для доставки кормів;
– відсутність випадків АЧС за три попередні роки.
Визначення техніко-технологічних рішень проектів
свиноферм.
У процесі створення малих свиноферм та реконструкції наявних приміщень важливо визначитись з
розмірами тваринницьких будівель. За інформаційними даними, доцільно застосовувати такі розміри приміщень для малих свиноферм із закінченим циклом
виробництва продукції на 50, 100 та 200 свиней:
ширина – від 7 м до 18 м; висота – від 5 м до 6 м;
довжина – від 18 м до 30 м.
Міні-ферма повинна відповідати сучасним вимогам
щодо утримання та догляду свиней за європейським
зразком. Будівля ферми займає невелику площу. Її
можна розмістити на території особистого селянського господарства, під’єднавшись до побутових енергоносіів. Для цього не потрібні численні дозволи та
узгодження, тому збудувати ферму можна досить
швидко. Для забезпечення її безперебійної роботи
достатньо однієї людини або родини, оскільки зайнятість упродовж дня становитиме не більше, ніж три
години. Якщо виробництво добре відлагоджено,

достатньо лише періодичних консультацій фахівців –
технологів, ветеринарів, інженерів. Таке виробництво
не потребує значних обігових коштів. Місячна потреба
фінансових ресурсів для покриття поточних витрат –
30-34 тис. грн. До того ж, починаючи з 6-го місяця
роботи, ферма отримуватиме постійні надходження
коштів від реалізації продукції, що дасть змогу покривати затрати й забезпечити поступове повернення
капіталовкладень. Такі ферми можуть зацікавити господарників різних категорій, які мають помірні фінансові можливості.
Науково обґрунтованими є ферми з повним виробничим циклом на 10 основних свиноматок та річним
обсягом вирощування 200 голів товарних свиней.
Ферма являє собою систему вирощування свиней на
одному майданчику з двотижневим технологічним
циклом. Така технологія вирощування свиней передбачає проведення всіх основних технологічних операцій один раз на два тижні (15-16 днів), включаючи
запліднення й опорос.
Сучасна ферма на 200 голів свиней – це модульна
споруда, укомплектована обладнанням і яка має такі
основні виробничі секції: відтворення (утримання
кнура, холостих та порісних свиноматок), опоросу,
дорощування та відгодівлі молодняка свиней. Усі
виробничі дільниці об’єднані галереєю, по якій здійснюють переміщення тварин із секцій.

1 – станок для утримання свиней на відгодівлі; 2 – станок для
утримання поросят на дорощуванні; 3 – станки для опоросу; 4 –
індивідуальні станки для свиноматок 5 – станок для групового
утримання свиноматок; 6 – станок для утримання ремонтних
свинок; 7 – станок для утримання кнура; 8 – резервний станок;
9 – склад кормів; 10 – побутове приміщення
Рис. 1 – Техніко-технологічне рішення свиноферми на 200 голів

Ферму обладнано автоматичною системою контролю і забезпечення мікроклімату, напування та
системою видалення стоків. Кормами свиноферму
забезпечують, закуповуючи повнораціонні комбікорми
з тижневим запасом.
Управління фермою ґрунтується на принципах
фермерського господарства. Окупність інвестиційних
вкладень малої ферми є тривалою і не поступається
строку повернення коштів (7–8 років), вкладених у
будівництво великих свинокомплексів. Однак мініферми є більш керованими, мобільними та менше
залежать від впливу зовнішніх факторів дестабілізації.
До того ж, вони мають соціальне значення, оскільки
вирішують проблему зайнятості у сільській місцевості і
сприяють зростанню доходів сільських родин.
Такі принципи обладнання ферми та розміщення
поголів’я всіх вікових груп свиней прийняті для проектування свиноферми на 200 голів свиней з повним
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циклом відтворення стада (рис. 2).

зонах розміщення поросят-сисунів та для відлученого
молодняка віком від 1 до 2 місяців повинні мати
комфортну зону з підігріванням підлоги до температури 30 °С.
Корм роздають з бункера для зберігання концентрованих кормів транспортерами з використанням дозаторів корму для маточного поголів’я.
Напувають тварин з індивідуальних напувалок, вода до яких надходить водопровідною
мережею зі свердловини.
Електроприводи машин та механізмів ферми
живляться від електромережі змінного струму з
напругою 380/220 В.
Для функціонування свиноферми річна потреба в кормах становить 1834,65 ц.
Для створення свиноферми на 200 голів капіталовкладення становлять 1060000 грн.
Термін окупності затрат на створення свиноферми, за рівня рентабельності виробництва
продукції 46 %, - 7,3 року.
Рис. 2 – Об’ємно-планувальне рішення свиноферми на 200 голів
Література

Рис. 3 – Поперечний переріз приміщення свиноферми
на 200 голів

Таблиця 1 – Економічна ефективність свиноферми на
200 голів свиней із замкнутим циклом виробництва
продукції
Показник

Значення показника

Капіталовкладення – всього, тис. грн.,
у т. ч. будівництво ферми
машини та обладнання
закупівля поголів’я

1060,0
530,0
490,0
40,0

Вартість 1 умовного місця, тис. грн

5,3

Валове виробництво основної продукції, ц

271,8 (свинина)

Собівартість виробництва 1 ц продукції, грн

1160

Рівень рентабельності, %

46

Термін окупності затрат на створення
ферми, років

7,3

Висновки. Проектно-технологічне рішення свиноферми має такі характеристики:
Розмір тваринницької будівлі: ширина – 12,0 м,
довжина – 29 м, висота – 5 м. Секція для утримання
маточного поголів’я, опоросу та утримання молодняка
на дорощуванні і відгодівлі має обладнання, яке створює комфортні умови утримання свиней.
Ширина технологічних проходів – 1,5 м (центрального) і 1,0 м всіх інших.
Станки для утримання свиноматки з приплодом у
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Аннотация. В статье приведены результаты разработки технико-технологического решения семейной свинофермы на 200 голов, адаптированной к требованиям Европейского Союза, которая предлагается к применению в Украине. Разработку проведено на
основе изучения опыта функционирования аналогичных ферм в европейских странах и применения отечественных ведомственных норм технологического проектирования. Установленное на ферме оборудование
обеспечивает выполнение технологических операций
содержания, кормления и поения животных, удаления
и утилизации навоза, а также создания микроклимата. Представленное проектно-технологическое решение семейной фермы приемлемое для различных
хозяйств на всей территории Украины.
Summary. The article presents the results of the
development of a technical and technological solution of
a family pig farm for 200 heads, adapted to the requirements of the European Union, which is proposed for use
in Ukraine. The development is based on the study of the
experience of functioning of similar farms in European
countries and the application of domestic departmental
standards for technological design. The equipment
installed on the farm ensures the technological opera-
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tions of keeping, feeding and drinking animals, removing
and utilizing manure, as well as creating a microclimate.
The presented technological solution of the family farm is

acceptable for various farms throughout the territory of
Ukraine.
Стаття надійшла до редакції 18 серпня 2018 р.

Дослідження за актуальними проблемами АПК
УДК 631.8:001.8

Думич В., завідувач лабораторії, Шкоропад Л., молодш. наук. співроб. (Львівська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Дослід ження ефективності застосування
біопрепаратів у технологіях вирощування
озимих зернових к ультур
Наведено результати досліджень і визначено ефективність застосування біопрепаратів та органо-мінеральних добрив у технологіях вирощування озимого тритикале та озимої пшениці на ділянках з мульчувальною
системою обробітку ґрунту в умовах Західного регіону України.
За результатами досліджень встановлено, що застосування біопрепаратів та органо-мінерального добрива
ХелпРост на посівах озимих зернових культур забезпечило підвищення ефективності їх вирощування, приріст
урожаю та покращення якості насіння (збільшення ваги насінин).
Ключові слова: дослідження, біопрепарати, органо-мінеральні добрива, озиме тритикале, озима пшениця,
ефективність.
Постановка проблеми. Сучасні технології вирощування сільськогосподарських культур передбачають широке використання мінеральних добрив. Це
дає можливість збільшити врожайність і поліпшити
товарний вигляд продукції рослинництва. Внаслідок
застосування добрив підвищується стійкість рослин
проти хвороб, вони швидше дозрівають, краще використовують вологу тощо [1]. Однак інтенсивне застосування мінеральних добрив у виробництві сільськогосподарської продукції може призводити до накопичення небажаних елементів, таких як нітрати тощо, які
негативно впливають на здорове функціонування
організму людини.
Тому зараз наукові розроблення ведуться у
напрямку оздоровлення рослин та підвищення їхньої
продуктивності і хворобостійкості за допомогою біологічних препаратів. Адже біологічні препарати, посилюючи імунітет рослин, сприяють реалізації закладених у сортах рослин потенційних можливостей, зокрема необхідних імунних реакцій і життєвої енерґії [2].
Проте сьогодні в українських аграрних господарствах біологічні препарати та органо-мінеральні добрива
не набули широкого застосування, вони мало відомі
для багатьох сільгоспвиробників, а питання ефективності їхнього застосування в технологіях рослинництва
у різних грунтово-кліматичних зонах країни недостатньо вивчені науковцями.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Дослідження ефективності застосування різних біопрепаратів у технологіях рослинництва проводилися в
багатьох наукових установах [3-8].
За даними досліджень [3] встановлено, що внесення препарату в рядки під час сівби ярого ячменю й
одне обприскування рослин у стадії вегетації сприяло
підвищенню врожайності на 4,6 га/ц порівняно з конт-

ролем. Застосування біологічного стимулятора росту
забезпечило прирости врожайності в межах від 0,38
т/га до 0,63 т/га або від 18,5% до 30,7% порівняно з
контролем [4].
За результатами досліджень вітчизняних науковців
встановлено, що застосування біопрепаратів на полях
з традиційною системою обробітку грунту дозволяє
отримати приріст урожайності зернових культур у
межах від 0,27 до 1,24 т/га, ріпака – від 0,25 до 0,35
ц/га, льону олійного – від 0,1 до 0,21 т/га [5-8].
Виробники засобів і препаратів для живлення сільгоспкультур пропонують органо-мінеральні добрива,
які здатні позитивно впливати на ріст і розвиток кореневої системи та вегетативної маси рослин, підвищувати їхню стійкість до хвороб і несприятливих умов
середовища та сприяти підвищенню врожайності
культур [9].
Постановка завдання. Метою роботи є визначення ефективності застосування органо-мінеральних
добрив і біопрепаратів у технологіях вирощування
озимих зернових культур.
Виклад основного матеріалу. У 2016 році на
дослідних полях Львівської філії УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого проводились дослідження з визначення
ефективності застосування біопрепаратів у технологіях вирощування озимої пшениці та озимого тритикале.
На дослідному полі переважають дернові глибокі
карбонатні крупнопилувато-легкосуглинкові ґрунти з
глибиною гумусового шару 52 см вмістом елементів
живлення: азоту 121,5 мг, фосфору 181,39 мг та калію
114,93 мг на кілограм ґрунту.
Середньодобова температура за період від обробітку ґрунту до збирання озимих зернових культур становила +8,1°С. Середньодобова температура в осінній
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період протягом жовтня-листопада була на рівні
+9,4°С, у зимові місяці - +1,2°С. Перехід середньодобових температур через відмітку +5°С восени відбувся
в ІІІ декаді жовтня, а навесні в ІІІ декаді березня.
Середньодобова температура повітря за вегетаційний
період склала +15°С.
Сумарна кількість опадів за період становила
699 мм. З початку жовтня попереднього року до
початку жнив у середині липня випало 560 мм вологи.
В осінній період з вересня до листопада кількість опадів склала
148 мм, у зимово-ранньовесняний – 163
мм, у період вегетації - 261 мм.
На дослідних полях для вирощування озимої пшениці й озимого тритикале застосовано мульчувальну
систему обробітку грунту, яка включала лущення після
збирання попередника і дискування ґрунту дисковою
бороною БДВП-3,6 на глибину 12 см, культивацію з
використанням культиватора КПСП-4 та передпосівний обробіток агрегатом ЛК-4.
Для знищення пророслого насіння і кореневищ
бур’янів та падалиці на всіх ділянках через два тижні
після дискування у другій декаді вересня внесено гербіцид суцільної дії Раундап у дозі 4 л/га.
Насіння висівали сівалкою СЗ-3,6 АСТРА.
Одночасно із сівбою проводилось локальне внесення
нітроамофоски в дозі 2 ц/га. Догляд за посівами включав такі технологічні операції: коткування ґрунту після
сівби, прикореневе внесення мінеральних добрив,
захист посівів від бур'янів і хвороб.
Навесні провели прикореневе підживлення аміачною селітрою в дозі 100 кг/га сівалкою СЗ-3,6 АСТРА
та дві обробки хімпрепаратами від бур’янів: перша гербіцидом Аксіал (1л/га); друга – гербіцидом Пріма
(0,6 л/га). Озиму пшеницю висівали після гороху. Для
визначення ефективності застосування біопрепаратів
на полі було відзначено облікові ділянки з різними схемами внесення препаратів: дослід І – контроль; дослід
ІІ - одноразове внесення робочого розчину карбаміду
(10 кг/га) і препарату Азотофіт-р (0,1 л/га); дослід ІІІ –
дворазове внесення робочого розчину карбаміду (10
кг/га) і Біокомплексу-БТУ для зернових (0,5 л/га);
дослід IV – одноразове внесення робочого розчину
карбаміду (10 кг/га) + препарати Азотофіт-р (0,1 л/га)
+ ХелпРост (3 л/га) + ФітоХелп (0,5 л/га); дослід V–
дворазове внесення робочого розчину карбаміду (10
кг/га) і Біокомплексу-БТУ для зернових (0,5
л/га)+ХелпРост (3 л/га) + ФітоХелп (0,5 л/га).
Внесення робочих розчинів препаратів здійснювалось: за дослідами ІІ і IV – у фазі прапорцевого листка;
за дослідами ІІІ і V - у фазах весняного кущіння і початку колосіння. На всіх ділянках було внесено біодеструктор стерні. На контролі (дослід І) одночасно з
першим внесення гербіцидів було проведено позакореневе підживлення карбамідом (10 кг/га).
На період збирання маса 1000 зерен озимої пшениці становила 36,4-39,8 г. Густота стеблостою рослин озимої пшениці – 427-437 шт/м2, висота рослин –
від 116 до 129 см, кількість насінин у колосі – 30,1-33,5
шт (табл 1).
Вищі показники висоти рослин озимої пшениці
сформувалися на ділянках із дворазовим внесенням
Біокомплексу-БТУ та органо-мінерального добрива
ХелпРост (3 л/га) і біофунгіциду ФітоХелп (0,5 л/га)
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(дослід V). На цій ділянці одержано також і найвищі
показники густоти стеблостою, кількості і якості зерен.
Такі результати росту і розвитку рослин зумовлені
покращенням системи живлення внаслідок внесення
макро- і мікродобрив та засобів захисту від хвороб.
Таблиця 1 – Параметри рослин озимої пшениці за
різних варіантів використання біопрепаратів та ОМД
Значення показника
Показник

Дослід І Дослід Дослід Дослід Дослід
(контроль)
ІІ
ІІІ
IV
V

Висота рослин, см

116

118

122

127

129

Густота продуктивного
стеблостою, шт/мІ

427

432

435

432

437

Довжина колоса, см

10,2

10,6

10,8

10,8

10,9

Кількість зерен у колосі,
шт./рослина

30,1

32,9

33,2

32,2

33,5

Вага 1000 зерен, г

36,4

37,5

37,8

39,7

39,8

На ділянці з одноразовим внесенням Азотофіту та
органо-мінерального добрива ХелпРост (3 л/га) і біофунгіциду ФітоХелп (0,5 л/га) одержано дещо нижчі
показники росту і розвитку рослин, порівняно з дослідом V, однак маса 1000 насінин була достатньо високою і становила 39,7 г (дослід ІV), що забезпечило
досить високу врожайність культури.
На ділянках без внесення органо-мінеральних добрив і біофунгіциду параметри рослин поступалися за
значеннями, одержаними на ділянках ІV і V. Вищі параметри рослин відзначено на ділянці ІІІ, де проводилось
дворазове внесення Біокомплексу-БТУ для зернових.
Урожайність озимої пшениці на ділянках з різними
схемами внесення біопрепаратів коливалася в межах
від 46,8 до 58,3 ц/га (рис. 1). Найбільший урожай
зерна одержано на ділянці V. Збільшення маси врожаю
на цій ділянці становило 11,5 ц/га, тобто приріст урожаю склав 24,6%, порівняно з контролем. Збільшення
врожайності на ділянці ІV сягало 8,4 ц/га (17,9 %), на
ділянці ІІІ – 7,8 ц/га (16,7%), на ділянці ІІ – 6,5 ц/га
(13,9 %). Збільшення збору зерна дозволило одержати приріст доходу від вирощування озимої пшениці на
2275-4025 грн/га (за реалізаційної ціни зерна 350
грн/ц).

Рис. 1 – Показники ефективності внесення препаратів на посівах озимої пшениці

Ефект від збільшення врожайності тримається в
межах 2230-2751 грн/га. На ділянці V вартість приросту врожайності склала 4025 грн/га і була на 10851750 грн/га вищою порівняно з іншими варіантами
дослідів. Однак, внаслідок затрат на біопрепарати на
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цій ділянці одержано збільшення приросту, порівняно
з іншими ділянками, на 322-521 грн/га.
На ділянці, де проводилось дворазове внесення
Біокомплексу-БТУ + ФітоХелп + ХелпРост одержано
збільшення приросту, порівняно з іншими ділянками,
на 322-521 грн/га.
Озиме тритикале вирощували на полі після вівса.
Для визначення ефективності застосування біопрепаратів на полі було відзначено чотири загінки з різними
схемами внесення біопрепаратів: дослід І – контроль;
дослід ІІ – одноразове внесення робочого розчину
карбаміду (10 кг/га) + Азотофіт-р (0,1 л/га); дослід ІІІ –
дворазове внесення робочого розчину БіокомплексБТУ для зернових (0,8 л/га) + карбамід в дозі 10 кг/га;
дослід IV – одноразове внесення робочого розчину
карбаміду (10 кг/га) + Азотофіт-р (0,1 л/га) + ХелпРост
(3 л/га) + ФітоХелп (0,5 л/га).
У період повної стиглості маса 1000 зерен озимого
тритикале становила 33,1-36,4 г, густота стеблостою
сформувалась на рівні 408-416 шт./м2. Кількість насінин у колосі – від 36,5 до 39,3 шт (табл. 2).
Таблиця 2 – Параметри рослин озимого тритикале за
різних варіантів використання біопрепаратів та ОМД
Значення показника
Показник
Висота рослин, см
Густота
продуктивного
стеблостою, шт./мІ
Довжина колоса, см
Кількість зерен у
колосі, шт./рослина
Вага 1000 зерен, г

Дослід І
Контроль
124

Дослід ІІ Дослід ІІІ Дослід IV
132

136

137

408

415

416

416

9,8

10,8

12,4

12,6

36,5

38,2

38,9

39,3

33,1

35,3

35,9

36,4

Вищі показники висоти рослин тритікале сформувалися на ділянці з одноразовим внесенням робочого
розчину карбаміду (10 кг/га) + Азотофіт-р (0,1 л/га) +
ХелпРост (3 л/га) + ФітоХелп (0,5 л/га) (дослід IV). На
цій ділянці одержано також і найвищі показники густоти стеблостою, кількості і якості зерен. Такі результати
росту і розвитку рослин зумовлені покращенням
системи живлення та захисту від хвороб вналідок внесення біофунгіциду та органо-мінерального добрива,
яке містить вітаміни і макро- та мікроелементи живлення.
Врожайність озимого тритикале сформувалась на
рівні 49,3-59,5 ц/га. Найбільшу врожайність зерна
одержано на ділянці, де проводилось внесення біоактиватора, біофунгіциду та ОМД (дослід IV).
Врожайність на цій ділянці становила 59,5 ц/га і була
більшою на 10,2 ц/га або на 21% порівняно з контролем.
На ділянці з дворазовим внесенням робочого розчину карбаміду і Біокомплексу-БТУ (дослід ІІІ) врожайність збільшилась на 8,8 ц/га (на 17,8 %). На ділянці із
варіантом досліду ІІ приріст урожайності становив 6,7
ц/га (13,6 %) (рис. 2).
Внаслідок приросту врожайності одержано збільшення доходу від реалізації зерна на 2,31-3,57 тис.
грн./га, оскільки біопрепарати вносили одночасно з
обприскуванням робочими розчинами засобами захисту і це не вимагало додаткових витрат на виконання
технологічної операції. Затрати на біопрепарати ста-

новили 45-511 грн/га.

Рис. 2 – Показники ефективності внесення біопрепаратів на
посівах озимого тритикале

Економічний ефект (збільшення прибутку) на
ділянці IV (за ціни реалізації 350 грн /ц) становив 3059
грн/га. На ділянці з варіантом досліду ІІ збільшення
прибутку рівнялося 2265 грн /га.
Висновки. За результатами досліджень можна
зробити висновок, що застосування біопрепаратів у
технологіях вирощування озимих зернових культур
(озима пшениця, озиме тритикале) на дерново-карбонатних крупнопилуватих легкосуглинкових ґрунтах
Західного Полісся забезпечили вищу біологічну урожайність насіння та масу 1000 насінин порівняно з
контролем.
Внесення біопрепаратів та органо-мінерального
добрива на посівах озимої пшениці дозволило одержати приріст урожайності в межах від 6,5 до 11,5 ц/га
або на 13,9% - 24,6 %. Економічний ефект від приросту
врожайності за реалізаційної ціни озимої пшениці 350
грн/га склав від 2,23 до 2,75 тис. грн/га.
Застосування біопрепаратів та органо-мінерального добрива ХелпРост на посівах озимого тритикале
забезпечило приріст урожаю на 6,7 -10,2 ц/га або на
13,6 %-21%. Економічний ефект від внесення препарату склав 1,4-2,4 тис. грн /га. Внаслідок приросту
врожайності одержано збільшення доходу від реалізації зерна на 2,31-3,57 тис. грн /га.
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Аннотация. Приведены результаты исследований
по определению эффективности применения биопрепаратов и органо-минеральных удобрений в технологиях выращивания озимого тритикале и озимой пшеницы. Исследование эффективности биопрепаратов
в технологиях выращивания исследуемых культур

проводилось на участках с мульчирующей системой
обработки почвы.
По результатам исследований установлено, что
применение биопрепаратов и органо-минерального
удобрения ХелпРост на посевах озимых зерновых
культур обеспечило прирост урожая, повышение
эффективности их выращивания, улучшение качества
семян (увеличение веса семян).
Summary. The results of studies to determine the
effectiveness of the use of biologics and organo-mineral
fertilizers in the technologies of growing winter triticale
and winter wheat are presented. A study of the efficacy of
biologics in growing technologies of the studied crops
was carried out in areas with a mulching soil treatment
system.
According to the results of the research, it has been
established that the use of biological preparations and
organo-mineral fertilizer HelpRost on the winter grain
crops ensured the increase in yield, increase in their
growing efficiency, and the improvement of the seeds
quality (increase of the seeds weight).
Стаття надійшла до редакції 26 серпня 2017 р.
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Доцільність вирощування фенхелю звичайного
в умовах Західного лісостепу
У статті наведено результати досліджень впливу комплексу агротехнічних заходів на біометричні показники
та урожайність фенхелю звичайного в умовах Західного лісостепу. Дослідженнями встановлено, що зі зміною
ширини міжрядь і норми висіву насіння, а також залежно від строку сівби, змінюються біометричні показники
рослин фенхелю звичайного: висота рослин, кількість пагонів 1-го порядку, маса насіння з рослини. Найбільш
продуктивні рослини – з масою насіння 1,75 грам сформувались на варіантах з шириною міжрядь 45 см, нормою висіву насіння 1 млн.сх.н./га з терміном сівби в першій декаді квітня місяця. На цьому ж варіанті отримана
найвища врожайність насіння фенхелю – 1,45 т/га.
Ключові слова: фенхель звичайний, строк сівби, норма висіву, ширина міжрядь, біометричні показники,
урожайність.
Вступ. У світі фенхель звичайний завдяки застосуванню в офіційній і народній медицині, ветеринарії,
кулінарії, парфумерно-косметичній, лакофарбовій
галузях вже впродовж десятиріччя є популярною і
затребуваною рослиною. Загалом фенхель звичайний
– це рослина універсальна, оскільки використовуються всі частини рослини: листки, стебла, суцвіття,
насіння, корені [1–3]. У плодах фенхелю звичайного
міститься ефірна олія, основу якої становить анетол
(до 60%), який застосовується для лікування серцевих
захворювань [4]. Плоди фенхелю традиційно використовуються для лікування нирково-кам’яної хвороби,
хронічного холециститу, у разі шлунково-кишкових
спазм, метеоризму, диспепсії, для покращення травлення [5]. Крім цього, плоди фенхелю входять до складу вітрогінного та грудного зборів. Фенхелевий гранульований чай є незамінним профілактичним та лікувальним засобом для усунення колітів та дискомфорту
в кишечнику у немовлят.

Препарати фенхелю звичайного також використовують у лікуванні бронхіту, кашлюку, гіпогалактії, альгоменореї та статевого інфантилізму [6].
Постановка проблеми. Фенхель звичайний належить до перспективних, але маловивчених культур.
Інформація щодо біології, фенології, технології вирощування культури досить обмежена. Проте науковці
[7] стверджують, що за урожайності 10 ц/га рівень
рентабельності становить 239%. Різносторонність
використання культури та економічна доцільність
дають підстави для детального вивчення особливостей фенології фенхелю звичайного та впливу комплексу технологічних заходів на врожайність та якість
лікарської сировини в умовах Західного лісостепу.
Питаннями технології вирощування фенхелю звичайного займались ряд науковців у різних зонах його
вирощування. Строна С.В., наприклад, стверджує, що
в умовах Полісся фенхель звичайний необхідно сіяти
широкорядним способом з міжряддям 60 см, урожай© Строяновський В., Хоміна В. 2018
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ність насіння за таких умов становить 0,82 т/га.
За результатами досліджень Макухи О.В. в умовах
Південного Степу максимальну насіннєву продуктивність фенхелю звичайного забезпечило проведення
сівби в ранній строк широкорядним способом з міжряддям 45 см на фоні N60 та N90 – 1,35 та 1,38 т/га,
відповідно [8].
В умовах Західного лісостепу досліджень в напрямку вивчення питань технології вирощування фенхелю
звичайного не було, або вони нам невідомі, тому оптимізація елементів технології вирощування культури в
умовах цієї зони є актуальним питанням, що потребує
детального вивчення.
Завдання досліджень. Серед поставлених планом досліджень завдань було: визначити тривалість
міжфазних і вегетаційного періодів фенхелю звичайного, провести біометричний аналіз рослин, визначити урожайність та якість насіння залежно від строку
сівби, ширини міжрядь, норми висіву насіння.
Матеріал і методика досліджень. Дослідження
виконуються у виробничих умовах ФОП Прудивус С.М.
Хмельницької області Кам’янець-Подільського району
(рис. 1). Науково-дослідна
робота виконується із сортом Мерцишор. Дослід
включає такі фактори: А –
строк сівби (І декада квітня,
за РТР ґрунту 6–80С), (ІІ
декада квітня, за РТР ґрунту
10–120С); В – ширина міжрядь: 15, 30, 45 і 60 сантиметрів; С – норма висіву: 1,
1,5 та 2 мільйони схожих
насінин на гектар. Площа
Рис. 1 – Строяновський В.С.
облікової ділянки 50 м2. на дослідних посівах фенхеПовторність чотириразова.
лю звичайного в період
вегетації рослин
Спостереження, обліки та
аналізи виконували відповідно до загальноприйнятих
методик.
Після збирання попередника проводили лущення
стерні і глибоку зяблеву оранку – на 27 см. Восени під
культуру вносили повне мінеральне добриво з розрахунку N45Р60К60 під зяблеву оранку, а під час сівби – Р10.
У період утворення стебел проводили вегетаційні підживлення (N30Р30). Органічні добрива під культуру не
вносили, щоб не знижувати врожайність насіння за
рахунок розростання надземної маси.
Польові дослідження супроводжувались спостереженнями, обліками, лабораторними аналізами, які
виконувались за загальноприйнятими методиками.
Результати
досліджень.
Забезпеченість
Західного лісостепу тепловими ресурсами дозволяє
гарантовано одержувати насіння фенхелю звичайного
протягом одного вегетаційного року. Сума активних
температур вище 100С для формування насіння фенхелю звичайного становила в середньому 26650С,
ефективних – 21740С.
Загалом, вегетаційний період тривав 117–137 діб.
Найменш тривалим він був за сівби у другій декаді
квітня суцільним рядковим способом (ширина міжрядь
15 см) нормою висіву 1 мільйон схожих насінин на гектар. Найбільш тривалим – 137 діб був вегетаційний

період рослин фенхелю за сівби у перший строк з
шириною міжрядь 60 см нормою висіву 2 мільйони
схожих насінин на гектар.
Тривалість кожної фази та міжфазного періоду
залежить переважно від температурного режиму.
Тому, розглядаючи тривалість проходження періодів
росту і розвитку рослинами фенхелю звичайного
залежно від строку сівби спостерігаємо закономірні
зміни у скороченні міжфазних періодів та вегетаційного періоду загалом за проведення більш пізньої сівби.
На схожість досліджувані фактори практично не
впливали, за виключенням варіанта з міжряддями
завширшки 60 см і нормою висіву 2 мільйони схожих
насінин на гектар, тобто за сівби з густотою висіву
насіння 125 штук на погонний метр рядка. Щодо виживання рослин, то найменшим – 83,6 %, воно було на
варіантах другого строку сівби з міжряддями
завширшки 60 см і нормою висіву 2 мільйони схожих
насінин на гектар, тобто за заданої густоти рослин 125
штук на погонний метр рядка, що і спричинило конкуренцію рослин за вологу, освітлення та елементи живлення. На цьому варіанті відсоток загиблих рослин
становив 4,4.
Зі збільшенням ширини міжрядь та норми висіву
насіння за сівби фенхелю звичайного спостерігалась
тенденція до збільшення відсотка загиблих рослин,
показник першого строку сівби коливався в межах
2,3–3,9, другого – 2,6–4,4. Тобто, за більш пізнього
строку сівби склалися гірші умови для проходження
фаз росту і розвитку рослин. Слід відмітити, що в
основному рослини гинули в початкові періоди росту –
від сходів до початку стеблування рослин, на що цілком могли впливати фактори навколишнього середовища.
Біометричний аналіз фенхелю звичайного показав,
що за показником висоти рослин варіанти наших
досліджень істотно різнились. Висота рослин фенхелю коливалась від 89 до 150 см. За першого строку
сівби рослини формувалися високоросліші, порівняно
з другим строком різниця становила 3–12 см (за варіантами) (табл. 1).
Таблиця 1 – Висота рослин фенхелю звичайного
залежно від строку сівби, ширини міжрядь та норми
висіву насіння, см
Ширина міжрядь, см (В)
Норма висіву
насіння, млн.
сх.н./га (С)

15

30

45

60

Рік досліджень
2016 2017 2016 2017 2016 2017

2016

2017

І-й строк сівби (А)
1

118

114

147

135

150

147

120

118

1,5

122

120

145

143

137

134

119(К)

115

2

121

117

139

135

118

114

98

98

ІІ-й строк сівби (А)
1

114

110

136

132

139

137

116

114

1,5

116

115

134

129

129

125

117

112

2

117

113

129

125

115

113

89

90

Важливим біометричним показником є кількість
пагонів 1-го порядку, від якого значною мірою залежить продуктивність рослин. Істотна різниця за цим
показником була залежно від строку сівби. Ось, за
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першого строку сівби кількість пагонів була в межах
5,3–12,1 шт., за другого – 4,6–11,3 шт., проте, тенденція була аналогічна за обох строків. Максимальну кількість пагонів 1-го порядку 12,1 шт. на рослині фенхелю
сформували варіанти з міжряддями завширшки 45 см
нормою висіву насіння 1 мільйон на гектар за першого
строку сівби (табл. 2).
Таблиця 2 – Кількість пагонів 1-го порядку у рослин
фенхелю звичайного залежно від строку сівби, ширини міжрядь та норми висіву насіння, штук
Ширина міжрядь, см (В)
Норма
висіву
15
30
45
60
насіння,
Рік досліджень
млн.
сх.н./га (С) 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
І-й строк сівби (А)
1
8,0
5,3
11,7
7,8
12,1
8,0
11,2
7,8
1,5
8,3
5,5
10,0
6,6
9,7
6,4
9,1
6,3
2
8,5
5,6
8,7
5,8
8,2
5,4
7,2
5,3
ІІ-й строк сівби (А)
1
7,0
4,6
10,9
7,2
11,3
7,5
10,7
7,4
1,5
7,2
4,8
9,1
6,0
9,0
6,0
8,4
6,0
2
7,3
4,8
7,9
5,2
8,0
5,3
6,9
5,0
НІР05 2016 р: А – 0,07, В – 0,09, С – 0,08, АВ – 0,13, АС – 0,12, ВС –
0,16, АВС – 0,23
2017 р: А – 0,13, В – 0,19, С – 0,16, АВ – 0,26, АС – 0,23, ВС –
0,32, АВС – 0,45

Дисперсійний аналіз даних показав, що найбільш
впливовим був фактор С (норма висіву насіння), частка впливу цього фактора на формування пагонів першого порядку становила в умовах 2016 року – 43 %, в
умовах 2017 року – 41% (рис.2).

Сила впливу фактора В (ширина міжрядь) становила 29 % та 27% відповідно до років досліджень.
Найменш впливовим був строк сівби, частка впливу
якого становила 5 % і 6%.
Маса насіння з рослини коливалася в досить широкому діапазоні – від 0,46 до 1,81 г. Спостерігалась тенденція до збільшення продуктивності рослин за умов
більшої площі живлення. За сівби суцільним рядковим
способом (на 15 см) навіть з незначним загущенням
рослин на кінець вегетації відмічено найменш продуктивні рослини з масою насіння 0,48–0,75 г., тоді як за
сівби з міжряддями завширшки 30 і 45 см нормою
висіву 1 мільйон схожих насінин на гектар маса насіння коливалася в межах 1,13–1,81 грам з рослини.
Найбільш продуктивні рослини з масою насіння 1,81
грам сформувались на варіантах сівби у першій декаді
квітня з міжряддями завширшки 45 см і нормою висіву
насіння 1 мільйон на гектар (табл.3).
Таблиця 3 – Маса насіння з рослини фенхелю звичайного залежно від строку сівби, ширини міжрядь та
норми висіву насіння, грам
Норма
висіву
насіння,
млн.
сх.н./га (С)

Ширина міжрядь, см (В)
15

30

45

60

Рік досліджень
2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

І-й строк сівби (А)
1

0,73

0,52

1,74

1,16

1,81

1,20

1,70

1,18

1,5

0,75

0,50

1,18

0,78

1,10

0,73

0,93

0,69

2

0,79

0,48

0,80

0,53

0,75

0,50

0,61

0,49

1,16

1,65

1,14

ІІ-й строк сівби (А)
1

0,71

0,50

1,70

1,13

1,75

1,5

0,73

0,48

1,16

0,77

1,01

0,67

0,90

0,68

2

0,75

0,47

0,76

0,50

0,69

0,46

0,57

0,46

НІР05 2016 р: А – 0,03, В – 0,04, С – 0,04, АВ – 0,06, АС – 0,05, ВС
– 0,07, АВС – 0,10
2017 р: А – 0,03, В – 0,04, С – 0,04, АВ – 0,06, АС – 0,05,
ВС – 0,08, АВС – 0,11

Рис. 2 – Дисперсійний аналіз сили впливу факторів на кількість
пагонів 1-го порядку
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На рисунку 3 показано силу впливу факторів на
масу насіння з рослини фенхелю звичайного. Норма
висіву насіння (фактор С) впливала на 55% за даними
2016 року і на 53% – за даними 2017 року. Частка впливу фактора В (ширина міжрядь) складала відповідно
до років досліджень 19 і 23%, і лише на 1% впливав
строк сівби.
Основним результатним показником, який визначає успіх тих технологічних факторів, які вивчаються, є
урожайність. Оскільки основною сировиною фенхелю
звичайного є насіння (плоди), то всі агрозаходи були
спрямовані саме на урожайність насіння з одиниці
площі посіву, тому урожайність залежала не лише від
індивідуальної продуктивності рослин фенхелю, а й
значною мірою від кількості рослин на одиниці площі.
Облік урожайності показав, що вона варіювала в
досить широких межах – від 0,55 до 1,45 т/га (табл. 4).
Оптимальний варіант у наших дослідженнях – сівба
у І-й строк (за РТР 6–80С), що в наших умовах відповідає першій декаді квітня, з міжряддями завширшки 45
см нормою висіву насіння 1 мільйон схожих насінин на
гектар. Урожайність насіння ІІ-го строку сівби була
нижчою на 0,02–0,12 т/га, порівняно з І-м строком.
Дисперсійний аналіз показав, що різниця між варіан-
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тами була достовірною, про що свідчать значення
НІР05.

Рис. 3 – Сила впливу факторів на масу насіння

Таблиця 4 – Урожайність насіння фенхелю звичайного залежно від строку сівби, ширини міжрядь та
норми висіву насіння, т/га
висіШирина Норма
ву насіння,
міжрядь, млн.сх.н./га
см (В)
(С)

15

30

45

60

Строк сівби (А)
І-й (РТР ґрунту
ІІ-й (РТР ґрунту
6–80С)
10–120С)
2016 р.
2017 р.
2016 р.
2017 р.

1

0,58

0,77

0,56

0,74

1,5

0,9

0,61

0,86

0,57

2

1,16

0,38

1,11

0,37

1

1,4

0,93

1,33

0,88

1,5

1,42

0,94

1,36

0,92

2

1,28

0,85

1,15

0,76

1

1,45

0,96

1,36

0,90

1,5

1,31

0,87

1,17

0,78

2

1,17

0,78

1,05

0,70

1

1,32

0,88

1,27

0,84

1,5

1,09 (К)

0,72

1,02

0,68

2

0,91

0,60

0,83

0,55

НіР05 2016 р: А – 0,05, В – 0,06, С – 0,06, АВ – 0,09, АС – 0,08, ВС
– 0,11 АВС – 0,16
2017 р: А – 0,04, В – 0,05, С – 0,05, АВ – 0,07, АС – 0,06, ВС
– 0,09 АВС – 0,13

Щодо погодно-кліматичних умов, то більш сприятливі вони були в 2016 році. 2017 рік характеризувався пізніми травневими заморозками, а також періодичними дощами у вересні, що спричинило затримку
зі збиранням урожаю майже на 2-тижневий термін.
Науковці стверджують, що до кінця ХХІ століття очі-

кується подальше підвищення температури повітря,
зміна режиму зволоження, збільшення частоти та
інтенсивності екстремальних явищ погоди. Зміняться
межі ґрунтово-кліматичних зон і, як наслідок, умови
вирощування сільськогосподарських культур та їхня
урожайність. Внаслідок потепління збільшиться тривалість вегетаційного періоду, зростуть суми температур за вегетаційний період, надходження ФАР та сумарне випаровування, зросте нестача води для задоволення потреб рослин [9]. Отже, вплив погодних умов
на сільське господарство до кінця ХХІ ст. буде посилюватись, що вимагає розроблення заходів з адаптації та
пом’якшенню негативних впливів і використання нових
потенційних можливостей, які відкриваються. Як показують результати досліджень, фенхель звичайний в
умовах Західного лісостепу здатний давати непогані
врожаї навіть за умов впливу таких несприятливих
природних чинників як нетривалі заморозки, надмірна
кількість опадів наприкінці вегетації тощо.
Фенхель звичайний належить до високорентабельних культур завдяки відносно низьким, порівняно з
вартістю виробленої продукції, виробничим витратам.
Величина умовно чистого прибутку та рівень рентабельності, одержані з гектару посівів фенхелю, на
порядок вищі, ніж за вирощування традиційних сільськогосподарських культур, що дозволяє більш ефективно використовувати виробничі площі, істотно підвищити віддачу вкладених грошових і матеріальних
ресурсів.
Технологія вирощування фенхелю звичайного, а
отже, і виробничі витрати можуть зазнавати певних
змін, але в будь-якому разі виробництво насіння
завдяки високим цінам на реалізацію залишається
прибутковим. Фенхель доцільно вирощувати на
незначних площах – у приватних чи фермерських господарствах, які прагнуть покращити показники своєї
виробничої діяльності.
Головним резервом підвищення економічної ефективності виробництва насіння фенхелю є, насамперед, регулювання продуктивності посівів оптимізацією
комплексу технологічних заходів, а також розробленням сучасної маркетингової стратегії реалізації продукції.
Ринок фенхелю звичайного в Україні перебуває на
етапі становлення. Завдяки стрімкому розвитку вітчизняної промисловості (лікарських препаратів, косметичних засобів, приправ, спецій, чаїв та ін.) на насіння фенхелю сьогодні стабільно високий попит. Крім
цього, існує можливість залучення додаткових каналів
збуту експортом продукції до країн Європи та Азії.
У наших дослідженнях ця культура показала значний потенціал прибутковості. Проведені розрахунки
підтверджують високу економічну ефективність вирощування фенхелю в умовах Західного лісостепу.
Виробничі витрати на виконання всіх технологічних
операцій становить 12750–13100 грн./га залежно від
варіантів досліду, різниця між якими полягає у вагових
нормах висіяного насіння і проведенні додаткової
передпосівної культивації за більш пізньої сівби культури. Проте виробничі витрати повністю компенсуються виручкою від реалізації продукції, розмір якої у розрізі варіантів коливався в межах 19500-36000 грн./га,
а умовну-чистий прибуток склав 6550-23250 грн./га (табл. 5).
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Таблиця 5 – Економічна ефективність вирощування
фенхелю звичайного залежно від досліджуваних факторів (середнє за 2016–2017 рр.)
Норма
висіву
Вартість Витрати
виро- УмовноРівень
Ширина насін- Урожай- валової на щучистий рентаміжрядь, ня,
ність, продук- вання
при- бельноссм (В) млн.сх.
т/га
ції,
буток,
ті, %
н./га
грн./га урожаю,
грн./га грн./га
(С)
І-й (РТР ґрунту 6–80С)
1
0,67
20100
12750
7350
57
15
1,5
0,75
22500
12825
9675
75
2
0,77
23100
12900
10200
79
1
1,16
34800
12750
22050
172
30
1,5
1,18
35400
12825
22575
176
2
1,06
31800
12900
18900
146
1
1,20
36000
12750
23250
182
45
1,5
1,09
32700
12825
19875
154
2
0,97
29100
12900
16200
125
1
1,1
33000
12750
20250
158
60
1,5
0,9
27000
12825
14175
110
2
0,75
22500
12900
9600
74
ІІ-й (РТР ґрунту 10–120С)
1
0,65
19500
12950
6550
50
15
1,5
0,71
21300
13025
8200
62
2
0,74
22200
13100
9100
69
1
1,1
33000
12950
20050
154
30
1,5
1,13
33900
13025
20875
160
2
0,95
28500
13100
15400
117
1
1,13
33900
12950
20950
161
45
1,5
0,97
29100
13025
16075
123
2
0,87
26100
13100
13000
99
1
1,05
31500
12950
18550
143
60
1,5
0,85
25500
13025
12475
95
2
0,69
20700
13100
7600
58

Умовно
чистий
прибуток
максимальним
(23250 грн/га) був на варіанті проведення сівби у ранній строк (за РТР ґрунту 6–80С) з міжряддями
завширшки 45 см нормою висіву насіння 1 мільйон
схожих насінин на гектар, рівень рентабельності на
цьому варіанті 182 %, дещо менше – 176 % становив
рівень рентабельності раннього строку сівби з міжряддями завширшки 30 см нормою висіву насіння 1,5
мільйони схожих насінин на гектар.
Висновки: Дослідженнями встановлено, що фенхель звичайний в умовах Західного лісостепу України
розвивається як однорічна рослина, тривалість вегетаційного періоду становить 117–137 діб.
Результати досліджень свідчать, що зі збільшенням
ширини міжрядь та норми висіву насіння спостерігалась тенденція до подовження періодів росту і розвитку рослин фенхелю звичайного. Найбільш тривалим
(137 діб) був вегетаційний період рослин фенхелю за
сівби у перший строк (І декада квітня) з міжряддями
завширшки 60 см нормою висіву 2 мільйони схожих
насінин на гектар.
Дослідженнями встановлено, що зі зміною густоти
стояння рослин (ширини міжрядь і норм висіву насіння), а також залежно від строків сівби, змінюються біометричні показники рослин фенхелю звичайного:
висота рослин, кількість пагонів 1-го порядку, маса
насіння з рослини. Найбільш продуктивні рослини з
масою насіння 1,81 грам сформувались на варіантах з
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міжряддями завширшки 45 см, нормою висіву насіння
1 млн. сх. н. /га за сівби у першій декаді квітня.
Урожайність фенхелю звичайного коливалась в
межах 0,55–1,45 т/га. Максимальний показник отримано за сівби у І-й строк (за РТР 6–80С) з міжряддями
завширшки 45 см нормою висіву насіння 1млн. сх. н. /
га.
Розрахунки економічної ефективності проказали,
що умовно чистий прибуток максимальним був на
варіанті проведення сівби у ранній строк (за РТР ґрунту 6–80С) з міжряддями завширшки 45 см нормою
висіву насіння 1 мільйон схожих насінин на гектар,
рівень рентабельності на цьому варіанті становив
182 %.
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исследований влияния комплекса агротехнических
приемов на биометрические показатели и урожайность фенхеля обыкновенного в условиях Западной
лесостепи. Исследованиями установлено, что с изменением ширины междурядий и норм высева семян, а
также в зависимости от сроков сева меняются биометрические показатели растений фенхеля обыкновенного: высота растений, количество побегов 1-го
порядка, масса семян с растения. Наиболее продуктивные растения – с массой семян 1,75 грамм сформировались на вариантах с шириной междурядий 45
см, нормой высева семян 1 млн.всх.с./га при высеве в
первой декаде апреля месяца. На этом же варианте
получена наиболее высокая урожайность семян фенхеля – 1,45 т/га.

Summary. In the article it is highlighted the research
results of complex farming practices influence on biometric indicators and yield of fennel in terms of Western
forest-steppes. Research has established that a change
of row spacing and seeding rate and terms of sowing
cause change in biometric indicators of fennel plants:
plant height, number of shoots of 1st order, the weight of
the seed plants. The most productive plants – with seeds
weighing 1,75 grams formed on variants with a width
between rows 45 cm, seeding rate of 1 million/ha for sowing in the first week of April. The highest yield of fennel
seeds – 1,45 t / ha was obtained on the same variant.
Стаття надійшла до редакції 9 січня 2018 р.
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Концептуальні аспекти створення малих
відгодівельних ферм ВРХ
У статті наведено детальну інформацію щодо формування концептуальних аспектів створення малих відгодівельних ферм великої рогатої худоби (ВРХ), яке здійснюється за такими напрямками: вихідні критерії щодо
об’ємно-планувальних рішень тваринницьких будівель; вихідні критерії щодо технологічних рішень функціонування тваринницьких ферм; вихідні критерії щодо технічного забезпечення виконання технологічних процесів на
фермі. Створення малих відгодівельних ферм ВРХ ґрунтується на таких складових: відносній дешевизні тваринницьких будівель і об’єктів інфраструктури ферм; відповідності технологічних і технічних характеристик тваринницьких об’єктів сучасним вимогам; ефективності виробництва продукції.
Ключові слова: бички на відгодівлі, велика рогата худоба, виробництво яловичини, відгодівельні ферми,
тваринницькі будівлі, яловичина.
Суть проблематики. Протягом останніх років спостерігається тенденція до зниження поголів’я м’ясних
порід у господарствах України. Станом на початок
2017 року поголів’я худоби м’ясного напрямку становило 55,1 тис. гол., що на 5,3 % нижче порівняно з 2016
роком [1]. У багатьох країнах світу виробництво яловичини вважається прибутковим видом аграрного бізнесу, а в Україні впродовж останніх 20 років це досить
збиткове виробництво. Сьогодні виробництво яловичини і телятини у структурі м’ясного балансу країни
займає менше 20 % проти 45 %, як це було у недалекому минулому [2]. Розвиток скотарства повинен бути
спрямований на забезпечення населення України харчовими продуктами, зокрема яловичиною, нарощуючи
розвиток галузі м’ясного скотарства та ефективність
виробництва продукції. В основі подальшого розвитку
лежить інноваційний підхід до відновлення галузі через
вирішення таких ключових завдань: нарощування інвестиційного потенціалу м’ясного скотарства, будівництво і реконструкція тваринницьких будівель з відгодівлі великої рогатої худоби (ВРХ), упровадження
ресурсоощадних технологій виробництва яловичини
тощо. У цьому контексті, важливо зазначити, що у 2017
році вагома кількість, а саме 25 % інвестиційних вкладень в аграрному секторі (будівництво та реконструкція тваринницьких будівель), надходили на розвиток
скотарства [3], спрямування державної підтримки на

розвиток м’ясного скотарства для стимулювання зростання виробництва яловичини на основі модернізації
галузі, розвиток крупно- і дрібнотоварного виробництва, розроблення стандартів на тваринницьку продукцію, яка відповідає вимогам ЄС, гармонізацію законодавства у галузі ветеринарної медицини з міжнародними нормами і правилами тощо. Одним із важливих
напрямків успішного розвитку м’ясного скотарства є
використання можливостей малих форм господарювання – особистих селянських господарств (ОСГ),
невеликих фермерських господарств, сімейних ферм.
За таких умов важливо нарощувати поголів’я великої
рогатої худоби, збільшувати частку відгодівельної
худоби спеціалізованих м’ясних порід. В УкрНДІПВТ
ім. Л. Погорілого накопичені певні напрацювання з
розроблення технічних та технологічних рішень ферм
родинного типу з відгодівлі ВРХ [4, 5, 6]. Оскільки
створення ефективних малих відгодівельних ферм,
адаптованих до вимог ЄС, є актуальним, то для розвитку м’ясного скотарства в Україні передбачено не
лише нарощування крупнотоварного виробництва
яловичини, а й інтенсифікацію малих форм господарювання, тобто ОСГ, дрібного фермерства, сімейних
ферм, включаючи кооперацію з потужними виробниками продукції.
Метою досліджень є нарощування обсягів виробництва яловичини через створення високоефективних
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малих відгодівельних ферм ВРХ.
Результати досліджень. Формування концептуальних аспектів створення малих відгодівельних ферм
ВРХ здійснювалось за такими напрямками: вихідні
критерії щодо об’ємно-планувальних рішень тваринницьких будівель; вихідні критерії щодо технологічних
рішень функціонування тваринницьких ферм; вихідні
критерії щодо технічного забезпечення виконання технологічних процесів на фермі.
Створення малих відгодівельних ферм ВРХ ґрунтується на таких складових: відносна дешевизна тваринницьких будівель і об’єктів інфраструктури ферм; відповідність технологічних і технічних характеристик
тваринницьких об’єктів сучасним вимогам; ефективність виробництва продукції.
Вихідні критерії щодо об’ємно-планувальних
рішень тваринницьких будівель.
На шляху створення ефективних малих відгодівельних ферм ВРХ, адаптованих до вимог ЄС, доцільно
скористатись розробленим німецькою фірмою
«Rundbogen Hallen» сучасним будівельним рішенням
ферми для відгодівлі худоби (рис. 1) [7].

Рис. 1 – Приміщення відгодівельної ферми фірми
«Rundbogen Hallen»

Розміщення всіх вікових груп відгодівельного поголів’я здійснюють в одній будівлі, спроектованій з такими розмірами: ширина – 12 м, висота – 6 м, довжина
залежить від кількості тварин на відгодівлі.
Каркас будівлі, який у поперечному розрізі має
аркову форму, виготовляють з опорних залізобетонних блоків завширшки 600 мм, заввишки 900 мм,
металевих труб (діаметром 76 мм з товщиною стінки
4,5 мм) і дерев’яних конструкцій. Вертикальні стіни
заввишки 3 м, торці і дах будівлі покривають профнастилом. Із боку розміщення тварин стіну заввишки 3 м
додатково укріплюють зсередини з дерев’яним
покриттям. На цій стіні передбачені двері з кожної секції для переміщення тварин на вигульні майданчики. У
верхній частині даху симетрично з обох боків через
кожні 2 м розміщують отвори, закриті прозорим покрівельним полікарбонатом для освітлення приміщення
в денний час доби. Розміри отворів: висота – 1,5 м,
довжина – 0,5 м. Підлогу в приміщенні вистилають
шаром бетону завтовшки 15 – 25 см, огородження
секцій виготовляють з металевих труб, ворота – типу
ролети.
Система вентиляції повітря в приміщенні функціонує завдяки вентиляційним клапанам-жалюзі, які роз-
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міщені вздовж гребеня будівлі.
У приміщенні встановлюється штучне освітлення,
оскільки за вимогами ЄС не допускається утримання
худоби постійно в темряві.
Вихідні критерії щодо технологічних рішень функціонування тваринницьких ферм.
Спосіб утримання худоби на відгодівлі – безприв’язний. Для розміщення відгодівельного поголів’я
у тваринницькій будівлі передбачено три секції (по
одній або по дві клітки в кожній залежно від кількості
тварин на відгодівлі): перша секція призначена для
утримання бичків віком від 0,5 місяця до 6 місяців;
друга – від 6 до 12 місяців; третя – від 12 до 18 місяців.
Для забезпечення комфортних умов утримання усіх
вікових груп відгодівельного поголів’я великої рогатої
худоби обґрунтовані розміри технологічних площ: для
бичків віком від 0,5 місяця до 6 місяців – 3 м2 /гол., від
6 до 12 місяців – 5 м2 /гол., від 12 до 18 місяців – 6 м2
/гол. Секції розділені на дві зони: для годівлі тварин
(завширшки 3,0 м) і для відпочинку (завширшки 6,0 м).
Згідно з вимогами ЄС раціональна ширина зони відпочинку для відгодівельного поголів’я ВРХ становить від
4 м до 6 м [8], ширина галереї з кормовим столом – 3,0
м. Для підстилки використовують подрібнену солому з
розрахунку 1,0 кг/гол. на добу.
Для формування стада відгодівельного молодняка
ВРХ необхідна закупка бичків віком від 15 до 30 днів.
Для наповнення тваринами технологічних груп закупівлю здійснюють з інтервалом у 6 місяців.
Продуктивність відгодівельного стада становить не
менше 400 кг живої маси тварин у 18-місячному віці за
середньодобових приростів – 800-1000 г. Збереження
поголів’я сягає 98 %. Норми випоювання замінників
незбираного молока для телят віком до 6 місяців складають 250 кг. На виробництво 1 ц приросту живої маси
потрібно 7,8 ц к. од. кормів (сіно, солома, силос, сінаж,
концентровані корми).
Проведений розрахунок руху відгодівельного поголів’я за роками засвідчив, що на кінець 2 року після
введення малої ферми в експлуатацію вона набуває
запланованої потужності щодо виробництва продукції.
Вихідні критерії щодо технічного забезпечення
виконання технологічних процесів на фермі.
Корм роздають з використанням енергетичного
засобу (міні-трактора), агрегатованого відповідними
знаряддями (причіпний кормороздавач типу РММ-6,
напівпричіп тракторний типу НТ-2-02 тощо).
Для випоювання телят замінниками незбираного
молока використовують молочний шатл фірми «Urban»
(Німеччина), а також відра для випоювання відгодівельного молодняка.
Напування тварин здійснюють з групових напувалок, з можливістю підігрівання води, по дві в кожній
секції.
Гній з тваринницької будівлі прибирають міні-трактором, агрегатованим відповідними знаряддями.
На малій відгодівельній фермі передбачено відповідну інфраструктуру, тобто додаткові споруди для
функціонування тваринницького об’єкта, зокрема
траншею для силосу чи сінажу, майданчик з навісом
для сіна та соломи, гноєзбиральний майданчик, підсобне приміщення, свердловину тощо.
Висновки. Сформовані концептуальні аспекти
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щодо створення малих відгодівельних ферм ВРХ
передбачають вихідні критерії щодо об’ємно-планувальних рішень тваринницьких будівель, технологічних
рішень функціонування тваринницьких ферм, технічного забезпечення виконання технологічних процесів
на фермі. Створення таких ферм ґрунтується на відносній дешевизні тваринницьких будівель і об’єктів
інфраструктури, відповідності технологічних і технічних характеристик тваринницьких об’єктів сучасним
вимогам, ефективності виробництва продукції.
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Аннотация. В статье представлена подробная
информация о формировании концептуальных аспектов создания малых откормочных ферм крупного
рогатого скота (КРС), которое осуществляется по следующим направлениям: исходные критерии относительно объемно-планировочных решений животноводческих зданий; исходные критерии относительно
технологического обеспечения функционирования
животноводческих ферм; исходные критерии относительно технического обеспечения выполнения технологических процессов на ферме. Создание малых
откормочных ферм КРС основывается на следующих
составляющих: относительной дешевизне животноводческих зданий и объектов инфраструктуры ферм,
соответствии технологических и технических характеристик животноводческих объектов современным
требованиям, эффективности производства продукции.
Summary. The article provides detailed information
on the formation of conceptual aspects of the creation of
small fattening farms of cattle, which is carried out in the
following areas: the initial criteria for the volume-planning
solutions of livestock buildings; initial criteria for the technological support of the functioning of livestock farms; initial criteria for technical support for the implementation of
technological processes on the farm. Creation of small
feeding farms of cattle is based on the following components: relative low-cost of cattle-breeding buildings and
infrastructure of farms, compliance of technological and
technical characteristics of cattle-breeding facilities with
modern requirements, production efficiency.
Стаття надійшла до редакції 5 лютого 2018 р.
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Сафлор красильний – перспективна олійна
к ультура в умовах Західного лісостепу
Наведено результати досліджень залежності урожайності різних сортів сафлору красильного від способів
сівби та застосування регулятора росту Регоплант в умовах Західного лісостепу. Дослідженнями встановлено,
що кращий спосіб сівби досліджуваних сортів сафлору красильного – за типом Тwin row (19х38х19см), з перевищенням урожайності контрольного варіанта (ширина міжрядь 45 см) на 1,1–3,0 ц/га. Застосування регулятора росту Регоплант у фазі стеблування рослин забезпечило перевищення урожайності сафлору сорту Сонячний
– на 0,8–2,5, Лагідний – на 0,7 –2,3 ц/га.
Ключові слова: сафлор красильний, спосіб сівби, регулятор росту, урожайність.
Постановка проблеми. Сафлор красильний –
цінна олійна і лікарська культура (рис. 1). В Україні в
основному сафлор вирощують як олійну культуру.
Його насіння містить 25–37 % (у ядрі 46–60 %) напіввисихаючої жирної олії (йодне число – 115–155) і до 12
% білка. Олія, добута з ядер насіння сафлору, не

поступається за смаковими якостями соняшниковій, її
використовують для харчових потреб, зокрема для
виготовлення маргарину високої якості. Олія, одержана з цілого насіння, має гіркуватий присмак, її зазвичай використовують як технічну [1]. Сафлорова олія –
прекрасне джерело магнію, вітамінів (В1, В2, РР, Е, В-
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токоферол), в ній також містяться каротиноїди, лінолева кислота (до 90 %) (клас Омега-6), а вона є незамінною для людського організму [2]. Лінолева кислота
надає еластичності кровоносним судинам, регулює
важливі процеси життєдіяльності організму, має зволожувальний ефект, високу проникну здатність.
Активні речовини використовуються офіційною медициною як проносний, сечогінний та жовчогінний засоби [3]. Квітки сафлору є хорошим компонентом чаїв. У
кулінарії застосовують квітки, пелюстки та олію з
насіння цієї унікальної рослини. Сафлорова олія ідеально підходить для заправки салатів і приготування
холодних закусок. Видова назва сафлору красильного
(Cаrthamus tinctоrius) пов’язана із наявністю барвника
– картамін, який раніше широко використовували для
фарбування килимів. Це далеко не всі позитивні сторони застосування сафлору у галузях народного господарства. Проте площі сафлору красильного в
Україні становлять лише близько 5000 га. Мабуть, причина у біологічних особливостях, недосконалих технологіях вирощування культури і, насамперед, відсутності технологій переробки продукції.

Рис. 1 – Сафлор красильний у фазі цвітіння рослин

В Україні сафлор красильний розпочали вирощувати в другій половині XVIII ст. У довоєнні роки на невеликих площах його вирощували переважно в південних посушливих районах. У XIX ст. досліди з сафлором
для введення його в культуру як олійної рослини були
закладені на Полонянській дослідній станції,
Одеському та Мар’їнському дослідних полях.
Результати цих досліджень виявились позитивними. І
сьогодні сафлор вважається південною культурою, що
пов’язано з його біологічними особливостями (жаростійкістю та посухостійкістю).
До середини ХХІ століття за збалансованого розвитку суспільства в Україні можна очікувати подальшу
суттєву зміну термічного режиму на всій території країни відносно сучасного кліматичного періоду. Більш ніж
на два тижні зросте кількість літніх днів у теплий
період, коли середня за добу температура повітря
перевищуватиме 150С. Найбільші зміни очікуються на
заході країни [4]. Перерозподіл опадів та теплового
режиму спонукає нас до перегляду побудови сівозмін
через упровадження нових нетрадиційних культур в
умовах різних грунтово-кліматичних зон, зокрема і
Західного лісостепу [5, 6].
Отже, зі зміною погодно-кліматичних умов з’яви-
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лась можливість розширення площ під посівами сафлору красильного як нової перспективної олійної і
лікарської культури в умовах Лісостепу України.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Сафлор красильний – унікальна культура, насамперед
через те, що найбільші врожаї вона дає у справді
посушливих умовах. Вирощування сафлору в зоні, де в
період його цвітіння бувають дощі (кінець червнялипень), є недоцільне, оскільки велика кількість вологи у цей період не дозволить рослинам зав’язати
достатню кількість насіння. А ось коли посуха зведе
нанівець урожай більшості культур, тоді сафлор покаже найкращу врожайність. Наукова спільнота сьогодні
цікавиться цією культурою. Приміром, за даними Ф.Ф.
Адаменя, І.О. Прошиної, максимальну урожайність
сафлору 1,17 т/га забезпечує застосування у фазі стеблування добрива Acselerator – Zn. Підживлення
забезпечує найбільший енергетичний коефіцієнт 1,91
та найменшу енергоємність 10,79 Дж/га [7]. Іншим
досліджуваним фактором у незрошуваних умовах
Півдня України під час вирощування сафлору було
застосування гербіцидів. Науковці стверджують, що
найвищу врожайність сафлору красильного отримано
на варіантах із застосуванням гербіцидів Гоал 2Е – 1,5
т/га, Стомп 330 – 1,48 т/га, та Гезагард 500 – 1,46 т/га
[8]. М.І. Федорчук, І.М. Рябуха, Є.Г. Філіпов доводять
ефективність використання оранки на глибину 20–22
см для вирощування сафлору з міжряддям 30 см за
умов раннього строку сівби та внесення мінеральних
добрив дозою N60P60.[9, 10]. О.В. Єськова та С.В.
Єськов вивчали питання норм висіву сафлору красильного в умовах передгірського Криму. Науковцями
встановлено, що зі збільшенням кількості висіяних
насінин польова схожість знижувалась. Ось, у варіанті
з висівом 150 тис шт/га схожість становила 52,9 %,
тоді як у варіанті з висівом 300 тис. шт/га схожість становила 46,6 % [11]. В умовах Західного лісостепу вивчався вплив ширини міжрядь та норми висіву на погонний метр рядка на урожайність сафлору красильного
сорту Сонячний. Кращою виявилась сівба сафлору
красильного з шириною міжрядь 45 см з нормою висіву 10 штук на метр погонного рядка, в середньому за
роки досліджень урожайність становила 2,11 т/га [12].
Сафлор красильний недостатньо вивчений в умовах Західного лісостепу, тому дослідження сортової
агротехніки вирощування цієї культури є актуальними.
Крім того, з’являється нова техніка, препарати, які
успішно зі значною віддачею можна використовувати
для вирощування різних с.-г. культур, включаючи і
сафлор красильний.
Мета досліджень. Встановити вплив способу
сівби та регулятора росту Регоплант у вирощуванні
різних сортів сафлору красильного на урожайність і
якість насіння в умовах Західного лісостепу.
Матеріал і методика проведення досліджень.
Дослідження виконувались упродовж 2016–2017 років
працівниками філії кафедри рослинництва, селекції та
насінництва Подільського ДАТУ на базі СФГ «Оберіг»
(рис. 2). Закладка дослідів проводилась із дотриманням вимог наукової агрономії, викладених Б.А.
Доспєховим, В.Ф. Мойсейченко та В.О. Єщенко.
Облікова площа дослідної ділянки – 50 м2. Розміщення
ділянок – послідовне, повторність – чотириразова.
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Рис. 2 – Двострічковий посів (за типом Тwin row
( 19 х 38 х 19 см) (дослід Солоненка С.В.)

Дослідженнями передбачено виконання двох дослідів:
дослід 1 включає вивчення факторів: А – сорт
(Сонячний, Лагідний), В – спосіб сівби (суцільний рядковий (19 см); широкорядний (45 см (контроль)), за
типом Тwin row (19 х 38 х 19 см);
дослід 2 включає вивчення факторів: А – сорт
(Сонячний, Лагідний), В – спосіб застосування регулятора росту Вегоплант (без регулятора – (контроль),
обробка насіння+протруйник, обприскування рослин у
фазі стеблування).
Сівбу контрольного варіанта проводили сівалкою
СЗ-3,6, варіантів суцільної сівби та за типом Тwin row –
сівалкою СЗМ-3,6. Передпосівний обробіток проводили на глибину загортання насіння до 4 см, досліди
висівалися за температури ґрунту 3,8-40С, мінеральні
добрива вносились одночасно з висівом нормою
N16P16K16 (100 кг фізичної ваги). Облік насіння сафлору
красильного з дослідних ділянок проводили у фазі
повної стиглості прямим комбайнуванням комбайном
Claas Dominator 85.
Результати досліджень. Сафлор красильний –
культура ранньої сівби. Насіння починає проростати
вже за температури 2-30С, оптимальна температура
для отримання сходів – 6-80С. Біологічним вимогам
культури відповідає поступове підвищення температури, тому за ранніх строків сівби рослини отримують
стартовий потенціал, який реалізується впродовж
вегетаційного періоду і, як наслідок, – високопродуктивні посіви. Сходи сафлору красильного з’являються
як два сім’ядольні листочки. Період від сходів до
початку утворення розетки листків у наших дослідженнях в середньому за 2016-2017 роки тривав 13-14 діб.
На початку росту рослини формують 10-12 справжніх
листочків, цей період у наших дослідженнях тривав 9
діб. Після утворення розетки листків розпочинається
швидке формування та видовження стебла і галуження
рослини. Міжфазний період стеблування-галуження
за суцільного рядкового способу сівби тривав 21 добу,
за широкорядного і двострічкового – 22-23, тобто із
закладкою більшої кількості гілок цей період дещо
подовжується.
Бокові пагони сафлору продовжують галуження,
утворюючи пагони другого порядку, на яких формуються кошики. Міжфазний період галуження-бутонізація за сівби на 19 см складав 15 діб, а за сівби на 45
і (19 х 38 х 19 см) – 16-17 діб. Тривалість міжфазного

періоду бутонізація-цвітіння залежно від кількості рослин на одиниці площі коливалась в межах 19-21 добу.
Період цвітіння-дозрівання тривав 33-37 діб.
Сафлор красильний має кошики закритого типу,
тому рослини можна збирати після повного пожовтіння всієї рослини.
Із застосуванням регулятора росту рослин відмічено деяке скорочення тривалості окремих фаз і періодів
розвитку рослин і, як наслідок, вегетаційний період
тривав на 2-4 доби менше, ніж на контрольних варіантах.
Облік урожайності показав, що різниця встановлена насамперед у розрізі сортів. Приміром, урожайність сафлору красильного сорту Лагідний становила
8,23-13,6 ц/га залежно від року досліджень та способу
сівби, а сорту Сонячний – 11,7-15,4 ц/га (табл.1).
Таблиця 1 – Урожайність сортів сафлору красильного
залежно від способів сівби, ц/га (2016-2017 рр.)

Спосіб сівби (В)
Широкорядний (45 см) –контроль
Суцільний рядковий (19 см)
Тwin row (19 х 38 х 19 см)

Сорт (А)
Лагідний
Сонячний
рік
2016
2017 2016 2017
8,23
12,5
11,7
13,9
10,4
13,0
14,0
14,4
11,3
13,6
14,3
15,4

НІР05: 2016 - А – 0,13; В – 0,16
2017 - А – 0,21; В – 0,26

Щодо способів сівби, при вирощуванні обох сортів
спостерігалась аналогічна тенденція формування урожайності, тобто оптимальною була сівба за типом Тwin
row (19 х 38 х 19 см).
Двострічковий спосіб сівби сівалками Тwin уже
успішно використовується на інших культурах. Відомо,
що прибавку урожаю соняшника від 17,5 до 42,8 %, за
контрольної врожайності 18,5 ц/га, отримано в
Бобринецькому районі Кіровоградської області, прибавку сої від 28,6 до 39,0 %, за контрольної урожайності 16,5 ц/га, отримано в Олександрівському районі
цієї ж області. Такий результат, очевидно, є наслідком
оптимального розміщення рослин на полі, зниження
конкуренції за поживні джерела, через що збільшується ефективність використання ресурсів росту –
світла, води, поживних речовин як ґрунтовою частиною рослини – коренями, так і її наземною частиною.
Дослід 2 показав, що регулятор росту Регоплант
сприяв підвищенню врожайності насіння сафлору красильного обох сортів як за обробки насіння, так і за
обприскування рослин у фазі стеблування.
Максимальний показник урожайності 14,7 ц/га сорту
Сонячний отримано на варіанті з обприскуванням
посівів препаратом Регоплант, перевищення контролю на цьому варіанті складало 0,8 ц/га (табл.2).
Таблиця 2 – Урожайність сафлору красильного
залежно від застосування регулятора росту
Регоплант, ц/га (2016-2017 рр.)
Варіант (В)
Без регулятора (контроль)
Обробка насіння
Обприскування посівів

Сорт Лагідний (А) Сорт Сонячний (А)
2016
8,23
9,30
10,6

НІР05: 2016 – А – 0,13; В – 0,16;
2017 – А – 0, 16; В – 0,18
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2017
12,5
13,0
13,2

2016
11,7
13,1
14,2

2017
13,9
14,5
14,7
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Досліджувані сорти відносяться до різних типів
сафлору, вони сильно різняться за морфологічними
ознаками (висотою, наявністю (сорт Сонячний) чи відсутністю (сорт Лагідний) колючок на листках і обгортках кошиків, кількістю кошиків, розмірами листків і т.
ін.) і, як встановлено нашими дослідженнями, – за урожайністю насіння і технологічними показниками якості.
Маса 1000 насінин – це один із найважливіших технологічних показників, які у більшості культур прямо
пропорційно пов’язані з продуктивністю рослини.
Проте в порівнянні із рослинами сафлору красильного, вирощеними у зоні Степу, рослини нашої зони
характеризуються низькою масою 1000 насінин, але
більшою озерненістю, що в кінцевому результаті в
більшості випадків вирівнює урожайність сафлору красильного, отриману у різних зонах вирощування.
Отже, у сорту Лагідний маса 1000 насінин коливалась в межах 28,0–28,2 г, а у сорту Сонячний – від 31,4
до 35,4 г. (табл.3).
Таблиця 3 – Маса 1000 насінин сафлору красильного
залежно від способів сівби, г
(середнє за 2016–2017 рр.)

Сафлор красильний характеризується досить
високою лушпинністю, що становить проблеми для
процесу вичавлювання олії з насіння. За різними літературними джерелами, вміст лушпиння у насінні сафлору становить 50–68 %.

Сорт Лагідний (А)
Сорт Сонячний (А)
Спосіб сівби
(В)
фактично ± до контролю фактично ± до контролю

З рисунку 3 видно, що вміст лушпиння у насінні
сафлору сорту Сонячний був дещо вищим, порівняно
із сортом Лагідний, різниця коливалась в межах 1,21,9 %. Позитивним є те, що із застосуванням регулятора росту лушпинність насіння обох сортів зменшувалась, що свідчить про більшу виповненість насіння.
Найменший показник 51,8 % отримано у сорту сафлору Лагідний на варіанті із обприскуванням посівів препаратом Регоплант.
Висновок. Результати дворічних досліджень показали значну перевагу за урожайністю та технологічними показниками якості способу сівби сафлору за
типом Twin row (19 х 38 х 19 см) порівняно із суцільним
рядковим способом (19 см) та широкорядним (45 см).
Істотному підвищенню урожайності сприяв регулятор
росту Регоплант, коли застосовувався для обприскування рослин у фазі стеблування.

Широкорядн
ий (45 см)
(контроль)
Суцільний
рядковий
(19 см)
Twin row
(19х38х19 см)

28,0

-

34,0

-

26,1

- 1,9

31,4

- 2,6

28,2

0,2

35,4

1,4

V, %

13,6

Найбільш ваговите насіння сформувалось на посівах за типом Twin row (19 х 38 х 19 см), у сорту
Сонячний показник становив 35,4 грам, тобто з перевищенням контролю на 1,4, а у сорту Лагідний – 28,2,
що на 0,2 грама перевищує контрольний варіант.
У досліді із застосуванням регулятора росту різницю за масою 1000 насінин встановлено, насамперед, у
розрізі сортів: сорт Сонячний вирізнявся більш ваговитим насінням, за масою 1000 насінин він перевищував сорт Лагідний (табл.4).
Таблиця 4 – Маса 1000 насінин сафлору красильного
залежно від застосування регулятора росту
Регоплант, г (середнє за 2016–2017 рр.)
Варіант
Без регулятора (контроль)
Обробка
насіння
Обприскува
ння посівів
V, %

Сорт Лагідний

Сорт Сонячний

фактично ± до контролю фактично ± до контролю
24,8

-

30,4

-

28,0

3,2

33,0

2,6

28,9

4,1

35,8

5,4

15,7

Щодо впливу препарату Регоплант, то більш ефективним він виявився за обприскування посівів, перевищення контролю у сорту Лагідний склало 4,1, а у
сорту Сонячний 5,4 грам, що є досить істотним.
Варіаційний аналіз показав, що за показником
маса 1000 насінин встановлено певну мінливість по
варіантах, коефіцієнт варіації (V=15,7 %).
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Рис. 3 – Лушпинність різних сортів сафлору красильного залежно від способів застосування регулятора росту Регоплант, %
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Аннотация. Приведены результаты исследований
зависимости урожайности различных сортов сафлора
красильного от способов сева и применения регулятора роста Регоплант в условиях западной Лесостепи.
Исследованиями установлено, что лучший способ
сева исследуемых сортов сафлора красильного – по
типу Тwin row (19 х 38 х 19 см), с превышением урожайности контрольного варианта (ширина междурядий 45 см) на 1,1–3,0 ц/га. Применение регулятора
роста Регоплант в фазе стеблевания растений обеспечило превышение урожайности сортов сафлора:
Солнечный – на 0,8-2,5, Лагидный – на 0,7-2,3 ц/га.
Summary. It is shown the results of the research productivity dependence of different safflower varieties on
methods of sowing and growth regulator application Regoplant in the terms of Western Forest-steppes.
Research has found that the best way of sowing of studied safflower varieties is the type of twin row (19 х 38 х 19
сm), exceeding the yield control variant (45 cm row spacing) on 1,0- 3,0 q/ha. The use of growth regulator
Regoplant in phase of stemming has provided excess
yield of safflower varieties: Soniachny – by 0,8-2,5,
Lagidnyi – 0,7-2,3 q/ha.
Стаття надійшла до редакції 16 січня 2018 р.
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Легкодух І., завідувач лабораторії; Легкодух Н., старш. наук. співроб. (Південно-Українська філія УкрНДІПВТ
ім. Л.Погорілого)

Внесення добрив посівними
та ґрунтообробними машинами
За інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур передбачається внесення добрив у
декілька строків згідно з біологічними потребами рослин. У статті описані технології та способи внесення мінеральних добрив посівними та ґрунтообробними машинами, сучасні машини для внесення мінеральних та рідких
добрив під час сівби та підживлення зернових і технічних культур і тенденції їх розвитку.
Ключові слова: технологія, мінеральні добрива, посівні машини, ґрунтообробні машини, конструкція, робочі органи, випробування.
Постановка проблеми. За останні 30-50 років
вміст гумусу в ґрунтах сільськогосподарського призначення за оптимістичними прогнозами скоротився
на 30%.
Найбільш характерною зміною спеціалізації господарств є різке скорочення поголів'я худоби (особливо
великої рогатої худоби), а значить, і виробництва
гною. Це призвело до того, що в землі сільськогосподарського призначення почали менше вносити орга-

нічних добрив. Тому актуальним постає питання внесення та ефективного використання мінеральних добрив для підвищення врожайності та якості продукції
сільськогосподарського виробництва. Комплексне
мінеральне добриво на неугноєних полях діє, як правило, сильніше, ніж на угноєних.
Вирощуючи зернові та технічні культури, добрива
вносять у декілька строків згідно з біологічними потребами рослин.
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Мінеральні добрива можна вносити під основний
обробіток восени, давати в рядки під час сівби і підживлювати ними посіви в період вегетації. Повну
норму фосфорних і калійних добрив необхідно вносити під основний обробіток. Перенесення цих добрив
для осіннього чи весняного підживлення набагато знижує їхню ефективність.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Способи внесення добрив бувають різними, але
основним способом внесення мінеральних добрив під
сільськогосподарські культури вважається внесення
врозкид під оранку на зяб. Однак у цьому випадку добрива розміщуються в ґрунті занадто глибоко, змішуються з великим об'ємом ґрунту і утворюють значну
кількість важкодоступних сполук. Все це знижує
доступність поживних речовин рослинам, особливо в
початкові періоди зростання.
Через низку причин досить поширеним є внесення
добрив навесні під час передпосівної культивації.
Проте ефективність такого прийому досить низька,
оскільки основна маса добрив розміщується в поверхневому, часто пересохлому шарі ґрунту, поза зоною
діяльності кореневої системи рослин.
Одним з найбільш перспективних напрямків щодо
подальшого підвищення ефективності використання
добрив є локалізація їх у зоні активної діяльності кореневої системи. Крім того, локальне внесення туків
істотно знижує перехід поживних речовин добрив у
ґрунті в недоступну для рослин зону.
Багаторічними дослідженнями доведено, що
локально-стрічковий спосіб внесення туків під сільськогосподарські культури одночасно з висівом за
своєю ефективністю не тільки не поступається основному – під оранку на зяб, а й перевершує його.
Локально-стрічковий спосіб внесення забезпечує
вищий приріст врожаю, ніж внесення добрив восени
під оранку на зяб. За локально-стрічкового способу
внесення стрічки добрив завглибшки 10-12 см тягнуться на відстані 6-10 см по обидві сторони рядка.
Таке застосування добрив дає високий ефект і виключає можливість гноблення молодих рослин завдяки
високій місцевій концентрації солей у ґрунтовому розчині. Локально добрива можна вносити і однієї стрічкою, але приріст врожаю буде нижчим.
Для внесення можна використовувати сухі, рідкі,
прості або комплексні туки, обов'язково регулюючи в
них співвідношення N:Р (1:1,5). Вища ефективність
цього способу внесення обумовлена наближенням
добрив до коріння молодих рослин у період досить
активної здатності засвоєння поживних речовин.
Оптимізація доз добрив і співвідношення поживних
речовин у них грає першорядну роль у підвищенні
ефективності їх застосування. Найбільш прогресивним методом застосування добрив має стати внесення їх у дозах, які забезпечують отримання максимальної величини запрограмованого врожаю відповідно до
ґрунтово-кліматичних умов зони обробітку і правильного дотримання всіх вимог технології.
Ефективність дії добрив істотно зростає зі збільшенням зволоження ґрунту, тому необхідно поєднувати застосування добрив з прийомами накопичення
вологи.
Мета досліджень. Визначити основні технології та
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способи внесення мінеральних добрив під час сівби та
міжрядного обробітку у вирощуванні зернових та технічних культур сучасними посівними та ґрунтообробними машинами.
Виклад основного матеріалу. Для успішного
росту і розвитку культурні рослини потребують
достатнього забезпечення поживними речовинами
протягом усього періоду вегетації. При цьому вихідного вмісту поживних речовин у ґрунті зазвичай недостатньо, тож вносити підживлювальні елементи можна
у різні строки і різними способами. Основною метою
під час вибору строків та прийомів внесення добрив є
забезпечення найкращих умов живлення рослин протягом усього періоду вегетації і отримання найкращого ефекту використання поживних речовин у наступному врожаю. Початок і норми внесення мінеральних
добрив встановлюють у господарстві згідно з агротехнічними строками проведення робіт; норма внесення
визначається для кожного поля з урахуванням вирощуваної культури і наявності в ґрунті поживних речовин. В рамках агрономічних заходів існують чотири
способи внесення добрив: основне, передпосівне, під
час сівби і як підживлення.
Рідкі мінеральні та органічні добрива вносять як під
час основного та передпосівного обробітку ґрунту, так
і в період догляду за посівами сільськогосподарських
культур. Водний розчин аміаку вноситься тільки спеціальними машинами та пристроями на глибину 18 см
за оранки 8-12 см – під час культивації.
Основним з них зазвичай називають передпосівне
внесення. Під час сівби добрива можуть вноситися у
рядки, гряди чи міжряддя, а також існує можливість
проводити підживлення рослин протягом усієї подальшої вегетації.
Внесення добрив під час сівби
На полях Півдня України працюють сівалки вітчизняного виробництва для сівби зернових культур: Оріон
9,6, Алькор 7,5, Тавричанка 6, СЗ-5,4, і зарубіжного
виробництва – John Deere 750, John Deere 1895, John
Deere 1820, Challenger 9230, Great Plains, 3S-4000HDF,
Horsch АТD 18.35.
Пряма сівба просапних зернових та технічних культур проводиться сівалками точного висіву Вега-8,
Вега-12, Вега-16, УПС-8 виробництва ПАТ «Ельворті»,
розробленою сівалкою СП-8 (Весна-8) ТОВ НВП
«Херсонський машинобудівний завод» і сівалками
зарубіжного виробництва John Deere 7000, Challenger
8186 HFF, Romina 8та іншими.
У результаті проведених досліджень були отримані
показники роботи та технічні характеристики зернових
сівалок СЗ-5,4-06, Оріон 9,6, Challenger 9230, Horsch
АТД 18.35, John Deere 1820, John Deere 1895 та сівалок точного висіву УПС-8, Вега-8, Весна-8, СР-8, John
Deere 1720, Romina 8 в умовах експлуатації, дані яких
наведені в таблицях 1 і 2.
Аналізуючи результати досліджень, можна зробити
висновок, що практично всі сівалки можуть вносити
мінеральні добрива одночасно з висівом.
Внесення добрив під час висіву має найбільше значення для забезпечення рослин поживними речовинами саме на початку росту та розвитку і через це ще
носить назву стартове.
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Таблиця 1 – Технічні характеристики зернотукових сівалок
Марка сівалки
СЗ-5,406

Оріон9,6

Challeng
er 9230

Horsch
АТД
18.35

John
Deere
1820

John
Deere
1895

Робоча
ширина
захвату, м

5,4

9,14

9,14

9,14

8,0

9,1

Ширина
міжрядь, см

15,0

20,0

19,0

35,0

25,0

25,0

Показник

дводисковий дводис- дводис- сошник стрілчата дводисТип сошника (анкерковий
ковий «Duett»
лапа
ковий
ний)
Тип сошника дводисдля внесення ковий дводис- дводис- сошник
мінеральних (анкер- ковий
ковий «Duett»
добрив
ний)

однодисковий

однодисковий

Норма висіву
насіння, кг/га 5,0-350 0,5-400 2,5-400

2,0-350 2,0-400 2,0-400

Норма висіву
туків, кг/га

25-100

25-200

25-200

25-250

20-250

20-250

Місткість
насіннєвих3
бункерів, м

1,02

5,82

5,27

6,30

4,90

4,90

Місткість
тукових бункерів, м3

0,447

4,42

3,46

4,20

3,20

3,20

Кількість
секцій
бункера, шт

2

2

2

2

3

3

Місце внесення добрив у рядок

у рядок

нижче у рядок
у рядок горизонміжту висіву та
ряддя
на 4 см

Рис. 1 – Сівба з внесенням стартової дози добрив зернотуковими сівалками та посівними комплексами

у рядок
та міжряддя

Таблиця 2 – Технічні характеристики сівалок точного висіву
Рис. 2 – Сівба з внесенням стартової дози добрив просапних
культур сівалками точного висіву

Марка сівалки
Показник

УПС-8

Вега-8

Весна-8

СР-8

John
Deere
1720

Romina 8

Робоча
ширина
захвату, м

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

Ширина
міжрядь, см

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

Тип сошни- полозо- дводиска
подібний ковий

дводис- полозо- дводисковий подібний ковий

дводисковий

Тип сошника для внесення міне- анкерний дисковий дисковий анкерний дисковий дисковий
ральних
добрив
Місце внесення добрив

в міжряддя

в міжряддя

в міжряддя

в міжряддя

в міжряддя

в міжряддя

Норма висіву туків,
20-200
кг/га

25-250

25-250

25-250

20-250

20-250

Місткість
насіннєвих
бункерів, м3

0,412

0,412

0,512

0,48

0,50

0,480

Місткість
тукових
бункерів, м3

0,64

0,68

1,32

0,72

0,84

1,20

Кількість
бункерів
для внесення добрив,
шт

4

4

2

4

4

2

Проводиться таке підживлення додаванням невеликої дози добрива одночасно з висівом до рядків.
Внесення добрив під час сівби має бути розраховане так, щоб його вистачало рослині лише на 1-2 тижні
після проростання, після чого рослина повинна була б
далі розвивати кореневу систему і проростати у глибші шари ґрунту у пошуку поживних речовин.
Зі свого боку відкладання насіння у рядку разом з
добривами пов’язане з іншою небезпекою. Добрива у
гранулах мають високу концентрацію, через що паросток рослини може отримати хімічні опіки. Отже, бажано укладати добрива і насінням не разом, а поряд,
трохи відокремлено.
Провідні виробники сільськогосподарської техніки
вирішують цю проблему кількома способами.
Посівні комплекси комплектуються двосекційними
або трисекційними бункерами.
На посівних комплексах з наральниковими сошниками, крім безпосереднього внесення стартової дози
добрив у засіяний рядок можливе внесення добрив під
смуги посіву. Для цього компанія «Horsch» розробила
сошник Duett, який одночасно зі смуговою сівбою вносить рідкі або гранульовані добрива на 4-5 см нижче
горизонту висіву.
На посівних комплексах з шириною міжрядь понад
20 см як з дисковими, так і наральниковими сошниками можливе застосування дискового сошника для

№ 2 (101) лютий 2018 р.

36
міжрядного внесення добрив. Дискові сошники монтуються на передніх рядах рами під кутом 5 град. Таке
розміщення забезпечує якісне закривання рядка ґрунтом.

вітчизняного виробництва: ПАТ «Ельворті» типу КРНВ
та ТОВ «Велес – Агро Лтд» типу КМ.
За результатами проведених досліджень були
отримані показники роботи та технічні характеристики
культиваторів для міжрядного обробітку ґрунту КРНВ8,4, КРНВ-5,6, КМ-5,6, які наведені в таблиці 3.
Таблиця 3 – Технічні характеристики культиваторіврослинопідживлювачів
Показник
Робоча ширина
захвату, м
Ширина міжрядь, см
Тип сошника
для внесення
мінеральних
добрив

Рис. 3 – Сошник Duett

Дискові сошники
застосовуються
також на сівалках
точного висіву просапних культур, які
використовуються
для сівби за нульовою та мінімальною
технологією
обробітку ґрунту.
Дискові сошники Рис. 4 – Дисковий сошник для внедля внесення доб- сення мінеральних добрив у міжряддя
рив
виготовляє
фірма «John Deere»,
а
вітчизняним
виробником таких
сошників є ПАТ
«Ельворті»
(м.
Кропивницький).
На
просапних
сівалках з традиційним
обробітком
ґрунту
застосо- Рис. 5 – Наральниковий сошник для
вуються наральни- внесення мінеральних добрив у міжряддя під час сівби
кові сошники.
Внесення добрив як підживлення
Підживлення рослин протягом вегетації проводять
як доповнення до основного та одночасного з висівом
удобрення задля покращення живлення рослин за
несприятливих погодних умов або під час найбільшої
потреби у відповідних поживних речовинах.
Підживлення
кукурудзи та соняшника
проводять
культиваторамирослинопідживлювачами.
Для догляду за Рис.6 – Підживлення соняшника кульпосівами застосо- тиватором-рослинопідживлювачем
вують суху і рідку КРНВ-8,4 гранульованими мінеральними добривами
підгодівлю.
На полях Півдня України працюють культиватори
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Місце внесення
добрив
Спосіб внесення
добрив
Норма внесення добрив,
кг/га (л/га)
Об’єм тукових
бункерів,3 (бака)
м
Кількість бункерів для внесення добрив, шт

Марка культиватора
КРНВ-8,4

КРНВ-5,6

КМ-5,6

8,4

5,6

5,6

70,0

70,0

70,0

дводисковий, наральниковий
наральниковий наральниковий
у міжряддя

у міжряддя

у міжряддя

стрічковий

стрічковий

стрічковий

25-250

20-300

25-250

0,576

0,80

0,416

12

1

8

Найефективніше
раннє підживлення
(перше),
відразу
після формування
густоти сходів, тобто
перед
початком
інтенсивного поглинання
рослинами
азоту. Запізнення з
підживленням знижує його ефектив- Рис.7 – Наральникові сошники для
внесення мінеральних добрив
ність, особливо в
у міжряддя під час підживлення
районах нестійкого
та недостатнього зволоження. Добрива вносять
у міжряддя на відстані до
5 см від рослини на глибину до 12 см, забезпечуючи їхній рівномірний
розподіл.
Зараз на ринку добрив
з'явилося
нове
Рис. 8 – Диски-розпушувачі
суперефективне добриво для внесення мінеральних добКАС. Воно використову- рив у міжряддя під час підживється як для поверхнево- лення та перемішування їх з
ґрунтом
го, так і рядкового підживлення, культиваторами КРН.
Виробники культиваторів сприйняли це
як поштовх до удосконалення своєї продукції, для пристосування
її до вимог ринку. Рис. 9 – Культиватор-рослинопідЗавдяки укомплекту- живлювач КРН-5,6 з пристроєм
ванню КРН навісними
для внесення рідких добрив
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підживлювачами з'явилася можливість прикореневого
підживлення карбомідно-аміачною сумішшю. У комплект пристрою для внесення рідких добрив входить
бак на 800 л, виготовлений з хімічно стійкого поліетилену, насос для створення тиску в системі та комплект
стійких до з'єднань аміаку трубопроводів і підживлювач на переобладнання КРН для внесення рідких мінеральних добрив, а також ґрунтових пестицидів.
Висновки. Внесення добрив посівними та ґрунтообробними машинами суттєво підвищує врожайність і
якість вирощуваної сільськогосподарської продукції та
знижує затрати праці на одиницю продукції, оскільки
операція внесення добрив поєднується з сівбою чи
міжрядним обробітком. Виробники сільськогосподарської техніки удосконалюють способи внесення
добрив, максимально пристосовуючи машину до
особливостей вирощуваної культури, застосовуючи
робочі органи та технології внесення, які б сприяли
найкращому засвоєнню рослинами поживних речовин.
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Аннотация. При интенсивных технологиях выращивания сельскохозяйственных культур предусматривается внесение удобрений в несколько сроков
согласно биологическим потребностям растений. В
статье описаны технологии и способы внесения
минеральных удобрений посевными и почвообрабатывающими машинами, современные машины для
внесения минеральных и жидких удобрений при посеве и при подкормке зерновых и технических культур и
тенденции их развития.
Summary. Top-dressing in a few terms according to
the biological necessities of plants is envisaged while
growing crops with intensive technologies. In the article
the technologies and methods of applying of mineral fertilizers by soil cultivating machines sowing, modern
machines for applying mineral and liquid fertilizers during
sowing and dozing of grain and technical crops and their
trends progress are described.
Стаття надійшла до редакції 10 серпня 2017 р.

Методи досліджень і вимірювальні прилади
УДК 629.114.2.001.4:631.7

Іваненко І., завідувач відділу, Карпенко А., інженер (УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого)

Навісний відбірник зразків ґрунту
Проведено аналіз конструкцій і компонувальних схем технічних засобів відбору ґрунтових зразків для моніторингу стану ґрунтів. Створений технічний засіб забезпечує відбір зразків ґрунту з глибини до 100 см та перенесення індивідуальної проби в контейнер для формування змішаної проби.
Він складається з рами, бака, гідророзподільника, гідропривода, забірника зразків ґрунтів, сидіння, ящика
для зберігання зразків ґрунту, покажчика глибини відбору проби. Відбірник зразків ґрунту навішується на трактор МТЗ-80 і приводиться від вала відбору потужності трактора.
Ключові слова: моніторинг стану ґрунту, технічні засоби відбору проб, бур, змішана проба ґрунту, енергозасіб.
Вступ. Одним із шляхів зниження навантаження на
навколишнє середовище є практичне застосування
добрив у розрізі оптимізації живлення рослин відповідно до запасів поживних речовин у ґрунті.
Використання сучасних технічних засобів дає нові
можливості для забезпечення рослин необхідними
елементами живлення. Розроблені технології внесення добрив передбачають наявність трактора, оснащеного комп'ютером, сенсором орієнтації за глобальною
системою місцеположення і високоточного багатока-

нального агрегата для розсівання добрив [1].
Розподіляють добрива по полю на основі електронних
карт вмісту елементів живлення та умов зволоження.
Кожен контур, який відрізняється від сусідніх за
наявністю елементів живлення і рельєфу, одержує свої
дози добрив.
Постановка проблеми. Великою проблемою в
питаннях практичного застосування добрив є строкатість родючості ґрунту, обумовлена природним станом ландшафту і загострена нерівномірним внесен-
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ням добрив. Особливої актуальності з огляду на це
набуває швидке та дешеве визначення стану ґрунту в
конкретних ділянках поля, що неможливе без наявності високопродуктивного технічного засобу для взяття
зразків ґрунту та реєстрації точок відбору ґрунту .
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Ведення господарства відповідно до потенціалу кожної окремої ділянки вимагає наявності точних базових
даних про реальний стан ґрунту: запаси поживних
речовин, кислотність, вміст гумусу та інших показників
[2,3]. Основним методом встановлення реального
стану ділянки є агрохімічний аналіз.
Проте важливу роль у встановленні потенціалу
ділянки грає не лише якість проведення аналізу, а й
якість відбору ґрунтових зразків, оперативність та
затрати, пов’язані з їх відбором.
Наявні технології відбору ґрунтових зразків розраховані на широке застосування ручної праці, тому
мають низьку продуктивність та високі затрати праці.
Для підвищення продуктивності операції останнім
часом низкою фірм розроблено та виготовлено гаму
мобільних пробовідбирачів на базі різноманітних
енергозасобів. Загальними рисами цих агрегатів є
автономна енергетична система, гідравлічна система
приводу робочого органу, набір змінних робочих органів для різних глибин відбору зразків. Для визначення
тенденцій розвитку конструкцій нижче надаються
характеристики найбільш характерних представників
таких машин.
Автоматизований пробовідбірник WINTEX 1000 [4]
(рис. 1) розрахований на відбір однорідних проб ґрунту. Глибина може регулюватися від 10 см до 30 cм.

Робочі органи приводяться в дію гідравлічною
системою. Продуктивність гідравлічного насоса - 7.5
л/хв. за тиску 75 – 100 барів. Насос приводиться в
роботу електродвигуном, який живиться від бортової
мережі автомобіля 12 В, сила струму – 14 ампер,
потужність 250 Ватів.
Механізований
пробовідбірник BIG
BEAR (рис. 2) на базі
енергозасобу
YAMAHA обладнаний
додатковим
генератором з приводом від двигуна
внутрішнього згоряння, ґрунтовим
буром та піднімаль- Рис. 2 – Механізований пробовідбірник BIG BEAR
ним пристроєм з
електроприводом. З додаткового обладнання він комплектується холодильником та контейнерами для проб, ручним
буром для відбору проб з глибини до 90 см.
Гідромеханічний бур виробництва
Janssen
Soiltest
Messung Bodenproben Technik
[5] (рис. 3) розрахований для
відбору ґрунтових зразків з
глибини до 60 см. Він обладнаний тростинним буром і приводиться в дію гідроциліндром. Рис. 3 – Гідромеханічний
Індивідуальна гідросистема
бур Janssen Soiltest
обладнана гідронасосом, який Messung Bodenproben
Technik
приводиться в дію електродвигуном.
Гідромеханічний пробовідбірник ССС 2000
(рис 4, 5) призначений для відбору ґрунтових зразків з
глибини до 30 см. Обладнаний спіральним буром, контейнером для збору вилученого ґрунту, підіймальним
механізмом та пристроєм для пакування проб. Привод
робочих органів здійснюється від індивідуальної гідросистеми та додаткового двигуна внутрішнього згоряння.

Рис. 1 – Автоматизований пробовідбірник Wintex 1000

Проби відбираються за допомогою спеціально
спроектованого бура, який поєднує поступальний рух
углиб ґрунту та обертальний рух по спіралі, зменшуючи тим самим навантаження на механізм і забезпечуючи високу швидкість відбору проб.
Об’єм бура дозволяє за 10-14 відборів формувати
змішаний зразок необхідної для лабораторного аналізу кількості ґрунту (близько 500 г). Зразки ґрунту автоматично поміщаються в контейнер, який потім відправляється в лабораторію.
Всіма операціями можна керувати з водійського
сидіння (у випадку, коли він вмонтовується на ATV типу
Honda TRX 450 FE Foreman). WINTEX 1000 може також
встановлюватися і на інші автомобілі, зокрема широко
розповсюджені в Україні типу «Нива» та «УАЗ». У цьому
випадку необхідно після 10 відборів виходити з машини, змінювати контейнер з ґрунтом.
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б)

Рис. 4 – Гідромеханічний пробовідбірник ССС 2000: а) початок
відбору проби; б) вивантажування проби ґрунту.

Пробовідбірник NITRAT-RUNNER (рис. 5) комплек-
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тується буром для відбору
проб на глибину до 90 см.
Технологічний процес виконується
гідроциліндром,
який забезпечує рух бура у
вертикальній площині, та гідромотором, який забезпечує
обертальний рух бура безпосередньо перед витягуванням, і витягує його практично з будь-якого ґрунту. Рис. 5 – Гідравлічний пробовідбірник N-RUNNER
Бур може монтуватись і на
інших транспортних засобах.
Обслуговується пробовідбирач одним спеціалістом.
Пробовідбірник
BORG900 (рис. 6) застосовується
для відбору ґрунтових зразків
з глибини до 120 см.
Технологічно він виконаний
за схемою приводу робочого
органу від гідросистеми
енергозасобу.
Обертання
бура здійснюється від мотора
з гідроударним механізмом, Рис. 6 – Гідравлічний прощо дозволяє без утруднень
бовідбірник BORG-900
проводити відбір зразків на
ущільнених та кам’янистих ґрунтах. Піднімається та вилучається
бур з ґрунту силовим гідроциліндром.
Електромеханічний пробовідбірник виробництва FRITZMEIER
[6] (рис. 7) дозволяє відбирати
зразки ґрунту з глибини до 100
см. Механізм бура приводиться в
рух електроударним молотком з
частотою ударів щонайменше
2000 ударів/хв.
Гідравлічний пробовідбірник
S-191285 (рис. 8) складається з
гідроциліндра двосторонньої дії, Рис. 7 – Електромеханічний пробовідбірприєднаного до гідросистеми
ник виробництва
трактора, і є найпростішим за
Fritzmeier
конструкцією.
Керують пробовідбирачем з місця
оператора.
Гідромеханічний
пробовідбирач
HOPEG (рис. 9) приводиться в дію від
гідросистеми трактора. Керують технічним
засобом
електроклапанами з Рис. 8 – Гідравлічний пробовідбирач
S-191285
місця тракториста.
Його розміщення з правого боку енергозасобу в зоні
видимості тракториста дає можливість візуально контролювати технологічний процес. Пробовідбірник
обладнаний гвинтовим буром завдовжки 90 см із
системою очищення.
Пробовідбірник CONCORD-2000 (рис. 10) може

застосовуватись на
будь-якому ґрунті,
може монтуватись
на інших транспортних засобах.
Керування
виконанням усіх функцій
здійснюється
з
робочого
місця
спеціаліста.
Гідравліка пробовідбірника повні- Рис. 9 – Гідромеханічний пробовідбистю приводиться
рач HOPEG
від власного незалежного бензинового двигуна потужністю 6,5 к. с.

Рис. 10 – Гідромеханічний пробовідбірник CONCORD-2000

Гідромеханічний
пробовідбірник BPEG
60 «Profi» (рис. 11) має
індивідуальну гідросистему з приводом від
ВВП енергозасобу,
гвинтовий бур довжиною 60 см, систему
очищення бура та
магазин на 6 проб.
Гідромеханічний
п р о б о в і д б і р н и к Рис. 11 – Гідромеханічний пробовідбірник BPEG 60 «Profi»
G E O C O R - 9 0 0
(рис. 12) розрахований на відбір проб з
глибини до 100 см.
Має
індивідуальне
енергозабезпечення
та гідравлічний привід
робочого органу.
Відома також автоматизована система
відбору
ґрунтових Рис. 12 – Гідромеханічний пробозразків POWER PROBE
відбірник GEOCOR-900
9630
виробництва
фірми «American Falls» [7] (рис. 13), що виготовлена на
базі легкового автомобіля. Пробовідбірник може в
автоматичному режимі відібрати до 25 проб на глибину до 61 см, при цьому затрачувати до 10-12 секунд на
один відбір.
В Україні промислових аналогів немає. В
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого раніше розроблено
макетний зразок пробовідбірника на базі 4-колісного
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мотоцикла ММТ-350 (рис. 14). Бур може брати проби
будь-якого ґрунту на глибину до 40 см. Пробовідбирач
обладнаний знаряддям для транспортування проб,
оснащений навігаційним обладнанням для визначення
координат точок відбору проб і картографування сільськогосподарських угідь. Як показали випробування,
він має суттєві недоліки, а саме: незручність для оператора під час переїзду до наступної точки вимірів,
низьку прохідність на зораних полях, неможливість
відбору проб з більшої глибини.

Рис. 13 – Автоматизована система відбору грунтових зразків
Power Probe 9630 виробництва “American Falls”

Отже, проведений
аналіз зразків механізованих пробовідбирачів дає змогу виділити характерні особливості їхньої будови.
Як правило, кожен
технічний засіб є
автономним і використовує енергозасіб
лише як базу для
виконання
транс- Рис. 14 – Макетний зразок пробопортних
функцій. відбірника на базі 4-колісного мотоцикла ММТ-350 виробництва
Більшість пробовідУкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого
бірників
обладнані
індивідуальним двигуном внутрішнього згоряння для
обслуговування гідравлічної чи електричної системи.
Досить розповсюджена схема пробовідбірників, які
мають індивідуальну гідравлічну систему з приводом
від ВВП енергозасобу. Як правило, такі схеми агрегатуються з тракторами різних класів.
У процесі огляду не встановлено переваг електричної схеми приводу робочих органів пробовідбірників.
Така схема приводу характерна для технічних засобів
відбору ґрунтових зразків з глибин до 30 см.
Вилучення ґрунтової проби з більшої глибини вимагає
значних енергетичних затрат, особливо на важких за
механічним складом ґрунтах. Такі пробовідбірники
обладнуються гвинтовим буром та мають систему
примусового заглиблення.
Більшість технічних засобів обладнані гідравлічною
системою приводу робочих органів. Такі системи
мають силові гідроциліндри, які виконують процес
опускання робочого органу та піднімання з вилученням відібраного зразка. Для роботи на глибинах більше 30 см пробовідбірник обладнується гідромотором
для обертання робочого органу. Така схема обумовлена наявністю на більшості ґрунтів так званої «підплуж-
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ної підошви» – шару ущільненого ґрунту, розміщеного
на глибині приблизно 40 см, та необхідністю зниження
затрат енергії під час вилучення зразка зі значної глибини.
Такі пробовідбірники комплектуються, як правило,
циліндричним буром, зрідка гвинтовим.
Одним з різновидів такої схеми є обертання
робочого органу гідромотором, а рух «вгору-вниз» –
гвинтовим механізмом подачі, який теж приводиться
гідромотором. Така схема є найбільш оптимальною з
точки зору технології, але найбільш складною та ненадійною.
Особливу увагу слід приділити робочим органам
для відбору зразків. Найбільш поширеними є гвинтові
бури. Для них характерні певні параметри різального
краю та спіралі, які дозволяють надійно утримувати
ґрунт. Такі бури дозволяють працювати на кам’янистих
ґрунтах. Проте вони неефективні для відбору легких за
механічним складом ґрунтів, зокрема, з високим вмістом піску. Як правило для виготовлення таких бурів
використовують спеціальні сплави, які мають високу
механічну стійкість, зокрема високовуглецеві сталі,
сплави карбіду, вольфраму та ін., тому вони є надзвичайно дорогими.
Певна частина пробовідбірників обладнується
циліндричними бурами, які мають твердосплавний
різальний край спеціальної форми, що дає можливість
утримувати відібраний ґрунт всередині бура. Такі
робочі органи не вимагають обертання для здійснення
процесу, тому такий відбірник значно простіший за
конструкцією.
Мета досліджень. Підвищення продуктивності та
зниження трудомісткості відбору зразків ґрунту для
моніторингу стану ґрунтів.
Результати досліджень. Для реалізації вищенаведених завдань та виходячи з аналізу існуючих зразків механізованих пробовідбірників, спеціалістами відділу науково-експериментальних досліджень та створення технічних засобів УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
розроблений відбирач зразків ґрунту ВЗГ-1 [8,9], який
складається з таких основних частин (рис. 15): рами 1,
бака 2, гідророзподільника у зборі 3, опори проміжної
4, гідропривода 5, забірника зразків ґрунту 6, сидіння
7, блока тари 8, ящика для зберігання зразків ґрунту 9,
ящика для зберігання записів 10, щитка захисного 11,
покажчика глибини відбору проби 12.
Усі вузли відбірника зразків ґрунту змонтовані на
рамі, виготовленої з поздовжніх труб, плити, а також
кронштейнів для навішування вищевказаних вузлів.
Відбирач зразків ґрунту навішується на трактор
типу МТЗ-80 (МТЗ-82) і приводиться в дію від вала відбору потужності (ВВП). Обертання ВВП передається
через проміжну опору (4) і клинопасову передачу на
насос НШ-32 гідропривода (5), який виробляє потік
масла високого тиску і через рукави високого тиску
приводить в рух шток гідроциліндра, на кінці якого
встановлений забірник зразків трубчастої конструкції
(6). При цьому масло забирається із бака масляного
(7), обладнаного фільтром грубої очистки та покажчиком рівня масла.
Керування процесом відбору проби (висовування
штока гідроциліндра і його втягування) виконується
гідророзподільником (3), до складу якого входить роз-
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подільник Р-80, гідроарматура та ручка-важіль.

а)
б)
Рис. 15 – Загальний вигляд відбірника зразків ґрунту ВЗГ-1:
(а) - вигляд ззаду; б) – вигляд спереду

Весь процес відбору зразків ґрунту виконується
оператором. Його сидіння (8) обладнане поручнями,
повертається на осі та регулюється по висоті.
Відібрані зразки ґрунту оператор складає у ящик
для зберігання зразків (9), а всі записи про відбір зразків можна зберігати у ящику для зберігання записів
(10).
Гідроциліндр і рукави високого тиску закриті щитком захисним (11). Глибина відбору зразка ґрунту
відслідковується за покажчиком глибини (12), планка
якого ковзає по шкалі вимірювань.
Бак для масла об’ємом 30 л навішується на раму
збоку трактора, має заливну горловину з пробкою та
покажчик рівня масла, обладнаний фільтром грубої
очистки масла та з’єднується з іншими агрегатами гідросистеми
рукавами
високого
тиску.
Гідророзподільник та гідропривід кріпляться до плити
рами збоку трактора.
До складу гідропривода входить насос НШ-32,
опора гідропривода, яка складається з двох корпусів,
вала, шківа і двох підшипників. Гідропривід приводиться в рух через клинопасову передачу від шківа проміжної опори. Натяг клинового паса регулюється за допомогою гвинта, який рухає плиту натяжну. Потік масла
від гідронасоса НШ-32 надходить через рукав високого тиску до гідророзподільника.
Забірник зразків ґрунту
(рис. 16) являє собою трубку із
зовнішнім діаметром 33 мм,
внутрішнім діаметром 29,5 мм,
верхній кінець якої різьбою
з’єднаний з шарніром, який
кріпиться до штока гідроциліндра і фіксується пальцем
діаметром 10 мм. На нижньому
кінці трубки припаяний наконечник, його зовнішній діаметр
– 35 мм, а внутрішній – 26 мм.
За таких умов стінка отвору у
ґрунті відтискується від стінки
трубки і грунт не налипає на її
поверхню, а сам зразок ґрунту Рис. 16 – Забірник зразвиходить меншим за внутріків ґрунту

шній діаметр трубки і вільно випадає із трубки.
Для забору зразка ґрунту трубка відводиться оператором від щитка захисного, де вона тримається у
фіксаторах, і повертається вертикально вниз.
Одночасно шарнір замикається на фіксатор і забірник
буде готовим до втискування його в грунт. Після виймання забірника з ґрунту за допомогою гідроциліндра
трубка відводиться вгору так, щоб висипати зразок у
тару через верхню частину трубки.
Тара для збору зразків підводиться на важелі під
трубку. Водночас вибирається одне із відерець повертанням диска у необхідне положення. Положення кожного відерця фіксується за допомогою підпружиненої
кульки, яка входить в лунку на осі.
Процес відбору зразків
проходить так (рис. 17):
підійшовши до точки відбору та зупинивши трактора,
оператор встановлює бур у
робоче положення і проводить заглиблення бура на
необхідну глибину та його
підіймання, маніпулюючи
відповідними
важелями
розподільника. По завершенні робочого ходу оператор відкриває замок бура та
переводить його в транспортне положення, одно- Рис. 17 – Загальний вигляд
часно підводячи під нього розробленого навісного проконтейнер для проби. Після бовідбірника під час роботи
(вигляд ззаду трактора)
завершення пакування відібраної проби оператор подає сигнал для переїзду до
наступної точки відбору. Для управління агрегатом
(планування маршрутного ходу та точок відбору зразків) використовується попередньо розроблена бортова система управління роботою пробовідбірника (рис.
18). Основні технічні параметри відбірника зразків
ґрунту ВЗГ-1 представлені в таблиці 1.
Таблиця 1 – Основні технічні параметри відбірника
зразків ґрунту ВЗГ-1
№
п/п

Найменування показника

Значення показника

1

Спосіб агрегатування

2

Споживана потужність, кВт
Номінальні оберти на приводі
гідронасоса, об/хв.
Тип гідронасоса
Тип гідророзподільника
Робочий об’єм гідробака, л
Робочий хід забірника зразків
ґрунту, мм
Діаметр зразка ґрунту, мм
Габаритні розміри, мм
- висота
- ширина
- довжина
Маса, кг

Триточкова навіска трактора
типу МТЗ-80 (82)
12

3
4
5
6
7
8
9
10

1200
НШ-32
Р-80
30
1000
26
2542
1212
1225
700

Випробуваннями на дослідному полі УкрНДІПВТ ім.
Л. Погорілого встановлено, що розроблений пробовідбирач задовільно виконує технологічний процес.
Час відбору одного зразка (зупинка, переведення
бура з транспортного в робоче положення, робочий
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хід, видалення зразка ґрунту, переведення в транспортне положення, початок руху) становить 45-60 с.

Рис. 18 – Загальний вигляд бортового комплексу управління під
час відбору проб ґрунту

Висновки.
1. Значного підвищення в (1,5...3) рази продуктивності праці моніторингу ґрунтів можливо досягти,
застосовуючи механізовані та автоматизовані технічні
засоби відбору проб.
2. Побудова карт полів за вмістом основних елементів живлення рослин дозволить підвищити урожайність основних культур завдяки збалансуванню вмісту
поживних речовин в ґрунті, знизити витрати палива та
мінеральних добрив.
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Аннотация. Проведен анализ конструкций и компоновочных схем технических средств отбора грунтовых образцов для мониторинга состояния почв.
Созданное техническое средство обеспечивает
отбор образцов почвы с глубины до 100 см и перенесение индивидуальной пробы в контейнер для формирования смешанной пробы.
Он состоит из рамы, бака, гидрораспределителя,
гидропривода, отборщика образцов почвы, сиденья,
ящика для хранения образцов почвы, датчика глубины
отбора пробы. Отборщик образцов почвы навешивается на трактор МТЗ-80 и приводится от вала отбора
мощности трактора.
Summary. The analysis of structures and layout
schemes of technical means for selection of soil samples
for monitoring the soils state was carried out. The developed technical means provides the selection of soil samples from a depth of up to 100 cm and the transfer of an
individual sample into a container to form a mixed sample.
It consists of a frame, a tank, a hydraulic distributor, a
hydraulic actuator, a sampler of soil specimens, a seat, a
drawer for storing soil samples, a sampler depth indicator. The sampler of soil specimens is attached to the tractor MTZ-80 and is driven from the tractor's power take-off
shaft.
Стаття надійшла до редакції 26 серпня 2017 р.
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Обладнання для резервування
електрозабезпечення у фермерських
господарствах
У статті наведена інформація про обладнання для резервування електрозабезпечення в сільській місцевості
та електрозабезпечення виконання робіт в польових умовах. Описані дизельні, бензинові і навісні тракторні
генератори фірми «FOGO», які постачаються на ринок України ТОВ «Агроресурси». Генератори конструкції
канадської фірми «FOGO» виробляються в Польщі, у місті Вільковіце.
Ключові слова: резервування електрозабезпечення, електрогенератори, фірма «FOGO», ТОВ
«Агроресурси», фермерські господарства.
Вступ. Нині часто через негоду фермерські господарства залишаються без енергопостачання.

Приміром, 23 червня 2017 року негода залишила знеструмленими 160 населених пунктів Львівської обла© Мінаєв Б. 2018
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сті. Через 3 дні постраждало електропостачання ще у
32 населених пунктах Хмельницької області, 32 – у
Черкаській і 22 – у Вінницькій.
Як наслідок, у тваринництві виникла шокова ситуація, бо все працює на електриці: освітлення, насоси,
транспортери, калорифери, холодильники, бойлери,
доїльні установки. Аналогічна ситуація і в птахівництві,
де найвищий рівень механізації, на току, де техніка
працює на електродвигунах. Припиняється очищення,
сортування, сушіння. Якість вологого зерна без вентиляції псується, йому загрожує самозігрівання, загроза
наростає з кожною годиною. У сховищах зменшується
термін допустимого зберігання продукції.
З огляду на це, заслуговують на увагу електрогенератори FOGO, які пропонує фермерам України ТОВ
«Агроресурси». Нижче наводиться опис і технічні параметри цього обладнання.
Основна частина. Компанія FOGO розташована в
Польщі (м. Вільковіце) і займається виключно виробництвом дизельних, бензинових і тракторних навісних
генераторів. На генераторах FOGO використовуються
якісні комплектувальні.

доставки
сільськогосподарського агрегата з
поля до майстерні.
Для електрозабезпечення
виконання різних
робіт в польових
умовах
ТОВ
«Агроресурси»
Рис. 2 – Електрогенератор зі зварним
пропонує дев’ять модулем з приводом від ВВП трактора
моделей навісних
генераторів потужністю від 12 до 52,4 кВт і більше
п’ятдесяти моделей стаціонарних дизельних генераторів потужністю від 12 до 2000 кВт.
Генератори Агровольт – це високоякісна сертифікована європейська техніка. Усі деталі виробляються
бездоганно на високоточному обладнанні. Агрегати
комплектуються лише деталями від кращих виробників з дотриманням найвищих стандартів якості.
Генератори Агровольт створені фірмою «FOGO» спеціально для використання в сільському господарстві.
Вони сумісні з будь-якими видами тракторів.
Електрогенератори навішуються на тракторах потужністю більше 40 к. с.
Електростанції зі зварювальним модулем фірма
«FOGO» виробляє трьома модифікаціями: FH 8220 W і
FH 8220 WE номінальною потужністю 3,4 кВт, FV 11300
WTE – 4,0 кВт.
Висновок. ТОВ «Агроресурси» пропонує радикальне рішення для електрозабезпечення фермерських господарств на випадок відсутності енергії в мережі.

Рис. 1 – Електрогенератори фірми FOGO

Особливо ефективні для роботи в сільській місцевості навісні електрогенератори з приводом від ВВП
трактора:
- на трактори класу 1,4 (МТЗ-80) і вище підійде
будь-який із генераторів: 12 кВт, 14,4 кВт, 17,6 кВт,
21,6 кВт, 30,4 кВт;
- на трактори класу 3 (Т-150) підійдуть генератори
33,6 кВт, або 52,4 кВт.
Генератори дають напругу 380В та 220В з частотою
50 Гц і використовуются для живлення будь-якого
електрообладнання, зокрема:
- на зернотоку застосовують генератори від 14,4
кВт для роботи зернометачів, сепараторів зерна,
очисних машин, протруювачів насіння;
- на фермах та свинарниках застосовують генератори від 21,6 кВт для живлення доїльних установок,
оходжувачів, вакуумних насосів, кормороздавачів
тощо;
- на птахофермах та для забезпечення електроенергією населених пунктів використовують генератори від 30,4 кВт.
Навісні електрогенератори значно дешевші від стаціонарних.
Особливо ефективним для фермера є електрогенератор зі зварним модулем з приводом від ВВП трактора (рис. 2) у разі складної поломки рами агрегата в
польових умовах, коли виключається можливість
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Техніка з Європи для аграрія
У статті наведена інформація про обладнання фірм «Farmet» (Чехія), «Pronar» (Польща) і «Bondioli & Pavesi»
(Італія), яке постачається на ринок України. Це обладнання для переробки олійних культур від фірми «Farmet»,
причепи виробництва фірми Pronar та елементна база, яку випускає фірма «Bondioli & Pavesi».
Для аграріїв України насамперед заслуговує на увагу комплект пресувального обладнання «Farmet» (Чехія);
спеціальні причепи для перевезення колод і рулонів моделей Pronar T025КМ, T026 КМ та Т028КМ фірми «Pronar»
(Польща) та карданні вали і коробки передач фірми «Bondioli & Pavesi» (Італія).
Ключові слова: «Farmet» (Чехія), «Pronar» (Польща) «Bondioli & Pavesi» (Італія).
Одним із найефективніших постачальників техніки
для переробки олійних культур на ринок України є
чеська фірма «Farmet» (рис. 1).

Рис. 1 – Обладнання для пресування олійного насіння фірми
“Farmet” (Чехія)

Вона пропонує такі технології пресування олійного
насіння [1]:
- холодне пресування;
- гаряче пресування;
- комбіноване холодно-гаряче пресування;
- попереднє форпресування перед екстракцією.
Серцем різних технологічних ліній є шнекові преси.
Для забезпечення ефективного пресування фірма
«Farmet» проводить попередню підготовку вхідної
сировини, яка включає очищення, температурну стабілізацію, сепарацію лушпиння, подрібнення і вальцювання.
Для
пресування
олійного насіння фірма
«Farmet»
виробляє
преси FS 1010 продуктивністю 1000-4000
кг/год та преси FS
4015 продуктивністю
4000-16000 кг/год.
Для фермерських
господарств
фірма
«Farmet»
пропонує
типорозмірний
ряд
модульних прес-цехів
холодного пресування
Рис. 2 – Модульний прес-цех
«Compact» із шести «Compact» фірми «Farmet» (Чехія)
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моделей продуктивністю від 300 до 700 кг/год і потужністю привода від 43 до 117 кВт (рис. 2).
Модульні прес-цехи «Compact» базуються на використанні пресів FL-200 продуктивністю від 60 до 1000
кг/год.
Ш и р о к о ю
популярністю
серед невеликих
фермерських господарств користується
комплект
пресувального
обладнання
Farmet
10/20
(рис. 3). Він складається із преса
Farmet UNO або
DUO, до яких на Рис. 3 – Комплект пресувального обладнання Farmet 10/20 фірми “Farmet” (Чехія)
вході під'єднаний
бункер для сировини. Внизу розміщені посудини для
седиментації вичавленої олії. Вмонтований насос
перекачує олію з посудини для седиментації в пластинчастий фільтр, де з олії видаляється осад.
Вичавлена олія продавлюється через фільтрувальні
пластини, які необхідно періодично очищати. Із фільтра масло надходить у посудину для чистої фільтрованої олії, звідки олію можна фасувати. Продуктивність
преса UNO складає 9-12 кг/год, преса DUO18-29
кг/год, комплекту Farmet 10 – 9-12 кг/год, комплекту
Farmet 20 – 18-24 кг/год олії. Для привода це обладнання потребує від 1,1 до 3,1 кВт.
Рослинна олія, отримана в результаті вичавлювання чи екстракції, містить різні зайві домішки, які є натуральною складовою олійного насіння. Вони викликають небажаний колір олії,запах, помутніння чи осад,
налипають на гарячі поверхні, що робить неможливим
використання сирої олії в харчовій промисловості. Ці
домішки можна видалити в процесі рафінування олії.
Для рафінування виробленої рослинної олії фірма
«Farmet» виробляє спеціалізоване технологічне
обладнання (рис.4).
Процес рафінування складається із чотирьох операцій: дегумінгу (видалення фосфору з сирої рослинної олії), відбілювання (адсорбційна рафінація або
освітлення олії від речовин, які надають їй певного
кольору), вінтеризації (видалення воскоподібних речо-
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вин із соняшникової олії виморожуванням) і дезодорування (фізико-хімічний спосіб видалення певних домішок з олії).

ременів (заважають під час завантаження причепа),
яка зменшує ризик протирання, пошкодження або зісковзування рулонів, обмотаних плівкою. Також посилена плита підлоги (до 4 мм товщини), що значно підвищило стійкість до деформації.

Рис. 4 – Обладнання для рафінування олії фірми “Farmet”
(Чехія)

Для поліпшення якості корму застосовується екструзія насіння сої, яка проводиться за температури
вище 1000С. У процесі екструзії здійснюється денатурація білка, радикальне зниження антипоживних речовин і натуральних токсинів. У сої після екструзії знижується показник активності уреази. Як наслідок, збільшується засвоєння поживних речовин та енергетична
цінність корму.
Для проведення екструзії фірма «Farmet» виробляє
типорозмірний ряд екструдерів, який складається з
п’яти моделей. Їхня продуктивність складає від 80 до
5600 кг/год і вони потребують для привода від 15 до
370 кВт.
Уже впродовж багатьох років спеціалізовані причепи для перевезення зеленої маси виробляє польська
компанія «Pronar». Причепи з маркою Pronar відмінно
зарекомендували себе під час перевезення тюків
соломи, сінажу та сіносилосу, а також вони знаходять
широке застосування у фірмах, які виробляють
солом’яні брикети (пелети). Їхня універсальність полягає в тому, що на них можна перевозити майже все починаючи з європіддонів і закінчуючи великогабаритними і великотоннажними вантажами.
В асортименті фірми доступні моделі причепів:
двовісні, тривісні, на підвісці типу тандем та на гусеничному ходу.
Компанія «Pronar» виробляє причепи для перевезення рулонів вантажопідйомністю від 7 (причіп Т022)
до 18,5 тонн (Т028КМ), які користуються великою
популярністю в багатьох країнах світу. Це двовісні причепи (Т022, Т025), тривісні (Т023, Т026) і типу тандем
(Т024). Конструктори компанії «Pronar» здійснили
модернізацію причепів для перевезення рулонів із
серії Т для підвищення безпеки вантажу, який перевозиться. Удосконалені причепи для перевезення рулонів відрізняються літерою «М» у назві: Т022М, Т023М,
Т025М і Т026М (рис. 5). Причепи мають профільовані
бічні ранти і нову двоточкову систему кріплення захисних огороджень, що дозволяє відмовитися від стяжних

Рис. 5 – Удосконалений причіп Т026М фірми “Pronar”

Крім того, компанія «Pronar» постачає на ринок нові
моделі універсальних причепів-платформ, пристосованих для транспортування рулонів і колод (маркуються буквами KM): PRONAR T025KM, PRONAR T026KM і
Т028КМ (рис. 6). Ці причепи стандартно оснащуються
елементами, які дозволяють перевозити рулони, і пристосованими для монтажу стійками, які дозволяють
перевозити на причепі колоди. Стійки монтуються за
бажанням замовника. Всі стійки виготовляються із
замкнутого профілю з квадратним перетином і мають
висоту 1,2 метра від підлоги, що в поєднанні з платформою завширшки 2,5 метра дає можливість завантажувати значну кількість колод. Ці моделі причепів універсальний продукт, що дозволяє знизити витрати
на ведення господарств, які функціонують як у сільськогосподарській, так і лісової галузі.
Ще одним типом причепа Pronar для перевезення
рулонів, які користуються величезним попитом у фермерів, є самозавантажувальний причіп ТВ4. Причіп
оснащений гідравлічно піднімною вантажною платформою з переднім підбирально-завантажувальним
механізмом, керованим з кабіни трактора. Причіп
забезпечує безперервне і безпроблемне навантаження рулонів без використання додаткового піднімального устаткування або навантажувачів. Це збільшує
обсяг робіт, які фермер може виконувати власними
силами. Жорстке, гідравлічно кероване дишло причепа ТВ4 дозволяє легко, без зайвих маневрів під'їхати
до рулону, що значно знижує час завантаження і витрату палива. Розвантаження причепа здійснюється
так: оператор піднімає вантажну платформу до кінця
вгору і відкриває задній борт, завдяки чому рулони
скочуються з платформи назад. Всі операції, пов'язані
з навантаженням і розвантаженням, виконуються з
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кабіни трактора за допомогою гідравлічного розподільника, розміщеного на причепі.

змащування.
У модернізованих системах інтервали між змащуванням збільшені від одного дня до одного тижня. Усі
елементи карданних передач SFT, включаючи кутові
шарніри, розраховані для безперервної 50-годинної
роботи без технічного обслуговування. Прес-маслянки розташовані так, щоб забезпечити зручний доступ
до них. Можливість збільшення інтервалів між змащуваннями до 250 год використовується для компонентів
спеціального призначення (рис. 7).

Рис. 7 – Система змащування карданних передач компанії
«Bondioli & Pavesi»

Для безпечного використання карданних передач
їх обладнують ефективними інтегральними системами
захисту (рис. 8).

Рис. 6 – Універсальний причіп-платформа Т028КМ для транспортування рулонів і колод виробництва “Pronar”

Причепи для перевезення рулонів компанії “Pronar”
можуть бути оснащені різними типами гальмівних
систем: пневматичною одно- або двопровідною, пневматичною двопровідною з ALB або гідравлічною.
За динамічних змін погоди, коли луки часто затоплюються і стають важкодоступними для звичайних
сільгоспзнарядь, не може бути нічого кращого, ніж
причіп PRONAR T024R. Компанія «Pronar» - єдиний
польський виробник, який пропонує спеціалізований
причіп на гусеничному ходу, пристосований для перевезення рулонів на підмоклих заплавних луках і болотистій місцевості. Причіп для перевезення рулонів
PRONAR T024R - це потужний центральноосьовий
транспортний засіб, в якому використовуються інноваційні рішення – широкі гусениці замість типових
коліс. Його вантажопідйомність становить 8000 кг,
завантажувальна площа – до 17,4 мг. Завдяки амортизованим напівосям і напрямним колесам гусениць
причіп долає нерівності місцевості безпечно і дуже
стійко.
Італійська компанія «Bondioli & Pavesi» з 1950 року
виготовляє компоненти для систем передачі потужності. За даними компанії, вона постачає елементну базу
до 50 країн світу і є лідером з виробництва карданних
передач для сільськогосподарських машин і коробок
передач для індустріального та сільськогосподарського машинобудування.
Для забезпечення виробництва якісних компонентів завод компанії «Bondioli & Pavesi» має сучасне
випробувальне обладнання.
Карданні передачі виробляються широким типорозмірним рядом для передачі потужності від 13 до
272 кВт. Вони обладнуються ефективною системою
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Рис. 8 – Захисні кожухи карданних передач компанії
«Bondioli & Pavesi»

Компанія «Bondioli & Pavesi» виробляє широкий
спектр різноманітних редукторів. Редуктори є ключовим елементом кінематичних систем транспортних
засобів, сільськогосподарських машин і промислового обладнання. Виробляються редуктори з двома і
трьома виходами, з горизонтальним розташуванням
шліцевих валів.
Для машинобудування компанія «Bondioli & Pavesi»
виготовляє також
елементи гідравліки
та
обприскувачів
(рис. 9).
Одним із напрямків діяльності компанії “Bondioli & Pavesi”
є
виробництво
широкої гами різноманітних
теплообмінників (рис.10),
які застосовують на
Рис. 9 – Гідророзподілювачі
різному технологічному обладнанні, зокрема на:
- сільськогосподарських машинах;
- будівельних і землерийних машинах;
- дорожніх машинах;
- машинах для вторинної переробки;
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- компресорах;
- вітрових генераторах;
- транспортно-навантажувальних машинах;
- промислових установках і станках.
Теплообмінники фірми «Bondioli & Pavesi» відрізняються високим
коефіцієнтом
корисної дії. Вони
розробляються і
виготовляються
на основі специфічних
вимог
замовників.
К о м п а н і я
«Bondioli & Pavesi»
пропонує широкий асортимент
алюмінієвих
і
трубчастих теплообмінників.
К о м п а н і я Рис. 10 – Великогабаритні теплообмінники компанії «Bondioli & Pavesi» (Італія)
«Bondioli & Pavesi»
випускає системи
«FanDrive» (рис.
11), які представляють собою інтегроване
рішення
для теплообмінників з вентилятором, який приводиться в дію гідромотором. На основі сигналів температури, отриманих
від системи, електронний
блок
регулює витрату Рис. 11 – Система Fan Drive компанії
«Bondioli & Pavesi» (Італія)
масла, яке надходить до гідромотора. Це дозволяє зробити швидкість обертання незалежною від обертів двигуна внутрішнього згорання,
що забезпечує оптимальне управління процесом охолодження і витратами енергії.
Кожен комплект алюмінієвих теплообмінників з гідравлічним приводом включає гідромотор, електронний блок управління і датчик температури. Система
може мати різні конфігурації, які дозволять надати
оптимальне рішення для всіх застосувань.
Для забезпечення системи за будь-якої можливої
конфігурації у випадку відсутності струму управлінням
автоматично задається максимальна швидкість обертання вентилятора.
Загалом, теплообмінники компанії «Bondioli &
Pavesi» можуть бути ефективно використані вітчизняними машинобудівниками.
Висновок. Фірми «Farmet» (Чехія), «Pronar»
(Польща) і «Bondioli & Pavesi» (Італія) виробляють якісне обладнання, яке користується широким попитом в
Україні.
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Аннотация. В статье приведена информация об
оборудовании фирм «Farmet» (Чехия), «Pronar»
(Польша) и «Bondioli & Pavesi» (Италия), поставляемого на рынок Украины. Это оборудование для переработки масличных культур от фирмы «Farmet», прицепы
производства фирмы «Pronar» и элементная база,
которую выпускает фирма «Bondioli & Pavesi».
Для аграриев Украины прежде всего заслуживает
внимания комплект прессовального оборудования
«Farmet» (Чехия), специальные прицепы для перевозки бревен и рулонов моделей Pronar T025КМ, T026 КМ
и Т028КМ фирмы «Pronar» (Польша) и карданные валы
и коробки передач фирмы «Bondioli & Pavesi»
(Италия).
Summary. The article provides information on the
equipment of firms «Farmet» (Czech Republic), «Pronar»
(Poland) and «Bondioli & Pavesi» (Italy), which is supplied
to the Ukrainian market. These are oilseed crop processing equipment from the «Farmet» company, «Pronar»
brand trailers and «Bondioli & Pavesi» an elemental base.
For agrarians of Ukraine, the equipment "Farmet"
(Czech Republic); special trailers for transportation of
logs and rolls of Pronar T025KM, T026KM and T028KM of
Pronar (Poland) and cardan shafts and gearboxes of
Bondioli & Pavesi (Italy) deserve the foremost attention
and interest.
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