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12 липня 2018 року відбулось четверте засідання
українсько-нідерландської робочої групи з питань
сільського господарства. Українську сторону очолю-
вала заступник Міністра аграрної політики та продо-
вольства України з питань європейської інтеграції
Ольга Трофімцева, а сторону Королівства
Нідерланди – заступник Генерального директора
Міністерства сільського господарства, природи та
якості харчових продуктів Королівства Нідерланди
Алдрік Гієрвельд.

Під час засідання сторони підбили підсумки реалізації
Спільного Плану Дій між Україною та Королівством
Нідерланди в аграрній галузі на 2017-2018 роки, який був
підписаний 24 квітня 2017 року в м. Гаага. Більше того,
представники країн підписали двосторонній план дій
щодо поглиблення співробітництва в секторі за пріори-
тетними напрямами.

«Я дуже вдячна нашим нідерландським колегам за
активну та результативну співпрацю в АПК. Йдеться не
тільки про розвиток двосторонньої торгівлі аграрними та
харчовими продуктами. Зазначу, що Нідерланди сьогодні
посідають 4 місце серед ТОП-10 країн, до яких більше
всього експортується нашої продукції. Ми раді також від-
мітити, що проекти двосторонньої співпраці з
Нідерландами є практично орієнтованими, здійснюються
в різних регіонах України і отримують позитивний відгук у
наших аграрних виробників», - наголосила заступник
Міністра Ольга Трофімцева на початку засідання робочої
групи.

Вона розповіла, що за результатами виконання спіль-

ного Плану Дій на 2017-2018 роки між Україною та
Королівством Нідерланди в сфері сільського господарст-
ва, країни вже мають досвід результативних проектів за
такими напрямками як розвиток картоплярства, молочно-
го сектора, створення ефективного і регуляторного гро-
мадського контролю й обізнаності над процесом реаліза-
ції земельної реформи в Запорізькій області.

Пан Алдрік Гієрвельд, зі свого боку, подякував укра-
їнським колегам за активну та ефективну співпрацю в
агросекторі та відмітив зацікавленість Королівства
Нідерланди у подальшій плідній співпраці в галузі. За
результатами четвертого засідання українсько-нідер-
ландської Робочої групи з питань сільського господарст-
ва, сторони підписали спільну заяву щодо співпраці в
галузі АПК.

Довідково: 
За січень-травень 2018 року експорт українських

аграрних товарів до Королівства Нідерланди становив
$449,9 млн. Головні товари: зернові злаки – $203,3 млн,
олія – $110,6 млн, м’ясо та субпродукти – $51,3 млн,
насіння олійних культур – $37,4 млн, залишки та відходи
харчової промисловості – $28,3 млн та інші товари. Імпорт
становив $86,1 млн. Головні товари: какао-боби та шоко-
лад – $19,6 млн, тютюн та вироби з нього – $11,7 млн,
живі цибулинні рослини – $8,8 млн, риба – $4,5 млн, різні
інші харчові продукти – $4,2 млн.

16 липня 2018 року в Україні розпочала роботу
делегація Міністерства сільського господарства,
лісництва та рибальства Японії з аудитом системи
державного контролю під час експорту м’яса птиці
та продуктів з нього.

Свою роботу делегація Японії розпочала із зустрічі з
Головою Держпродспоживслужби Володимиром
Лапою, який акцентував увагу на зусиллях, які були при-
кладені сторонами для організації цього візиту та орга-
нізаційній роботі, яка стала одним з результатів зустрічі
із японськими колегами під час його візиту до Японії.
Також він відзначив, що українська сторона високо цінує
цей прогрес, якого вдалося досягти Україні та Японії за
останні роки співпраці і висловив сподівання на її роз-
ширення в майбутньому. Також японських колег озна-
йомили з функціями і повноваженнями
Держпродспоживслужби та її територіальних органів,
системою державних лабораторій та лікарень ветери-
нарної медицини.

Окрім того, фахівці Держпродспоживслужби охарак-
теризували впроваджену в Україні державну програму
спостереження за грипом птиці, дієвість державної
лабораторної мережі з діагностики хвороб птиці, прове-
дені заходи під час ліквідації спалахів високопатогенно-
го грипу птиці в Україні в попередні роки. Особливу
увагу під час обговорення було приділено реєстрації
потужностей з вирощування птиці, здійсненні офіційно-
го контролю за дотриманням вимог біобезпеки в них та
системі сертифікації продукції.

Планується, що представники Японії відвідають
Державний науково-дослідний інститут з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи,
прикордонний інспекційний пост, кілька подвірних гос-
подарств та інші об’єкти птахівничої галузі. Сторони
висловили сподівання на плідну роботу місії Японії, що є
передумовою для відкриття ринку Японії для українсь-
кого м’яса птиці та продуктів з нього.

М і н і с т е р с т в о  а г р а р н о ї  п о л і т и к и  т а  п р о д о в о л ь с т в а
У к р а ї н и :  
–  У  Д е р ж п р о д с п о ж и в с лу ж б і  п р а ц ю ю т ь  н а д  в і д к р и т т я м
р и н к у  Я п о н і ї  д л я  у к р а ї н с ь к о г о  м ’ я с а  п т и ц і ;
–  « У к р а ї н а  т а  Н і д е р л а н д и  п і д п и с а л и  с п і л ь н у  з а я в у
щ о д о  д в о с т о р о н н ь о ї  с п і в п р а ц і  в  А П К » ,  -  О л ь г а
Т р о ф і м ц е в а .

Прес-служба Мінагрополітики України

http://minagro.gov.ua/
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Т е х н і к а  і  о б л а д н а н н я  д л я  А П К :  д о с л і д ж е н н я ,  
е к с п е р т и з а ,  п р о г н о з  р о з в и т к у

Інспектування обприск увачів,  
які  експлуатуються.  Європейський досвід

УДК 626.845

Наближення законодавства України до права і політики ЄС у сфері охорони навколишнього природного
середовища, зокрема в галузі застосування пестицидів, що загрожує як здоров’ю людини, так і довкіллю, є
одним з пріоритетних завдань у реалізації Угоди про Асоціацію. Законодавством України не врегульовано про-
ведення регулярних перевірок технічних засобів внесення пестицидів. У статті наведено результати досліджень
функціонування Європейської системи інспектування обприскувачів, які експлуатуються (SPISE). Досвід запро-
вадження національних систем регулярного технічного моніторингу обприскувачів, які експлуатуються, чинних у
Європейських країнах, дозволить визначити шляхи формування вітчизняної системи регулярного технічного
моніторингу обприскувачів, які експлуатуються.

Ключові слова: обприскувачі, які експлуатуються, регулярний технічний моніторинг.

Любченко С., Войновський В., Філатова Л. (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

© Любченко С., Войновський В., Філатова Л. 2018

Постановка проблеми. Ратифікацією Угоди про
асоціацію з Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-
членами, Україна взяла на себе зобов’язання розвива-
ти і зміцнювати співробітництво з питань охорони
навколишнього середовища, сприяючи цим реалізації
довгострокових завдань сталого розвитку. Зокрема, в
Статті 363 Угоди про асоціацію передбачено поступо-
ве наближення законодавства України до права та
політики ЄС у сфері охорони навколишнього середо-
вища. Одним з факторів негативного впливу на навко-
лишнє середовище є сільськогосподарське вироб-
ництво і, зокрема, застосування пестицидів. 

Тому метою дослідження є вивчення законодавчих
вимог стосовно контролю відповідності технічного
стану обладнання для застосування пестицидів вста-
новленим вимогам та запровадження їх в Україні як
одного з напрямків діяльності вітчизняних органів тех-
нічного регулювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Охорона навколишнього середовища та усунення тех-
ногенних факторів негативного впливу на нього –
питання, на які звертається особлива увага з боку дер-
жав-членів Європейського Союзу. Значна увага в
цьому аспекті діяльності приділяється сільськогоспо-
дарському виробництву і, зокрема, застосуванню
пестицидів. Приміром, Європейська Комісія у своєму
повідомленні від 12 липня 2006 року під назвою
«Тематична стратегія зі сталого використання пести-
цидів» визнала, що використання пестицидів загрожує
як здоров'ю людини, так і навколишньому середови-
щу, та прийняла стратегію, спрямовану на зниження
ризиків для здоров'я людини і навколишнього середо-
вища в результаті використання пестицидів. Крім того,
Європейський парламент і Рада Європи прийняли
рамкову Директиву 2009/128/ЄС від 21 жовтня 2009
про створення умов діяльності Співтовариства для

досягнення сталого використання пестицидів. Одним
з аспектів регулювання цього правового акта є облад-
нання та технічні засоби для застосування пестицидів,
зокрема в п.13 передбачено, що для мінімізації нега-
тивних наслідків застосування зазначеного обладнан-
ня для здоров'я людини і навколишнього середовища
необхідне створення системи регулярного технічного
моніторингу нині використовуваного обладнання для
застосування пестицидів. Держави-члени ЄС повинні
вказати в своїх Національних планах дій, як вони мають
намір забезпечувати виконання зазначених вимог.
Про обов’язковість проведення регулярних технічних
перевірок обладнання для застосування пестицидів
вказано в статті 8 Директиви 2009/128/ЄС та  визначе-
но вимоги  і періодичність проведення перевірок.
Також у цій статті встановлено вимоги до взаємного
визнання державами-членами ЄС результатів пере-
вірки. 

Станом на 2017 рік в країнах ЄС встановлено
обов’язкове проведення перевірок обладнання для
застосування пестицидів. Інформація про побудову та
функціонування національних систем регулярного тех-
нічного моніторингу наведена в національних планах
дій та розміщена на сторінці офіційного сайту ЄС:
ec.europa.eu/food/plant/pesticides/sustainable_use_pe
sticides/aware.

Виклад основного матеріалу. Оскільки
Директива 2009/128/ЄС є рамковою, то її реалізація
здійснюється в національних нормативних актах. Для
координації виконання вимог Директиви стосовно
порядку проведення та процедур інспектування
обприскувачів, які експлуатуються, створена робоча
група SPISE – Standardised Procedure for the Inspection
of Sprayers in Europe, яка проводить семінари один раз
на два роки. Робоча група SPISE була створена пред-
ставниками Європейських країн у 2004 році.

Основні завдання робочої групи SPISE:
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- гармонізація вимог та сприяння огляду обприску-
вачів у Європі;

- обмін інформацією про інспекційну діяльність між
членами, Державними органами країн-учасниць ЄС,
Європейської комісії та іншими зацікавленими сторо-
нами;

- стимулювання взаємного визнання результатів
інспектування обладнання через:

- семінари SPISE;
- діяльність TWG (технічних робочих груп) SPISE;
- консультаційну діяльність SPISE.
Діяльність технічних робочих груп спрямована в

декількох напрямках, зокрема: 
TWG 1: Перевірка нових обприскувачів. 
TWG 2: Визначення загальної процедури оцінюван-

ня ризику обладнання для застосування пестицидів
(PAE) для звільнення від інспекції.

TWG 3: Гармонізовані методи випробувань обприс-
кувачів. 

TWG 4: "Сертифікація" діяльності інспектувальних
органів (забезпечення якості), включаючи сертифіка-
цію пристроїв та інструментів, які використовуються
для інспектування.

TWG 5: Гармонізація вимог до підготовки інспекто-
рів для досягнення необхідного професійного рівня
інспекцій.

TWG 6: Сучасний досвід та проблеми в діяльності з
інспектування залізничних обприскувачів.

TWG 7: Дії TWG SPISE та рекомендації SPISE щодо
обладнання для застосування пестицидів, яке ще не
розглянуто гармонізованими стандартами.

Для кожного з питань, які розглядаються TWG,
готуються та публікуються "SPISE Advices"(Поради
SPISE).

Координатором діяльності SPISE виступає Інститут
Юліуса Кунна - Федеральний дослідницький центр
культурних рослин (JKI) - установа для консультування
федерального уряду та федерального міністерства
сільського господарства, продовольства та захисту
прав споживачів, з усіх питань, які стосуються культур-
них рослин. Компетенція Інституту включає як функції
федеральної влади, так і наукові функції з проведення
досліджень в галузі рослинної генетики, агрономії,
живлення рослин, ґрунтознавства та захисту рослин.

Участь у семінарах беруть більше 100 представни-
ків із 27 європейських країн та позаєвропейських країн
(Китаю та Іраку).

У пункті 6 статті 8 Директиви 2009/128/ЄС встанов-
лено, що кожна держава-член повинна призначити
органи, відповідальні за впровадження інспекційних
систем, та інформувати про це Європейську комісію. У
таблиці 1 перераховані назви цих Установ.

Серед більшості країн установами, відповідальни-
ми за впровадження системи регулярного технічного
моніторингу обприскувачів, які експлуатуються, при-
значені органи виконавчої влади – міністерства,
федеральні агентства та інспекції. Проте в ряді країн
відповідальними визначені громадські організації
(Англія, Франція, Італія), науково-дослідні інститути
(Словаччина, Греція, Німеччина) та місцеві органи
влади (Іспанія, Норвегія).   

Станом на 2010 рік у 27 країнах членах ЄС нарахо-
вувалось близько 1,6 мільйонів штангових обприску-

вачів (табл.2). На території Італії, Німеччини, Франції,
Польщі та Туреччини розміщено близько 75% цих
обприскувачів. Проте лише в Німеччині, Італії та з 1999
року у Польщі проводяться регулярні перевірки
обприскувачів, які експлуатуються.

Ряд країн мають давні традиції добровільної пере-
вірки обприскувачів у роботі. Наприклад, Німеччина та
Нідерланди проводять добровільну перевірку обприс-
кувачів, які експлуатуються, ще з 1976 року, а близько
50% країн проводило добровільну перевірку обприс-
кувачів, які були у використанні.

Період між перевірками коливається від 5 років
(Франція, Італія, Норвегія, Іспанія) до одного року
(Англія). Серед 21 країни, в яких запроваджено пере-
вірки обприскувачів, період між перевірками 1 рік
встановлено в 4 % країн, 2 роки - в 34 % країн, 3 роки -
в 39 % країн, 4 роки - в 4 % країн, а 5 років - у 19 %
країн. 

З 2016 року введено в дію гармонізований стан-
дарт EN ISO 16122 для інспектування обприскувачів,
які експлуатуються [6]. Проте цей стандарт не регулює
всіх аспектів перевірки обприскувача. Тому робочі
групи SPISE висловлюють вимоги щодо розроблення
ширших адміністративних правил, технічних переду-
мов та системи забезпечення якості, щоб мати можли-
вість реалізовувати ці заходи в обов'язковій формі у
всіх державах-членах. Це може бути способом
обов'язкового правового регулювання в ЄС або доб-
ровільного зобов'язання держав-членів (меморандум,

Таблиця 1 – Установи країн-членів ЄС, відповідальні за
впровадження системи регулярного технічного моніто-

рингу (за даними Wehmann, H.-J.) [5]

Країна Орган відповідальний за впровадження систем
інспектування

Австрія Bundesministerium Fur Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW)

Бельгія Бельгійське федеральне агентство з безпеки харчової
мережі

Чеська 
Республіка

Міністерство сільського господарства.
Міністерство навколишнього середовища

Данія Міністерство сільського господарства 

Естонія Естонська інспекція з рослинництва

Франція GIP PULVES

Німеччина
Федеральне міністерство харчових продуктів, сіль-
ського господарства та захисту прав споживачів /

Юліус Кюн Інститут

Греція Фітопатологічний інститут Бенакі

Італія ETAMA / DEAIFA

Литва Служба захисту рослин Литви при Міністерстві 
сільського господарства

Норвегія Федеральні землі Норвегії

Польща Інспекція захисту рослин та насінництва

Португалія Міністерство сільського господарства Португалії

Словаччина
Сільськогосподарський технічний і випробувальний

інститут (у Ровінку)
Центральний контрольно-випробувальний інститут

сільського господарства (у Братиславі)

Словенія Фітосанітарний адміністратор RS

Іспанія Іспанське державне управління та індивідуально 17
місцевих органів влади

Нідерланди Голландське міністерство сільського господарства

Великобританія Асоціація сільськогосподарських інженерів (AEA)
національна схема тестування обприскувачів (NSTS)
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мережа). Тому в документі повинні бути такі розділи: 
- адміністративні правила, необхідні для встанов-

лення перевірки;
- технічні передумови, необхідні для проведення

перевірок;
- управління якістю перевірок;
- гармонізація перевірок для взаємного визнання

державами-членами.

Висновки
Огляд обприскувачів вважається державами чле-

нами ЄС важливим внеском у захист навколишнього
середовища, операторів та безпеку харчових продук-
тів. 

Більшість держав-членів залучаються до впровад-
ження огляду обприскувачів (пілотний проект, добро-
вільне інспектування або обов'язковий контроль). 

Європейська Комісія не бачить необхідності роз-
роблення подальших технічних вимог до вже викори-
стовуваного обприскувача та для нового обладнання
для захисту рослин, які виходять за межі EN ISO 16122
та EN ISO 16119. 
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Аннотация. Приближение законодательства
Украины к праву и политике ЕС в сфере охраны окру-
жающей среды, в частности в области применения
пестицидов, грозящих как здоровью человека, так и
окружающей среде, является одной из приоритетных
задач в реализации Соглашения об Ассоциации.
Законодательством Украины не урегулировано про-
ведение регулярных проверок технических средств
внесения пестицидов. В статье приведены результа-
ты исследований функционирования Европейской
системы инспектирования опрыскивателей, которые
эксплуатируются (SPISE). Опыт внедрения нацио-
нальных систем регулярного технического монито-
ринга опрыскивателей, которые эксплуатируются,
действующих в европейских странах, позволит опре-
делить пути формирования отечественной системы
регулярного технического мониторинга опрыскивате-

Таблиця 2 – Стан з проведенням регулярного технічного
моніторингу в країнах членах ЄС 
(За даними Wehmann, H.-J.) [5]

Країна

К
іл

ьк
іс

ть
 о

б
пр

и
ск

у-
ва

чі
в,

 ш
т

О
б

ов
’я

зк
ов

і 
пе

ре
ві

рк
и

 з

Бу
д

ут
ь 

об
ов

’я
зк

о-
ви

м
и

 з

Д
об

ро
ві

ль
ні

 
пе

ре
ві

рк
и

  з

К
іл

ьк
іс

ть
пе

ре
ві

ре
ни

х
об

пр
и

ск
ув

а-
чі

в 
(в

 с
ер

ед
-

нь
ом

у)
, ш

т

Те
рм

ін
 м

іж
 п

ер
е-

ві
рк

ам
и

, р
ок

ів

Ва
рт

іс
ть

, є
вр

о

Ч
и

 є
 з

аб
ор

он
а 

д
о

ви
ко

ри
ст

ан
ня

2004-
2006

2006-
2008

Austria 35000 - 2012 1983 9367 10529 3 50-160 ні

Belgium 19031 1995 - 1989 6344 6344 3 12-142 так

Bulgaria 4005 - 2015 - 0 0 - - -

Czech
Republic 6500 1997 - 1980 1150 1437 3 100-350 так

Denmark 30000 1993 - - 151 61 - - ні

Estonia ? 2000 - - 218 234 3 48+tran так

France 200000 2009 - 1990 0 0 5 100-250 -

Germany 131200 1993 - 1976 73090 72806 2 55-341 так

Greece 45089 2009 - - 0 0 - - -

Hungary 35000 2005 - - 0 0 2 ? так

Ireland 12000 - 2016 - 0 0 - - -

Italy 200000 1999 - 1988 2300 2333 2-5 100-200 так

Latvia 2300 - 2016 - - - - - -

Lithuania 15000 2001 - - 421 805 3 28-86 так

Norway 16800 2006 - 1991 1950 1000 5 180-300 так

Poland 307250 1999 - - 55941 46465 3 33-4 2 так

Portugal 28000 - 2015 2007 0 0 3-5 33+tran –

Romania 5876 - 2016 - 0 0 - - -

Serbia 18800 2007 - - - - 2 - -

Slovakia 3600 2003 - - 605 685 2 160-350 так

Slovenia 16003 1995 - - 7172 10053 2 40 так

Spain 70000 - 2010 1990 300 1433 5 25-100 так

Sweden 14500 - 2016 1987 1700 1750 2 ~ 300 ні

Switzerland 13300 1993 - - 2980 3530 4 60-90 так

Netherlands 13000 1997 - 1976 5.751 6580 3 120-200 так

Turkey 259475 - - - - - - -

United
Kingdom 44000 2003 1997 11424 13447 1 100-650 так
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лей, которые эксплуатируются.

Summary. Approximation of Ukraine's legislation to
EU law and policy in the field of environmental protection,
in particular in the sphere of application of pesticides,
which threatens both human health and the environment,
is one of the priority tasks in implementing the Association
Agreement. The legislation of Ukraine does not regulate
regular inspections of technical means for the introduc-
tion of pesticides. The article presents the results of
research on the functioning of the European Surface

Sprayer Inspection System (SPISE). The experience of
introducing national systems of regular technical monitor-
ing of used sprayers in the European countries will allow
us to determine the ways of forming a domestic system of
regular technical monitoring of sprayers that are being
exploited.

Стаття надійшла до редакції 12 червня 2018 р.

Зони варіабельності  агробіологічного стану 
сільськогосподарських угідь –  як основа 

ефективного використання технологій 
точного землеробства

УДК 681.513

Методика виділення зон варіабельності агробіологічного стану сільськогосподарських угідь – як основа
ефективного використання технологій точного землеробства, призначена для використання у галузі сільсько-
господарського виробництва, тобто в сучасних технологіях точного землеробства, безпосередньо у рослин-
ництві, загальному землеробстві і для підвищення достовірності визначення агрохімічного стану ґрунтового
середовища в оперативному агрохімічному обстеженні ґрунтів моніторингом, зокрема відбором проб ґрунту,
оперативним визначенням потенційної родючості ґрунтів для застосування технологій диференційованого
локально-дозованого внесення технологічного матеріалу (добрив, насіння тощо), а також може бути застосо-
вана для агрохімічного обстеження ґрунтів власниками земель та землекористувачами.

Ключові слова: точне землеробство, варіабельність, агробіологічний стан.

Броварець О., канд. техн. наук, доц. (Київський кооперативний інститут бізнесу і права)
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Постановка проблеми. Огляд сучасних літератур-
них джерел та наукових розробок [1] показує, що
останніми роками відбувається процес інтеграції нату-
рального (органічного або біологічного), біодинаміч-
ного, екстенсивного, інтенсивного (промислового) та
no-till землеробства з новітніми технологіями, зокрема
з інформаційно-технічними системами оперативного
моніторингу стану сільськогосподарських угідь. За
таких умов останній напрям є найбільш актуальним та
перспективним для України.

Один з головних підходів у застосуванні сучасних
технологій землеробства - оптимізувати урожайність і
забезпечити екологічну якість сільськогосподарської
продукції з урахуванням варіабельності зон управління
сільськогосподарським полем (рис. 1). Знання певної
структуру варіабельності грунтового покриву дозво-
ляє прийняти ефективні рішення для управління агро-
біологічним потенціалом сільськогосподарських угідь
[1].

Отже, схема сучасного управління агробіологічним
потенціалом сільськогосподарського агропідприєм-
стви (рис. 1) передбачає наявність загальних елемен-
тів: складу технологічних матеріалів, супутниковий
моніторинг, агромоніторинг тощо. 

Точне землеробство передбачає виконання [1-3, 7]
кожної технологічної операції згідно з відповідною кар-
тограмою, яка розробляється попередньо на основі
різнопланової інформації. Загальну схему реалізації
точного землеробства наведено на рис. 1. 

Рис. 1– Схема сучасного управління агробіологічним 
потенціалом агропідриємтва
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Закономірним за сучасних умов розвитку техніки та
ринкових відносин, які характеризуються розвитком
інформаційних технологій і неухильним зростанням
цін на енергоносії, є використання нових технологій
для моніторингу, застосування яких дає можливість
одержувати значний економічний ефект завдяки опти-
мальному використанню виробничих засобів і техно-
логічних процесів. Невід’ємною складовою сучасного
сільського господарства є моніторинг агробіологічно-
го та фітосанітарного стану сільськогосподарських
угідь перед сівбою, протягом вегетації та під час  зби-
рання врожаю (рис. 2).

Аналіз публікацій за темою дослідження.
Відомий спосіб відбору ґрунтових зразків для вивчен-
ня мікророзподілу елементів живлення з місця внесен-
ня добрив [1], що включає пошаровий відбір ґрунтових
зразків у вигляді горизонтальних монолітів розміром 
2 х 2 см перпендикулярно напрямку стрічки внесення
добрив. 

Головним недоліком цього методу є стовідсоткове
потрапляння у стрічку удобрення та включення осе-
редку удобрення з більшим обсягом ґрунту у зразок,
що не дозволяє оцінити справжні параметри тих чи
інших ознак і властивостей у осередку, а також у сусід-
ніх з ним ділянках ґрунту. 

Відомий також метод відбору ґрунтових проб за
локального застосування добрив, який використо-
вують для моніторингу та оцінки параметрів ґрунтової
родючості у садах, які обробляють за інтенсивними
технологіями [2]. За цією методикою для визначення
змін агрохімічних показників ґрунту необхідно
визначати ступінь їхньої диференціації в зоні локаліза-
ції добрив. Один змішаний ґрунтовий зразок скла-
дається з індивідуальних проб, відібраних на глибині
до 30 см. 

Недоліком цього методу є те, що місце стрічки вне-
сення добрив під рослини візуально дуже важко
достовірно визначити, що значно збільшує ймовір-
ність похибки. 

Відомо, що для відбору зразків ґрунту використо-
вується ручний пристрій БН25-15. Під час відбору
ґрунту штир відбірника ставлять вертикально до
поверхні ґрунту і, тримаючи за руків'я, ногою заглиб-

люють у ґрунт на 40-50 см; після цього штир вручну
виймають з ґрунту, а пробу переносять у тару, так зва-
ний бюкс [3].

Недоліком цієї технології відбору зразків ґрунту є
те, що вона пов'язана зі значними фізичними наванта-
женнями на людину як під час заглиблення штиря, так
і під час його виймання.

Відомі способи відбору проб ґрунту з використан-
ням різних бурів, які передбачають взяття проб ґрунту
з дна свердловини [4]. Проби ґрунту в польових умо-
вах беруть спеціальним голчастим буром, втискуючи
його в ґрунт на задану глибину. Прокрутивши бур 1-2
рази за годинниковою стрілкою, його витягують і
ґрунт, який знаходиться в ньому, висипають у бюкс,
який закривають кришкою і зважують.

Недоліком цього способу є те, що відбір ґрунту
таким приладом проводиться на глибину лише до 30
см.

Для визначення структури ґрунту використовують
циліндри-бури, які натиском руки вдавлюються, а в
твердому ґрунті забиваються молотком на задану гли-
бину [4]. Досягнувши необхідної глибини, циліндр-бур
ручкою прокручують декілька разів за годинниковою
стрілкою, відділивши відібраний у циліндр ґрунт від
іншої маси. Бур виймають із свердловини. Зайвий
ґрунт на нижньому кінці циліндра зрізують ножем і
закривають його кришкою. Для взяття проб ґрунту з
наступних шарів ґрунту послідовність виконання робіт
повторюється. 

До недоліків цих аналогів відноситься те, що такі
способи відбору проб ґрунту є трудомісткими.

Відомий пристрій для відбору зразків ґрунту, який
містить пустотілий циліндр зі шнековою навивкою на
зовнішній поверхні і різальної крайки, в якому розмі-
щений циліндричний розбірний стакан з різальним
наконечником [5]. Недоліком технічного рішення,
обраного за аналог, є низька точність відбору проб
ґрунту по горизонтах і, як наслідок, погіршення показ-
ників проведеного аналізу ґрунту та неможливість від-
бору ґрунту на глибину понад 40 см. 

Найбільш оптимальним технічним рішенням є спо-
сіб відбору проб ґрунту з використанням бура AM-16
[6]. Прокручуючи бур зі швидкістю 18-25 обертів/хв,
ножі, розміщені внизу стакана, зрізують шар ґрунту
товщиною 2-8 мм і подають його в пустотілий циліндр.
Досягнувши глибини 10 см, бур виймають із свердло-
вини, ставлять на підстилку і з циліндра вибирають
ґрунт, перемішують його і висипають в бюкси, які
закривають кришкою і зважують. Для відбору проб
ґрунту з наступних горизонтів послідовність виконаних
робіт повторюється. Під час відбору проб ґрунту на
глибині 0,8-1,5 метра опір на прокручування бура ста-
новить понад 200 Н. Норма виробітку на глибині відбо-
ру ґрунту 1 і 1,5 метра становить відповідно 19 і 16
свердловин за зміну. 

Недоліком такого технічного рішення є низька про-
дуктивність праці та висока трудомісткість виконання
технологічного процесу. 

Існує машина для взяття проб грунту для агрохіміч-
ного аналізу, яка включає транспортний засіб, пробо-
відбірник, обладнаний пристроями для надання йому
обертального руху і заглиблення в ґрунт і тари для збе-
рігання проб ґрунту [6].

Рис. 2 – Схема реалізації сучасних технологій землеробства
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Під час роботи цієї машини пробовідбірник приво-
диться в обертальний рух і опускається на ґрунт в тому
місці, де потрібно взяти його пробу. За таких умов, у
процесі заглиблення пробовідбірника із ґрунту виріза-
ється його проба у вигляді циліндра, яка після підняття
пробовідбірника виймається з нього і вкладається в
тару для зберігання.

Недоліком цієї машини є складність конструкції і
підвищена металомісткість через наявність пристрою
для надання пробовідбірнику обертального руху.

Відома також машина для взяття проб ґрунту для
агрохімічного аналізу, яка включає транспортний
засіб, пробовідбірник, обладнаний пристроєм для
заглиблення в ґрунт, і тару для зберігання проб ґрунту
[7]. Ця машина є найближчим аналогом і прийнята за
прототип. Під час роботи цієї машини пробовідбірник
необхідним зусиллям заглиблюється в ґрунт, виріза-
ється проба, після підняття вгору виймається з пробо-
відбірника і вкладається у тару для зберігання.

Недоліком цього пробовідбірника є складність кон-
струкції, низька продуктивність відбору зразків, відбір
зразків проб ґрунту на глибину лише до 300 мм, що
обумовлено недосконалістю конструкції, низькою
мобільністю конструкції пробовідбірника та низькою
оперативністю відбору зразків ґрунтових проб під час
виконання агрохімічного обстеження, що знижує
швидкість та якість виконання технологічного процесу
відбору проб грунту, і все це на фоні низької надійності
та не універсальності конструкції, що виключає кріп-
лення таких пробовідбірників до інших транспортних
засобів, а прив’язує їх до спеціалізованих транспорт-
них засобів. Все це ставить під загрозу використання
такого пробовідбірника для оперативного моніторингу
агробіологічного стану ґрунтового середовища сіль-
ськогосподарських угідь, родючості ґрунтів для засто-
сування технологій локально-дозованого внесення
технологічного матеріалу (добрив, насіння) у сучасних
технологіях сільськогосподарського виробництва і
перешкоджає реалізації прогностично-компенсаційної
технології змінних норм внесення технологічного
матеріалу (добрив, насіння).

Мета досліджень – розроблення методики для
відображення зони варіабельності агробіологічного
стану сільськогосподарських угідь – як основа ефек-
тивного використання технологій точного землероб-
ства.

Виклад основного змісту дослідження. Під час
відбору зразків ґрунтових проб, як правило, на поле
накладають сітку з ділянками розмірами від 2 до 20 га,
яка ув’язана з геометрією поля, контурами, рельєфом
тощо. Проте вона не ув’язана з агробіологічними
параметрами сільськогосподарських угідь та не має
жодного відношення до величини їхньої варіабельно-
сті. Це накладає відбиток на достовірність отриманих
даних, а відповідно й  ефективність реалізації сучасних
технологій землеробства, таких як диференційоване
внесення технологічного матеріалу як у системі точно-
го землеробства, так і окремо (рис. 3).

У впровадженні технологій точного землеробства
важливим елементом  є вихідні дані, на основі яких від-
бувається і побудова всієї філософії впровадження
технологій точного землеробства. 

Для реалізації технологій точного землеробства

важливим елементом є моніторинг агробіологічного
стану сільськогосподарських угідь, що є основою для
прийняття рішення щодо стратегії керування.

Відбираючи зразки ґрунтових проб, як правило,
використовують сітку без урахування зон варіабельно-
сті. Це накладає негативний відбиток на кінцевий
результат лабораторного аналізу, оскільки ми отри-
маємо середню пробу.

Методика відбору проб ґрунту Олександра
Броварця на основі величини показників парамет-
рів варіабельності стану ґрунтового середовища
сільськогосподарських угідь. Відбір ґрунтових проб
здійснюють за чинними стандартами (ДСТУ ISO
10381-1:2004), які містять настанови щодо підготовки,
відбирання та зберігання ґрунтових зразків земель
сільськогосподарського призначення та визначають
якість ґрунту у вільно відібраних пробах ґрунту з гли-
бини 20 см, що відповідає зоні внесення добрив. У
ДСТУ ISO 10381-1:2004 наведено різні схеми відби-
рання проб залежно від мети проведення досліджен-
ня: несистематичні схеми (нерегулярний відбір проб),
круглі сітки, систематичний відбір проб (правильні
сітки), рендомізований відбір проб, стратифікований
рендомізований відбір проб, нелінійний рендомізова-
ний відбір проб, систематичний відбір проб за непря-
мокутною сіткою, відбір проб уздовж лінійного джере-
ла, несистематичні схеми ("N", "S", "W" і "X"), а також
метод конверта. 

Але ці схеми не дають можливості відібрати репре-
зентативну пробу у випадку диференційованого
локально-дозованого внесення добрив, оскільки її від-
бирання проводиться за малою кількістю діагоналей.
Наприклад, дві діагоналі (Х-форма) вносять серйозну
похибку у центральну частину поля під час відбору
проб рівнобіжними смугами. Також слід виключити
схеми, які передбачають відбір зразків за прямими
лініями, оскільки потрапляння або непотрапляння у
стрічку буде суттєво впливати на кількісні параметри
показників родючості ґрунту. 

Відбір проб з урахуванням наявних методик не вра-
ховує агробіологічного стану сільськогосподарських
угідь і під час накладання сіток відбору проб, що реко-
мендують існуючі технології моніторингу, можлива
ситуація, коли відібрані проби не дадуть можливості
визначити рівні та достовірність варіювання зазначе-

Рис. 3 – Точки відбору зраків ґрунтових проб, отримані з вико-
ристанням сітки
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них показників. Чим більший рівень варіабельності
параметрів ґрунтового середовища сільськогоспо-
дарських угідь, тим більша відстань між місцями відбо-
ру проб під час визначення зон, тим меншу відстань
між пробами потрібно вибирати та збільшувати їх кіль-
кість.

На рис. 4 представлено схему реалізації способу
відбору проб ґрунту Олександра Броварця на основі
величини показників параметрів варіабельності стану
ґрунтового середовища сільськогосподарських угідь.

Згідно з цим способом проба ґрунту формується з
урахуванням варіабельності стану ґрунтового середо-
вища, яка складається із 5 - 20 мініпроб, відібраних на
відстані  1,5 - 100 м, залежно від показників варіабель-
ності стану ґрунтового середовища сільськогоспо-
дарських угідь. Площа елементарної ділянки для від-
бору проб залежить від виду сільськогосподарських
угідь, рівнів варіабельності, контурності території,
строкатості ґрунтового покриву та природної зони, та
визначається згідно з Методикою агрохімічного
обстеження ґрунтів. Для цього координати, точки або
місця відбору проб визначають з врахуванням накла-
дення карт рельєфу, урожайності та коригувальними
картами електропровідних властивостей ґрунту і роз-
міщуються в центрі меж варіабельності стану ґрунто-
вого середовища сільськогосподарських угідь 
(рис. 5-10).

Виділення таких зон можливе з урахуванням
величини варіабельності цих показників за трьома рів-
нями:

1. Дані дистанцій-
ного моніторингу
агробіологічних пара-
метрів сільськогоспо-
дарських угідь на
основі даних супутни-
кового моніторингу
або з використанням

дронів .
2. Моніторинг уро-

жайності і рельєфу

поля .
3. Дані моніторин-

гу електропровідних
характеристик ґрун-
тового середовища

.
Кожні з цих даних можуть бути використані окремо

, , , або у комплексі з коефіцієнтами вагомо-
сті впливу на кінцевий коефіцієнт зон варіабельності

:

, (1)

де , , – коефіцієнти вагомості кожного

Рис. 4 – Схема реалізації способу відбору проб ґрунту
Олександра Броварця на основі величини показників парамет-

рів варіабельності стану ґрунтового середовища сільськогоспо-
дарських угідь

Рис. 7 – Дані параметрів електропровідних харатеристик

Рис. 8 – Дані, отримані з викори-
станням інформаційно-технічної

системи локального оперативного
моніторингу агробіологічного стану
сільськогосподарських угідь, розпо-
ділені згідно з нормальним законом

розподілу

Рис. 6 – Дані параметрів електропровідних харатеристик та
виділені на їх основі зони варіабельності

Рис. 5 – Виділення зон варіабельності агробіологічного поля,
отримані з використанням показника електропровідності на

основі комплексних показників
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показника, під час визначення зон варіабельності. 
Для виділення таких зон, перш за все, необхідно

правильно визначити рівні варіювання таких даних.

Для досягнення оптимального забезпечення рос-
лин елементами живлення необхідно забезпечити їх
ефективне застосування, враховуючи оперативні дані
про варіабельність агробіологічного стану ґрунтового
середовища. У сучасних умовах господарювання най-
більш ефективним способом застосування мінераль-
них добрив є їх диференційоване локально-дозоване
внесення. Дослідженнями, проведеними в різних
ґрунтово-кліматичних зонах, встановлено, що кількіс-
на і якісна оцінка вмісту елементів живлення в ґрунті
дає можливість більш точно встановлювати оптималь-
ні норми добрив та скоригувати дози і строки їхнього
внесення. 

На активність просторового перерозподілу еле-
ментів живлення в ґрунті впливають норма і форма
внесених добрив, характер руху гравітаційної та капі-
лярної вологи в ґрунті, вологість і температура ґрунту,
його фізико-хімічні та біологічні властивості, а також
спосіб внесення мінеральних добрив. Інформації щодо
міграції елементів живлення за локального внесення
мінеральних добрив у наукових джерелах майже
немає. 

Спосіб відбору проб ґрунту Олександра Броварця
на основі величини показників варіабельності стану
ґрунтового середовища сільськогосподарських угідь
забезпечує оптимізацію застосування технологічних
матеріалів на основі даних лабораторного моніторин-
гу зразків ґрунтових проб. Площа елементарної ділян-
ки для відбору проб залежить від виду сільськогоспо-
дарських угідь, контурності території, строкатості
ґрунтового покриву та природної зони та визначається

згідно з рівнями варіабельності параметрів ґрунтового
середовища сільськогосподарських угідь (рельєф,
урожайність тощо) та їх коригування з урахуванням
електропровідності грунтового середовища, кількість
яких залежить від строкатості та варіабельності стану
грунтового середовища (табл. 1).

Залежно від величини параметрів варіабельності
нижнього та верхнього показника стану ґрунтового
середовища (урожайність, рельєф, електропровід-
ність тощо) сільськогосподарських угідь та строкатості
їхніх агробіологічних параметрів формується кількість

рівнів варіабельності з мінімальним та макси-

мальним значенням. Залежно від величини

визначають кількість рівнів варіюван-

ня . Отже, величина кожного рівня варіювання

визначається .

Новими відмінними ознаками способу відбору
проб ґрунту Олександра Броварця на основі показни-
ків варіабельності стану ґрунтового середовища сіль-
ськогосподарських угідь від найближчого аналога є: 

- відбір проб проводиться відповідно до даних про
зони варіабельності ґрунтового середовища (рельєф,
урожайність тощо) та їх коригування з урахуванням
електропровідності ґрунтового середовища ; 

- проба формується із 5-20 мініпроб у межах зон
варіабельності ґрунтового середовища сільськогоспо-
дарських угідь; 

- маса проби ґрунту – 100 - 400 г.
Відмінні від найближчого аналога ознаки за взає-

модії з відомими дозволяють забезпечити формуван-
ня проби ґрунту певної зони варіабельності, яка фор-
мується із 5-20 мініпроб у певній встановленій частині
сільськогосподарського поля, забезпечити ізоляцію
кожної проби, оптимальну масу та якість проби і
необхідну швидкість їх відбору.

Висновок. Спосіб відбору проб ґрунту Олександра
Броварця на основі  величини показників параметрів
варіабельності стану ґрунтового середовища сіль-

Рис. 10 – Точки відбору проб ґрунту з урахуванням зон 
варіабельності

Таблиця 1 – Відмінні та спільні показники використан-
ня запропонованого способу відбору проб ґрунту

Олександра Броварця на основі  величини показників
параметрів варіабельності стану грунтового середови-

ща сільськогосподарських угідь

Показники Відомий спосіб Запропонований спосіб

Спосіб внесення добрив локальний диференційований
локально-дозований

Проби ґрунту перемішують не перемішують

Відбір проб буром буром

Кількість мініпроб у
одній пробі, шт. 1 5-20 мініпроб у одній

пробі

Відбір проб
по діагоналі

внесення доб-
рив

відповідно до зон варіа-
бельності з врахуванням
даних рельєфу, урожай-

ності та електропровідних
властивостей грунту

Відстань між мініпроба-
ми -

1,5-100м залежно від
показників варіабельно-

сті

Маса зразка, г 400-500 100-400

Зразок змішаний ізольований
Визначення міграції еле-
ментів живлення

у цілому зміша-
ному зразку

у кожній пробі, сформо-
ваній із мініпроб

Рис. 9 – Виділення зон відбору зразків ґрунтових проб за 
допомогою 10 га сітки
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ськогосподарських угідь здійснюється так: проводить-
ся аналіз карт рельєфу та урожайності, за коригуваль-
ними картами електропровідних властивостей ґрунту
відбувається визначення точок відбору проб ґрунту у
межах зон варіабельності. Відбір проб ґрунту відбува-
ється у центральній частині зони варіабельності, на
основі яких будуть дані рекомендації щодо внесення
добрив у зоні варіабельності. Проба ґрунту форму-
ється з 5 - 20 зразків ґрунту (мініпроб), маса проби
100-400 г. Відбір зразків ґрунту через кожні 1,5-100 м
(залежно від площі варіабельності грунтового середо-
вища) дає можливість визначити вміст елементів жив-
лення тільки у цьому шарі ґрунту. Завдяки цьому зраз-
ки ґрунту відбираються в певній встановленій частині
сільськогосподарських угідь, на певній відстані один
від одного, забезпечуючи достатньо високу точність
визначення варіабельності ґрунтового середовища.
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Аннотация. Методика выделения зон вариабель-
ности агробиологического состояния сельскохозяй-
ственных угодий – как основа эффективного исполь-
зования технологий точного земледелия, предназна-
ченная для использования в области сельскохозяй-
ственного производства, то есть в современных тех-
нологиях точного земледелия, непосредственно в
растениеводстве, общем земледелии и для повыше-
ния достоверности определения агрохимического
состояния почвенной среды, в оперативном агрохи-
мическом обследовании почв мониторингом, в част-
ности отбором проб почвы, оперативным определе-
нием потенциального плодородия почв для примене-
ния технологий дифференцированного локально-
дозированного внесения технологического материа-
ла (удобрений, семян и т.д.), а также может быть при-
менена для агрохимического обследования почв вла-
дельцами земель и землепользователями. 

Summary. The method of allocation of zones of vari-
ability of the agrobiological state of agricultural lands - as
the basis of the effective use of precision farming tech-
nologies, is intended for use in the field of agricultural
production, that is, in modern technologies of precision
agriculture, directly in crop production, general agricul-
ture, and to increase the reliability of determining the
agro-chemical state of the soil environment in operational
agrochemical monitoring of soil monitoring, in particular
sampling of soil, operational license tions of soil fertility
potential for the application of differentiated locally dosed
introduction of process inputs (fertilizers, seeds, etc.) and
can be used for agrochemical soil survey land owners and
land users.

Стаття надійшла до редакції 9 лютого 2018 р.

І н н о в а ц і й н і  т е х н о л о г і ї  в  А П К

Розроблення моделі  формування продуктивності
зернових колосових та прогнозу врожайності  

в  органічних технологіях залежно 
від погодних умов

УДК 631.554:631.153.7

Описано розроблену модель формування продуктивності зернових колосових та прогнозу врожайності в
органічних технологіях залежно від погодних умов, а також алгоритм розроблення органічних технологій виро-
щування зернових колосових культур за різних кліматичних умов з подальшою апробацією в господарствах
агропромислового комплексу України.

В основу побудови моделі логістичного прогнозування урожайності залежно від погодних умов покладено
теорію нечітких множин і лінгвістичних змінних експертної системи для прогнозування рівня показників якості
використання біотехнологічних процесів. 

Таргоня В., д-р с.-г. наук, провідний наук. співроб., Новохацький М., канд. с.-г. наук, доцент 
(УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого) Крутякова В., канд. екон. наук, Бельченко В., канд. техн. наук, (ІТІ «Біотехніка» НААН)
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Суть проблеми. Для забезпечення відповідного
рівня ефективності біологічних агротехнологій, як і
сучасних технологій отримання високих врожаїв, в
агропромисловому комплексі повинно передбачатися
створення оптимальних умов живлення рослин, вод-
ного і повітряного режимів ґрунту, інтегрованого захи-
сту рослин від хвороб, шкідників і бур'янів. На цій осно-
ві може бути повністю реалізована потенційна продук-
тивність сучасних сортів зернових – не менше 100
ц/га. Ще одним резервом підвищення врожайності й
поліпшення якості продукції рослинництва є викори-
стання регуляторів росту рослин – природних низько-
молекулярних речовин, які за незначних концентрацій
ініціюють істотні зміни життєдіяльності рослин [1]. 

Крім того, для рільництва України мова йде про
пошук альтернатив для усунення або унеможливлення
переходу до епіфітотійної стадії перетворення інду-
стріальних хімізованих агробіоценозів [2] через неза-
довільну агротехніку, низьку супресивність деградова-
них ґрунтів, які отримують лише 10-20 % органічних
добрив від технологічної потреби.

Розроблення ефективних адаптивних біологічних
агротехнологій в умовах глобальної зміни клімату
потребує моделі формування продуктивності зерно-
вих колосових та прогнозу врожайності в органічних
технологіях залежно від агрометеорологічних умов.

Мета досліджень: забезпечення ефективності
впровадження біологічних агротехнологій вирощуван-
ня зернових колосових культур через розроблення та
використання моделей формування продуктивності
залежно від погодних умов. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В
основу побудови моделі логістичного прогнозування
урожайності залежно від погодних умов покладено
теорію нечітких множин і лінгвістичних змінних екс-
пертної системи для прогнозування рівня показників
якості використання біотехнологічних процесів [3-5]. 

Особливість розробки нечіткої системи множин
полягає у тому, що є можливість організувати управ-
ління біотехнологічними процесами у формі діалогу з
експертом, оскільки ці правила записуються у вигляді
виразів “ЯКЩО – ТО”.

Для конкретної реалізації цієї задачі використано
таку інформацію:

– залежність актиноритмічної реакції пшениці від
температури [6];

– модель формування продуктивності зернових
колосових;

– результати проведених досліджень щодо впливу
біопрепаратів обробки насіння зернових залежно від
температури;

– матеріали та вербальна інформація фахівців-екс-
пертів ІТІ «Біотехніка» щодо застосування мікробіоло-
гічних препаратів захисту рослин.

Розроблено нечіткі правила, сформовано матема-
тичну модель, у якій критерієм оцінювання слугує
рівень досягнення біологічної продуктивності зерно-
вих колосових, а змінними параметрами є відповід-
ність температури оптимальним значенням і дотри-
мання вимог технологій вирощування та застосування
мікробіологічних препаратів захисту рослин (рис. 1).

Як видно з графічної моделі, за відповідних умов
дотримання вимог технологій біологічного вирощу-
вання та оптимальних кліматичних умов можливе
досягнення до 93% від максимально можливої біоло-
гічної врожайності.

Отже, результати досліджень свідчать, що такий
біотехнологічний підхід дозволяє досягти раціональ-
ного ефекту. Комплексні біотехнологічні заходи захи-
сту рослин за своєю сутністю є постіндустріальними
інформаційними технологіями, які потребують відпо-
відного технологічного, інформаційного та матеріаль-
ного забезпечення, а також відповідних системних
фахівців, які володіють методами прогнозування, кон-
струювання та коригування технологічних операцій в
реальних виробничих умовах.

Забезпечення адаптивності органічних технологій
вирощування зернових колосових, які передбачають
комплексне використання біопрепаратів захисту
залежно від зміни погодних умов полягає не тільки у
встановленому в процесі досліджень явищ підвищен-
ня ефективності біопрепаратів за умов глобального
потепління, а й у створенні та впровадженні керованої
агробіотехнологічної системи з урахуванням не тільки
зміни параметрів клімату, а й прогнозованих кількісних
та якісних змін ценозів шкодочинних організмів.

Особливістю проведених досліджень є врахування
впливу комплексу параметрів зміни клімату на уро-
жайність зернових культур, а також використання
принципу випереджаючої зміни параметрів агротехно-
логій стосовно незворотних прогнозованих змін кліма-
ту для забезпечення впровадження та адаптації орга-
нічних технологій, які передбачають комплексне вико-
ристання біотехнологічних альтернатив. Це дозволить
перетворити зміни клімату в некеровану, але прогно-
зовану, технологічну складову процесів впровадження
ефективних органічних технологій.

Результати досліджень було використано для ство-
рення алгоритму розроблення органічних технологій
вирощування зернових колосових культур за різних
кліматичних умов з подальшою апробацією в госпо-
дарствах агропромислового комплексу України 
(рис. 2).

© Таргоня В., Новохацький М., Крутякова В., Бельченко В. 2018

Рис. 1 – Залежність біологічної продуктивності зернових коло-
сових культур від температури і дотримання вимог технологій

вирощування та застосування мікробіологічних препаратів
захисту рослин 
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Висновки.
1. У результаті багатофакторного експертного ана-

лізу встановлено, що використання алгоритмів роз-
роблення комплексних біотехнологічних заходів захи-
сту рослин на основі ентомологічних та біологічних
препаратів, за умови повноти врахування зовнішніх
чинників стосовно конкретних виробничих умов біоло-
гічного виробництва може забезпечити рівень зни-
ження кількості шкодочинних організмів до 83 %.

2. Забезпечення адаптивності органічних техноло-
гій вирощування зернових колосових, які передба-
чають комплексне використання біопрепаратів захи-
сту, залежно від зміни погодних умов полягає не лише
у встановленому в процесі досліджень явищі підви-
щення ефективності біопрепаратів за умов глобально-
го потепління, а й у створенні та впровадженні керова-
ної агробіотехнологічної системи з урахуванням не
тільки зміни параметрів клімату, а й прогнозованих
кількісних та якісних змін ценозів шкодочинних орга-
нізмів. 

3. За відповідних умов дотримання вимог техноло-
гій біологічного вирощування та оптимальних кліма-
тичних умов можливе досягнення до 93 % від макси-
мально можливої біологічної врожайності.

4. Комплексні біотехнологічні заходи захисту рос-
лин за своєю сутністю є постіндустріальними інфор-
маційними технологіями, які потребують відповідного
технологічного, інформаційного та матеріального
забезпечення, а також відповідних системних фахів-
ців, які володіють методами прогнозування, конструю-
вання та коригування технологічних операцій у реаль-
них виробничих умовах.
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Аннотация. Описано разработанную модель фор-
мирования продуктивности зерновых колосовых и
прогноз урожайности в органических технологиях в
зависимости от погодных условий, а также алгоритм
разработки органических технологий выращивания
зерновых колосовых культур при различных климати-
ческих условиях с последующей апробацией в хозяй-
ствах агропромышленного комплекса Украины.

В основу построения модели логистического про-
гнозирования урожайности в зависимости от погод-
ных условий положена теория нечетких множеств и
лингвистических переменных экспертной системы
для прогнозирования уровня показателей качества
использования биотехнологических процессов.

Summary. The developed model for the formation of
the productivity of grain grains and the forecast of yields
in organic technologies depending on the weather condi-
tions, as well as the algorithm for the development of
organic technologies for growing grain crops under vari-
ous climatic conditions with subsequent approbation in
the farms of the Ukrainian agro-industrial complex are
described.

The theory of fuzzy sets and linguistic variables of the
expert system for forecasting the level of indicators of the
quality of the use of biotechnological processes is based
on the construction of a model of logistical forecasting of
yields, depending on the weather conditions.

Стаття надійшла до редакції 8 вересня 2017 р.

Рис. 2 – Алгоритм розроблення органічних технологій вирощу-
вання зернових колосових культур за різних кліматичних умов з

подальшою апробацією в господарствах агропромислового
комплексу України
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Суть проблеми: Розвиток конструкційних та техні-
ко-технологічних рішень у виробництві та застосуванні
сучасних обприскувачів набуває все більшої динаміки.

При цьому завдання ефективного застосування
обприскувачів як технологічно, так і з точки зору
забезпечення високої якості обробки, мінімізації вит-
рат на засоби захисту рослин (ЗЗР), а також дотри-
мання високих екологічних вимог вирішується завдяки
комплексному підходу до пошуку шляхів їх подальшого
вдосконалення. 

Ці шляхи включають поліпшення якості обприску-
вання, конструкційні та технологічні рішення, а в
останні роки - активну комп’ютеризацію та застосу-
вання технологій точного землеробства. 

Прагнення всебічного покращення якості обробки,
що зі свого боку є визначальним фактором ефектив-
ного використання, пестицидів та екологічної безпеки
їх використання можна віднести до головного напрям-
ку розвитку сучасних технічних засобів та технологій
для хімічного захисту рослин. 

Як відомо, основними чинниками впливу норми
витрати робочої рідини на біологічну ефективність
застосування пестицидів є ступінь покриття їхньої
поверхні та утримання препарату на рослинах. 

При цьому під час обприскування частка препарату
з біологічно оптимальними краплями 80-350 мкм, яка
потрапляє на об’єкти, складає всього 10 %, а до втрат
через випаровування крапель 10-80 мкм додаються
краплі діаметром більшим за 350-400 мкм, котрі ско-
чуються з листків рослин на ґрунт. 

Пестициди – препарати контактної дії і впливають
на збудників захворювань і шкідників тільки з крапель,
які осіли на рослині і містять у собі цей пестицид. І чим
щільніше робоча рідина буде покривати поверхню
рослин, тим ефективнішим буде процес обприскуван-
ня (повинна бути забезпечена мінімально допустима
густота покриття поверхні – 20-70 крапель /см2 залеж-

но від виду пестициду). 
Цього можна досягнути збільшенням дисперсності

крапель, які потрапляють на оброблювану поверхню.
Густота покриття також залежить від норми витрати
робочої рідини та ступеня осідання краплин.

Але збільшення дисперсності розпилу (утворення
більшої кількості оптимально дрібних крапель) викли-
кає питання збільшення знесення частини краплин
повітряними потоками в атмосферу, тобто зниження
ступеня осідання препарату на рослини, а звідси -
зменшення і густоти покриття і, відповідно, ефектив-
ності препарату, а також ускладнення екологічної
обстановки. Тому осідання розпиленої робочої рідини
є визначальною умовою у технологічній операції
обприскування.

Мета досліджень. Визначити та проаналізувати
основні напрямки та шляхи ефективних, екологічно
безпечних способів внесення пестицидів обприску-
вачами, підвищення їхньої продуктивності та точності
норми внесення препарату.

Виклад основного матеріалу. З метою вирішен-
ня цього протиріччя розробляються і вже широко
впроваджуються у практику обприскування різні спо-
соби та технічні рішення для збільшення ступеня осі-
дання крапель на рослини. Слід зазначити, що вирі-
шення цієї проблеми дозволить перейти на так зване
малооб’ємне обприскування для зниження норм вне-
сення робочої рідини зі звичних 200-400 л/га до 25-50
л/га. 

Зараз найбільшого поширення набули такі способи
як застосування інжекторних щілинних розпилювачів,
відцентрових, зі всмоктуванням повітря, повітряних
рукавів, пневматичних систем, які монтуються на
штанзі обприскувача. 

В інжекторних розпилювачах (рис.1) (виробники -
«Lechler» (Німеччина), «TeeJet» (США) та ін.) рідина з
повітрям  змішується всередині розпилювача, спектр

© Сидоренко В., 2018

Сучасні  конструкційні  та техніко-технологічні
рішення для ефективного застосування 

пестицидів під час обприск ування

УДК 631.816.3

У статті описані основні складові комплексного підходу провідних виробників обприскувачів до пошуку шля-
хів подальшого вдосконалення їхньої конструкції та техніко-технологічних рішень з точки зору ефективного
застосування пестицидів, технологічного використання обприскувачів, а також забезпечення високої якості
обробки, мінімізації витрат на засоби захисту рослин, дотримання високих екологічних вимог.

Наведені основні способи покращення дисперсності крапель та їх доставки до поверхні рослин з якомога
меншими втратами.

Висновки зроблені на основі аналізу результатів випробувань різних типів обприскувачів, їхніх компонентів
та систем внесення пестицидів (розпилювачів), а також аналізу даних різних авторів та проспектів дилерів –
постачальників техніки для захисту рослин.

Ключові слова: обприскувач, пестициди, розпилювачі, дисперсність, норма внесення, тиск, крупність кра-
пель. 

Сидоренко В., завідувач лабораторії (Південно-Українська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)
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крапель більш однорідний і містить велику кількість
крупних крапель, які частково наповнені повітрям і
рухаються з великою швидкістю.

При цьому збільшується ступінь проникнення кра-
пель всередину стеблостою та скорочується час їхньо-
го польоту. Після осідання на поверхні рослин краплі
лопаються і з однієї краплини відносно великого роз-
міру утворюються декілька краплин значно меншого
розміру, збільшуючи тим самим площу покриття
оброблюваної поверхні.  

Український виробник (ТОВ «Агромодуль», 
м. Дніпро) пропонує свій спосіб вирішення цієї про-
блеми – використання відцентрових розпилювачів
оригінальної конструкції (Роса) (рис. 2).

Примусове осадження
крапель у цих розпилюва-
чів досягається завдяки
повітрю, яке всмоктується
у факел розпилу. При
цьому висока дисперс-
ність крапель разом з
примусовим осадженням
забезпечують густоту
покриття краплинами
більше 200 шт./см2.
Завдяки конічній формі
факела та радіальній
складовій руху, краплини
добре проникають у густу рослинність і обробляють
листя знизу. 

Одним з рішень для досягнення високого ступеня
осадження крапель, яке дозволяє розширити умови
застосування обприскувачів у вітряну погоду та на
вищих робочих швидкостях, є використання штучно
створеного повітряного потоку, який і доставляє крап-
лі до оброблюваної поверхні. 

Для цього обприскувачі обладнуються вентилято-
рами, а штанги - повітряними гнучкими рукавами, з
яких повітря через отвори з великою швидкістю несе
краплини до поверхні рослин (рис. 3). Це покращує
проникнення крапель в рослинний покрив та рівномір-
ність обробки як верхньої частини листка, так і нижнь-
ої.

Але треба відзначити, що примусове осадження
крапель повітряним потоком ефективне за високої
дисперсності розпиленого робочого розчину, оскільки
значна частина великих крапель (понад 350-400 мкм)
під час дії на них повітряного потоку скочується з
листків на землю, Через це втрачається препарат і
забруднюється ґрунт. Також повітряний потік може
підхоплювати з поверхні ґрунту пил, з яким змішують-
ся і нейтралізуються  краплі робочого розчину.

Потрапляючи на рослини вже у формі грудочок бруду,
вони стають менш ефективними.

Обприскувачі останнього покоління оснащуються
новими пневматичними системами осадження кра-
пель. Компанія «Miller», США для своїх самохідних
обприскувачів моделі «Condor» розробила систему
розпилення «Spray-Air». По всій довжині штанги
обприскувача (рис. 4) прокладений металевий повіт-
ряний трубопровід, вздовж якого через кожні 25,4 см
розташовані повітряні сопла.

Робоча рідина впорскується в трубу спеціальними
форсунками (ShearGuardТМ PLUS), оснащеними регу-
ляторами потоку. Розпилена рідина попадає в потуж-
ний потік повітря, який продовжує дроблення крапель
(розмір крапель складає 100-120 мкм) і доставляє
рідину до поверхні рослин. Потік повітря у трубопрово-
ді створюється двома вентиляторами по краях труби з
гідроприводом. 

Переваги технології «Spray-Air» - менші витрати
води та хімікатів; хороше проникнення та покриття
рослин; мінімальне здування крапель робочої рідини з
поверхні листків рослин; керування розміром краплі та
густиною розчину пестицидів, що дозволяє змінювати
норму внесення препаратів залежно від умов роботи. 

Під час роботи оператор постійно збільшує або
зменшує швидкість руху обприскувача через склад-
ність рельєфу та конфігурації поля. І для того, щоб
забезпечити задану норму внесення, відповідно змі-
нюється продуктивність насоса і тиск у штанзі – з під-

Рис. 1 – Інжекторні розпилювачі

Рис. 2 – Відцентровий розпи-
лювач «Роса» 

(ТОВ «Агромодуль», 
м. Дніпро, Україна)

Рис. 3 – Причіпний обприскувач «Hardi», обладнаний повітряни-
ми рукавами примусового осадження крапель

Рис. 4 – Самохідний обприскувач «Condor» із системою розпи-
лення «Spray-Air»
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вищенням швидкості він зростає, зі зниженням –
падає. 

Враховуючи те, що діаметр отворів розпилювачів
залишається постійним, з підвищенням робочої швид-
кості руху зростає і значення тиску в штанзі, при цьому
діаметр крапель робочого розчину зменшується і вони
стають більш уразливими до зносу вітром. 

Коли ж виникає необхідність зниження робочої
швидкості руху обприскувача – тиск на вході у розпи-
лювач, навпаки, падає і, відповідно, краплі стають
крупнішими і важчими. У цьому випадку форма факела
рідини змінюється, що призводить до нерівномірності
покриття. 

Тому провідні компанії–виробники на своїх обприс-
кувачах («Case Patriot» (рис. 5) (система управління
тиском «Aim Command»), «John Deere» (система
управління тиском «Exact Apply») використовують інно-
ваційні системи автоматичної підтримки постійного
заданого розміру крапель робочого розчину незалеж-
но від швидкості руху.

Унікальність цих систем полягає в тому, що розпил
робочої рідини відбувається не суцільним потоком, а
мікропорціями. При цьому тиск у штанзі задається і
підтримується постійним. Змінюється тільки величина
порції і час, коли через розпилювач випорскується і
розпилюється рідина. Тобто, якщо робоча швидкість
збільшується, то подача рідини через розпилювач
здійснюється протягом більшого часу (збільшується
мікропорція) і навпаки. У такий спосіб підтримується
постійний заданий розмір крапель. 

Регулює роботу розпилювачів електромагнітний
соленоїдний клапан, яким обладнаний кожен розпи-
лювач (рис. 6).

Клапан регулює методом широтно-імпульсної
модуляції інтенсивність потоку через нього. При цьому
клапан відкривається і закривається 10 раз за секунду
(система «Aim Command»), або 30 раз за секунду
(система «Exact Apply»). Ці імпульси змінюють свою
частоту залежно від заданої норми виливу і швидкості
руху обприскувача під час технологічного процесу.

Клапанами керує контролер модуля керування. Він
також керує сервоприводами гідравлічних вентилів,
які стабілізують тиск у секціях розпилювальної штанги,
а також контролює гідромотор відцентрового насоса,
яким обладнані самохідні обприскувачі «Case Patriot»
та «John Deere» для підтримання постійного тиску.

Подібні розробки має і відома компанія «Raven»,
США, розробки і продукцію якої впроваджують і засто-
совують провідні виробники
причіпних та самохідних
обприскувачів («Miller», «New
Holland», «Apache» та інші).
Зокрема нею була розробле-
на новітня система контролю
розпилювачів «Hawkeye»
(рис. 7). 

Ця система забезпечує
максимальну точність роботи
обприскувача за різних умов
експлуатації, підвищує якість
обприскування та зменшує
знос/дрейф розпиленої рідини завдяки постійному
контролю та регулюванню тиску рідини у штанзі та
максимально використовує кожен розпилювач, який
контролюється індивідуально керувальними клапана-
ми. Це забезпечує рівномірне розпилення незалежно
від швидкості руху обприскувача, а також збереження
норми внесення по всій ширині штанги на поворотах.     

В основі системи «Hawkeye» лежить комутаційна
платформа ISOBUS, яка дозволяє системі працювати з
більшістю ISO сумісних контролерів, які представлені
на ринку, включаючи польовий комп’ютер Viper 4 від
“Raven”. 

На тепер компанія «Raven» анонсувала ряд удоско-
налень системи контролю розпилювачів «Hawkeye».
Серед удосконалень – можливість під`єднання вірту-
альних секцій, що дозволить оператору програмувати
додаткові секції (всього до 16 секцій) і контролювати
кожну секцію окремо, автоматично вимикаючи секції
для запобігання перекриття і вмикаючи там, де не було
внесення.  

Удосконалення до «Hawkeye HD» - це система вми-
кання/вимикання окремих розпилювачів, що дозволяє
більш точно вносити хімікати. 

Слід відмітити інжекторну систему прямого впор-
скування препаратів «Sidekick Pro» від «Raven». Ця
система передбачає роздільну подачу води та препа-
рату з приготуванням робочого розчину необхідної
концентрації в гідравлічній комунікації обприскувача
під час обприскування. При цьому чиста вода і препа-
рат пестициду знаходяться в різних баках. 

Потужний об'ємний насос (рис. 8) впорскує хімікат
у нагнітальну лінію з водою у безпосередній близькості

Рис. 5 – Самохідний обприскувач «Case Patriot» із системою
керування тиском «Aim Command»

Рис. 7 – Система контролю
розпилювачів «Hawkeye»

Рис. 6 – Розпилювальний пристрій обприскувача 
«Case Patriot», обладнаний електромагнітним клапаном 

системи керування тиском «Aim Command»
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до штанги і далі робоча
рідина заданої концентрації
подається до розпилювачів. 

Як наслідок, усуваються
втрати препарату через
залишок робочого розчину
в баку обприскувача після
закінчення роботи, зникає
потреба попередньої підго-
товки суміші в баку обприс-
кувача (завдяки функції
автоматичного заповнення і
закритого калібрування),
зникають контакти операто-
ра з хімікатами, регулюван-
ня концентрації хімікатів в
реальному часі, що виклю-
чає внесення надлишкової
або недостатньої кількості
готової суміші, відпадає необхідність здійснення про-
мивання бака після кожного обприскування.     

Роздільна подача води і препарату дозволяє вноси-
ти робочу рідину під час обприскування зі змінною
нормою витрати препарату та комбінацію декількох
препаратів під час обприскування.

Функція «Sidekick Pro» забезпечує можливість вста-
новлення на обприскувач до 4-х таких систем (рис. 9) і
перемикати на необхідний вид хімікату на ходу.

Розробленням і застосуванням системи прямої
подачі препаратів також займаються такі компанії як
«Dosiertechnik» (Німеччина), «Cleanacres Machinery»
(Великобританія), «Walsch Manufacturing» (США),
«Tecnoma» (Франція) та ін.

Фірми «John Deere» (США) та «Lechler» (Німеччина)
розробили пневматичні відсічні пристрої з відповідно
шістьма (рис.10) та чотирма розпилювачами, кожний з
яких окремо, або два чи три разом в будь-якій послі-
довності можуть вмикатися або вимикатись операто-
ром з кабіни трактора, з яким агрегатується обприску-
вач, чи самохідного обприскувача за допомогою
комп’ютера. Це дозволяє під час роботи змінювати
норму витрати чи дисперсність розпилу без зміни
робочого тиску, що дає можливість вибирати опти-
мальні режими обприскування залежно від умов робо-
ти.

Висновки. Аналіз сучасних технологій вирощуван-
ня с.-г. культур доводить, що без ефективного викори-
стання засобів захисту рослин для системної бороть-
би з бур'янами, хворобами та шкідниками неможливо
отримати високих врожаїв. 

При цьому внесення великої кількості агресивних
хімікатів створює значний негативний тиск на довкіл-
ля. 

Це висуває жорсткі вимоги як до самих препаратів,
так і до технології їх застосування та технічних засобів
(обприскувачів), які в них використовуються.    

З урахуванням цього сучасні інноваційні підходи до
технологій хімічного захисту рослин передбачають і
вимагають переходу від традиційних методів внесення
розчинів пестицидів з нормами 200-500 л/га до мало-
об’ємного обприскування нормами до 100-50 л/га.

Це досягається завдяки застосуванню різних типів
розпилювачів, способів та засобів доставки розпиле-
ної рідини на поверхню рослин, використанням новіт-
ніх методів приготування та внесення робочого розчи-
ну, якнайбільшого застосування комп’ютерних техно-
логій.
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Рис. 8 – Система прямого
впорскування препаратів

«Sidekick Pro»

Рис. 9 – Розташування систем «Sidekick Pro» 
на самохідному обприскувачі

Рис. 10 – Пневматичні відсічні пристрої «John Deere» (США) 
з шістьма розпилювачами
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Аннотация. В статье описаны основные состав-
ляющие комплексного подхода ведущих производи-
телей опрыскивателей к поиску путей дальнейшего
совершенствования их конструкций и технико-техно-
логических решений в плане эффективного примене-
ния пестицидов, технологического использования
опрыскивателей, а также с точки зрения обеспечения
высокого качества обработки, минимизации затрат
на средства защиты растений, соблюдение высоких
экологических требований.

Приведены основные способы улучшения дис-
персности капель и их доставки к поверхности расте-
ний с найменьшими потерями. Выводы сделаны в
результате анализа результатов испытаний различ-
ных типов опрыскивателей, их компонентов и систем
внесения пестицидов (распылителей), а также анали-
за данных различных авторов и проспектов дилеров -
поставщиков техники для защиты растений.

Summary. The article describes the main compo-
nents of the integrated approach of leading manufactur-
ers of sprayers to find ways to further improve their
designs and technical and technological decisions in
terms of effective use of pesticides, the technological use
of sprayers, as well as in terms of ensuring high quality of
processing, minimizing the costs of plant protection prod-
ucts, compliance High environmental requirements.

The main methods of improving the dispersion of
droplets and their delivery to the surface of plants with the
least possible losses are given.

The conclusions are made as a result of the analysis of
the results of tests of various types of sprayers, their com-
ponents and systems for the introduction of pesticides
(sprayers), as well as the analysis of data from various
authors and prospectuses of dealers, suppliers of tech-
nology for plant protection.

Стаття надійшла до редакції 5 вересня 2017 р.

Дослід ження ефективності  дослідного зразка
мотоблока з модельного ряду 

«Мотор Січ МБ»

УДК 631.315.2:005.642.6

У статті розглянуто сучасні вимоги до мотоблоків та, зокрема, конструкцію мотоблока "Мотор Січ МБ-6ДЕ"
(дизель) виробництва АТ "Мотор Січ", орієнтованого на малі, середні, особисті підсобні фермерські, присадиб-
ні господарства, у садівництві й городництві, і наведено результати випробувань мотоблока "Мотор Січ МБ-
6ДЕ", який представляє собою нове покоління машин для обробітку ґрунту.

Ключові слова: мотоблоки, конструкція, дослідження, робочі органи, обробіток ґрунту, сівба, випробування,
ефективність.
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Постановка проблеми. Вибір необхідного мото-
блока з розширеними технічними можливостями,
високою надійністю і прийнятною ціною для малих і
середніх господарств є актуальним. Таку машину про-
понує АТ "Мотор Січ", яке виводить на ринок серію
мотоблоків з розумінням необхідних задач, які стоять
перед фермером, і пропозицією власних шляхів їх
вирішення. 

Аналіз останніх досліджень. Особисті селянські
господарства та кооперативи є вагомою складовою
багатоукладного аграрного сектора економіки
України. Але сьогодні стан технічного забезпечення
механізації робіт у рослинництві, тваринництві та
переробці сільськогосподарської продукції в особи-
стих селянських господарствах та кооперативах не
відповідає сучасним вимогам і потребує радикальних
змін, перш за все - підвищення техніко-технологічного

рівня виробництва, оскільки сьогодні виробництво
сільськогосподарської продукції є ресурсо- та енерго-
витратним [1].  

Мета роботи. Проведення випробувань для спри-
яння просуванню продукції на ринок передбачало
об’єктивне інженерне оцінювання конструкції, польові
роботи для визначення агротехнічних, експлуатацій-
но-економічних та показників надійності.

Виклад основного матеріалу. Саме завдання з
розроблення й налагодження виробництва машин для
реалізації маловитратної моделі обробітку ґрунту та
сівби поставили перед собою фахівці машинобудівних
заводів України, зокрема АТ "Мотор Січ", ТМ
"Протон",. ПП "Агросервістрактор", "WIEMA", "КЕН-
ТАВР", "ZIRKA", зарубіжні виробники – фірма "SADKO"
(Словенія), "Zubr" (Білорусь) [2].  

У таблиці 1 наведені основні технічні характеристи-

Д о с л і д ж е н н я  з а  а к т у а л ь н и м и  п р о б л е м а м и  А П К
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ки мотоблоків.

Мотоблоки модельного ряду "Мотор Січ МБ", згід-
но з даними ТУ У 14307794.134-2001, призначені для
механізації агротехнічних і комунальних робіт [3].  

Мотоблок у складі з культиватором фрезер-
ним використовують для міжрядного та суціль-
ного розпушування ґрунту з підрізанням бур’янів
і рослинних залишків, їх подрібненням і загортан-
ням у ґрунт на дрібноконтурних ділянках в особи-
стих підсобних фермерських, присадибних гос-
подарствах, у садівництві й городництві.

Мотоблок "Мотор Січ МБ" являє собою одно-
вісне двоколісне шасі, яке має в складі своєї кон-
струкції такі основні частини:

– чотиритактний бензиновий (карбюратор-
ний) або дизельний двигун;

– трансмісію (механізм силової передачі);
– реверсивну рульову колонку;
– двоє коліс, які є одночасно і тяговими, і

опорними (розміщені на одній осі).
Двигун кріпиться до корпусу муфти зчеплен-

ня, зі свого боку закріпленого на корпусі трансмі-
сії. 

На верхній кришці корпусу трансмісії кріпить-
ся реверсивна рульова колонка, на якій розміще-
ні органи керування мотоблоком.

Колеса мотоблока встановлені на фланцях
кінцевих передач трансмісії і комплектуються
пневматичними шинами. Колія мотоблока має
можливість ступінчастого регулювання переста-
новкою коліс за встановленою схемою.

Для навішування обладнання (знарядь, які агрега-
туються з мотоблоком) передбачено спеціальний при-
чіпний пристрій. 

Конструкція мотоблока передбачає наявність руч-

ного та електростартерного запуску двигуна.
Конструкційні особливості мотоблоків "Мотор Січ

МБ" порівняно із зарубіжними аналогами мають деякі
переваги:

– мотоблоки модельного ряду "Мотор Січ МБ"
мають високий рівень уніфікації складових частин.
Мотоблоки з однаковими характеристиками потужно-
сті можуть комплектуватися різними типами двигунів; 

– наведені в переліку адаптери, знаряддя та облад-
нання можуть використовуватися в агрегаті зі всіма
мотоблоками модельного ряду;

– блокування диференціала коліс дозволяє мото-
блоку "Мотор Січ МБ-6ДЕ" забезпечувати прямоліній-
ність руху, без додавання зайвих зусиль з боку опера-
тора. Точність водіння дозволяє якісно виконувати
міжрядний обробіток ґрунту;

– ширина захисного кожуха культиватора фрезер-
ного "Мотор Січ КФ-1С" регулюється залежно від
потрібної ширини захвату;

– під час фрезерування ґрунту робоча швидкість
(на рівні, заданому коробкою передач) та якість робо-
ти є стабільними і регулюються обертами двигуна;

– однією з основних переваг мотоблоків модельно-
го ряду "Мотор Січ МБ", порівняно з вищевказаними
аналогами, є конструкційна можливість здійснювати
технологічні переїзди без демонтажу фрез і установки
коліс з наступним повторним монтажем, включаючи
агрегатований фрезерний культиватор, який має лег-
кознімну стійку з опорним колесом. 

У таблиці 2 наведені дані щодо технічних парамет-
рів мотоблоків усього модельного ряду «Мотор Січ
МБ».

Представлений на випробування зразок мотоблока
є типовим представником модельного ряду мотобло-
ків "Мотор Січ МБ".

Основні відмінності між різними модифікаціями
мотоблоків модельного ряду "Мотор Січ МБ" поля-

Параметр 
Марка мотоблока

"Мотор Січ
МБ-6ДЕ" 

"Sadko 
МD-1160E" 

"WIEMA
WM1100AE"

"КЕНТАВР
МБ 1080Д"

Тип двигуна дизельний дизельний дизельний дизельний

Модель 
двигуна

WIEMA
WM178FE SADKO WIEMA

WM178FE
Кентавр

R180

Охолодження
двигуна повітряне повітряне повітряне рідинне

Кількість
передач 4/2 2/1 2/1 6/2

Потужність,
к.с. 6,0 6,0 6,0 9,0

Ширина
культивації,

см
68-70 110 80-130 110

ВВП, кількість
виходів при-

водної потуж-
ності

1 1 1
3 виходи

приводної
потужності

Блокування
диференціа-
ла, кількість

важелів

Наявне, 1
важіль

Блокування
обгінних

муфт 
2 важелі

Блокування
обгінних

муфт 
2 важелі

Блокування
обгінних

муфт 
2 важелі

Регулювання
рульової
колонки 

за нахилом і
кутом пово-

роту

за нахилом і
кутом пово-

роту

за нахилом і
кутом пово-

роту
за нахилом

Вага, кг 238,5 183 120 220

Таблиця 1 – Технічні характеристики  мотоблоків

Таблиця 2 – Технічні параметри мотоблоків модельного ряду «Мотор Січ МБ»

Параметри
(характери-

стики)

Модифікація мотоблока

МБ-4,05 МБ-6 МБ-6Д МБ-8 МБ-8Э МБ-9 МБ-9Е МБ-9ДЕ МБ-13Е

Маса, кг:
(суха, без
заправки
паливом і
маслом)

217±5 217±5 215±5 217±5 230±5 210±15 230±15 235±15 235±15

Витрати
палива,

кг/год., не
більше (на

режимі мак-
симальної
потужності
двигуна)

1,8 1,26 2,2 2,4 2,0 3,1

Параметри двигуна:

робочий
об’єм

циліндра,
см3 (л)

250 (0,25) 296
(0,3) 304 (0,32) 270 (0,27) 406

(0,41)
398

(0,39)

потужність,
кВт (к.с.) 4,05 (5,5)

4,05-
4,41
(5,5-
6,0)

5,88 (8,0) 6,6 (9,0) 6,3
(8,6)

8,5
(13,0)

номінальна
частота

обертання
колінчастого

вала, хв.-1

3800±300 3600±
300 3800±300 3600±300
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гають лише в комплектаціях різними типами двигунів,
у параметрах потужності цих двигунів і показниках вит-
рати бензину або дизельного пального.

Працюючи, двигун мотоблока розвиває потужність,
яка через елементи трансмісії перетворюється в тяго-
ву, приводну та тягово-приводну потужність, яка реа-
лізується через приводні колеса та ВВП, і забезпечує
можливість агрегатованому знаряддю виконувати
корисну роботу із заданою швидкістю або в стаціонар-
ному положенні мотоблока.

Перелік адаптерів, знарядь та обладнання, при-
значених для агрегатування з мотоблоком, наведений
у керівництві з експлуатації мотоблока.
Транспортування мотоблока до місця виконання робіт
може здійснюватися як своїм ходом (на короткі відста-
ні), так і за допомогою автотранспорту. 

Технологічний процес з обробітку ґрунту за допо-
могою мотоблока в агрегаті з культиватором фрезер-
ним "Мотор Січ КФ-1С" виконується так:

- здійснюється агрегатування знаряддя з мотобло-
ком та налагодження  потрібних параметрів (колія
коліс, ширина захвату, глибина обробітку) і обираєть-
ся залежно від властивостей ґрунту швидкісний
режим. Рекомендовані параметри залежно від виду
виконуваних робіт, наведені в керівництві з експлуата-
ції мотоблока; 

- через редуктор культиватора фрезерного крутний
момент від ВВП мотоблока передається на вал з
активними фрезами, які, обертаючись із заданою
швидкістю, розпушують ґрунт, підрізають бур’ян та
рослинні рештки і загортають у ґрунт;

- контроль за якістю виконання технологічного про-
цесу та належною роботою виробів оглядово здійснює
піший оператор.

Технічна характеристика мотоблока наведена в
таблиці 3, культиватора фрезерного "Мотор Січ КФ -
1С" - у таблиці 3.

Випробування мотоблока "Мотор Січ МБ-6ДЕ" у
складі з культиватором фрезерним "Мотор Січ КФ-1С"
[4] проведені на території УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
(смт. Дослідницьке Васильківського р-ну Київської
обл.) (рис.1). 

Визначення метеорологічних умов випробувань
здійснювалося за методом ДСТУ 7435.

Агротехнічна оцінка роботи мотоблока "Мотор Січ
МБ-6ДЕ" у складі з культиватором фрезерним "Мотор
Січ КФ-1С":

- метеорологічні умови, рельєф, твердість і воло-
гість ґрунту за шарами перебували в межах, типових
для робочого використання мотоблока;

- якість кришення (кількість грудочок розміром, %)
сприятлива для вирощування овочевих культур на
присадибних ділянках;

- гребенистість поверхні після одного проходу
мотоблока задовольняє вимоги для кінцевого обробіт-
ку і не потребує додаткових операцій із розрівнюван-
ня; 

- ступінь підрізання і загортання бур’янів високий,
сприятливий для регулювання та зменшення рівня
забур'яненості.

Якість роботи мотоблока "Мотор Січ МБ-6ДЕ" у
складі з культиватором фрезерним "Мотор Січ КФ-1С"
оцінювалася за результатами виконання висіву ярої
пшениці. Технологічний процес був виконаний у 3
етапи:

1. Передпосівний обробіток (фрезерування ґрунту
активними фрезами);

2. Розподілення ручним способом (розкидання
рукою) на поверхні ґрунту зерна ярої пшениці.

3. Загортання зерна в ґрунт активними фрезами.
На рисунку 2 показано присадибну ділянку (0,13

га), на якій 22 квітня 2017 року мотоблоком у складі з
культиватором фрезерним була висіяна яра пшениця.
Сходи рослин дружні, розподіл по площі рівномірний –
задовольняє вимоги агротехніки.  

Якість роботи мотоблока «Мотор Січ МБ-6ДЕ» у
складі з культиватором фрезерним «Мотор Січ КФ-1С»
оцінювалася за результатами міжрядного обробітку
ґрунту на дослідній ділянці (4,7 га) насаджень енерге-
тичної верби (джерело альтернативного палива для
твердопаливних котлів).

№ пункту
Настанови
з експлуа-

тації 
Зміст пункту

Значення показника за
даними Висновок

щодо від-
повідностінастанови з

експлуатації 
випробу-

вань

1.1.3 Спосіб навішування навісний навісний Відповідає

1.1.4 Вид кліматичного
виконання

УХЛ1 (за ГОСТ 15150-
69)* -

1.2.1 Габаритні розміри,
мм, не більше:

- довжина 670 668 Відповідає

- ширина 720 715 Відповідає

- висота 480 478 Відповідає

1.2.2 Маса, кг, не більше 50 44 Відповідає

1.2.3

Робоча швидкість (за
умови ввімкненої
першої або другої

робочих передач пер-
шого діапазону мото-

блока), км/год., не
менше

1,44 – 5,4 2,0 – 4,0 Відповідає

1.2.4 Продуктивність,
га/год. не менше 0,07 0,25 Відповідає

1.2.5 Споживана потуж-
ність, кВт 4,0* -

1.2.6 Ширина захвату, мм 384, 530,680 680 Відповідає

1.2.7 Глибина обробітку, мм 120 до 200 Відповідає

* - за даними виробника

Таблиця 3 – Технічна характеристика культиватора фрезерного
"Мотор Січ КФ-1С"

Рис. 1 – Загальний вигляд мотоблока "Мотор Січ МБ-6ДЕ" з
культиватором 
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Конструкційне компонування мотоблока «Мотор
Січ МБ-6ДЕ» у складі з культиватором фрезерним
"Мотор Січ КФ-1С", розташування важелів керування,
наявність блокування диференціала коліс, швидкісний
ряд і можливість регулювань положення колонки керу-
вання в широких межах дозволяють здійснювати точне
водіння мотоблока на високій робочий швидкості (3,9-
4,0 км/год) без пошкодження насаджень сумісно з
виконанням якісного міжрядного обробітку.

Якість роботи мотоблока задовольняє потреби
виконавчих знарядь, які з ним агрегатуються для меха-
нізації агротехнічних операцій на високому рівні відпо-
відно до вимог.

Паливна економічність двигуна складає 1,2 кг/год
(в ТУ – 1,26 кг/год), мотоблок працював на змінних
режимах потужності (0,75 – 0,90 від номінальної), а
максимальна потужність використовувалася лише в
момент початку руху та заглиблення фрез. За період
роботи  агрегата технічних відмов не виявлено, коефі-

цієнт надійності технологічного процесу дорівнює 1,0. 
Враховуючи безвідмовну роботу виробів протягом

всієї підконтрольної експлуатації, встановлено висо-
кий прогнозний рівень надійності мотоблока "Мотор
Січ МБ-6ДЕ" у складі з культиватором фрезерним
"Мотор Січ КФ-1С". 

За результатами економічної оцінки годинні екс-
плуатаційні витрати випробовуваного мотоблока ста-
новлять 61,29 грн/год. Після завершення випробувань
вироби перебували у повністю працездатному стані.

Висновки дослідження. У результаті проведення
приймальних випробувань дослідних зразків  мото-
блоків модельного ряду «Мотор Січ МБ» встановлено,
що вони повністю відповідають регламентованим
показникам якості та задовільно виконують техноло-
гічний процес, мають достатній рівень надійності,
укомплектовані експлуатаційно-технологічною доку-
ментацією і є безпечні в експлуатуванні, крім того
мають ряд позитивів щодо багатофункціональності.
Мотоблок якісно виконує технологічний процес, має
високий технічний рівень, показники надійності і якості
конструкції, відповідає вимогам нормативних доку-
ментів. Порівняно із зарубіжними аналогами конструк-
ційні особливості мотоблоків "Мотор Січ МБ" мають і
деякі переваги.

За результатами випробувань мотоблока «Мотор
Січ МБ-6ДЕ», як базового зразка модельного ряду
мотоблоків "Мотор Січ МБ", УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого рекомендує включити весь модельний ряд
вищевказаних виробів до Державного реєстру техніч-

Таблиця 4– Характеристика метеорологічних умов випробувань

№
п/п Показник

Значення показника за даними Висновок 
щодо 

відповідностіНД випробувань

1 Температура 
повітря, оС - 60 - +40 + 16 - 22 Відповідає

2 Швидкість 
вітру, м/с 0 - 50 1,5 – 2,1 Відповідає 

3 Атмосферний тиск,
кПа

Не регламен-
тується 96,0 – 98,0 Відповідає

4 Відносна вологість
повітря, % 75 % при 15 оС 44 – 73 Відповідає 

5

Забур'яненість
поверхні поля

(середня кількість
бур’янів на площі

0,25 м2), шт.

Не регламен-
тується 35 – 40 Відповідає

Рис. 3 – Результати міжрядного обробітку мотоблоком 
«Мотор Січ МБ-6ДЕ» у складі з культиватором фрезерним

«Мотор Січ КФ-1С» насаджень енергетичної верби

№
п/п Назва показника

Значення показника за даними

ТУ, Настанови з
експлуатації випробувань

1 Швидкість руху, км/год:

- робоча 2,0 – 4,0 2,0 – 4,0

2 Ширина захвату, мм:

- конструкційна 384 - 530 - 680 680

- робоча 384 - 530 - 680 700

3 Продуктивність, га за годину
часу:

4 - основного Немає даних 0,28

- змінного Те ж 0,25

- експлуатаційного Не менше 0,07 0,25

5 Експлуатаційно-технологічні
коефіцієнти:

- технологічного обслугову-
вання Немає даних 1,00

- надійності технологічного
процесу Те ж 1,00

- використання змінного часу -«- 0,86*

- використання експлуатацій-
ного часу -«- 0,86

6 Витрати палива для основної
роботи, кг/год 1,26 1,2

*Визначено з врахуванням параметрів:

- середній розмір ділянки - 0,3 га;

- середньозважена довжина гону - 0,03 км;

- відстань від поля до бригади - 0,1 км.

Таблиця 5 – Експлуатаційно-технологічне оцінювання мотобло-
ка «Мотор Січ МБ-ДЕ» у складі з культиватором фрезерним

«Мотор Січ КФ-1С»

Рис. 2 – Результати висіву ярої пшениці за допомогою мотобло-
ка «Мотор Січ МБ-6ДЕ» у складі з культиватором фрезерним

«Мотор Січ КФ-1С»
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них засобів для агропромислового комплексу України. 
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нів внутрішнього згорання. Методи енергетичної оцін-
ки. 

Аннотация. В статье рассмотрены современные
требования к мотоблокам и, в частности, конструкцию

мотоблока  "Мотор Сич МБ-6ДЕ" (дизель) производ-
ства АО "Мотор Сич", сориентированного для малых,
средних, личных подсобных фермерских, приусадеб-
ных хозяйств, в садоводстве и огородничестве и при-
ведены результаты испытаний мотоблока "Мотор Сич
МБ-6ДЕ",  который представляет собой новое поколе-
ние машин для обработки почвы.

Summary. In the article the modern requirements are
considered to the motoblocks and in particular
construction of motoblock  "Motor of сечь of MB-6ДЕ"
(diesel) of production of АО "Motor of Sech", orientated
for the small, middle, personal subsidiary farmers, при-
усадебных economies, in gardening and городничестве
and the resulted results of tests of motoblock  "Motor of
Sech of MB-6ДЕ" which is the new generation of
machines for soil cultivation.

Стаття надійшла до редакції 15 серпня 2017 р.

Обладнання для переробки олійного 
насіння фірми «Farmet»

УДК 636.085/.087:602

У статті наведена інформація про конструкцію та параметри обладнання для екструзії кормів виробництва
фірми «Farmet» (Чехія). Екструзія – один із найефективніших методів підготовки фуражного зерна до згодову-
вання. Фірма «Farmet» виготовляє та постачає обладнання для сухої та мокрої екструзії. Суха екструзія підхо-
дить для кормів, які утримують більше ніж 15 % олії. Мокра екструзія - це процес, у якому корм, зволожений
водою, або насичений парою, нагрівається і стискається. Мокра екструзія використовується у переробці зер-
нових, бобових і кормових сумішей, які утримують невеликий процент вологи і жиру.

Ключові слова: обладнання, екструзія, технологічне обладнання, фірма «Farmet», Чехія.

Пономаренко О., провідний інженер. (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

© Пономаренко О., 2018

Вступ. Сьогодні Україна в основному експортує
насіння соняшника та інших олійних культур за рубіж.
Це вкрай економічно невигідно для України. Доцільно
переробляти олійні культури в Україні, а за рубіж екс-
портувати продукти переробки. Зважаючи на це,
заслуговує на увагу обладнання фірми «Farmet»
(Чехія), яка є одним із найкращих виробників такого
обладнання у світі.

Основна частина. Екструзія – це найпоширеніший
метод баротермічної обробки кормів і є одним із най-
прогресивніших методів отримання високоякісного
корму.

Екструзія – процес, який включає перемішування,
нагрівання і продавлювання корму через вузький отвір
для механічної і термічної обробки. Екструзію нази-
вають методом «HTST» (High Temperature Short Time),
через те, що мова йде про короткочасну дію на корм
високої температури (більше 100 0С) і тиску.

Існує два типи екструзії: суха і мокра.
Суха екструзія. У процесі сухої екструзії корм под-

рібнюється, нагрівається і стискається. Під впливом

тиску і температури корм, багатий на білок і клітковину
повільно пластифікується і гомогенізується. У ході
процесу проходить денатурація білкових фракцій.
Після проходження через вивідне сопло корм значно
розширяється і при цьому випаровується значна кіль-
кість води. Цей процес підходить для кормів, які утри-
мують більше ніж 15 % олії. 

Мокра екструзія. Це процес, у якому корм, зволо-
жений водою, або насичений парою, нагрівається і
стискається. Впливом тиску і температури корм, бага-
тий на крохмаль, білок і клітковину, поступово пласти-
фікується і гомогенізується. Під час процесу компо-
ненти крохмалю перетворюються в желатин, тобто
крохмаль розпадається на простіші засвоювані саха-
рози.  Після проходження через відповідне сопло корм
значно розширюється і при цьому випаровується
значна кількість водяної пари.

Мокра екструзія використовується у переробці
зернових, бобових і кормових сумішей, які утримують
невеликий процент вологи і жиру.

Для реалізації процесу екструзії фірма «Farmet»
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виробляє великий типорозмірний ряд екструдерів
моделі FE продуктивністю від 80 до 5000 кг сировини
за годину.

Екструдер – це пристрій, обладнаний шнеком, який
проходить через закриту камеру, яка звужується і
переходить у кінцеву форсунку. Корм, який надходить
в екструдер, стискається шнеком та інтенсивно пере-
мішується і розминається. У результаті тертя виді-
ляється тепло, тому корм нагрівається. Ущільнений
високим тиском корм у малому об’ємі камери одно-
часно нагрівається до необхідної температури. Усі
необхідні процеси перетворення білків і пригнічення
антипоживних речовин протікають завдяки тиску і тем-
пературі дуже швидко (упродовж кількох секунд).

До екструдерів фірма «Farmet»пропонує такі опції:
- механізми для формування води і додавання олії в

екструдери;
- обігрівальний кондиціонер;
- різальна головка;
- охолодження і сушіння макухи.
Управління роботою екструдера може здійснюва-

тись трьома варіантами:
- Classic – ручне управління;
- Clever – інтелектуальне управління з допомогою

автомата PLC з налаштуванням режимів роботи через
сенсорний екран;

- Clever Max – інтелектуальне управління з допомо-
гою автомата PLC, налаштування режимів роботи
через сенсорний екран, у тому числі з частотним пере-
творювачем на центральному приводі екструдера і з
оптимізацією процесу екструзії.

Екструдери можна компонувати в екструзійні лінії,

загальна продуктивність яких визначається кількістю і
типом використовуваних одиниць.

Коротка технічна характеристика екструдерів
моделі FE фірми «Farmet» (Чехія)

Екструзія корму забезпечує:
- руйнування структури (денатурація) білків –

короткочасне нагрівання від 84 оС до 128 оС від дії
високого тиску в екструзії дуже ефективно міняє
структуру білків (проходить їх денатурація), завдяки
чому підвищується енергетична цінність корму;

- радикальне зниження вмісту антипоживних речо-
вин і натуральних токсинів. Наприклад, у сої після екс-
трузії значно понижується активність уреази. У кормах

Рис. 2 – Екструзійна лінія фірми «Farmet» (Чехія)

Рис. 1 – Екструдер FE 500 фірми «Farmet» (Чехія)

№
п/п

Параметри марки 
екструдерів

FE 100 FE 250 FE 500 FE 1000 FE 4000

1. Продуктивність 80-
140

200-
300

400-
700

800-
1400

3000-
5600

2. Привід 
(без опцій), кВт 15 22 55 110 370

3. Габаритні розміри, мм

- довжина 1935 2300 2270 2300 3600

- ширина 1015 1290 1390 1815 2500

- висота 1765 1765 1362 1400 2300

4. Маса, кг 435 770 1360 1500 3000
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для моно-гастричних тварин понижується вміст інгібі-
тора трипсину;

- стерилізацію корму – температура і тиск в екстру-
дері надійно знищують усі бактерії, цвіль, небажані
мікроорганізми і шкідників. Ріст цвілі і виділення мікро-
токсинів припиняється, що дозволяє продовжити
строк зберігання;

- желатинування крохмалю. У процесі екструзії
складні крохмалисті вуглеводи і цукри перетворю-
ються в прості, що спрощує засвоюваність корму;

- механічне подрібнення – розширення корму на
виході з екструдера приводить до внутрішнього руйну-
вання структури матеріалу, чим полегшується його
переварювання, і до збільшення поверхні, що сприяє
прискоренню засвоєння поживних речовин  у травно-
му апараті;

- гомогенізація кормової суміші – в екструдері всі
компоненти кормової суміші перемішуються. З допо-
могою формувальної матриці гранулам корму можна
придавати різну форму, що часто використовується у
виробництві кормів для собак та інших домашніх тва-
рин. Умовою отримання і збереження бажаної форми
гранул є правильний склад екструдату з достатнім вмі-
стом речовин, які в’яжуть (частіше всього – крохмалю).

Висновки. Екструзія – один із найефективніших
методів підготовки фуражного зерна до згодовування.
Для реалізації екструзійного обробітку фуражного
зерна може бути ефективно використано обладнання
фірми «Farmet».

Аннотация. В статье приведена информация о
конструкции и параметры оборудования для экстру-
зии кормов производства фирмы «Farmet» (Чехия).
Экструзия - один из самых эффективных методов
подготовки фуражного зерна к скармливанию. Фирма
«Farmet» производит и поставляет оборудование для
сухой и мокрой экструзии. Сухая экструзия подходит
для кормов, содержащих более 15% масла. Мокрая
экструзия - это процесс, в котором корм, увлажнен-
ный водой, или насыщенный паром, нагревается и
сжимается. Мокрая экструзия используется в перера-
ботке зерновых, бобовых и кормовых смесей, кото-
рые содержат небольшой процент влаги и жира.

Summary. The article gives information on the design
and parameters of equipment for extrusion of feeds man-
ufactured by Farmet (Czech Republic). Extrusion is one of
the most effective methods of preparing fodder grain for
feeding. The company "Farmet" manufactures and sup-
plies equipment for dry and wet extrusion. Dry extrusion is
suitable for feed that holds more than 15% of oil. Wet
extrusion is a process in which the feed, water-saturated,
or saturated steam, is heated and compressed. Wet
extrusion is used in the processing of grain, legume and
fodder mixtures that hold a small percentage of moisture
and fat.

Стаття надійшла до редакції 20 червня 2018 р.

Н а у к о в о - п р о п а г а н д и с ь к і  з а х о д и

© Бабинець Т., Тихоненко О. 2018

70 років у царині  науки і  практики.

Третій Міжнародний форум агропромислового
інжиніринг у в УкрНДІПВТ ім.  Л.  Погорілого

УДК 631.3:061.4

У статті наведено інформацію про Третій Міжнародний форум агропромислового інжинірингу, який був при-
свячений 70-річчю створення ДНУ УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Розглянуто етапи становлення, розвитку та
диверсифікації системи випробування сільськогосподарської техніки і технологій в Україні, показано її основні
завдання та результати діяльності у кожному з цих періодів. Відмічено, що сьогодні машиновипробування
визначаються як основна складова розвитку машинознавства, машинобудування, машиновикористання та
формування ринку техніки, об’єднаних законодавчою та нормативно-технічною базою (технічне регулювання),
яка має сприяти виконанню продовольчої політики через упровадження новітніх агротехнологій і технічних засо-
бів, щоб забезпечити стале виробництво, безпеку продукції і праці, а також енергетичну та екологічну безпеку.

Ключові слова: Міжнародний форум, демонстраційний показ, експозиція, сільськогосподарська техніка,
машиновипробування, технології, технічне регулювання.

Бабинець Т., канд. екон. наук, Тихоненко О., с.н.с. (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Вступ. 21-22 червня 2018 року в УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого проведено Третій Міжнародний форум
агропромислового інжинірингу, присвячений 70-річчю
створення установи.

Організаторами форуму були Міністерство аграр-
ної політики та продовольства України, Національна
академія аграрних наук України, ДНУ УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого та Німецьке сільськогосподарське товари-
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ство DLG.
Основна частина. У заходах форуму взяли участь

понад 165 учасників, серед яких: народний депутат
України, Голова підкомітету з питань економічної і
фінансової політики в агропромисловому комплексі
Комітету Верховної Ради України з питань аграрної
політики та земельних відносин Козаченко Л. П.,
заступник Міністра аграрної політики та продоволь-
ства України Шеремета В. В., Адамчук В. В. – академік
НААНУ, директор ННЦ „ІМЕСГ”, Ніколаєнко С. М. –
ректор Національного університету біоресурсів і при-
родокористування України, Слаута В. А. – екс-Віце-
Прем׳єр-Міністр України, Швайка І. О. – екс-Міністр
аграрної політики та продовольства України, Одинець
В. І. – голова Васильківської районної державної адмі-
ністрації, Баласинович Н. О. – голова Васильківської
районної ради, Малков М. В. – координатор Програм
розвитку ФАО ООН в Україні, делегація РУП «НПЦ НАН
Білорусії з механізації сільського господарства» на
чолі з генеральним директором Яковчиком С. Г., деле-
гація РУП «Білоруська машиновипробувальна стан-
ція», доктор технічних наук Алтибаєв А. Н. – головний
учений секретар Казахського НДІ механізації та елек-
трифікації сільського господарства (Казахстан),
Гжегож Вітек – голова ради компанії «Доктор Грін»
(Польща), Фредерік Білер – директор компанії
«Європульвер» (Франція), Рейнхард Розберг – пред-
ставник компанії DLG (Німеччина), представники 29
організацій виробників та постачальників сільськогос-
подарської техніки, громадських організацій, ферме-
ри, науковці, представники аграрної освіти та засобів
масової інформації.

Учасники форуму ознайомились з інноваційними
рішеннями в технологіях вирощування польових та
енергетичних культур на випробувальних полігонах
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого – проектами
«АгроОлімп», «Агроперспектива», «Полігон інтенсифі-
кації технологій органічного виробництва»,
«Біотехнологія», «Стріп-тілл», «Біоенергетичний конве-
єр», а також демонстраційним полігоном новітньої тех-
ніки і технологій (DLG) та навчально-демонстраційним
полігоном АДНЦ, демо-тестами з оцінки відповідності
сільськогосподарської техніки (за гармонізованими
європейськими процедурами) для допуску на ринок
України.

Необхідно зазначити, що одночасно з форумом на
полях УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого відбулася друга
спеціалізована виставка технологій рослинництва
«International Field Days Ukraine / Міжнародні дні поля в
Україні». Організатори виставки «International Field
Days Ukraine / Міжнародні дні поля в Україні» – «ДЛГ
Україна», «Німецько-український аграрний демонстра-
ційний та навчальний центр», IFWexpo Heidelberg
GmbH та УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. 

На виставковому полі в рамках Міжнародних днів
поля в Україні свою техніку та обладнання учасникам
форуму демонстрували 128 компаній з України,
Німеччини, Австрії, Франції, Нідерландів, Польщі та
США, в тому числі 24 підприємства вітчизняного сіль-
ськогосподарського машинобудування. Протягом
трьох днів близько 3,5 тисячі агровиробників, пред-
ставників агробізнес-компаній, науковців та майбутніх
спеціалістів скористалися унікальною можливістю

ознайомитися з безпрецедентним хіт-парадом агро-
технологій у виконанні представництв найвідоміших
світових агробрендів, отримати консультації та відві-
дати майстер-класи провідних експертів ринку 
(рис. 1).

Офіційне відкриття форуму та пленарне засідання
відбулося в конференц-залі інституту. Учасників та
гостей форуму традиційно привітав народний ама-
торський хоровий колектив УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого (рис. 2, 3).

Відкрив пленарне засідання директор УкрНДІПВТ

Рис. 1 – Учасники форуму під час огляду експозицій 
Міжнародних днів поля в Україні

Рис. 2– Урочисте відкриття форуму

Рис. 3 – Учасники форуму на пленарному засіданні
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ім. Л. Погорілого, доктор технічних наук, професор,
член-кореспондент НААН України Кравчук В. І., (рис. 4)
який привітав учасників форуму та розповів про істо-
ричний шлях інституту, який умовно можна поділити на
5 основних періодів:

І. Період організації та становлення машиновипро-
бувань в УРСР (1948–1958 рр.). Основним завданням
машиновипробувань у цей період було підвищення
якості нових сільськогосподарських машин і техніки,
зменшення строків їх розроблення шляхом проведен-
ня державних випробувань у спеціалізованих зональ-
них машиновипробувальних станціях професіональ-
ними випробувачами, а не тимчасовими міжгалузеви-
ми комісіями. Протягом цього часу було створено від-
повідну матеріально-технічну базу випробувань і
досліджень, сформовано дієвий колектив випробува-
чів, адаптовано до випробувань методи та методики з
інших галузей сільськогосподарської науки і техніки, а
також забезпечено коригування розробок вітчизняної
техніки відповідно до світового на той час рівня.

ІІ. Період інтенсивного розвитку наукових основ
випробувань (1959 – 1976 рр.). Головним у цей період
було підвищення достовірності випробувань сільсько-
господарських машин шляхом застосування більш
сучасних і вірогідних методів постановки експеримен-
тів, аналізу їхніх результатів, обґрунтованості виснов-
ків. За цей час були вирішені такі завдання:

- упроваджено у практику випробувань статистичну
обробку отриманих результатів, розпочато роботи з
використання електронно-обчислювальних машин;

- упорядковано галузеву стандартизацію методів і
програм випробувань нової техніки, введено в дію
галузеві стандарти практично на всі типи сільськогос-
подарських машин та тракторів;

- розроблено та впроваджено спеціалізовані при-
лади та обладнання для випробувань: ґрунтовий
канал, пересувні лабораторії для агротехнічної оцінки
та для тензометрування всіх видів машин, швидкісну
кінозйомку;

- розгорнуто роботи з планування та реалізації дер-
жавної програми, яка передбачала створення оновле-
ної «Системи машин»;

- випробувано 7188 зразків техніки та рекомендо-

вано у виробництво 929 зразків.
ІІІ. Період поглиблених науково-випробувальних

досліджень з комплексної механізації рослинництва,
тваринництва і кормовиробництва (1976 – 1990 рр.).
Основними завданнями в цей період було розроблен-
ня наукових основ, методів і технічних засобів випро-
бування нової сільськогосподарської техніки, удоско-
налення на цій основі технологій виробництва в рос-
линництві й тваринництві та наукова координація
діяльності 17-ти машиновипробувальних станцій.

IV. Період реформування вітчизняної системи
машиновипробувань та розвитку технічного регулю-
вання (1991-2007 рр.). У цей період пріоритетними
напрямками наукових досліджень були: 

- моніторинг та формування інформаційної бази
технічного забезпечення агропромислового комплек-
су;

- розроблення системи оцінювання і прогнозування
технічних рішень в сільськогосподарському вироб-
ництві;

- створення інформаційно-комунікаційних систем
та засобів для керованих технологій землеробства;

- розроблення нормативно-методичної бази, удос-
коналення систем управління якістю сільськогоспо-
дарської техніки і технічних послуг;

- дослідження виробництва і використання  понов-
люваних джерел енергії.

За цей період були вирішені такі основні завдання:
- створено "Національну програму виробництва

технологічних комплексів машин і обладнання для
сільського господарства, харчової та переробної про-
мисловості на 1992-1997 рр.";

- удосконалена вітчизняна нормативна база випро-
бувань сільськогосподарських машин;

- створено спеціальний підрозділ "СЕПРОсільмаш"
(1992 р.), на який покладено функцію сертифікації віт-
чизняної та зарубіжної техніки;

- забезпечено наукове підґрунтя вітчизняного
виробництва сучасних машин і техніки. 

V. Період подальшого розвитку  та диверсифікації
вітчизняної системи  машиновипробувань в контексті
євроінтеграції (з 2008 року – по теперішній час).
Основні завдання сьогодення:

- забезпечення на науковому рівні впровадження
новітніх технологій, технологічних матеріалів (з вимо-
гами забезпечення сталого виробництва, безпеки
продукції, безпеки праці, енергетичної та економічної
безпеки), організація ефективного інженерно-техніч-
ного забезпечення АПК і його складових на основі
Європейських норм технічного регулювання;

- диверсифікація випробувань в умовах євроінтег-
рації: повна гармонізація до Європейських вимог, про-
цедур та норм, які регулюють допуск на ринок та  вве-
дення в експлуатацію сільськогосподарської техніки  з
періоду Коаліційної угоди (2014 р.) та угоди про асо-
ціацію між Україною і ЄС (2017р.).

Сьогодні машиновипробування є основною скла-
довою розвитку машинознавства, машинобудування,
машиновикористання та формування ринку техніки,
об’єднаних законодавчою та нормативно-технічною
базою, формують технічну політику АПК, яка має
сприяти виконанню продовольчої політики через
упровадження новітніх агротехнологій та технічних

Рис. 4 – Про етапи становлення та розвитку інституту, напрямки
його  науково-випробувальної діяльності розповів директор 

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого Кравчук В. І.
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засобів і  забезпечити стале виробництво, безпеку
продукції і праці, а також енергетичну та екологічну
безпеку.

Зазначені функції відносяться до компетенції
Міністерства аграрної політики та продовольства
України і делеговані Державній науковій установі
«Український науково-дослідний інститут прогнозу-
вання та випробування техніки і технологій для сіль-
ськогосподарського виробництва імені Леоніда
Погорілого» як головній організації з розроблення
стратегії технічної політики за такими напрямками:

– прикладні науково-технічні розробки в системі
інженерно-технічного забезпечення АПК та машино-
використання (прогнозування розвитку галузі сіль-
госпмашинобудування, розроблення проектів змін до
існуючих нормативно-технічних документів, концепцій
та програм технічної політики в АПК);

– технічне регулювання в системі інженерно-техніч-
ного забезпечення АПК в умовах євроінтеграції,
зокрема:

а) адаптація українського технічного законодавства
до європейського (розроблення Технічних регламен-
тів, які містять вимоги безпеки та екологічні вимоги до
ТЗ для АПК, зокрема Технічного регламенту затверд-
ження типу сільськогосподарських та лісогосподарсь-
ких тракторів, їхніх причепів  і змінних причіпних
машин, систем, складових частин  та окремих техніч-
них вузлів. Розроблення методичних рекомендацій
щодо практичних питань його впровадження;

б) гармонізація європейських (EN) та міжнародних
(ISO) норм щодо вимог та методів випробувань ТЗ для
АПК (розроблення гармонізованих стандартів, які
надають презумпцію відповідності технічним регла-
ментам, зокрема Технічному регламенту безпеки
машин та Технічному регламенту затвердження типу);

в) проведення випробувань в акредитованих
випробувальних лабораторіях, які відповідають міжна-
родним вимогам, зокрема ДСТУ ISO/IEC 17025:2006

– випробування, ранжування та формування регі-
стру і поточний супровід Державного реєстру техніч-
них засобів для АПК України (розроблення методик
проведення нових видів випробувань, створення нау-
ково-класифікованого переліку машин для госпо-
дарств з різним розмірно-ресурсно-технологічним
рівнем);

– прикладні науково-дослідні розробки з експерти-
зи та оптимізації систем технологічних операцій і ком-
плексів машин (проведення досліджень та впровад-
ження у сільськогосподарське виробництво техноло-
гій і комплексів машин, спрямованих на забезпечення
безпеки продукції та продовольчої безпеки країни в
умовах зміни клімату та інших викликів сьогодення);

– трансфер інновацій, створення інформаційних
баз даних, пропаганда та поширення знань за резуль-
татами науково-випробувальної діяльності.

Випробувальна діяльність інституту та його
філій має міжнародне визнання, що обумовлює член-
ство інституту у міжнародній асоціації випробувальних
лабораторій (ILAC) та прямі контакти з іноземними
випробувальними лабораторіями в Польщі, Латвії,
Білорусі, Німеччині, Франції тощо.

З нагоди 70-річчя колектив УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого нагороджено Грамотою Верховної Ради

України "За заслуги перед народом України", яку вру-
чив народний депутат України, Голова підкомітету з
питань економічної і фінансової політики в агропроми-
словому комплексі Комітету Верховної Ради України з
питань аграрної політики та земельних відносин
Козаченко Леонід Петрович (рис. 5). У своїй доповіді
він також зазначив, що розробив Проект доповнення
до Закону України стосовно того, що системи дистан-
ційного зондування Землі (такі як дрони або безпілот-
ники) повинні відноситись до категорії „сільськогоспо-
дарська техніка”, а вартість таких систем, які виробле-
ні на території України, повинні частково субсидіюва-
тися з державних джерел. 

Привітав учасників форуму від Міністерства аграр-
ної політики та продовольства України заступник
Міністра Шеремета Віктор Васильович (рис. 6). Він
також подякував колективу інституту за активну участь
у науково-дослідній і випробувальній діяльності.
Особливо відмітив напрацювання інституту в галузі
тваринництва, а саме, наукові розробки з розвитку
малих і середніх ферм, що є одним із перспективних
напрямків розвитку загалом сільського господарства.
За вагомий вклад у виконання планових завдань
Міністерства аграрної політики і продовольства
України та з нагоди 70-річчя створення УкрНДІПВТ ім.

Рис. 5 – Вручення колективу УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Грамоти Верховної Ради України "За заслуги перед народом

України"

Рис. 6 – Виступ Заступника Міністра аграрної політики та 
продовольства України  Шеремети В. В.
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Л. Погорілого нагородив Подякою Міністерства аграр-
ної політики та продовольства України найактивніших
співробітників інституту.

З привітальним словом виступив ректор
Національного університету біоресурсів і природоко-
ристування України, доктор педагогічних наук, профе-
сор, член-кореспондент Національної академії педаго-
гічних наук України Ніколаєнко Станіслав Миколайович
(рис.7). Він відзначив значимість інституту для інже-
нерної науки та для розвитку сільського господарства,
висловив подяку за проведені навчання, підготовку
інженерних кадрів за укладеним договором співпраці.

Привітав колектив з нагоди 70-річчя інституту екс-
Віце-прем׳єр-міністр Слаута Віктор Андрійович, який
підкреслив високу значимість фундаментальної науки
та науково-дослідної діяльності інституту для розвитку
економіки країни (рис. 8).

На пленарному засідання виступив також екс-
Міністр аграрної політики та продовольства України
Швайка Ігор Олександрович (рис. 9), який подякував
колективу інституту за його роботу, відзначив значні
здобутки та їх значення для розвитку сільського госпо-
дарства.

Приєднався до привітань академік Національної
академії аграрних наук України, директор ННЦ„ІМЕСГ”
Адамчук Валерій Васильович (рис. 10). Він згадав про
історію діяльності інституту, його спеціалістів високого

рівня і побажав подальшого розвитку в сучасних умо-
вах ринкової економіки. Кравчук В.І., зі свого боку,
подякував президії Національної академії аграрних
наук України за визнання наукової монографії
«Біосфера і агротехнології: інженерні рішення» (автори
– співробітники УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого) найкра-
щою у 2017 році.

З ювілеєм колектив інституту привітали голова
Васильківської районної державної адміністрації
Одинець В. І. та голова Васильківської районної ради
Баласинович Н. О. (рис. 11). Вони відзначили значи-
мість інституту загалом для успішного розвитку еконо-
міки Васильківського району. Наголосили, що смт
Дослідницьке, в якому розміщений інститут, є одним із
найбільших населених пунктів Васильківщини, біль-
шість населення селища є високоосвіченими людьми,
а інститут є найбільшою організацією, яка надає
людям робочі місця, сплачує податки, чим забезпечує
життєдіяльність селища. Вони також нагородили най-
працьовитіших та найактивніших працівників інституту
грамотами Васильківської районної державної адмі-
ністрації.

Привітав колектив інституту з ювілеєм координатор
Програм розвитку ФАО ООН в Україні Малков М. В
(рис.12). Розповів про важливість партнерства
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого та ФАО ООН в Україні,
впровадження напрацювань інституту в різних регіо-
нах щодо боротьби з деградацією ґрунтів. Відзначив
участь інституту у міжнародному проекті під егідою
ФАО ООН, який фінансується глобальним екологічним
фондом (ГЕФ).

Рис.7 - Колектив установи вітає ректор НУБіП України
Ніколаєнко С.М.

Рис. 8 – З нагоди 70-річного ювілею інститут вітає 
екс-Віце-прем׳єр-міністр України Слаута В. А.

Рис.9 – Виступ Швайки І. О. – екс-Міністра аграрної 
політики та продовольства України

Рис. 10 – Вітання від директора ННЦ ІМЕСГ, доктора технічних
наук, професора, академіка НААН України Адамчука В. В.
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Колектив інституту вітали представники зарубіжних
організацій: делегація РУП «НПЦ НАН Білорусі з меха-
нізації сільського господарства» на чолі з генеральним
директором Яковчиком С. Г. (рис. 13), заступник
директора РУП «Білоруська машиновипробувальна
станція» Матюто І. М., Алтибаєв А. Н. – головний уче-
ний секретар Казахського НДІ механізації та електри-
фікації сільського господарства (рис. 14), Гжегож Вітек
– голова ради компанії «Доктор Грін» (Польща) (рис.
15), Фредерік Білер – директор компанії
«Європульвер» (Франція) (рис. 16), Рейнхард Розберг
– представник компанії DLG (Німеччина).

До привітань з нагоди ювілею інституту приєднали-
ся також керівники та делегації шести аграрних універ-
ситетів України (рис. 17), керівники та представники
ряду організацій виробників та постачальників сіль-
ськогосподарської техніки.

Привітання з нагоди 70-річчя інституту також наді-
слали Міністерство сільського господарства
Німеччини, Інститут технологій і науки про життя

Рис. 13 – Вітання від делегації РУП «НПЦ НАН Білорусії 
по механізації сільського господарства»

Рис. 14 – Вітальну адресу для колективу УкрНДІПВТ 
ім. Л. Погорілого вручає Алтибаєв А. Н. – головний учений 

секретар Казахського НДІ механізації та електрифікації 
сільського господарства

Рис. 15 – Виступ Гжегожа Вітека – голови ради компанії 
«Доктор Грін» (Польща)

Рис. 16 – Своїм досвідом поділився Фредерік Білер – директор 
компанії «Європульвер» (Франція)

Рис. 11 – З ювілеєм колектив інституту вітає керівництво 
Васильківського району

Рис. 12 – Виступ Малкова М. В. – координатора Програм роз-
витку ФАО ООН в Україні
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(ІТР) (Польща), Центр сертифікації і тестування
(Латвія), керівництво проекту "Німецько-український
політичний діалог (АРD)", Білоруський державний
аграрний технічний університет , Люблінське відділен-
ня Академії наук Польщі, Асоціація міжнародних агро-
інженерів - Клуб Болоньї (Італія), Промисловий інсти-
тут сільськогосподарських машин (PIMR) (Польща),
компанія IAK (Німеччина) та інші.

У роботі секцій Форуму з науковими доповідями
виступили 17 науковців. За результатами роботи
Форуму видано збірник наукових праць УкрНДІПВТ ім.
Л. Погорілого "Техніко-технологічні аспекти розвитку
та випробування нової техніки і технологій для сіль-
ського господарства України", випуск 22 (36).

Висновки. Третій Міжнародний форум агропроми-
слового інжинірингу, присвячений 70-річчю створення
ДНУ УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, пройшов на високо-
му науковому рівні та викликав жваву зацікавленість
його учасників, підкресливши, що машиновипробу-
вання сільськогосподарської техніки в Україні за 70
років відіграли важливу роль у розвитку вітчизняного
сільськогосподарського машинобудування та, відпо-
відно до вимог часу, трансформовані у науково-
випробувальні дослідження техніки й агротехнологій.
На перспективу робота інституту повинна бути орієн-
тована на Європейську інтеграцію, зокрема:

- повна гармонізація національного технічного
регулювання, допуску на ринок та введення в експлуа-
тацію сільськогосподарських машин до європейських
регламентів та директив. Метою цього завдання є під-
готовка та укладення угоди про оцінку відповідності та
прийнятність промислових товарів (АCCA) для вільно-
го переміщення продукції сільгоспмашинобудування;

- приведення процедур випробувань до європей-
ських для отримання достовірних параметрів безпеч-
ності та функціонування сільськогосподарських
машин. Метою цього завдання є модернізація техніч-
ного забезпечення АПК України та зростання експорту
машин вітчизняного виробництва;

- формування нових техніко-технологічних рішень
для сталого розвитку сільськогосподарського вироб-
ництва. Мета цього завдання – забезпечення раціо-
нального використання земельних, водних та енерге-
тичних ресурсів.

Аннотация. В статье приведена информация о
Третьем Международном форуме агропромышленно-
го инжиниринга, посвященного 70-летию создания
ГНУ УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого. Рассмотрены
этапы становления, развития и диверсификации
системы испытания сельскохозяйственной техники и
технологий в Украине, показано ее основные задачи и
результаты деятельности в каждом из этих периодов.
Отмечено, что сегодня машиноиспытания опреде-
ляются как основная составляющая развития маши-
новедения, машиностроения, машиноиспользования
и формирования рынка техники, объединенных зако-
нодательной и нормативно-технической базой (тех-
ническое регулирование), которая должна способ-
ствовать выполнению продовольственной политики
через внедрение новейших агротехнологий и техни-
ческих средств, чтобы обеспечить устойчивое про-
изводство, безопасность продукции и труда, а также
энергетическую и экологическую безопасность. 

Summary. The article provides information on the
Third International Forum for Agricultural Engineering,
devoted to the 70th anniversary of the creation of L.
Pogorilyy UkrNDIPVT. The stages of building up, develop-
ment and diversification of the testing system of agricul-
tural machinery and technologies in Ukraine are consid-
ered, its main tasks and results of activity in each of these
periods are shown. It is noted that today machine testing
is defined as the main component of the development of
machine science, machine building, machine use and the
formation of a technology market, united by the legislative
and regulatory technical basis (technical regulation),
which should contribute to the implementation of food
policy through the introduction of the latest agrotechnolo-
gies and technical means to ensure sustainable produc-
tion, product and labor safety, and energy and environ-
mental safety. 

Рис. 17 – Феєричне вітання від колективу Білоцерківського
національного аграрного університету

Стаття надійшла до редакції 25 червня 2018 р.
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Вступ. З 6 по 9 червня 2018 року у Києві, на тери-
торії НК «Експоцентр України» відбувся унікальний
виставковий захід, який привабив десятки тисяч
гостей із усіх куточків України та з-за кордону.
Виставка АГРО-2018 впродовж багатьох років своєї
роботи перетворилася на місце зустрічі виробників
засобів сільгоспвиробництва та аграріїв не лише
нашої держави, але й із багатьох інших країн світу.

Усі чотири робочі дні масштабного аграрного
форуму виявилися насиченими та продуктивними для
учасників і відвідувачів виставки.

На відкриття АГРО-2018 завітали Прем’єр-міністр
України Володимир Гройсман (рис. 1), перший заступ-
ник Міністра аграрної політики та продовольства
України Максим Мартинюк, народний депутат України,
Голова Комітету Верховної Ради України з питань
аграрної політики та земельних відносин Олександр
Бакуменко, народний депутат України, перший заступ-
ник голови Комітету Верховної Ради України з питань
аграрної політики та земельних відносин Сергій
Лабазюк. Посол США Марі Йованович взяла участь у
відкритті Американського павільйону, де були пред-
ставлені 28 компаній-учасниць із США.

Цього року виставка зібрала 1308 учасників на

площі 34,2 тис. м2 і 83 тис відвідувачів.
До ділової програми АГРО-2018 увійшли тематично

пов’язані поміж собою спеціалізовані науково-прак-
тичні конференції та ділові форуми, зорієнтовані на
впровадження найсучасніших світових технологій в
аграрному секторі України та підвищення рентабель-
ності усіх його галузей. Це ринок землі, тваринництво,
комплексне обслуговування техніки, хеджування
ризиків, розвиток органічного виробництва, вдоскона-
лення роботи на зовнішніх ринках, широке впровад-
ження ІТ-технологій та ін. Доповідачами виступили
провідні українські та зарубіжні науковці і представни-
ки аграрних компаній. Всього в рамках АГРО відбулося
55 ділових заходів.

Експозиція АГРО-2018 складалася із 12 спеціалізо-
ваних галузевих виставок, починаючи від сільгосптех-
ніки та закінчуючи такими напрямками як конярство та
рибництво. Це експозиції ЕкспоАгроТех, Агро-транс-
порт і логістика, Agro Build-Expo, EcoHouse, Animal’Ex,
Біопаливо, Рослинництво і агрохімія, Organic, Hi-Tech
Agro, Сучасний фермер, FishExpo та ЕквіСвіт.

На заході були широко представлені учасники як із
різних областей України, так і з 17 країн світу – США,
Німеччина, Польща, Китай, Італія, Білорусь,
Туреччина, Сербія, Корея, Іспанія, Румунія,
Нідерланди, Угорщина, Великобританія, Литва, Індія,
Швейцарія.

Водночас, цьогорічна виставка АГРО-2018 від-
значилася цілою низкою додаткових унікальних захо-
дів. Це Аукціон племінних тварин, тест-драйв автомо-
білів для аграрного сектора Agro Auto Show, фести-
валь регіональної кухні Agro Food Fest, а також насиче-
ною розважальною і ярмарковою програмою.

Гості АГРО-2018 із задоволенням брали участь у
тест-драйві спеціалізованих легкових автомашин на
АГРО АВТО ШОУ, яке включало, зокрема, подолання
різноманітних перешкод на облаштованих ділянках –
офф-роад полігоні та асфальтовій трасі на території
парку НК «Експоцентр України».

На фестивалі Agro Food Fest вперше в Україні

© Муха В., Постельга С., Смоляр В. 2018

Техніка для аграріїв на ХХХ Міжнародній 
сільськогосподарській виставці  «АГРО-2018»

УДК 631.3:061.4

6-9 червня 2018 року в Києві на території Експоцентру України відбулась ювілейна ХХХ Міжнародна агропро-
мислова виставка «АГРО-2018», в рамках якої були проведені 12 спеціалізованих виставок, включаючи:
«ЕкспоАгроТех», «АгроТранспорт і логістика», «Біопаливо», «Нi-Tесh Agro», «Agro Build-Expo», «EcoHouse»,
«Animal’EX», «ЕквіСвіт», «Organic», «Рослинництво і агрохімія», «Спеціалізована виставка рішень для фермерсь-
ких господарств та приватних землевласників», «FishExpo», а також «Agro Auto Show» та «Перший український
Аукціон племінних тварин». На виставці експонувалась техніка для рослинництва, тваринництва і для викори-
стання поновлюваних джерел енергії.

Ключові слова: ХХХ Міжнародна агропромислова виставка, АГРО-2018, сільськогосподарська техніка, рос-
линництво, тваринництво.

Рис. 1 – Виступ Прем’єр-міністра України Володимира
Гройсмана

Муха В., провідний інженер, Постельга С., завідувач відділу, Смоляр В., канд. с.-г. наук (УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого)
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можна було дегустувати фермерські оригінальні про-
дукти із натуральних складових, а також ознайомитися
з особливістю національних кухонь різних країн Азії,
Америки, Європи та Сходу.

На виставці АГРО-2018 відбувся ще один унікаль-
ний захід – Перший український Аукціон племінних
тварин. Учасники Аукціону мали змогу взяти участь у
відкритих торгах та придбати тварин рідкісних порід.
Серед лотів Аукціону були елітні породи овець та кіз.

Основна частина. 
Новітню техніку для обробітку ґрунту і сівби експо-

нувало на виставці ПАТ «Агромаш-Калина» (рис. 2).
Воно налагодило випуск комбінованих сільськогоспо-
дарських машин багатофункціонального призначення.

Агрегат АК-4,0 призначений для суцільного обро-
бітку ґрунту та підрізання бур’янів на необроблених і
злущених фонах. Агрегат за один прохід виконує одно-
часно п’ять операцій. Сферичні диски підрізають і под-
рібнюють верхній шар ґрунту, три ряди стрілчатих лап
досконало обробляють ґрунт під посіви на глибину до
20 см, попереднє подрібнення ґрунту проводиться
барабанами, а вирівнювання верхнього шару - вирів-
нювачем у вигляді шини, ущільнення ґрунту забезпе-
чується котками агрегата.

Порівняно з традиційними методами обробітку
ґрунту і підготовки його під сівбу вітчизняною технікою
старих зразків, агрегат АК-4,0 має переваги економії
робочої сили, пального до 40%, забезпечує значне
підвищення продуктивності, скорочення строків обро-
бітку ґрунту та готовності його до висіву зернових і тех-
нічних культур.

На підприємстві освоєно виготовлення модифіко-
ваних, конструкційно більш надійних в експлуатації
причіпних і навісних культиваторів типу КПС-4. У цьому
культиваторі основна рама, гряділі, стойки лап вико-
нані для роботи в посиленому режимі.

Широкозахватна навісна пружинна борона БПШ-
8,0 призначена для обробітку посівів зернових та тех-
нічних культур, досходового і післясходового борону-
вання, руйнування післядощової кірки, знищення

бур’янів. Розпушування ґрунту забезпечується більш
якісно, ніж за використання існуючих борін, що сприяє
більшому доступу кисню до кореневих систем куль-
турних рослин, інтенсивності їх росту і розвитку, а від-
так – підвищенню врожайності.

ПАТ «Агромаш-Калина» запропонувала аграріям
ряд інноваційних моделей власної розробки та вироб-
ництва. Це чотири нові концепти:  

- борона-мотика ротаційна ANTOKS з шириною
захвату від 6 до 14 метрів;  

- дискатори DEFT з шириною захвату 5-8 метрів;
- важкі дискатори DEFT active XL з шириною захва-

ту 5-6 метрів;  
- культиватори Kompaktomat АКПК з шириною

захвату від 3 до 9 метрів.
Робочими органами ANTOKS є сонцеподібні колеса

діаметром 510 мм спеціальної форми, набрані блока-
ми в агрегат. Основним призначенням борони рота-
ційної є досходове та післясходове боронування посі-
вів польових культур (зернових, просапних, технічних)
для поверхневого розпушування та аерації ґрунту,
знищення ниткоподібних сходів бур’янів.

Під час руху трактора колеса починають мимовіль-
но обертатися (по типу дискових знарядь), заглиб-
люючись у ґрунт на глибину 3-5 см, руйнуючи поверх-
неву кірку. На виході променя колеса з землі відбува-
ється мікровибух, завдяки якому утворюється процес
нагнітання повітря в ґрунт. У результаті цього азот,
який міститься в повітрі, переходить у родючий шар
ґрунту і засвоюється рослинами. Це дає можливість
відмовитися від внесення азотних добрив. Робочими
органами мотики утворюється ідеальний фон для
початкового розвитку кореневої системи рослин,
добре мульчується верхній шар ґрунту, руйнується
кірка, відтак, зберігається волога.

Широку гаму ґрунтообробної техніки демонструва-
ло на АГРО-2018 «Краснянське спеціалізоване підпри-
ємство «Агромаш» (рис. 3-6).

Рис. 2 – Експозиція фірми «Агромаш-Калина» на Агро 2018

Рис. 3 – Експозиція фірми «Краснянське СП «Агромаш» на
виставці АГРО-2018

Рис. 4 – Борона дискова БДВП 3,8 виробництва «Краснянське
СП «Агромаш»
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Аграріям пропонувались дискові та чизельні боро-
ни, агрегати для смугового обробітку ґрунту АСОГ-8,
широкозахватні комбіновані агрегати для передпосів-
ного обробітку ґрунту моделі АК, культиватори та інша
техніка.

На АГРО-2018 фірма «Pronar» (Польща) експонува-
ла свої розкидачі органічних добрив і причепи (рис. 7).

Причіп двовісний, має високі борти. У задньому
борті є люк із заслінкою, призначений для виванта-
ження зерна. Причепи Pronar призначені для роботи у
складних умовах. Гідравлічний підйом заднього борта
з автоматичним блокуванням під час його закриття
полегшує роботу користувача. Мідні профілі носійних
рам і безаварійні осі свідчать про високий клас приче-
пів Pronar.

ТОВ «Завод «Фадєєв Агро» презентував на вистав-
ці нову технологію очищення зерна і виробництва
насіння високого потенціалу різних сільськогоспо-
дарських культур (рис. 8).

На відміну від відомих
технологій, машини, які

входять у технологію, розроблену Фадєєвим Л. В., не
наносять зерну ні макро-, ні мікропошкодження.

Транспортування зерна здійснюється без шнеків і
скребкових транспортерів. Використовуються тихо-
хідні норії, форма ковшів яких не допускає осипання і
дозволяє переміщати зерно на дуже малих швидко-
стях.

Також на виставці АГРО-2018 були представлені
«Сита Фадєєва», особливістю яких є отвори шести-
гранної форми (рис. 9).

Очищення сит і решіт здійснюється без викори-
стання яких-небудь щіток і скребків, а пружними куль-
ками. Насіннєві заводи за щадною фракційною техно-
логією Фадєєва Л. В. дозволяють із посівного матеріа-
лу відібрати насіння високого потенціалу, що, зі свого
боку, приводить до підвищення врожайності не менше
ніж на 20-25%.

Veles Agro (рис. 10) представляв відвідувачам
виставки АГРО-2018 культиватори, ґрунтообробні
комбіновані агрегати серії AGK, обертові плуги, глибо-
корозпушувачі, дискові борони, передпосівні комбіно-
вані агрегати FORWARD, компактні дискові борони
KRONOS, сівалки SZM для технології сівби MINI-TILL та
просапні сівалки серії SPM.

Із новинок доцільно зупинитись на дисковій бороні
KRONOS та передпосівному комбайновому агрегаті

Рис. 5 – Чизель-глибокорозпушувач ЧГ-40 виробництва
«Краснянське СП «Агромаш»

Рис. 8 – Очищувально-каліб-
рувальна машина виробницт-

ва «Завод «Фадєєв Агро» 

Рис. 6 – Прикочувальний коток виробництва «Краснянське СП
«Агромаш»

Рис. 7 – Розкидач органічних добрив Pronar N262/1

Рис. 9 – Сита Фадєєва

Рис. 10 – Експозиція Veles Agro на АГРО-2018
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FORWARD.
Дискова борона KRONOS виробляється в 3-х моди-

фікаціях завширшки 4; 5,3 і 6 м; працює KRONOS зі
швидкістю 8-20 км/год.; для привода необхідний трак-
тор потужністю відповідно 130-220; 170-250 і 200-270
к. с.

Передпосівний комбінований агрегат FORWARD
має ширину захвату 6 м, працює зі швидкістю 14
км/год, потребує для привода трактор потужністю 180
к. с., глибина обробітку складає 25-100 мм, продук-
тивність – 6-7,2 га/год.

ТОВ «Промагролізинг Плюс» під торговою маркою
«Harvest» пропонувало відвідувачам виставки ґрунто-
обробні агрегати і ротаційні борони Harvest 580, куль-
тиватори для суцільного обробітку ґрунту TerraPro
400, передпосівні компактори Tellus Pro 400, просапні
сівалки Multicorn 560 і Space 560, зернові сівалки
Harvest 630 і Titan 420.

Ротаційна борона Harvest 580 призначена для
досходового і післясходового обробітку посівів зерно-
вих і просапних, сої, овочів та інших культур.

Передпосівний трирядний компактор Tellus Pro 400
призначений для передпосівної підготовки поля після
оранки та іншого основного обробітку ґрунту.

Ширина захвату компактора Tellus Pro 400 складає
4 м, робоча швидкість – 10-14 км/год., глибина обро-
бітку ґрунту – 0-120 мм, для привода компактора
необхідний трактор потужністю не менше 80 к. с.

Культиватор Terra Pro 400 призначений для  підго-
товки ґрунту під сівбу сільськогосподарських культур і
догляду за парами на полях, які забруднені рослинни-
ми і пожнивними залишками. Він 3-рядний, обладна-
ний зубовим вирівнювачем і грудкоподрібнювачем,
стрілчасті лапи розміщені на пружинній стійці. 

Культиватор Terra Pro 400 має ширину захвату 4 м,
працює зі швидкістю 12 км/год., має продуктивність
4,8 га/год, глибина обробітку ґрунту складає 0-120
мм, агрегатується з тракторами потужністю 80 к. с.

Зернова сівалка Titan 420 (рис. 11) призначена для
реалізації технології mini-till. Конструкція висівного
апарата дозволяє висівати зернові, трав’яні, бобові,
технічні та інші культури за мінімальної технології
обробітку ґрунту із зусиллям на сошник від 80 до 130 кг
і системою прикочування посівного матеріалу. Сівалка
може бути налаштована як на мікронорму висіву від
0,5 кг/га, так і на 400 кг/га. На сівалці встановлені сош-
ники зі зміщеними дисками, які виробляються спільно
з компанією BELLOTA (Італія). Перший диск прорізає

лінію висіву, ріже пожнивні залишки, а другий диск
розпушує ґрунт і готує насіннєве ложе. Прикочувальні
котки за сошниками ущільнюють ґрунт, забезпечуючи
контакт посівного матеріалу з ґрунтом.

Сівалка Titan 420 має два бункери: один для насін-
ня місткістю 960 л і другий для добрива місткістю 540
л.

Ширина захвату Titan 420 складає 4,2 м, ширина
міжрядь 15-17,5 см, глибина загортання насіння 0-80
мм, продуктивність – 4-5 га/год., робоча швидкість –
9-12 км/год., потужність приводного трактора – не
менше 80 к. с.

Пневматична сівалка Multicorn 560 (рис. 12) слу-
жить для пунктирного висіву каліброваного насіння
с о н я ш н и к а ,
к у к у р у д з и ,
сорго, сої,
люпину, квасо-
лі, кормових
бобів і рицини.
Водночас, окре-
мо від посівного
матеріалу, вно-
сяться грануль-
овані мінеральні
добрива. На від-
міну від свого
попередника Harvest 560, на сівалці Multicorn 560
замість тукового сошника установлено сошники зі змі-
щеними дисками, завдяки чому зменшується тягове
зусилля, виключається забивання сошників каменями
і поліпшується проникнення сошника в ґрунт.

Ширина захвату сівалки Multicorn 560 становить 5,6
м, ширина міжрядь – 70 см, норма висіву – 2-43 кг/га,
глибина загортання насіння – 40-120 мм, робоча
швидкість – 3,6-9 км/год., продуктивність – 2-5
га/год., агрегатується сівалка з трактором потужністю
не менше 80 к. с.

Space 560 – це сівалка точного висіву, яка при-
значена для пунктирного посіву каліброваного насіння
соняшника, кукурудзи, сорго, рицини, сої, люпину,
квасолі, кормових бобів за технологією прямого посіву
(No-Till) без попередніх операцій з підготовки ґрунту.

Головна відмінність від сівалки Multicorn 560 – це
точність розподілу насіння в рядку під час сівби, дося-
гається завдяки американському висівному апарату
vSet від Precision Planting з вакуумною системою дозу-
вання насіння. (рис. 13).

Компанія «Укрсільгоспмаш» (рис. 14) презентувала
сучасну техніку від Херсонського машинобудівного

Рис. 11 – Сівалка Titan 420 фірми «Harvest» на виставці 
АГРО-2018

Рис. 12 – Пневматична сівалка 
Multicorn 560

Рис. 13 – Сівалка точного висіву Space 560 фірми «Harvest»
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заводу: сівалку «Тавричанка», жниварки, екскаватор-
навантажувач, обприскувачі, ґрунтообробну та кор-
мозбиральну техніку від «БІЛОЦЕРКІВМАЗ». 

У центрі уваги відвідувачів виставки став комбайн
спільного виробництва компаній «Херсонський маши-
нобудівний завод» із фінською «SAMPO ROSENLEW» –
SKIF 280 Superior.

Ключовою машиною сьогодні для аграріїв України є
зернозбиральний комбайн. Тому відвідувачів виставки
на експозиції «Укрсільгоспмаш» перш за все цікавив
саме він.

Поєднання фінських оригінальних передових тех-
нологій, спеціальних сталей, добре збалансованої
молотарки, елементів від CLAAS (коробка передач,
бортовий редуктор), електрогідравлічного обладнан-
ня Bosсh Rexroth і Parker, потужного та економічного
двигуна AGCO Power 634 DSL turbo потужністю 260 к.с.
забезпечують високу надійність і простоту експлуата-
ції (керування та обслуговування), мінімальні витрати
палива і низьку собівартість бункерного зерна.
Комбайн SKIF 280 SUPERIOR має пропускну здатність
12 кг/с, обладнаний зерновим бункером об’ємом 8,1
м3.

Переваги комбайна SKIF 280 Superior досягнуто
завдяки енергоефективності, надійності і високій про-
дуктивності порівняно з аналогами конкурентів, а мак-
симальний строк експлуатації 25 років свідчить про
високий запас міцності і надійності.

Херсонський машинобудівний завод нещодавно
розпочав співпрацю з китайською компанією YTO
(рис. 15) та запропонував відвідувачам трактори від 25
до 220 к.с., а також новинки – сівалку Тавричанка-4,
екскаватор-навантажувач ЕП-5,2, модернізовані жни-
варки, обприскувач Орлан-24 (рис. 16).

Фірма «Mzuri» експонувала на виставці АГРО-2018
посівний комплекс Mzuri Pro-Til Select та Mzuri Rezult –
комплекс для догляду за ґрунтом.

Mzuri Pro-Til Select (рис. 17) дозволяє змінювати
ширину міжрядь, включаючи або вимикаючи кожну
другу секцію. 

Mzuri Pro-Til Select – один для всіх завдань. У Mzuri
Pro-Til Select (Мзурі Про-Тіл Селект) передбачено
автоматичне керування секціями, які встановлюють
відстань між рядами (смугами). Ці посівні комплекси
дозволяють виконувати як висів зернових культур (під
час вмикання всіх секцій), так і просапних культур,
наприклад, кукурудзи або соняшника (під час вими-
кання кожної другої секції).

Переваги та характеристики Pro-Til Select:
1. можливість змінювати відстань між сошниками в

автоматичному режимі для сівби зернових і просапних
культур;

2. лапи глибокорозпушувача і висівні сошники
мають гідравлічний захист від механічних пошкод-
жень;

3. регульована норма висіву насіння та внесення
добрив;

4. одно- і дворядні сошники для висіву насіння;
5. сенсорне керування нормами висіву і внесення

добрив, контролем швидкості висіву (комп'ютер RDS
Artemis);

6. подача насіння і добрив здійснюється окремо
двома вентиляторами з гідравлічним приводом;

7. маркер проходу з гідравлічним управлінням;
9. регульована борона;
10. дозатор насіння;
11. незалежні коливальні механізми посівних сош-

ників з гідравлічним захистом, з'єднані з регульованим
притискним колесом (вузьким або широким).

Рис. 14 – Експозиція «Укрсільгоспмаш» на виставці АГРО-2018

Рис. 15 – Трактори компанії YTO у співпраці з «Укрсільгоспмаш»

Рис. 16 – Обприскувач Орлан-24 на виставці АГРО-2018

Рис. 17 – Mzuri Pro-Til Select
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Mzuri Rezult (рис. 18) – це агрегат, створений для
догляду за ґрунтом. Він рівномірно розподіляє солому
та пожнивні залишки, значно покращує передпосівну
підготовку поля.

Mzuri Rezult – комплекс для догляду за ґрунтом,
прискорює розкладання соломи та інших післязби-
ральних рослинних залишків. Комплекс має п'ять рядів
пружинних зубів і додатковий набір фронтальних дис-
ків. Диски розрізають солому і післяжнивні залишки,
змішуючи їх з верхнім шаром ґрунту, а зуби рівномірно
розподіляють суміш по всій робочій ширині машини,
готуючи поле до сівби.

Rezult HEAVY DUTY – це особливо міцні зуби
завдовжки  28 дюймів (близько 70 см). Вони твердіші,
ніж звичайні зуби борін, під час роботи сильно віб-
рують, що збільшує ефект дроблення і подрібнення
рослинних залишків, які зберігаються на поверхні
ґрунту.

Передні диски не тільки розрізають і подрібнюють
рослинні залишки, але також ідеально підходять для
змішування з ґрунтом органічних добрив або засобів
захисту рослин.

Найбільш важливі характеристики Rezult:
1. незалежні передні диски з пружинним кріплен-

ням;
2. гідравлічно регульований кут атаки;
3. гідравлічне складання робочих елементів з їх

автоматичним блокуванням для транспортування;
4. особливо міцний пружинний захист зубів;
5. п'ять рядів зубів, які забезпечують високу ефек-

тивність роботи з післяжнивними залишками у верхнь-
ому шарі ґрунту.

«Укрекспо-Процес» – це компанія, яка розробляє і
продукує обладнання для виробництва рослинної олії
із насіння олійних культур. Номенклатура виробленого
компанією «Укрекспо-Процес» обладнання включає
олійні преси, фільтрувальні лінії, дробарки, повножи-
рові екструдери та мікронізатори.

На стенді фірми «Укрекспо-Процес» демонстрував-
ся в роботі олійний прес ПХП-2000 (рис. 19).
Продуктивність ПХП-2000 для насіння соняшника
складає 180-200 кг/год, олійність макухи – 10-12 %,
споживна потужність – 11 кВт, габарити: довжина –
2000 мм, ширина – 1200 мм, висота – 1100 мм, маса –
850 кг. Пресом можна переробляти соняшник, ріпак,
сою, горіхи, льон, розторопшу та інші олійні культури.
Продукти переробки: рослинна олія та макуха у вигля-
ді гранул діаметром 6-10 мм, режим роботи – безпе-

рервний, обслуговує прес одна людина, температура
виготовленої олії – не більше 60°С.

Відвідувачі виставки АГРО-2018 чимало уваги при-
діляли біопрепаратам, які були широко представлені
компанією ТОВ «ТД «БТУ-Центр» (рис. 20).

БТУ-Центр широко представляв свою лінійку біо-
препаратів, серед яких: «Екостерн», «Граундфікс»,
«Енпосам», «Мікофренд», «Гуміфренд», «Хелпрост» та
«Липосам» (рис. 21).

Рис. 18 – Mzuri Rezult

Рис. 19 – Стенд фірми «Укрекспо-Процес» на «АГРО-2018»

Рис. 20 – Відвідувачі виставки АГРО-2018 на стенді компанії
«БТУ-Центр»

Рис. 21 – Біопрепарати «БТУ-Центр» на виставці АГРО-2018



40

№ 6 (105) червень 2018 р.

«Енпосам» – біопрепарат-добриво для живлення та
захисту рослин, призначений для  обробки насіння,
кореневого та позакореневого підживлення польових
та садово-городніх культур для прискорення їхнього
росту, підвищення врожаю та поліпшення його якості,
а також для покращення природної родючості та оздо-
ровлення ґрунтів.

«Екостерн» – концентрований препарат, спеці-
ально розроблений для розкладання післяжнивних
решток кукурудзи, соняшника та інших с.-г. культур,
оздоровлення ґрунту та попередження його деграда-
ції.

«Екостерн» призначений для обробки різних рос-
линних решток, стерні після збирання урожаю злаків,
технічних та інших культур, та під час компостування,
для знищення та пригнічення розвитку фітопатогенів,
нейтралізації фітотоксинів, прискорення розкладання
та покращення біологічної активності ґрунту, агрохі-
мічного складу та фізичного стану ґрунту.

«Гуміфренд» – комплексне добриво на основі гума-
ту калію з додатковим вмістом корисних мікроорганіз-
мів та продуктів їх метаболізму.

Добрива «Гуміфренд» призначені для обробки
насіння, саджанців, позакореневого та прикореневого
підживлення зернових, олійних, овочевих, плодово-
ягідних культур у період вегетації для забезпечення
рослини такими фізіологічно-активними речовинами
як гумінові та фульвокилоти, амінокислоти, пептиди та
інші, а також мікроелементами в легкодоступній
формі, для підвищення стійкості до стресових ситуа-
цій, виведення рослини з стресу внаслідок згубної дії
агрохімікатів, покращення процесів росту, розвитку та
інтенсивності метаболізму, що комплексно впливає на
підвищення врожайності та покращення якості сіль-
ськогосподарської продукції та для обробки ґрунту,
щоб забезпечити його активним гумусом і мікроорга-
нізмами.

«Граундфікс» – біодобриво ґрунтове для мобілізації
фосфору та калію з нерозчинних сполук, фіксації азоту
та підвищення ефективності використання мінераль-
них добрив.

«Граундфікс» застосовують у вигляді водного роз-
чину. Перед використанням біопрепарат ретельно
збовтують, після чого його нормовану кількість розчи-
няють у необхідному об’ємі води.

«Мікофренд» – мікоризотворний біопрепарат, при-

значений для зернових, зернобобових, технічних,
овочевих, плодових і ягідних культур, для обробки
насіння та саджанців, підживлення рослин у період
вегетації для стимуляції їх росту, захисту від грибкових
та бактеріальних хвороб, обробки ґрунту, щоб підви-
щити його родючість та оздоровлення.

Окремо була представлена експозиція БТУ-Центр у
павільйоні «Organic» під гаслом «Життя в стилі орга-
нік», де були представлені органо-мінеральні добрива
для приватних господарств (рис. 22).

Елементна база була широко представлена компа-
нією «Бондіолі і Павезі», «Консіма» та іншими.
«Бондіолі і Павезі» пропонувала відвідувачам виставки
карданні передачі, розпилювачі до обприскувачів,
сервоприводи та коробки передач (рис. 23-24).

Науково-дослідні організації на «АГРО-2018».
У роботі виставки взяли участь науково-дослідні і

навчальні інститути, серед них УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого, ННЦ ІМЕСТ, НУБіП України та інші.

У рамках виставки «АГРО-2018» УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого представив тематичну експозицію «Новітні
техніко-технологічні рішення та міжнародні науково-
навчальні проекти для сільгосптоваровиробників.
Інновації в регіональному машинобудуванні», в якій
взяли участь вітчизняні виробники та постачальники
сільськогосподарської техніки .

Експозиція була розділена за такими рубриками:
- Інновації в регіональному машинобудуванні

(натурний показ за групами машин);
- Багаторічні енергетичні культури;
- Науково-навчальні міжнародні проекти

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого (АДНЦ, ДЛГ, тощо);
- Серія книг «Сільськогосподарська техніка – ХХІ»;
- Періодичні видання та експрес інформація;
- Науково-виробничий журнал «Техніка і технології

АПК».

Рис. 22 – Експозиція «Життя в стилі органік» від БТУ-Центр

Рис. 23  – Експозиція фірми «Бондіолі і Павезі» на АГРО-2018

Рис. 24 – Карданні вали від «Бондіолі і Павезі» на АГРО-2018
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За результатами виставки учасники експозиції
були нагороджені дипломами (рис. 25).

Продовження статті в наступних номерах...

Рис. 25 – Вручення дипломів учасникам «АГРО-2018»

Стаття надійшла до редакції 18 червня 2018 р.

Міжнародні  Дні  поля 2018 в 
УкрНДІПВТ ім.  Л.  Погорілого

УДК 631.3:061.4

Компанія «DLG-Ukraine» і Німецько-Український аграрний та демонстаційний центр (АДНЦ) у співпраці з
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого та IFWexpo 20-22 червня цього року провели Міжнародні Дні поля 2018 в Україні
(Internetional Field Days Ukraine), на яких більше 128 фірм з України, Німеччини, Австрії, Франції, Нідерландів,
Польщі та США презентували українським аграріям свої нові селекційні пропозиції, інноваційні агротехнології та
актуальні технічні рішення. Усього на 40 дослідних ділянках було продемонстровано близько 400 перспективних
сортів і гібридів найбільш запитуваних ринком сільгоспкультур та технології захисту та живлення від таких ком-
паній як «Байєр Україна», «Дунайська соя», «БТУ-Центр», «ВНІС», «Дунай Агро», «ІКАРАІ», «КВС-Україна»,
«Лімагрейн Україна», «Маїс»,«Нуфарм Україна», «РВА Україна», «Столлер», «Штефес», «Штрубе Україна ГМБХ»,
«Укравіт Агро», «Уніфер», «SaatenUnion», «Dr. Green», «Укрпластик». 

День поля DLG – це більше 40 дослідних ділянок перспективних сортів і гібридів, більше 20 смуг для індиві-
дуальної демонстрації ґрунтообробної та посівної техніки, 3000 м2 площі для розміщення стаціонарної експози-
ції техніки, товарів і послуг для АПК, коментований показ-випробування стійкості штанг обприскувачів провідних
фірм світу.

Ключові слова: Міжнародні Дні поля 2018 в Україні, DLG-Ukraine, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, АДНЦ, смт
Дослідницьке.

Муха В., провідний інженер (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

© Муха В. 2018

Рис. 1 – Загальна панорама Міжнародних Днів поля 2018 в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
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Вступ. 20-22 червня цього року на дослідних полях
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого в смт Дослідницьке
Київської області відбулися Міжнародні Дні поля в
Україні (Internetional Field Days Ukraine)(рис. 1), які
проводила компанія DLG-Ukraine та АДНЦ у співпраці з
компанією DLG (Німеччина), УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого та IFWexpo, в яких взяли участь близько
120 фірм.

На урочистому відкритті Міжнародних Днів поля
взяли участь поважні гості з України та Німеччини 
(рис. 2), на фото зліва направо: Герман Інтеманн –
радник з питань продовольства та сільського госпо-
дарства у посольстві України в Німеччині, Геннадій
Новіков – голова громадської організації «Аграрний
союз України», Володимир Кравчук – директор
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Надін Конлє –
Федеральне Міністерство продовольства та сільсько-
го господарства Німеччини, Ларс Гуф-Рюлеманн –
заступник генерального директора DLG International,
Уве Кафтан – керівник проекту АДНЦ.

Основна частина. Протягом трьох днів близько
3,5 тисяч агровиробників, представників агробізнес
компаній, науковців та майбутніх спеціалістів скори-
сталися унікальною можливістю ознайомитися з без-
прецедентним хіт-парадом агротехнологій у виконанні
представництв найвідоміших світових агробрендів,
отримати консультації та відвідати майстер-класи
провідних експертів ринку. На Міжнародних Днях поля
2018 в Україні техніку для аграріїв експонували укра-
їнські та іноземні фірми.

Овочеві сівалки, зернотукові причіпні сівалки,
селекційні та зерно-трав’яні навісні сівалки пропону-
вало відвідувачам Днів поля МСНВП «Клен» (рис. 3)

Наймасштабніше на Міжнародних Днях поля в
Україні була представлена фірма «Lеmken» (рис. 4).

Фірма Lemken пропонувала відвідувачам виставки
машини для обробітку грунту та сівби та 10 соток посі-
вів кукурудзи і три смуги для показу техніки у роботі.
Серед новинок компанії – сівалка Azurit (рис.5) в навіс-
ному та причіпному виконанні, яка отримала нагороду
«Машина року» на Agritechnica 2017. 

Сівалка Azurit від Lemken має нову технологію
DeltaRow. Ця технологія полягає в розподілу посівного
матеріалу в шаховому порядку в два ряди на відстані
12,5 см, що забезпечує збільшення вільної площі для
кожної рослини на 70 %, завдяки чому рослини отри-
мують більше води і поживних речовин.

Технологія DeltaRow забезпечує підвищення вро-
жайності в граничних положеннях та несприятливих
погодних умовах і умовах місцевості, а краще покрит-
тя ґрунту захищає від розмивання.

Також на експозиції були представлені: 12-корпус-
ний плуг VariTitan, посівний комплекс Compact Solitair
9 (рис. 6), ротаційна борона Zirkon та бункер Solitair 25
з агрегатованою сівалкою Azurit, та напівнавісний обо-
ротний плуг Lemken Euro Titan 10 (рис. 7).

Рис. 3 – Експозиція МСНВП «Клен» на Міжнародних 
Днях поля 2018

Рис. 2 – Урочисте відкриття Міжнародних Днів поля 
2018 в Україні

Рис. 4 – Експозиція фірми Lemken

Рис. 5 – Сівалка Lemken Azurit 9
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Одним із ключових заходів International Field Days
Ukraine стало традиційне змагання виробників
обприскувачів на трасі з випробовування стійкості
штанг від таких світових лідерів сільгоспмашинобуду-
вання, як: Agrifac, Amazone, Apache, Berthoud, John
Deere, Horsch, Jacto (рис. 8).

Компанія Horsch визнана одним із лідерів серед
провідних виробників у галузі сільськогосподарського
машинобудування, спеціалістом із сучасних техноло-
гій обробітку ґрунту і сівби, її особливість – обов'язко-
ве поєднання з GPS.

На Дні поля компанія Horsch проекспонувала грун-
тообробно-посівні агрегати, культиватори для інтен-
сивного обробітку грунту, компактні дискові борони
для стерньового і передпосівного обробітку грунту та
навісні і самохідні обприскувачі (рис. 9). Техніка була
показана як окремо на експозиції, так і в роботі .

На змаганнях обприскувачів компанія Horsch
прдеставляла високошвидкісний самохідний обприс-
кувач для догляду за високостеблових культурами
Leeb PT 330 (рис. 10).

Переваги обприскувача Horsch Leeb PT 330: 
Робочий бак з нержавіючої сталі об'ємом 5000 л,

легко піддається очищенню;
Гранично короткі шланги і оптимізована прокладка

арматури дозволили звести кількість залишків до міні-
муму;

Транспортна швидкість 40 - 60 км / год при низьких
обертах двигуна; 

Індивідуальна гідропневматична підвіска всіх коліс
з вирівнюванням рівня - серійно; 

Високий робочий просвіт;
Гладке дно не травмує рослини;
Плавне регулювання ширини колії 2,25 - 3,00 м.
Рульове управління всіма колесами з автоматич-

ним центруванням задньої осі.
Також був представлений причіпний обприскувач

Horsch Leeb 5 LT (рис. 11).

Рис. 6 – Посівний комплекс Lemken Compact Solitary 9 

Рис. 7 – Напівнавісний оборотний плуг Lemken Euro Titan 10

Рис. 8 – Випробування стійкості обприскувачів

Рис. 9 – Експозиція компанії Horsch на Міжнародних Днях полях 

Рис. 10 – Показ самохідного обприскувача Horsch Leeb PT 330 
у роботі
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На Міжнародних Днях поля компанія HORSCH про-
демонструвала в роботі ґрунтообробно-посівний
агрегат Focus 6 TD, культиватор для інтенсивного
обробітку ґрунту Cruiser 6 XL(рис. 12).

Ґрунтообробно-посівний агрегат Focus 6 TD при-
значений для обробітку ґрунту і сівби зернових куль-
тур. Ґрунтообробна частина агрегата оптимально
готує посівний горизонт, ґрунт розпушується, вирів-
нюється, перемішується і подрібнюється. Сошник
одночасно формує насінневе ложе, локально вносить
передпосівне добриво і загортає насіння. Анкерні стій-
ки MultiGrip ефективно видаляють пожнивні залишки.
Агрегат Focus 6 TD має робочу ширину захвату 6 м;
місткість 2- селекційного бункера 5 м3; робочу швид-
кість - 6-10 км/год; потребує для привода 150-220 /
200-300 кВт/к.с.

Культиватор Cruiser 6 XL від компанії HORSCH здат-
ний рівномірно перемішувати рослинні залишки з
ґрунтом навіть у складних умовах. Ширина захвату
складає від 5 до 12 м;  та потребує 60 к.с/м; основною
особливістю даного культиватора є лапа, яка дає мож-
ливість витримувати задану глибину з самих низів.
Тиск на стійку 150 кг, як блок безпеки від пошкоджен-
ня, так вона має боковий вібраційний ефект, що
виключає можливість налипання. Агрегат рівномірно
підрізає кореневу систему по всьому горизонту обро-

бітку на глибину до 15 см, де відстань між стійками
становить 15 см.

Основою агрегата є шестирядна рама, відстань між
якою та поверхнею ґрунту становить 85 см, завдяки
чому досягається велика пропускна здатність. Більше
того, її конструкція дозволяє переносити навантажен-
ня на коток Doppel Ring Flex Packer, де воно сприяє
інтенсивному ущільненню та вирівнюванню обробле-
ного ґрунту. Транспортна ширина культиватора стано-
вить 3 м. 

KWS-Україна представляв на стенді гібриди сортів
ріпаку та зернових культур (рис. 13). KWS-Україна
одна з найбільших селекційних компаній, яка входить в
п’ятірку світових лідерів з виробництва насіння. Вже
160 років  займається селекцією провідних сільсько-
господарських культур в помірних кліматичних умовах
та має представництва в більш ніж 70 країнах світу, в
яких працюють майже 5 тисяч співробітників, 40% з
яких займаються науковими дослідженнями.

«БТУ-Центр» представляв на Днях поля ефективні
біопрепарати для рослинництва як для промислового
сектора так і для невеликих присадибних ділянок, а
також кормові добавки для тваринництва.

В цьому році компанія «БТУ-Центр» заклала дослід-
ну ділянку по кукурудзі, соняшнику, сої, озимій пшени-
ці - технологія базується на біопрепаратах компанії. 

Новою компанією на Міжнародних Днях поля стала
Dr Green (рис. 14). Основним видом діяльності компа-
нії є виготовлення та реалізація добрив:

- водорозчинні мікроелементні добрива для поза-
кореневого підживлення сільскогосподарських, тех-
нічних, плодово-ягідних, овочевих культур;

- концентровані мікроелементні добрива для теп-
личних господарств;

- гранульовані добрива для присадибних ділянок,
газонів, городів та декоративних рослин.

- гранульовані добрива Dr Green виготовляються
згідно запатентованої технології з використанням аль-
тернативних джерел фосфору – на сьогоднішній день
це єдина діюча промислова технологія у Західній
Европі. Цю технологію створено спільними науково-
технічними зусиллями Політехнічного Університету
(Краків, Польща) та досвідченим персоналом компанії
Dr Green.

Рис. 11 – Причіпний обприскувач Horsch Leeb 5 LT

Рис. 12 – Грунтообробно-посівний агрегат Focus 6 TD

Рис. 13 – Експозиця компанії KWS-Україна на Міжнародних
Днях поля 2018 в Україні
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Загалом представники гоподарств змогли оцінити
ефективність та ресурсоощадність близько 300 машин
та агрегатів для обробітку ґрунту, сівби та збирання,
щоб обрати оптимальні рішення для свого госпо-
дарства. В роботі було продемонстровано машини та
агрегати Maschio Gaspardo, Lemken, Horsch, John
Deere, Vaderstad, CLAAS, Amazone, Zetor, Case IH,
Лозовські машини.

На «Міжнародних днях поля в Україні» не обійшли
увагою і молодих спеціалістів. Так, в останній день
виставки продовжили спеціальні навчальні тури Uni on
the field / Універ на полі», в яких взяли участь 285 сту-
дентів та викладачів з 14 навчальних закладів аграрно-
го профілю (рис. 15). Всі мали змогу оглянути новинки
техніки та технологій на експозиціях, а також побачити
техніку в роботі. 

Висновок. Міжнародні дні поля, які пройшли 20-22
червня 2018 року на полях УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого – це єдина в Україні виставка з демонстра-
цією технологій вирощування від провідних селекцій-
них та агрохімічних компаній на польових ділянках.
Окрім 40 дослідних ділянок, до уваги фахівців та
гостей була проведена індивідуальна демонстрація і
коментоване випробовування техніки в роботі, стаціо-
нарна виставка, воркшопи, семінари і презентації про-
сто в полі.

Аннотация. Компания «DLG-Ukraine» и Немецко-
Украинский аграрный и демонстрационный центр
(АДНЦ) в партнерстве с УкрНИИПИТ им. Л.
Погорелого и IFWexpo 20-22 июня этого года провели
Международные Дни поля 2018 в Украине
(Internetional Field Days Ukraine), на которых более 128
фирм из Украины, Германии, Австрии, Франции,
Нидерландов, Польши и США представили украин-
ским аграриям свои новые селекционные предложе-
ния, инновационные агротехнологии и актуальные
технические решения. Всего на 40 опытных участках
было продемонстрировано около 400 перспективных
сортов и гибридов востребованных рынком сельхоз-
культур и технологии защиты и подкормки от таких
компаний как «Байер Украина», «Дунайская соя»,
«БТУ-Центр», «ВНИС», «Дунай Агро», «ИКАРАИ»,
«КВС-Украина», «Лимагрейн Украина», «Маис»,
«Нуфарм Украина», «РОА Украина», «Столлер»,
«Штефес», «Штрубе Украина ГмбХ», «Укравит Агро»,
«Унифер»,«SaatenUnion»,«Dr. Green»,«Укрпластик».

День поля DLG – это более 40 опытных участков
перспективных сортов и гибридов, более 20 полос
для индивидуальной демонстрации почвообрабаты-
вающей и посевной техники, 3000 м2 площади для
размещения стационарной экспозиции техники, това-
ров и услуг для АПК, комментируемая деионстрация
испытание устойчивости штанг опрыскивателей веду-
щих фирм мира .

Summary. The DLG-Ukraine Company and the
German-Ukrainian Agrarian and Demonstration Center
(ADNC) in partnership with UkrNDIPVT L. Pogorelyy and
IFWexpo on June 20-22 this year held the International
Field Days in Ukraine, where more than 128 companies
from Ukraine, Germany, Austria, France, the Netherlands,
Poland and USA presented their new selection offers,
innovative agrotechnologies and actual technical solu-
tions. A total of about 400 promising sites were demon-
strated about 400 promising varieties and hybrids of agri-
cultural crops and technologies of protection demanded
by the market and nutrition from such companies as
«Bayer Ukraine», «Dunayskaya Soya», «BTU-Center»,
VNIS, Danube Agro, «IKARAI», «KVS-Ukraine»,
«Limagrain Ukraine», «Mais», «Nufarm Ukraine», «ROA
Ukraine», «Stoller», «Stefes», «Strubu Ukraine GmbH»,
«Ukrainet Agro», «SaatenUnion», «Dr. Green»,
«Ukrplastic».

Day of the DLG field is more than 40 experimental sites
of promising varieties and hybrids, more than 20 bands
for individual demonstration of soil cultivation and sowing
equipment, 3000 m2 of area for stationary display of
machinery, goods and services for the agro-industrial
complex, commented demonstration of stability testing of
spray booms of the world's leading companies .

Рис. 15 – Студенти-аграрії на огляді експозиції 
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого на «Міжнародних днях поля 2018»

Рис. 14 – Експозиція компанії Dr. Green (Польща)

Стаття надійшла до редакції 25 червня 2018 р.








