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М і н і с т р е р с т в о а г р а р н о ї п ол і т и к и т а п р о д о в ол ь с т в а
України:
– За півроку Україна збільшила експорт яєць на 43%;
– Уряд деталізував порядок використання коштів для
п і д т р и м к и г а лу з і т в а р и н н и ц т в а ;
– Д е р ж п р о д с п о ж и в с лу ж б а п р а ц ю є н а д д и в е р с и ф і к а ц і єю експорту плодово-ягідної продукції.
За даними Держстату у січні-липні 2018 року Україна
експортувала 748 млн штук яєць на 40 млн доларів
США, що на 43% більше, ніж за аналогічний період
минулого року. У І півріччі 2017 року було експортовано
1,1 млрд штук на 27,9 млн доларів США.
Найбільшим покупцем у січні-липні 2018 року стали
Об’єднані Арабські Емірати – 303 млн шт. на $15,6 млн.
Також у трійці лідерів Ірак (135 млн шт. на $7,3 млн) та
Катар (70 млн шт. на $3,8 млн). У І півріччі 2017 року найбільше поставлено українських яєць до ОАЄ, Ліберії та

Іраку.
За 6 місяців 2018 року Україною було імпортовано
29,6 млрд шт. яєць на $7,2 млн, у результаті чого було
сформовано позитивне зовнішньо-торгівельне сальдо
за цією групою у $32,7 млн.
Довідково:
Загалом, у 2017 році Україна експортувала 1,9 млрд
шт. яєць на $68,6 млн. Імпорт склав 87,6 млрд шт. на
$19,4 млн.

Під час засідання Уряду було прийнято відповідні зміни
щодо уточнення порядку використання коштів за бюджетною програмою 2801540 «Державна підтримка галузі тваринництва» з метою ефективного використання коштів,
передбачених у державному бюджеті на 2018 рік.
Зокрема, уточнено, що:
- відшкодування витрат, профінансованих за рахунок
банківських кредитів, здійснюватиметься без урахування
ПДВ;
- період отримання кредитів починається із 2018 року;
- цільове використання за напрямом компенсації вартості об’єктів, профінансованих за рахунок банківських
кредитів – відповідно до проектно-кошторисної докумен-

тації, у тому числі обладнання;
- спеціальна бюджетна дотація за утримання корів
надається суб’єктам господарювання, які є юридичними
особами і власниками цих корів.
Завдяки внесеним змінам банки зможуть розробити
уніфіковані кредитні продукти та активізувати роботу із
сільгоспвиробниками для надання їм кредитних коштів
під зазначені цілі у обсязі 4 300 млн гривень.
Також буде забезпечено створення рівних умов для
можливості отримання державної підтримки сільгосптоваровиробниками (як для тих хто купує українську спермопродукцію, так і для тих хто купує сперму іноземного
походження).

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів здійснює заходи
з диверсифікації експорту продукції рослинного походження, зокрема плодово-ягідної продукції.
У першому півріччі поточного року, за даними
Держстату, Україна експортувала плодово-ягідну продукцію до понад 50-ти країн світу, у тому числі до країн
Європейського Союзу, Євразійського союзу (крім РФ),
Африки, Європи та ряду країн Азії. Експорт здійснюється з урахуванням фітосанітарних вимог країни призначення.

За підсумками першого півріччя 2018 року Україна
експортувала плодово-ягідної продукції на суму $100
млн, що на 59% більше, ніж за аналогічний період 2017
року.
Держпродспоживслужба постійно вивчає попит на
українську продукцію за кордоном, готовність українських виробників виходити на інші ринки, а також підтримує тісну комунікацію з профільними асоціаціями. Тема
відкриття експорту української продукції рослинного
походження є актуальною і під час двосторонніх зустрічей та міжнародних заходів.
Так, за ініціативою бізнесу в 2016 році було відкрито
експорт яблук до Республіки Індонезія, а в 2017 році –
експорт волоського горіха до Ірану.
Для розширення можливостей українських підприємств проводиться робота з відкриття експорту українських яблук та лохини до Індії, Китайської Народної
Республіки, Соціалістичної Республіки В’єтнам та
Малайзії.
На завершальному етапі - відкриття експорту української черешні до Китайської Народної Республіки.
Наразі розпочався процес розробки китайською стороною проекту протоколу фітосанітарних вимог щодо
постачань черешні з України до КНР.
http://minagro.gov.ua/
Прес-служба Мінагрополітики України
№ 7 (106) липень 2018 р.
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Техніка і обладнання для АПК: дослідження,
експертиза, прогноз розвитку
УДК 636.085.5: 631.363.1

Соляник М., директор Наукового Центру АІНУ, к. с.- г. н, академік АІНУ, Нежлукченко Т., зав.кафедри генетики та
розведення ХДАУ, д. с.- г. н, професор, Коваленко В., зав.лабораторією ПІС НААНУ, д-р біологічних наук, професор, академік НААНУ

Нова технологія відгодівлі тварин
ферментованими кормами
Стаття присвячена розробленню технології приготування зволоженої ферментованої гомогенної кормової
суспензії та багатофункціонального агрегата для її виробництва, в якому поєднано процеси подрібнення, змішування, підігрів і подача корму.
Уперше розроблено спосіб приготування ферментованих гомогенних кормових суспензій із зернової сировини у водному середовищі, який сприяє підвищенню поживності кормів.
Ключові слова: технологія, свині, корм, кормоготувальний агрегат, гідромлин-змішувач, ферментована
гомогенна кормова суспензія, відгодівля, продуктивність.
Вступ. Одним з головних завдань галузі тваринництва є подальше збільшення виробництва м’яса і
підвищення його якості за найменших затрат на одиницю продукції. Якнайкраще цим вимогам відповідає
утримання та вирощування поголів’я свиней, телят та
ВРХ.
Враховуючи те, що Україна увійшла в п’ятірку провідних держав з вирощування зернових через її кліматичне розташування, що забезпечило їй обґрунтовану
кормову базу, то вона, як держава, приречена розвивати тваринництво, займаючи в цій галузі найвищі
щаблі у світі.
Нам потрібна нова проривна технологія в тваринництві, яка б об’єднувала всі вищеперелічені фактори
– зерно і тваринництво, і така технологія в Україні є! Це
технологія відгодівлі тварин зволоженою ферментованою гомогенною кормовою суспензією із суміші зернових, яку забезпечують кормоагрегати серії АКГСМ
«Мрія» (рис. 1).

Рис. 1 – Цех з виробництва кормоагрегатів

У 2002 році Академією інженерних наук України
спільно з підрозділами Національної академії аграрних
наук України розроблений і впроваджений у виробництво кормоприготувальний агрегат серії АКГСМ
"Мрія" нового покоління, на базі якого успішно впроваджена в життя нова технологія відгодівлі тварин зволоженою ферментованою гомогенною кормовою суспензією (ФГКС) із суміші зернових і комбікормів з можливою добавкою вітамінів, преміксів, але в значно
зменшеному обсязі. Кормоагрегати готують висококалорійні, збагачені протеїном і амінокислотами
корми особливої молекулярної структури, які мають
антивірусні, протибактеріальні властивості, легко
засвоювані травним трактом тварин. Процеси, які відбуваються в гідромлині кормоагрегата серії АКГСМ
"Мрія" під час приготування ФГКС, обгрунтовані
дослідженнями і висновками інституту тваринництва
степових районів "Асканія - Нова" НААНУ,
Полтавським Інститутом свинарства ім. Квасницького
НААНУ та Інститутом "Landsudvalget for Svine", (Данія ).
Завдяки унікальній конструкції кормоагрегатів
АКГСМ "Мрія" - отримуємо висококалорійні, збагачені
протеїном, ферментовані корми особливої молекулярної структури з антибактеріальними, противірусними властивостями, добре споживані тваринами, де
збільшено утримування в тілі тварин азоту на 30 %,
кальцію – на 12 %, фосфору – на 6,4 %, магнію – на
4 %, що забезпечує перетравність сирого протеїну –
на 12,3 %, сирої клітковини – на 14,4 %, більше ніж під
час годування контрольних груп сухими (комбікормами) або екструдованим кормом (дослідження вище
перелічених інститутів від 2002-2005р.).
З 2002 р. по 2017 р., за 15 років роботи кормоагрегатів серії АКГСМ "Мрія", у 8700 господарствах
України, РФ, далекого і ближнього зарубіжжя під час
утримання свиней не було зафіксовано жодного
випадку вірусного захворювання тварин, зокрема
© Соляник М., Нежлукченко Т., Коваленко В., 2018
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африканською чумою свиней (АЧС). І це не випадковість, а ФАКТ! Це одна з кращих і економічно вигідніших технологій, що дає перевищення прибутку над
витратами в 2.5-3 рази, не у відсотках, а в рази!
Сьогодні жодна технологія відгодівлі тварин не
досягла таких економічних висот як ФГКС. На цей час,
враховуючи збільшений попит на кормоагрегати серії
АКГСМ "Мрія" розроблено 19 модифікацій агрегатів
(які працюють від мережі 220в, 380в) продуктивністю
від 45 кг до 3000 кг/годину, забезпечуючи відгодівлю
від 10 до 5000 голів, що охоплює індивідуальні і фермерські господарства малого і середнього бізнесу.
З 2007 по 2010 рік у Європі активно працює технологія рідких ферментованих кормів у тваринництві в
таких країнах як Фінляндія - 95%, Ірландія - 92%, Данія
- 55%, Голландія, Німеччина, Франція - більше 50 % та
ін., а також на американських континентах - США,
Бразилія, Аргентина та ін. Процес упровадження у світовій практиці цієї технології збільшується, враховуючи її високі економічні показники. Замисліться, чому
Європа перейшла на зволожені ферментовані корми?
Бо вони найменш витратні і найбільш прибуткові.
Враховуючи кризу виробництва, є сенс розвивати
садибні, індивідуальні приватні, малі і середні фермерські господарства, узявши до уваги той факт, що їм
не потрібні великі капітальні витрати в інфраструктуру.
Звідси і зниження витрат, а відповідно і ціни на продукцію. А сьогодні час малого і середнього бізнесу, і в
цьому можуть допомогти кормоагрегати серії АКГСМ
"Мрія". Термін окупності таких агрегатів, під час утримування на відгодівлі запланованої до обслуговування
агрегатом кількості тварин від 10 до 30 днів, а враховуючи 25-відсоткову компенсацію Державою, знизився, а прибуток зріс.
Наведемо тільки один приклад за кожною технологією відгодівлі свині до 100 кг живої ваги:
1. За "сухої" відгодівлі комбікормами потрібно 450550 к. од. ( 550-650 кг) зерносуміші за 6.2-6.6 місяців.
2. Під час відгодівлі свиней екструдованими кормами вимагається 400-500 к. од. (500 кг) зерно-суміші і
додаткові витрати дорогої електроенергії, оскільки на
екструдері змонтовано електродвигун потужністю 40100 кВт/годину. Аналогічну кількість корму ФГКС готує
кормоагрегат "Мрія" з електродвигуном від 2 до15
кВт/годину.
3. За відгодівлі зволоженою ФГКС для досягнення
тих же 100 кг живої ваги витрачається усього 220-230
к. од. (290-300 кг) зернових за 5.5 -5.8 місяців.
Ми пропонуємо нову високоефективну економічну
технологію світового рівня відгодівлі тварин зволоженою ферментованою гомогенною кормовою суспензією ФГКС із суміші зернових, приготованою на кормоагрегатах нового покоління серії АКГСМ "Мрія", яка
забезпечить малі та середні фермерські господарства, які і є головним споживачем нашої продукції.
Наводимо короткі позитивні аналогічні показники
відгодівлі телят і ВРХ (за результатами дослідження
Херсонського Державного аграрного університету
НААНУ в племзаводі ПОК "Зоря", Білозерського району, Херсонській області, де директором є Герой
України і двічі Герой Соціалістичної Праці Д. К.
Моторний):
А) щодо молодняка ВРХ :

включення в годування до основного раціону телят
до 30 % зернової суміші і переробки її у ФГКС, за співвідношення води до зернової суміші 3:1, сприяло зростанню середньодобових приростів живої маси до
850-950 г, або на 15-20 % більше від контролю, що
зумовило скорочення терміну відгодівлі телят після
досягнення ними 500 кг живої маси на 20-30 днів.
Витрати на 1 кг приросту живої маси склали 8.9 - 9.1 к.
од.
Б) щодо молочного стада: від оптимальних поживних речовин залежить не лише рівень і якість молока,
а й стан здоров'я корів. У стійловий період для підтримки апетиту і поліпшення процесу травлення до
основних кормів додають до 30 % ФГКС із суміші зернових. Внаслідок цих процесів збільшуються надої,
покращується якість молока і здоров'я корів. Навіть
полив сухих кормів в годівницях ФГКС сприяє вищеперерахованим ефектам.
Результат застосування до 30 % ФГКС до основних
кормів призводить до зниження собівартості молока
на15- 20 % і гарантує прибуткове господарювання.
Висновок: Дослідженням встановлено, що технологія приготування зволоженої ферментованої гомогенної кормової суспензії багатофункціональним агрегатом має переваги, варті уваги.
Кормоагрегати установлюються на фермі поблизу
годівниць. Не потрібно возити зерно для його переробки на комбікорми, агрегат сам його перемелює на
фермі у водному середовищі до потрібної фракції, без
участі дорогих пилових циклонів, що значно знижує
ціну корму.
Агрегат виконує п'ять технологічних операцій одночасно одним електродвигуном:
1. Подрібнення суміші зернових до фіксованої
фракції 0.5 х 1.4 мм для свиней і 0.8 х 2.0 мм для телят
і ВРХ в обсязі 85 % від загального об'єму подрібненої
маси, без борошна і крупної фракції помелу, що забезпечує легке і швидке засвоєння корму шлунково-кишковим трактом тварин.
2. Гомогенізація (ретельне перемішування до
однорідності маси часток корму у водному середовищі).
3. Ферментативні процеси викликають розпад
корму на амінокислоти, тобто початок бродіння,
покращуючи смакові якості і збагачуючи корм поживними речовинами.
4. Підігрів корму до 26-30 0С завдяки конструкції
гідромлина.
5. Видача готового корму (викачування).
Усі вищеперераховані технологічні процеси дозволяють економити електроенергію і енергоресурси до
50 %, забезпечуючи економію кормів (завдяки ферментації) в 1.3 рази проти інших технологій і виконуються тільки кормоагрегатами серії АКГСМ "Мрія".
Агрегати малогабаритні, займають площу від 0.5 м2
до 2.0 м2, розташовуються в будь-яких приміщеннях
при температурі від +2 0С, прості в експлуатації.
Обслуговується агрегат однією людиною.
Кормоагрегати серії АКГСМ «Мрія» забезпечать
передову технологію відгодівлі тварин краще від зарубіжних аналогів, понизять витрати до 40 %, забезпечать рентабельність 250-300 %.
Не бійтесь зволожених кормів, сміливіше пере-
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ходьте на ферментовані корми, бо за сьогоднішньої
технології вони стали менш витратними, ніж «сухі» та
екструдовані, а прибуток збільшують у 2,5 – 3 рази,
навіть за сьогоднішніх цін на зерно і м`ясо.
Сьогодні можна придбати високоефективне обладнання на 25 % дешевше завдяки Державній програмі.
Не упустіть свій шанс!
Науковий центр повністю забезпечить Вас не тільки
обладнанням, а й безкоштовно технологією і раціонами кормів, а також консультацією.
За довідками звертайтесь до менеджера
Наукового центру АІНУ, безпосереднього виробника
кормоагрегатів, за телефонами (050) 848-50-68; (098)
346-35-22 e-mail: 8mriya@gmail.com
Для детальнішого ознайомлення з кормоагрегатами АКГСМ «Мрія», їх перевагами перед іншими агрегатами, заходьте на наші офіційні сайти: agrokorm.info
або agrokorm.com.ua.
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Аннотация. Статья посвящена разработке технологии приготовления увлажненной ферментированной гомогенной кормовой суспензии и многофункционального агрегата для ее производства, в котором
соединены процессы измельчения, смешивания,
подогрева и подачи корма.
Впервые разработан способ приготовления ферментированных гомогенных кормовых суспензий из
зернового сырья в водной среде, который способствует повышению питательности кормов.
Summary. Article is devoted to development of technology of preparation of homogeneous forage mixtures
that feed production vehicle, which simultaneously executes such processes as growings shallow, mixing and
suspense production, and warmed up a stern.
The method of preparation of homogeneous forage
mixtures is first developed in a water environ-ment, which
is instrumental in the increase of food value of forages.
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Волоха М., канд. техн. наук (ІБКіЦБ НААН України)

До створення агентно-імітаційної моделі
технологічного процесу передпосівного
обробітк у ґрунту і сівби буряків цукрових
У статті наведені можливості комплексного дослідження технології вирощування буряків цукрових шляхом
розробки та застосування імовірнісних імітаційних моделей, коли за неможливості отримання чисельного
рішення за допомогою аналітичної моделі або за її відсутності, використовується алгоритмічний опис процесу
функціонування досліджуваної системи.
Дослідження параметрів складного двоєдиного технологічного процесу передпосівного обробітку ґрунту і
сівби буряків цукрових пропонується проводити за методами агентного імітаційного моделювання, коли заміна
аналітичних виразів деяким алгоритмом моделювання дозволяє врахувати велике число взаємодіючих і важко
контрольованих випадкових за характером змінних впливів, що визначають хід виконання технологічного процесу сільськогосподарською машиною.
Ключові слова: буряки цукрові, технологічний процес, технічний засіб, робочий орган, моделювання.
© Волоха М., 2018
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Вступ. Технологія виробництва буряків цукрових
(БЦ) складається з ряду операцій, які вимагають якісного їх виконання, що потребує встановлення оптимальних параметрів робочих органів (РО) машин та
режимів їхньої роботи на основі певних досліджень і
«обчислення» значень показників. При цьому моделювання технологічних процесів (ТП) і технічних засобів
(ТЗ) виробництва БЦ розглядається як найбільш
дешевий і доступний метод досліджень у межах теперішніх наявних можливостей.
Зважаючи на це, розробка загальних принципів
моделювання ТП з урахуванням імовірнісної природи
умов функціонування РО, є актуальною. Зокрема,
незважаючи на ряд виконаних робіт у напрямку моделювання робочих процесів сільськогосподарських
машин, задача на основі комплексного підходу до
оцінки ТП підготовки ґрунту та сівби БЦ тут вирішується вперше.
Аналіз досліджень і публікацій. ТП бурякоцукрового виробництва можна розглядати як складні системи, які характеризуються такими ознаками [1,2]:
- велика кількість взаємопов’язаних між собою підсистем та елементів;
- наявність достатньої кількості різноманітних
зв’язків та відношень;
- різноманіття цілей та вимог окремих ланок технологічного процесу;
- інваріантність структури;
- неоднорідність фізичної природи, гетерогенність.
Головною метою управління складними ТП є підвищення ефективності. Поняття ефективності, як співвідношення витрат та прибутку, є дуже вузьким щодо
оцінки функціонування складних систем. Тому розрізняють різні види ефективності виробничих та технологічних процесів [3]. Наприклад, за функціональним
впливом розглядають економічну та технологічну
ефективність (витрати насіння, прямі експлуатаційні
витрати і т.п.), за видами агротехнічних заходів або ТП
можна виділити ефективність передпосівного обробітку ґрунту.
Найбільш загальний підхід до оцінювання ефективності передбачає виділення критеріїв оцінювання та
змінних, які впливають на остаточне значення оцінки.
Оцінювати загалом ефективність бурякоцукрового
виробництва лише за допомогою одного критерію
неможливо. Це обумовлено складністю виробничих
процесів. Тому слід використовувати багатокритеріальний підхід. Як запропоновано в [3], усі показники
ефективності можна розділити на такі групи: 1) показники економічної ефективності; 2) показники технікотехнологічної ефективності; 3) показники соціального
ефекту; 4) показники екологічної ефективності.
Слід відмітити, що розглянуті показники відображають різні аспекти технологічного процесу і, у загальному вигляді, залежать від певного набору технологічних змінних. Технологічні змінні потребують постійного контролю, регулювання та впливають на визначення
показників ефективності.
Попри це, прийняття рішень з технології повністю
ґрунтується на попередньому досвіді та експертних
оцінках [4], а ТП розглядаються відокремлено [5],
параметри РО досліджуються експериментально в
умовах жорстких обмежень [5,6], моделювання здій-

снюється, як правило, за великої кількості припущень і
спрямоване на опис фізичних процесів окремих операцій, що складають ТП [7,8].
Аналіз публікацій з питань оптимізації ТП виробництва БЦ приводить до актуальності постановки
задачі комплексного розгляду складних ТП передпосівного обробітку ґрунту та сівби, вирощування і збирання врожаю на основі математичних моделей.
Постановка проблеми. Як відомо, технологія
вирощування і збирання БЦ включає цілий ряд складних ТП. Наприклад, підготовка ґрунту до сівби навесні
включає ранньовесняне вирівнювання і розпушування
зябу, яке починають, як тільки з'являється можливість
виходу в поле, а передпосівний обробіток ґрунту проводиться безпосередньо перед висівом насіння і його
початок визначається ступенем "стиглості" ґрунту.
Розглянемо як приклад два основних ТП, які значною
мірою визначають результати всього технологічного
ланцюга вирощування БЦ, - передпосівний обробіток
ґрунту і сівбу як двоєдиний технологічний процес.
Обробіток ґрунту перед сівбою проводиться на глибину 2-4 см для знищення бур'янів і розпушування
поверхневого шару до дрібногрудочкуватого стану,
щоб створити сприятливі умови загортання насіння на
необхідну глибину і отримати дружні рівномірні сходи.
Сівба високосхожим насінням у добре оброблений
ґрунт на задану глибину і рівномірно по довжині рядка
в оптимальні терміни забезпечує дружні і рівні сходи.
Обидва ТП проводяться без розриву в часі і являють
собою двоєдиний процес.
На основі зазначених вище особливостей сівби БЦ
слід відшукати оптимальні параметри РО культиваторів та сівалок, застосування яких сприяло б отриманню рівномірно розподілених по довжині рядка, повних
і дружних сходів і, як наслідок, стартового росту і розвитку рослин, а в кінцевому підсумку - підвищенню
врожайності культури. Це вказує на необхідність комплексного дослідження ТП вирощування БЦ розробленням та застосуванням відповідних математичних
моделей.
Особливості робочих процесів сільськогосподарських машин, їх імовірнісно-статистична природа,
дозволяє рекомендувати метод статистичних випробувань як одного з основних методів дослідження,
коли враховується сукупність випадкових і невипадкових факторів, які складно дослідити аналітичними
методами. Метод статистичних випробувань відрізняється тим, що експериментальне вирішення завдання в польових або лабораторних умовах замінюється
серією послідовно паралельних дій над випадковими
числами за певною схемою, що забезпечує адекватність моделі.
Метод статистичних випробувань, за необхідності,
забезпечує заміну методів моделювання «чорного
ящика». При цьому відпадає потреба в описі комплексу характеристик вихідних ознак. Заміна аналітичних
виразів деяким алгоритмом моделювання дозволяє
врахувати велике число взаємодіючих і важко контрольованих випадкових за характером змінних впливів, що визначають хід протікання робочого процесу
сільськогосподарської машини.
Отже, в певному середовищі здійснюється моделювання експерименту. При цьому вважається можли-
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вим:
а) уникати труднощів, пов'язаних з організацією та
проведенням багатофакторного натурного експерименту, скоротивши час на проведення досліджень;
б) використовувати схему активного експерименту, а також багаторазово, протягом невеликого часу,
відтворювати досліди, зберігаючи постійними або
варіюючи параметрами змінюваних факторів під час
реалізації схеми і моделі відповідно до цілей експериментального дослідження.
Метою роботи є підвищення ефективності та якості технологічних процесів, виконуваних сільськогосподарськими машинами, методами агентного імітаційного моделювання.
У роботі розглядається технологія виробництва БЦ
як єдиний об'єкт моделювання для дослідження взаємозв'язку окремих ТП та оцінювання ефективності технології загалом.
Результати досліджень. Імітаційне моделювання
- це метод дослідження, за якого досліджувана система замінюється сконструйованою моделлю, яка з
достатньою точністю описує реальну систему та з
якою проводяться експерименти для отримання
інформації про цю систему. Складові частини імітаційної моделі - це структура системи, тобто сукупність
описів елементів і зв'язків між ними; засоби відтворення поведінки системи; властивості середовища, в
якому функціонує досліджувана система. Зазначена
інформація загалом носить логіко-математичний
характер і представляється у формі сукупності алгоритмів, які описують динаміку функціонування системи.
Переваги імітаційного моделювання полягають у
тому, що в його основі лежить методологія системного аналізу. Вона дозволяє здійснити дослідження проектованої або аналізованої системи за схемою операційного дослідження, яка включає такі взаємопов'язані етапи: змістовна постановка задачі; розробка концептуальної моделі; розробка та програмна реалізація
імітаційної моделі; перевірка адекватності моделі та
оцінювання точності результатів моделювання; планування експериментів; прийняття рішень. Зважаючи на
це, імітаційне моделювання можна використовувати
як універсальний підхід для прийняття рішень в умовах
невизначеності та для врахування в моделях факторів,
які складно формалізуються, а також застосовувати на
практиці основні принципи системного підходу у вирішенні багатьох прикладних задач, зокрема в галузі
розроблення ТП і ТЗ буряківництва.
Особливим видом імітаційного моделювання є
агентне моделювання. Агент являє собою активний
інформаційний об'єкт, яким може позначатись суб'єкт
господарської діяльності, технологічний пристрій,
організація, населений пункт і т.д. Залежно від того,
який об'єкт являє собою агент, модель може відповідати високому рівню абстракції, середньому, низькому або поєднувати кілька рівнів. Отже, ця парадигма
моделювання є найбільш універсальною.
Основною відмінністю агентного підходу є побудова моделі за принципом знизу вгору. Залежності між
агрегованими величинами не задаються виходячи з
експертних знань про реальний світ, а виходять з процесу моделювання індивідуальної поведінки багатьох
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агентів, їх взаємодії один з одним і з об'єктами, які
моделюють навколишнє середовище. Наприклад,
дослідження виробництва буде відбуватися не в
поняттях готової продукції, а в моделі будуть закладені можливі реакції окремого виробничого процесу і
окремого виконавця на зміну умов і завдань виробництва. У агентів є можливість обмінюватися інформацією, впливаючи на поведінку один одного саме цим.
Модель може враховувати просторові характеристики, взаємне розташування агентів відносно один
до одного та об'єктів навколишнього середовища. До
переваг агентного підходу відноситься [9]:
- відсутність зумовленості в поведінці системи на
глобальному рівні, що може призвести до появи нових
гіпотез про її функціонування в ході симуляції моделі;
- реалізм і гнучкість в описі системи, можливість
моделювати найскладніші нелінійні зворотні зв'язки,
використовувати будь-який необхідний рівень деталізації і абстракції.
В агентному підході можливе використання гетерогенних елементів моделі, з'являється можливість
моделювання обміну інформацією.
Для представлення можливих дій агента та його
взаємодії із зовнішнім середовищем необхідно мати
інструмент, який дозволяє у формальному вигляді
описувати поведінку агента. Формальна архітектура
агента задається через опис середовища, в якому
функціонує агент, сприйняття агентом цього середовища та його дій [2,10].
Позначимо зовнішнє середовище агента за допомогою множини станів S. Можливі дії агента описуються за допомогою множини дій А. Абстрактно агент
може представлятися як функція
,
тобто вибір конкретної дії із множини можливих дій
агент здійснює на основі поточного стану зовнішнього
. При цьому дії агента можуть
середовища
впливати на середовище, але не контролювати його
повністю.
Для представлення агента зручно використовувати
модель сприйняття зовнішнього середовища. Для
цього вводиться множина можливих сприйняттів Р та
функція
, яка описує, у який спосіб певні
стани середовища сприймаються агентом. Тоді агент
представляється за допомогою функції
,
тобто дія агента визначається у загальному випадку поточним сприйняттям стану зовнішнього середо.
вища
Модель агента із сприйняттям еквівалентна базовій. Проте вона дозволяє ввести таку додаткову властивість агента: різні стани середовища можуть однаково сприйматися і навпаки – один стан може по-різному сприйматися агентом.
Іншим варіантом рішення задачі включення попередніх дій під час вибору поточної дії є введення поняття стану агента. При цьому вважається, що агент має
певні внутрішні структури даних, які він модифікує
залежно від сприйняття поточного стану зовнішнього
середовища, та на основі отриманих результатів оби-
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рає дію. Для формалізації цього процесу вводиться
множина І внутрішніх станів агента та функція оновлення внутрішнього стану, яка відповідає за оновлення
внутрішнього стану у відповідності до поточного
сприйняття середовища:
.
Тоді агент описується за допомогою функції
,
тобто дія обирається на основі поточного стану
агента. Для коректного опису поведінки агента із станом необхідно визначати початковий стан .
Агент, який обирає дію на основі поточного сприйняття, ігноруючи всю історію попередніх сприйняттів, є
простим рефлексним агентом. Такий тип агентів є
достатньо простим. У багатьох випадках для успішного функціонування агента можуть знадобитися знання
двох видів. З одного боку, це інформація про те, як
середовище змінюється незалежно від агента. З іншого боку, це знання про те, як власні дії агента впливають на середовище. Агент, який використовує такі
знання про існування зовнішнього середовища, є рефлексним агентом, заснованим на моделі.
Адекватність моделі можна виявити на підставі
оцінки її відповідності поставленій задачі. Це означає,
що поняття адекватності моделі як абстрактної категорії, не пов'язаної з поставленим завданням, позбавлене сенсу.
Висновок. Головною метою моделювання технологічних процесів бурякоцукрового виробництва є підвищення їх ефективності через визначення та обґрунтування оптимальних параметрів. Дослідження технологічних процесів на основі імітаційного, зокрема
агентного моделювання, як одного із його видів, дозволяє визначити технологічні змінні, їхні взаємовідносини та взаємозв’язки, виділити й оцінити агротехнічні та техніко-економічні показники.
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Аннотация. В статье приведены возможности
комплексного исследования технологии выращивания сахарной свеклы путем разработки и применения
вероятностных имитационных моделей, когда при
невозможности получения численного решения с
помощью аналитической модели или при отсутствии
ее, используется алгоритмическое описание процесса функционирования исследуемой системы.
Исследование параметров сложного двуединого
технологического процесса предпосевной обработки
почвы и посева сахарной свеклы предлагается проводить по методам агентного имитационного моделирования, когда замена аналитических выражений некоторым моделирующим алгоритмом позволяет учесть
большое число взаимодействующих и трудно контролируемых случайных по характеру переменных воздействий, определяющих ход выполнения технологического процесса сельскохозяйственной машиной .
Summary. The possibilities of a comprehensive study
of the technology of sugar beet cultivation by developing
and applying probabilistic modeling models, when it is
impossible to obtain a numerical solution by means of an
analytical model or in the absence of it, are considered,
an algorithmic description of the process of functioning of
the investigated system is used.
It is proposed to study the parameters of a complex
two-unit technological process of presowing soil cultivation and sowing of sugar beet by modeling agents, when
the replacement of analytical expressions with some
modeling algorithm allows using a large number of interacting and difficultly controlled random variables that
determine the course of the process by an agricultural
machine.
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Інноваційні технології в АПК
УДК 636.2:629.072.336

Шеремета В., заступник Міністра аграрної політики та продовольства України, Кравчук В., д-р техн. наук, чл.-кор.
НААН України, Смоляр В., канд. с.-г. наук (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Сучасна сімейна ферма з відгодівлі великої
рогатої худоби, адаптована до вимог ЄС
У статті наведено техніко-технологічне рішення сімейної ферми з відгодівлі 50 голів молодняка ВРХ.
Розроблення сімейних відгодівельних ферм ВРХ ґрунтується на таких складових: відносна дешевизна тваринницьких будівель і об’єктів інфраструктури ферм; відповідність технологічних і технічних характеристик тваринницьких об’єктів сучасним вимогам, у тому числі нормативам Європейського Союзу; ефективність виробництва продукції; можливість результативного впровадження. В процесі розроблення технічного та технологічного
рішення сімейної ферми для відгодівлі молодняка ВРХ на 50 голів були враховані нормативні вимоги
Європейського Союзу за такими основними напрямками: будівельне рішення; мінімальні стандарти для захисту
телят; утримання відгодівельного поголів’я ВРХ; годівля тварин; напування тварин; прибирання гною; мікроклімат в тваринницькій будівлі; зооветеринарне обслуговування тварин; інші вимоги. Для створення сімейної
ферми на 50 голів молодняка ВРХ на відгодівлі, з виробництвом 150 ц яловичини протягом року, загальні капіталовкладення становлять 764127 грн, потреба земельних угідь для функціонування ферми – 20 га, рівень рентабельності – 40 %, термін окупності витрат на створення ферми становить 4,5 років.
Ключові слова: велика рогата худоба, виробництво яловичини, відгодівельні ферми, продукція тваринництва, сімейні ферми, тваринницькі будівлі, нормативні вимоги ЄС.
Вступ. В Урядових Програмах на 2018 рік передбачена державна підтримка вітчизняного сільського
господарства [1]. Серед пріоритетів Уряду та
Міністерства аграрної політики та продовольства
України є стимулювання фермерського руху та створення успішної моделі господарювання в нашій країні
– формування ефективного та соціально відповідального власника на селі. Для розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018
рік передбачається суттєва державна підтримка у розмірі 1 млрд грн. У тваринництві, з-поміж іншого,
передбачена 50 % компенсація за купівлю племінних
ресурсів, компенсація за будівництво тваринницьких
ферм (25 % обсягу залучених кредитних коштів на
період кредитування до п’яти років), дотації з розрахунку 2500 грн на одну голову молодняка великої рогатої худоби. У пріоритеті – невеликі господарства.
Вони, за статистикою, забезпечують значною мірою
виробництво продукції тваринництва, але саме такі
господарства найбільш вразливі через подорожчання
кормів, зростання вартості утримання тварин та ризики їх епідемічних захворювань.
Важливим залишається розвиток кооперативного
руху в нашій країні. Об’єднання виробників аграрної
продукції є дієвим способом отримання належної
системи збуту сільськогосподарської продукції та
можливості одержання реальної ціни за неї. Окрім
того, кооперація зміцнює позиції дрібних виробників
продукції серед великих аграрних гравців, а також
позитивно впливає на збільшення зайнятості сільського населення, розвиток інфраструктури села.
За даними інформаційних повідомлень, зараз в

Україні функціонує 38 тисяч сімейних ферм, в той час,
наприклад, у Польщі кількість таких ферм перевищує
2,6 мільйони, у цьому контексті важливість такого
напрямку подальшого розвитку тваринництва не
викликає сумнівів. Розвиток скотарства повинен бути
спрямований на забезпечення населення України харчовими продуктами, зокрема яловичиною, завдяки
нарощуванню ефективного виробництва продукції. В
основі подальшого розвитку - інноваційний підхід до
відновлення галузі через вирішення таких ключових
завдань: нарощування інвестиційного потенціалу
м’ясного скотарства, будівництво і реконструкцію тваринницьких будівель з відгодівлі ВРХ, упровадження
ресурсоощадних технологій виробництва яловичини
тощо. Одним із важливих напрямків успішного розвитку м’ясного скотарства є використання можливостей
малих форм господарювання (ОСГ, фермерство,
сімейні ферми). За таких умов, важливо нарощувати
поголів’я великої рогатої худоби, збільшувати частку
відгодівельної худоби спеціалізованих м’ясних порід.
В УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого протягом останніх
років здійснені значні напрацювання з розроблення
технічних та технологічних рішень ферм родинного
типу з відгодівлі ВРХ [2-8], на часі створення ефективних сімейних відгодівельних ферм, адаптованих до
вимог Європейського Союзу.
Отже, у процесі розвитку м’ясного скотарства в
Україні передбачено не лише збільшення крупнотоварного виробництва яловичини, а й інтенсифікацію
малих форм господарювання, а саме ОСГ, фермерство, сімейні ферми.
Мета досліджень. Збільшення виробництва яло© Шеремета В., Кравчук В., Смоляр В. 2018
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вичини через створення сучасних сімейних ферм з
відгодівлі ВРХ, адаптованих до вимог Європейського
Союзу.
Результати досліджень. Під час розроблення
технічного та технологічного рішення сімейної ферми
для відгодівлі молодняка ВРХ на 50 голів були враховані нормативні вимоги Європейського Союзу [9, 10]
за такими напрямками: будівельне рішення; мінімальні стандарти для захисту телят; утримання відгодівельного поголів’я ВРХ; годівля тварин; напування тварин;
прибирання гною; мікроклімат у тваринницькій будівлі;
зооветеринарне обслуговування тварин; інші вимоги.
Відгодівельне поголів’я молодняка ВРХ показане
на рис. 1.

освітлення приміщення в денний час доби. Розміри
отворів: висота – 1,5 м, довжина – 0,5 м. Підлогу в приміщенні вистилають шаром бетону завтовшки 15 – 25
см, огородження секцій виготовляють з металевої
труби діаметром 50 мм, ворота – ролети.
Система вентиляції повітря в приміщенні функціонує через вентиляційні клапани з жалюзями, які розміщені впродовж гребеня будівлі.
У приміщенні передбачено штучне освітлення, бо
за вимогами ЄС не допускається утримання худоби
постійно в темряві.
Вихідні критерії щодо технологічних рішень функціонування тваринницької ферми.
Спосіб утримання худоби на відгодівлі – безприв’язний. Для розміщення відгодівельного поголів’я
у тваринницькій будівлі передбачено (рис. 6) три секції
(по дві клітки): перша секція для утримання бичків
віком від 0,5 міс. до 6 міс. (18 голів); друга секція для
утримання бичків віком від 6 міс. до 12 міс. (16 голів);
третя секція для утримання бичків віком від 12 міс. до
18 міс. (16 голів).
Основні технологічні показники з утримання відгодівельного поголів’я сімейної ферми на 50 голів
молодняка ВРХ, адаптовані до вимог ЄС, наведені в
таблиці 1.
Таблиця 1 – Основні технологічні показники з утримання відгодівельного поголів’я сімейної ферми на 50 голів молодняка ВРХ

Рис. 1 – Відгодівельне поголів’я молодняка ВРХ

Вихідні критерії щодо об’ємно-планувальних
рішень тваринницької будівлі.
Сімейна відгодівельна ферма на 50 голів ВРХ – це
сучасно обладнана ферма з інфраструктурою та використанням міні-техніки для виконання окремих технологічних операцій. Взагалі, базовою характеристикою
тваринницького об’єкта є сучасна сімейна відгодівельна ферма на 50 голів ВРХ з площею земельних
угідь 20 га для її функціонування.
Для формування стада з продуктивністю молодняка ВРХ 450 кг живої маси у 18-міс. віці необхідна закупівля бичків у віці 15-30 днів протягом року у кількості
36 гол. (два рази по 18 гол.). Придбання молодняка
тварин здійснюють періодично, з інтервалом у 6 місяців. Тварини повинні характеризуватись високим генетичним потенціалом.
Розміщення усіх вікових груп відгодівельного поголів’я здійснюють в одній тваринницькій будівлі з такими розмірами (рис. 4): ширина – 12 м, довжина – 27,2
м, висота – 6 м.
Каркас будівлі, який у поперечному розрізі має
аркову форму, виготовляють з опорних залізобетонних блоків (фундамент) завдовжки 600 мм, завширшки
600 мм, заввишки 900 мм, металевої труби (діаметром
76 мм, з товщиною стінки 4,5 мм) і дерев’яних конструкцій. Вертикальні стіни висотою 3 м, торці і дах
будівлі покривають профнастилом. З боку розміщення
тварин стіну заввишки 2 м додатково укріплюють зсередини покриттям з дерева. На цій стіні розташовують
двері з кожної секції для переміщення тварин на
вигульні майданчики. У верхній частині даху симетрично з обох боків через кожні 2 м розміщують отвори,
закриті полікарбонатом прозорим покрівельним для
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Для забезпечення комфортних умов утримання усіх
вікових груп відгодівельного поголів’я ВРХ обґрунтовані розміри технологічних площ: для бичків віком від
0,5 міс. до 6 міс. – 3,0 м2 /гол.; бичків віком від 6 міс. до
12 міс. – 4,5 м2 /гол.; бичків віком від 12 міс. до 18 міс.
– 5,5 м2 /гол. Секції розділені на дві зони – годівлі тварин (завширшки 3,0 м) і відпочинку (завширшки 6,0 м).
Згідно з вимогами ЄС раціональна ширина зони відпочинку для відгодівельного поголів’я ВРХ становить від
4 м до 6 м. Ширина галереї з кормовим столом – 3,0 м.
Для підстилки використовують подрібнену солому з
розрахунку 2-3 кг/гол. на добу.
Для формування стада відгодівельного молодняка
ВРХ необхідна закупка бичків у віці 15 – 30 днів, під час
наповнення тваринами технологічних груп придбання
поголів’я здійснюють з інтервалом у 6 місяців.
Продуктивність відгодівельного стада – 450 кг живої
маси тварин у 18-міс. віці. Середньодобові прирости
тварин на відгодівлі – 800-1000 г. Збереження поголів’я – 98 %. Норми випоювання замінників незбираного молока для телят віком до 6-міс. – 250 кг. Витрати
кормів на виробництво 1 ц приросту живої маси – 6,8 ц
к. од. Види кормів: сіно, солома, силос, сінаж, концентровані корми. Продукція ферми: яловичина.
Реалізаційні ціни на продукцію: яловичина у живій масі
– 4000 грн/ц. Вартість закупівлі одної голови молодняка бичків – 1500 грн.
Проведений розрахунок руху відгодівельного поголів’я по роках показав, що на кінець другого року після
введення ферми в експлуатацію вона набуває запланованої потужності щодо виробництва продукції.
Вихідні критерії щодо технічного забезпечення
виконання технологічних процесів на фермі.
Таблиця 2 – Перелік вітчизняних та зарубіжних машин і
обладнання для сімейних ферм з відгодівлі молодняка ВРХ
Технологічна
операція

Утримання
тварин

Годівля тварин

Напування
тварин

Видалення гною

Створення
мікроклімату

Перелік вітчизняних та зарубіжних машин та обладнання для сімейних ферм з відгодівлі молодняка ВРХ
наведений у таблиці 2.
Корм роздають вітчизняним міні-трактором Т-25
або міні-трактором «Булат» Т-160, фірми «Булат»
(Китай), агрегатованих відповідними знаряддями
(причіпний кормороздавач типу РММ-6, напівпричіп
тракторний самоскидний типу 1ПТС-1 тощо).
Для випоювання телят використовують обладнання
вітчизняного виробництва, а саме молочний шатл ТОВ
«ДАМИЗ» або європейських фірм, зокрема «Urban»
(Німеччина). В Україні компанія «Поилка» виготовляє
бачок для випоювання телят із соскою. Відра для
випоювання відгодівельного молодняка з соскою
виготовляють
різні
європейські
фірми,
включаючи«Urban». Напувають тварин із групових
напувалок виробництва ТДВ «Брацлав» або європейських фірм, зокрема «Suevia» (Німеччина), з можливістю підігрівання води, по дві в кожній секції.

Машини та обладнання для сімейних відгодівельних
ферм
Вітчизняні (фірма)
Зарубіжні (фірма, країна)
Обладнання для безприв’язного утримання
молодняка ВРХ (ТДВ
«Брацлав»)

Обладнання для утримання
ВРХ («Spinder», Німеччина)
Малогабаритний мобільний
агрегат для внесення підстилки Н-900-2Z-ТВ
(«holaras», Голландія)

Міні-трактор «Булат» Т-160
Міні-трактор Т-25
(«Булат», Китай)
(ХТЗ)
Пристрій для підгортання
Напівпричіп тракторний
кормів
самоскидний типу 1ПТС-1
(«holaras», Голландія)
(ТОВ «ЯРЗ»)
Малогабаритний
фермКормороздавач РММ-5
ський комбайн («Siloking»,
(ТОВ «ХимТехПласт»)
Німеччина)
Молочний шатл
Молочний шатл
(ТОВ «ДАМИЗ»)
(«Urban»,
Німеччина)
Бачок для випоювання
Відро для випоювання телят
телят з соскою
з соскою
(компанія «Поилка»)
(«Urban», Німеччина)
Напувалка групова
(ТДВ «Брацлав»)

1 – житловий будинок фермера; 2 – тваринницька будівля для
утримання відгодівельного поголів’я молодняка ВРХ;
3 – навіс над ветеринарним станком; 4 – вигульні майданчики
для тварин; 5 – ангар для сіна, соломи; 6 – траншея для силосу,
сінажу; 7 – майданчик для збирання гною;
8 – підсобне приміщення; 9 – свердловина; 10 – смуга дерев і
кущів навколо сімейної ферми.
Рис. 2 – Об’єкти інфраструктури сімейної ферми на 50 голів
молодняка ВРХ на відгодівлі (загальний вигляд)

Напувалка групова
(«Suevia», Німеччина)

Міні-трактор Т-25
Міні-трактор «Булат» Т-160
(ХТЗ)
Китай), агрегатоЛопата фронтальна (від- («Булат»,
ваний лопатою фронтальвал)
ною
(відвалом)
(ТОВ «Техніка і технології»)
Клапани вентиляційні
(ТОВ «ВКФ Агротех
Консалт»)

Зооветеринарне Станок ветеринарний СВ-1
обслуговування
(ТДВ «Брацлав»)
тварин

Клапани вентиляційні
(«Rundbogen Hallen»,
Німеччина)
Станок ветеринарний
(«Rosensteiner», Австрія)
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1 – стіна і дах, покриті профнастилом; 2 – вентиляційні клапани
з жалюзями; 3 – отвори, закриті полікарбонатом прозорим
покрівельним для освітлення приміщення.
Рис. 3 – Тваринницька будівля на 50 голів молодняка ВРХ на
відгодівлі (фасад )
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1 – покриття з профнастилу; 2 – ворота-ролети.
Рис. 4 – Тваринницька будівля на 50 голів молодняка ВРХ на
відгодівлі (торець)

1 – каркас будівлі; 2 – покриття з дерева для додаткового укріплення стіни; 3 – вентиляційні клапани з жалюзями; 4 – отвори,
закриті полікарбонатом прозорим покрівельним, для освітлення
приміщення; 5 – навіс над ветеринарним станком; 6 – галерея з
кормовим столом; 7 – огородження кормового стола; 8 – зона
годівлі тварин; 9 – зона відпочинку тварин; 10 – огородження
між зонами годівлі і відпочинку тварин; 11 – огородження між
секціями для утримання тварин; 12 – ветеринарний станок;
13 – огородження вигульних майданчиків для тварин.
Рис. 5 – Тваринницька будівля на 50 голів молодняка ВРХ на
відгодівлі (поперечний переріз)

Гній прибирають із тваринницької будівлі енергетичним засобом (міні-трактором) агрегатованим
лопатою фронтальною (відвалом).
Система вентиляції повітря в приміщенні функціонує через вентиляційні клапани з жалюзями, які розміщені вздовж гребеня будівлі.
Для обрізування ратиць у тварин, проведення лікувальних і профілактичних заходів на фермі використовують ветеринарний станок.
Для моціону тварин, перегрупування поголів’я,
проведення лікувальних та профілактичних заходів,
видалення гною з тваринницької будівлі тощо біля тваринницького приміщення влаштовано вигульні майданчики для тварин різних вікових груп з твердим
покриттям і огородженням.
На відгодівельній фермі сімейного типу передбачено відповідну інфраструктуру, тобто додаткові споруди для функціонування тваринницького об’єкта,
зокрема для зберігання силосу, сінажу, сіна, соломи
тощо. На території відгодівельної ферми додатково до
основного приміщення розміщено дві траншеї для
силосу і сінажу, майданчик з навісом для сіна, соломи,
гноєзбиральний майданчик, підсобне приміщення,
свердловину тощо.
Проект забудови сімейної ферми на 50 голів ВРХ
на відгодівлі наведений на рисунках 2-6.
Узагальнені дані щодо техніко-технологічних
рішень сімейної ферми на 50 голів молодняка ВРХ на
відгодівлі і термін окупності витрат на її створення
наведено в таблиці 3.
Таблиця 3 – Узагальнені дані щодо техніко-технологічного рішення сімейної ферми на 50 голів молодняка ВРХ на відгодівлі
Показник
Капіталовкладення – всього, грн

764127

у тому числі: будівництво ферми

486195

комплектування машинами і технологічним обладнанням

223932

витрати на закупівлю поголів’я
Витрати коштів у розрахунку на
одне скотомісце, тис. грн
Валове виробництво яловичини, ц

1 – секція для утримання бичків віком від 0,5 міс. до 6 міс.;
2 – секція для утримання бичків віком від 6 міс. до 12 міс.;
3 – секція для утримання бичків віком від 12 міс. до 18 міс.;
4 – галерея з кормовим столом; 5 – огородження кормового
стола; 6 – групова напувалка; 7 – молочний шатл; 8 – відра для
випоювання телят; 9 – зона для годівлі тварин; 10 – зона для
відпочинку тварин; 1 – огородження секцій і кліток; 12 – огородження зон відпочинку і годівлі тварин; 13 – ворота-ролети;
14 – покриття з дерева для укріплення стіни; 15 – технологічний
прохід; 16 – міні-трактор, агрегатований відповідними знаряддями; 17 – ветеринарний станок; 18 – вигульні майданчики для
тварин.
Рис. 6 – Тваринницька будівля на 50 голів молодняка ВРХ на
відгодівлі (план)

Значення
показника

Потреба земельних угідь для функціонування ферми, га

54000
15,3
150
20

Собівартість 1 ц яловичини, грн

2861

Рівень рентабельності, %

40

Термін окупності витрат на створення ферми, років

4,5

Висновки. Розроблення сімейних відгодівельних
ферм ВРХ ґрунтується на таких складових: відносна
дешевизна тваринницьких будівель і об’єктів інфра-
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структури ферм; відповідність технологічних і технічних характеристик тваринницьких об’єктів сучасним
вимогам, у тому числі нормативам Європейського
Союзу; ефективність виробництва продукції; можливість результативного впровадження. Для створення
сімейної ферми на 50 голів молодняка ВРХ на відгодівлі, адаптованої до вимог Європейського Союзу, з
виробництвом 150 ц яловичини протягом року, загальні капіталовкладення становлять 764127 грн, потреба
земельних угідь для функціонування ферми – 20 га,
рівень рентабельності – 40 %, термін окупності витрат
на створення ферми становить 4,5 років.
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Аннотация. В статье приведены технико-технологические решения семейной фермы по откорму 50
голов молодняка КРС. Разработка семейных откормочных ферм КРС основывается на следующих
составляющих: относительная дешевизна животноводческих зданий и объектов инфраструктуры ферм;
соответствие технологических и технических характеристик животноводческих объектов современным
требованиям, в том числе нормативам Европейского
Союза; эффективность производства продукции; возможность результативного внедрения. В процессе
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разработки технического и технологического решения семейной фермы для откорма молодняка КРС на
50 голов были учтены нормативные требования
Европейского Союза по следующим основным
направлениям: строительное решение; минимальные
стандарты для защиты телят; содержание откормочного поголовья КРС; кормление животных; поение
животных; уборка навоза; микроклимат в животноводческом здании; зооветеринарное обслуживания
животных; другие требования. Для создания семейной фермы на 50 голов молодняка КРС на откорме, с
производством 150 ц говядины в течение года, общие
капиталовложения составляют 764127 грн, потребность земельных угодий для функционирования
фермы – 20 га, уровень рентабельности – 40 %, срок
окупаемости затрат на создание фермы составляет
4,5 лет.
Summary. The article gives a technical and technological decision of the family farms fattening 50 heads of
cattle cattle. The development of family farms for cattle is
based on the following components: the relative cheapness of livestock buildings and infrastructure of farms;
compliance of technological and technical characteristics
of livestock facilities with modern requirements, including
the norms of the European Union; efficiency of production; the possibility of effective implementation. In the
process of developing a technical and technological solution for the family farms for fattening young cattle for 50
heads, the regulatory requirements of the European
Union were taken into account in the following main
areas: construction decision; minimum standards for the
protection of calves; maintenance of fattening cattle cattle; feeding animals; drinking animals; manure removal
microclimate in a livestock building; animal veterinary
services; other requirements. To create a family farm for
50 heads of cattle cattle for fattening, producing 150 pc of
beef during the year, the total investment amounts to
764127 hryvnas, the need for land for the operation of the
farm - 20 hectares, the profitability level - 40%, the payback period for the establishment of the farm is 4 ,5 years.
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Кравчук В., д-р техн. наук, Шустік Л., канд. техн. наук, Нілова Н., науковий співробітник, Степченко С., науковий
співробітник, Супрун В., інженер І категорії (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Синтез техніко-технологічних рішень для
розкриття природних ресурсів агросфери
У статті проаналізовано особливості розвитку сучасних інноваційних технологій, узагальнені результати
багаторічних наукових досліджень новітніх енергоощадних систем обробітку ґрунту, які впливають на поліпшення структури орного шару, накопичення вологи, елементів мінерального живлення та наявність корисної мікрофлори в ґрунті. Розроблені техніко-технологічні рішення створюють сприятливі умови для підвищення врожайності сільськогосподарських культур, забезпечують ощадливе використання природних агроресурсів, зберігаючи водночас екологічну рівновагу біосфери.
Ключові слова: інноваційні технології, системи обробітку ґрунту, техніко-технологічні рішення, дефрагментація, ранжування, сівозміна, смуговий обробіток.
Вступ. Сучасний розвиток аграрного виробництва
неможливий без впровадження та використання інноваційних техніко-технологічних рішень, оскільки рівень
активізації останніх визначає загальний рівень конкурентоспроможності зернової галузі. Упровадження
інноваційних технологій сприяє підвищенню продуктивності агробіоценозу, економії ресурсів, зниженню
собівартості сільськогосподарської продукції, підвищенню обсягів та ефективності агровиробництва, а
також його конкурентоспроможності.
Постановка проблеми. Пошук і поєднання елементів новітніх техніко-технологічних рішень, які б
забезпечили підвищення ефективності функціонування аграрної галузі в умовах кліматичних змін та скорочення ресурсів, є особливо актуальним.
Мета досліджень – визначення основних переваг
використання інноваційних технологій, перспективи їх
упровадження з можливим вітчизняним технічним
забезпеченням.
Виклад основного матеріалу. Для виявлення
позитивних та негативних результатів упровадження
передових агроінноваційних технологій, особливо їх
адаптації до сучасного рівня виробництва, проводилися наукові дослідження за двома проектами, які включають пошук ресурсоощадних напрямків вирощування
продукції рослинництва, вибір на партнерській основі
виробників технічних засобів, їх виготовлення, практичну перевірку, удосконалення і супровід техніки на
ринок, обґрунтування сівозміни, забезпечення функціонування багаторічного стаціонарного полігону технології, оцінювання агрономічних, енергетичних та
економічних показників.
Новітні техніко-технологічні рішення різних
систем обробітку ґрунту і сівби у вирощуванні
сільськогосподарських культур.
«Проект «АгроОлімп»
Системи обробітку ґрунту – це комплекс прийомів і
способів обробітку ґрунту під культури сівозміни, який
визначає рівень енергоощадності конкретної технології, її технологічну та економічну спрямованість.
Аналіз систем обробітку ґрунту, які знайшли широ-

ке світове поширення, дозволив виділити основні
(традиційна на базі оранки; консервувальна на базі
глибокого рихлення; мульчувальна на базі поверхневого спушування; і система з елементами Mini-till) та
встановити, що вони мають відмінність у їхньому енергетичному забезпеченні, та існує велика різниця їх технологічної реалізації, для чого було сформульовано
вихідні вимоги до вказаних систем.
Накладання систем обробітку ґрунту на типові
зонально адаптовані сівозміни, розмірно-ресурснотехнологічні рівні господарств і ряд інших чинників
дозволило провести реалізацію проектів техніко-технологічного забезпечення як господарського, так і
галузевого рівнів і паралельно торкнутися та висвітлити блоки інноваційних методичних підходів, які
сприяють вирішенню поставлених завдань.
Встановлено, що в загальній структурі витрат на
виробництво продукції рослинництва частка витрат на
експлуатацію МТП є найбільш вагомою – більше 30 %,
з яких близько 60 % припадає на паливно-мастильні
матеріали. Це і є тією ключовою ланкою витрат, які
можна безпосередньо знизити в господарстві вибором раціональної системи обробітку ґрунту, оскільки
суб’єкт господарювання неспроможний впливати на
ринкову вартість палива, добрив, техніки.
Враховуючи сказане, на науково-випробувальному
полігоні УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого площею 150 га,
розбитому на 20 ділянках з періодичною зміною культур сівозміни, була запропонована та проведена науково-технічна експертиза 4-х вказаних систем п’ятипільної короткоротаційної сівозміни новітніх технікотехнологічних рішень (рис. 1).
Результати експертизи стали вихідними умовами
вибору ефективної системи обробітку під культури
сівозміни для господарства зернового напрямку площею 2500-3000 га за вибраними критеріями – найбільшого валового збору та найменшої собівартості. У
подальшому матеріали досліджень поширено на
супровід проектів для різних зон України з площами
1500, 500, 50 га різної галузевої направленості. При
цьому ця експертиза будувалась на вивченні взаємодії
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різних складових, основними серед яких є технологічна, технічна, економічна.

Рис. 1 – Науково-випробувальний полігон дослідження
чотирьох систем обробітку ґрунту

дення технологічних операцій в нічний час інтелектуалізацією кожного агрегата, що на різних технологічних
операціях впливало на економію витратних матеріалів
(палива, добрива, пестицидів) на 15 %, на підвищення
продуктивності та урожайності на 10 % та знижувало
екологічне навантаження на довкілля.
Дослідження підтвердили, що відповідно до сівозміни вибір ефективної системи під культури сівозміни
під час їх диференційованого застосування може бути
реалізований за мірилами найбільшого валового
збору або найменшої собівартості, що наведено в таблиці (рис. 2).
У процесі створення проекту «АгроОлімп» були
висвітлені блоки актуальних методичних підходів за
напрямками:
- групування господарств за розмірами с.-г. угідь,
які враховують типовість у технологічних підходах,
ресурсозабезпеченні та організаційних формах господарювання та відмінності експлуатаційно-технологічних характеристик сільськогосподарської техніки, для
чого доцільно проводити групування господарств за
такими типорозмірами: до 50,0 га, від 50,1 до 500,0 га,
від 500,1 до 2000,0 га та більше 2000,0 га;

У результаті багаторічних випробувань та наукових
досліджень запропоновано базовий комплекс сільськогосподарських знарядь для реалізації 4-х систем
обробітку ґрунту та сівби основних с.-г. культур, який
дозволяє: диференційовано застосовувати чотири
системи обробітку з урахуванням
біологічних особливостей вирощуваної культури; реалізувати оптимальний рівень агротехнічних вимог з
урахуванням ґрунтово-кліматичних
умов у кожній з 4-х систем обробітку
ґрунту; оптимізувати структуру капітальних затрат на придбання засобів
механізації та технологічних матеріалів; мінімізувати рівень витрат
(фінансових та трудових) на виконання механізованих операцій – зробити
продукцію конкурентоспроможною.
Технічний блок проекту базувався
на тракторах двох типів: основному –
потужністю 200 к.с. та допоміжному –
80 к.с з використанням 11 типів с.-г.
машин, які визначені відбором (на
основі ранжування; універсалізації;
інтелектуалізації із застосуванням
засобів керованого землеробства).
Варіанти технічного забезпечення
технологічних операцій у загальному
Рис. 2 – Вибір ефективної системи для різних культур сівозміни
циклі вирощування сільськогосподарських культур дозволили аналізувати ефективність
- процедури вибору (ранжування) ефективної технізалучених кращих зразків техніки вітчизняного та ки для формування МТП, яка забезпечує можливість
зарубіжного виробництва, а також дали змогу прогно- наукової класифікації за групами і формування послізувати появу нових зразків, результатом чого стало довного об’єктивного за споживчими характеристикареальне виробництво десятків типів зразків техніки ми в підгрупах переліку машин на основі результатів
вітчизняного виробництва.
незалежних випробувань, формування регістру техніТакий підхід узгодження техніко-технологічних ки;
рішень для різних систем обробітку дав дорожню
- формування основ та ведення регістру техніки як
карту господарствам і структурам різних розмірно- результату науково-класифікованого за 17-ма групаресурсних рівнів мінімізувати витрати на МТП та дифе- ми і об’єктивно ранжованого їх переліку за результатаренційовано застосовувати чотири системи обробітку ми випробувань, що враховує розмірно-ресурсно-техґрунту залежно від культури сівозміни та реалізовува- нологічні рівні господарств. При цьому регістр вистути 20 ефективних технологічних схем вирощування пає як платформа прийняття стратегічно-тактичних
зернових культур в усіх зонах України.
рішень, яка на теперішній час містить базу даних на
Проектом також досліджено підвищення продук- 3378 машин всіх груп, отриманих за результатами
тивності МТП, якості виконання та можливості прове- випробувань. Користуючись цією базою даних, яка
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містить інформацію про машини, та чинниками, які
враховують ґрунтово-кліматичну зону господарства,
його розміри, сівозміну, фінансове забезпечення,
рівень технологій, можна логіко-структурною схемою
обґрунтувати техніко-технологічне забезпечення конкретного суб’єкта господарювання, вийти на загальну
потребу в сільськогосподарських машинах, їхніх цінах
та обсягах фінансування, необхідного для модернізації
парку суб’єкта господарювання. Це може бути як макрорівень – область, район, так і рівень окремого господарства.
Прикладами застосування регістру є проектні
рішення на рівні техніко-технологічного переоснащення Волинської області, Козятинського району
Вінницької області та конкретних господарств зони
Лісостепу України та зони Полісся зі спеціалізацією у
рослинництві та тваринництві;
- підготовки методології дефрагментації технікотехнологічних рішень для диференційованих систем
обробітку ґрунту, збирання зернових культур з адаптацією до умов суб'єкта господарювання, як процедури
взаємоузгодження зональної типової сівозміни, відгуку біологічного потенціалу визначених культур на
систему обробітку ґрунту, сформованих агровимог до
базових технологічних операцій, розмірно-ресурснотехнологічних рівнів господарства та адаптованого до
нього за результатами незалежних випробувань якісного і кількісного технічного забезпечення, визначеного за обсягами робіт та їх піковими завантаженнями,
засобів виробництва і робочої сили.
У рамках експертизи систем обробітку ґрунту реалізовано ряд заходів, які не мають аналогів, зокрема:
- запропоновані системи обробітку ґрунту і сформульовані агровимоги до них;
- закладено багаторічно діючий полігон площею
150 га систем обробітку п’ятипільної сівозміни з 20-ма
дослідними ділянками під використання реальних промислових зразків досліджуваної ранжованої техніки;
- проведено технічний супровід новітніми зразками
вітчизняної та зарубіжної техніки;
- вперше отримані узагальнені багаторічні дані
ефективності впливу систем обробітку ґрунту на урожайність культур сівозміни;
- вперше запропоновано ряд проектів техніко-технологічних рішень різних систем обробітку ґрунту для
різних зон України;
- запропоновані методичні підходи групування господарств, ранжування техніки, формування регістру
техніки, дефрагментації техніко-технологічних рішень,
забезпечення їх інтелектуалізації;
- отримано патенти на корисні моделі технічних
рішень на глибокорозпушувачі ґрунту (№№ 48042,
48821, 24029), ґрунтово-посівний агрегат (№ 77303),
спосіб обробітку ґрунту (№ 98647), які використано у
постановці на виробництво принципово нових вітчизняних машин.
Ресурсоощадні техніко-технологічні рішення
смугового обробітку ґрунту та сівби для різних
типів господарств. Проект «Strip-till»
В Україні на сучасному етапі створилися умови різкого коливання цін на ресурси, що загалом вимагає
термінової реакції на впровадження енергоощадних
техніко-технологічних рішень виробництва продукції

рослинництва. Кліматичні зміни та посушливі умови
вирощування культур також вимагають нових підходів
до технологічного забезпечення господарств.
Необхідність проведення робіт за цим напрямком
базувалась на досвіді світових і власних досліджень,
притоку на вітчизняний ринок техніки значної кількості
імпортерів такого типу машин, відсутності пропозицій
власних техніко-технологічних рішень та недостатності інформації і науково обґрунтованих рекомендацій
для смугового обробітку в малих і середніх господарствах, які, на відміну від великотоварних господарств з потужним інформаційним забезпеченням, не
мають доступу до знань вказаного перспективного
ресурсоощадного виробничого інструментарію.
За проведеними дослідженнями досягнуто таких
результатів.
Обґрунтована короткоротаційна 3-пільна сівозміна
– кукурудза (міжряддя 70 см), кукурудза (міжряддя 70
см) та соя (міжряддя 45 см), яка забезпечує найбільшу
продуктивність з вузьким набором культур з широкорядним способом сівби, що поєднуються в сівозміні,
як добрі попередники і відносяться до різних таксономічних (без спільних захворювань) груп.
З аналізу використовуваних у світі технологічних
схем вирощування культур за системою смугового
обробітку ґрунту, що передбачають як розрізнені операції формування смуг і сівби, так і їх суміщення, в
основу подальших дій було прийнято рішення застосовувати розрізнене виконання операцій. У результаті
цього були підготовлені вихідні вимоги забезпечення
розрізнених технологічних процесів формування смуг і
сівби для почергового нарізання одинарних і здвоєних
смуг з міжряддям 70 см та 45 см і одночасним внесенням добрив та подальшою сівбою в смуги з наявним
вмістом рослинних решток.
Ґрунтуючись
на сформованих
агровимогах до
сівби кукурудзи і
сої та результатах
випробувань
макетів
секції
смугового обробітку ґрунту, в
а)
подальшому був
розроблений
і
поставлений на
серійне виробництво в ТОВ
«АГРОРЕММАШБЦ» зразок 4-рядного
агрегата
смугового оброб)
бітку ґрунту СТАРис. 3 – Ключові машини базового
4. Спільною взаєтехнологічного комплексу за проектом
модією УкрНДІПВТ
“Strip-till”,розроблені у співпраці з
ім. Л. Погорілого і
вітчизняними виробниками:
ПАТ
«Ельворті» а – агрегат для формування смуг СТА-4;
б – сівалка ВЕГА-6 «ПРОФІ»
удосконалено
серійну сівалку ВЕГА-6 для сівби з міжряддями 70 см
та 45 см в смугах із вмістом на поверхні ґрунту рослинних залишків (рис. 3).
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Довготривалі дослідження агротехнічних показників (вологості, щільності, запасів продуктивної вологи)
на посівах обґрунтованої короткоротаційної сівозміни
показали ефективність смугового обробітку навіть в
посушливих умовах.
Сформований комплекс дозволяє: формувати
смуги за умови забезпечення довжини подрібнених
решток до 100 мм не менше 90 %, що є визначальним
чинником працездатності агрегата СТА-4 і реалізації
технологічної операції; забезпечити весняну сівбу
культур сівозміни з міжряддями 70 см та 45 см на
фонах з високим вмістом рослинних решток на рівні
агровимог.
У процесі роботи агрегата СТА-4 в режимі оптимального завантаження енергозасобу (трактор МТЗ1025 потужністю 100 к.с.) формування смуг забезпечується на швидкості до 7 км/год, і витрата палива
складає 9,3-11,5 л/га.
Урожайність кукурудзи, вирощеної за системою
смугового обробітку, на 22-47 % вища урожайності,
отриманої за традиційною технологією (контроль).
Соя на смуговому обробітку ґрунту забезпечила на 15
% кращу врожайність порівняно з контролем.
Попередній економічний ефект зменшення експлуатаційних витрат на агрегат порівняно з традиційною системою обробітку ґрунту для господарств
малого і середнього розмірно-ресурсних рівнів складає 43-48 %, а економія паливно-мастильних матеріалів – 67-71 %.
У рамках експертизи системи смугового обробітку
ґрунту отримано патенти на корисні моделі на спосіб
смугового обробітку ґрунту (№ 98647), на секцію агрегата для смугового обробітку (№ 103583), які використані під час постановки на виробництво принципово
нової машини для формування смуг з різною шириною
міжрядь під культури сівозміни.
Висновки
В роботі визначені чинники щодо інноваційних технологій, елементи яких можуть бути застосовані
(доповнені, синтезовані) для значного підвищення
сільськогосподарського виробництва, зокрема, вибір
систем обробітку ґрунту є безпосереднім важелем
впливу суб’єкта господарювання на собівартість продукції, її конкурентоспроможність, можливість раціонального управління наявними ресурсами, екологічні
та соціальні наслідки виробничої діяльності.
Дослідження типорозмірів господарств, зональних
сівозмін, доступ до фінансів, що визначають технологічний рівень суб’єкта господарювання.
Висвітлених у ході робіт нових методологічних підходів до ранжування техніки як похідної об’єктивних
незалежних випробувань, дефрагментації техніки, що
дозволяє реалізовувати проекти техніко-технологічного забезпечення під конкретну ситуацію господарського або регіонального рівнів.
Вперше сформовані вихідні вимоги до сівозміни та
технологічних операцій смугового обробітку ґрунту,
забезпечено техніко-технологічний, інформаційний
супровід та впровадження технології вирощування
культур за системою смугового обробітку ґрунту в господарствах малого і середнього рівнів для виробництва продукції рослинництва в умовах зміни клімату.
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Аннотация. В статье проанализированы особенности развития современных инновационных технологий, обобщенные результаты многолетних научных
исследований новейших енергосберегающих систем
обработки почвы, влияющие на улучшение структуры
пахотного слоя, накопление влаги, элементов минерального питания и наличие в почве полезной микрофлоры. Разработанные системы земледелия создают
благоприятные условия для повышения урожайности
сельскохозяйственных культур, обеспечивают экономное использование природных агроресурсов при
сохранении экологического равновесия биосферы.
Summary. The article analyzes the peculiarities of the
development of modern innovative technologies, generalizes the results of many years of scientific research on
the latest energy-saving soil tillage systems that influence
the improvement of the structure of the arable layer,
accumulation of moisture, elements of mineral nutrition
and the presence of useful microflora in the soil. The
developed agricultural systems create favorable conditions for increasing the productivity of agricultural crops,
provide austere use of natural agro-resources while preserving the ecological balance of the biosphere.
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Законодавчі ініціативи і пропозиції щодо
повод ження з побічними продуктами
тваринництва і птахівництва
У статті проаналізовано положення Закону України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною» та Національної стратегії управління відходами до 2030 року, які визначають
головні напрями державного регулювання у сфері поводження з відходами. Наведено класифікацію та відсоткове співвідношення сільськогосподарських відходів, з яких особливу увагу акцентовано на відходах тваринницьких і птахівничих ферм. Проаналізовано нинішній стан поводження з відходами як на великих тваринницьких фермах і комплексах, так і у фермерських господарствах, визначені факти завдання шкоди та збитків довкіллю від об’єктів виробництва продукції тваринництва. Встановлено необхідність і доцільність використання біотехнологій утилізації тваринних екскрементів, сечовини і гною з отриманням високоякісних органічних добрив
та енергетичних ресурсів (біогазу) для раціонального виробництва сільськогосподарської продукції. Наведено
основні аспекти знезараження твердого гною біологічним та біотермічним методами, розділення гною на рідку
і тверду фракції, а також біологічного очищення рідкої фракції гною метановим зброджуванням.
Ключові слова: відходи тваринництва і птахівництва, біотермічне компостування, органічне добриво,
ферментація органічних відходів, біогаз.
Постановка проблеми. Світове сільськогосподарське виробництво, за різними оцінками, визнано
як техногенний тип науково-технічного прогресу.
Утворення, переробка, виділення корисних компонентів та знешкодження відходів – це один з видів техногенного процесу, який відображено в Законі України
від 07 квітня 2015 року № 287-VIII «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною».
Відходи тваринництва і птахівництва біологічного
походження становлять екологічну небезпеку для
довкілля через наявність у їхніх компонентах патогенних мікроорганізмів та небезпечних речовин. Вони
створюють реальну небезпеку для здоров’я людей та
потребують спеціальних методів і засобів поводження
з ними.
Аналіз нормативних документів ЄС та України щодо
біологічної безпеки показав, що основними завданнями в галузі поводження з побічними відходами тваринництва і птахівництва є розроблення методів і засобів
своєчасного виявлення загроз, оцінювання небезпеки
та вироблення пропозицій з біологічної безпеки, ліквідація наслідків загроз, розроблення екологічно безпечних технологій утилізації відходів, реабілітація
територій (акваторій), які опинилися під впливом біологічних забруднень, а також удосконалення відповідних технологій щодо біологічних агентів, які знижують
активність патогенних мікроорганізмів.
В Україні 08 листопада 2017 року розпорядженням
Кабінету Міністрів № 820-р схвалено Національну
стратегію управління відходами до 2030 року.
Стратегія визначає головні напрями державного
регулювання у сфері поводження з відходами в найближчі десятиліття з урахуванням європейських підходів з питань управління відходами, що базуються на
положеннях ряду рамкових Директив ЄС.

Проблема, на розв’язання якої спрямована ця
Стратегія, полягає у необхідності вирішення критичної
ситуації, яка склалася з утворенням, накопиченням,
зберіганням, переробленням, утилізацією та захороненням відходів і характеризується подальшим розвитком екологічних загроз. Проблема відходів в
Україні вирізняється особливою масштабністю і значимістю як внаслідок домінування в національній економіці ресурсномістких багатовідходних технологій, так і
через відсутність протягом тривалого часу адекватного реагування на її виклики. Значні масштаби використання ресурсів та енергетично-сировинна спеціалізація національної економіки разом із застарілою технологічною базою визначали і надалі визначають високі
показники утворення та нагромадження відходів.
Такі обставини призводять до поглиблення екологічної кризи і загострення соціально-економічної
ситуації в суспільстві та обумовлюють необхідність
реформування і розвитку з урахуванням вітчизняного
та світового досвіду всієї правової та економічної
системи, що регулює використання природних ресурсів загалом та управління відходами зокрема.
Значні обсяги накопичених в Україні відходів та відсутність ефективних заходів, спрямованих на запобігання їх утворенню, утилізації, знешкодження та видалення, поглиблюють екологічну кризу і стають гальмівним фактором розвитку національної економіки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва
та розширення територій сільськогосподарських угідь
призвели до зростання кількості відходів і їхнього
впливу на довкілля. Потенційними факторами негативного впливу на навколишнє природне середовище є
кілька типів відходів виробництва продукції сільського
господарства (далі - відходи сільського господарства): органічні відходи рослинництва; органічні відходи
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тваринництва та птахівництва (тваринні екскременти);
біологічні відходи (трупи тварин та птиці); залишкова
кількість добрив, хімічних та біологічних засобів для
захисту рослин, ветеринарних препаратів.
Відсоток утворення відходів сільського господарства становить порівняно незначну частку загального
обсягу утворених відходів – не більше 4 % усіх відходів
I - IV категорій, які утворюються протягом періоду статистичних спостережень.
Згідно з даними статистичних спостережень, за
2015 рік з понад 13,5 млн. тонн утворених сільськогосподарських відходів наймасовішими є:
– відходи рослинного походження (7742 тис. тонн
або 57 %);
– тваринні екскременти, сечовина і гній (4938 тис.
тонн або 37 %);
– відходи тваринного походження та змішані харчові відходи (897 тис. тонн або 6 %).
Значним джерелом утворення відходів сільського
господарства є тваринництво та птахівництво, де
основним видом відходів сільського господарства є
тваринні екскременти – сечовина і гній. Усього худоби
в Україні близько 13 млн. голів. Якщо в середньому
одна тварина дає 10 кілограмів гною на добу, за рік
може утворитися до 50 млн. тонн гною. Поголів’я 1,5
млн. курей дає на добу понад 100 тонн. Усього в
Україні щороку утворюється близько 500 тис. тонн пташиного посліду.
Мета статті. Аналіз нормативно-правової бази і
техніко-технологічних рішень щодо можливостей
впровадження прогресивних методів утилізації побічних продуктів тваринництва та птахівництва (тваринних екскрементів – сечовини і гною) .
Основна частина. Тваринництво і птахівництво
породжують у 130 разів більше відходів, ніж усі люди,
які живуть на планеті. Коли будують ферми, концентруючи на одній площі величезну кількість худоби, неймовірно складно зберегти ці гігантські об'єкти чистими
без використання великої кількості води. Для запуску
промивних систем, які очищають підлоги молочних
ферм від екскрементів корів, потрібно 600 літрів води
на одну корову щодня. Фактично, більша частина
води, яка використовується на фермах, витрачається
на прибирання стійл і забійних цехів. Ця вода забруднена відходами тварин, антибіотиками, гормонами і
бактеріями настільки, що її не можна просто зливати в
каналізацію, повертаючи в екосистему.
Як правило, ці відходи потрапляють у масивні відстійники, які розташовані просто неба і найчастіше не
мають необхідного накриття, а значить підвладні розливам і витоку відходів. Деякі фермери очищають свої
вигрібні ями, розпорошуючи відходи на сусідні землі.
Між цими двома факторами існує надзвичайно висока
ймовірність того, що фермерські відходи потраплять у
місцеве водопостачання. Коли це відбувається, надлишок азоту і фосфору викликає масові цвітіння водоростей, які поглинають весь кисень води, вбиваючи
підводне життя. Високий рівень токсинів, виявлених у
відходах сільськогосподарських тварин, також відзначений в домашніх системах водопостачання, що
становить серйозну загрозу для здоров'я населення.
Хоча сільськогосподарські фермерські господарства виробляють величезну кількість відходів і забруд-
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нень, згідно із законом про захист природних ресурсів, вони не несуть відповідальності. І щоб отримати
уявлення про те, яких збитків тваринницькі ферми
завдають здоров'ю людей, воді і довкіллю, зібрано 10
фактів, які змушують по іншому реагувати на діяльність
тваринницьких і птахівничих ферм:
1. Тільки 45 % тваринницьких ферм мають дозволи
на зливання відходів з вигрібних ям, але фактично
близько 75 % ферм зливають відходи в природну
водну мережу або на поля. Як наслідок, патогенні мікроорганізми виявляються на ґрунті та під ногами
людей.
2. Тваринницькі і птахівничі відходи містять такі
патогенні мікроорганізми, як сальмонела, коки та інші
бактерії. Причому, їх концентрація в сотні разів вища,
ніж у відходах від діяльності людини.
3. Більше 40 хвороб можуть передаватися людям
через воду, забруднену екскрементами тварин.
4. Відходи тваринництва також містять важкі метали, пестициди, гормони й антибіотики, які потрапляють у водогони і на ґрунт.
5. Від 25 до 75 % антибіотиків, які використовуються на тваринницьких фермах, з гноєм потрапляють у
воду і можуть чинити негативний вплив на природне
середовище.
6. Аміак, який утворюється у процесі видалення
тваринницьких і птахівничих відходів, може переноситися більш ніж на 300 км по повітрю, перш ніж потрапляє у воду з опадами. Він викликає цвітіння водоростей, через що гине риба.
7. Зростання і цвітіння токсичних водоростей
робить воду збідненою киснем, що порушує екосистему.
8. Здоров'я людини і тварин піддається впливу
азоту, який потрапляє в наш організм з води, в яку
потрапляють відходи тваринництва і птахівництва.
9. Гормони, які використовуються для прискорення
росту тварин також потрапляють у воду, де негативно
впливають на рибу і призводять до її мутації.
10. Сільськогосподарське виробництво завдає
шкоди не менше ніж 170 750 кілометрам річок,
2 417 801 гектару акваторії і 1 827 квадратних кілометрів територій, розташованим в гирлах річок. Тваринництво і птахівництво становлять більшу частину
цього забруднення.
Відповідно до Закону України від 07 квітня 2015
року № 287-VIII «Про побічні продукти тваринного
походження, не призначені для споживання людиною»
відходи тваринного походження віднесено до категорій I-III залежно від ступеня ризику для здоров'я людини та тварин.
Побічні продукти тваринного походження, що належать до категорії I (Стаття 11 Закону), підлягають
виключно видаленню.
Побічні продукти тваринного походження, які належать до категорії II, включаючи тваринні екскременти –
сечовина і гній (Стаття 12 Закону), повинні бути використані, оброблені або перероблені одним або кількома з таких способів: компостовані або перетворені на
біогаз, перероблені на органічні добрива для внесення
в ґрунт, використані як паливо з попереднім обробленням або без нього.
Продукти тваринного походження, які належать до
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категорії III (Стаття 13 Закону), повинні бути використані, оброблені або перероблені одним або кількома
з таких способів: стерилізацією під тиском або іншими
рівноцінними методами і використані для виробництва кормів тваринного походження та використані для
фармацевтичного, хірургічного, промислового або
сільськогосподарського виробництва, перероблені на
органічні добрива, компостовані або перетворені на
біогаз, перероблені відповідно до технологій, необхідних для виробництва продукції.
Отже, відповідно до Закону України «Про побічні
продукти тваринного походження, не призначені для
споживання людиною» вибір способу обробки продуктів тваринного походження має здійснюватись з урахуванням екологічної безпеки довкілля, спеціалізації,
типорозміру і потужності підприємства, способу утримання тварин, наявності достатніх полів для внесення
органічних добрив, кліматичних, ґрунтових і гідрогеологічних умов та рельєфу місцевості тощо.
Для забезпечення екологічних вимог із захисту
довкілля, здоров'я людей і тварин необхідним і доцільним є використання біотехнологій утилізації тваринних
екскрементів, сечовини і гною, що дозволить отримувати високоякісні органічні добрива та енергетичні
ресурси (біогаз) для раціонального виробництва сільськогосподарської продукції.
На використанні біохімічних перетворень побудовано багато технологій, наприклад методи переробки
сільськогосподарської продукції, а також відходів з
отриманням біогазу, очищення стічних вод та ін.
Серед біохімічних процесів, які лежать в основі
створення технологій утилізації відходів, виділяють
аеробні та анаеробні процеси.
Традиційні технології утилізації (переробки) та
використання гною в тваринництві та птахівництві реалізуються такими методами.
За біологічного методу знезараження гною він витримується 6 місяців в спеціальних гноєсховищах. У
гноєсховищах природним чином, у процесі анаеробного зброджування гною відбувається знищення збудників хвороб і насіння бур'янів. Зброджені в анаеробному процесі, гнойові стоки багаті поживними речовинами в легкозасвоюваній формі, не мають запаху і
практично дегельмитизовані, що вирішує проблеми
екологічного і агрохімічного характеру.
Біотермічне знезараження твердого підстилкового
гною відбувається безпосередньо у сховищах поблизу
місць утримання тварин або на польових майданчиках.
Після цього гній можна використовувати безпосередньо як органічне добриво. Таку технологію застосовують на тваринницьких підприємствах практично
будь-якого типорозміру, де використовують механічні
засоби видалення гною.
Іншим способом використання гною є виготовлення поблизу гноєсховища органо-мінеральних компостів з гною, торфу і мінеральних добрив.
Компостування − це природний аеробний процес
розкладання органічних відходів в аеробних умовах за
участю біологічних організмів. Схема утворення компосту показана на рис.1.
Компост утворюється як результат часткового розкладання окремих продуктів, які містять органічну
речовину й неорганічні баластові речовини.

Рис. 1 – Схема компостування

Процес компостування представляє собою складну взаємодію між органічними відходами, мікроорганізмами, вологою і киснем.
У відходах зазвичай існує своя ендогенна змішана
мікрофлора. Мікробна активність зростає, коли вміст
вологи і концентрація кисню досягають необхідного
рівня. Крім кисню і води, мікроорганізмам для росту і
розмноження необхідні джерела вуглецю, азоту, фосфору, калію і певних мікроелементів.
Ці потреби часто задовольняються речовинами, які
містяться у відходах. Споживаючи органічні відходи як
харчовий субстрат, мікроорганізми розмножуються і
продукують воду, діоксид вуглецю, органічні сполуки
та енергію. Частина енергії, яка виходить під час біологічного окислення вуглецю, витрачається в метаболічних процесах, решта – виділяється у вигляді тепла.
Компост, як кінцевий продукт компостування,
містить найбільш стабільні органічні сполуки, продукти
розпаду, біомасу мертвих мікроорганізмів, деяку кількість живих мікробів і продукти хімічної взаємодії цих
компонентів.
Основні групи організмів, які беруть участь у компостуванні:
– мікрофлора - бактерії, актиноміцети, гриби,
дріжджі, водорості;
– мікрофауна - найпростіші;
– макрофлора - вищі гриби;
– макрофауна - багатоніжки, кліщі, хробаки,
мурашки, павуки, жуки.
У процесі компостування бере участь безліч видів
бактерій (більше 2000) і не менше 50 видів грибів.
Ці види можна поділити на групи за температурним
інтервалам, в яких кожна з них активна:
– для психрофілів краща температура нижче 20 ОС,
– для мезофілов - 20-40 ОС
– для термофілів - понад 40 ОС.
Мікроорганізми, які переважають на останній стадії
компостування, є, як правило, мезофіли.
Актиноміцети ростуть набагато повільніше, ніж бактерії і гриби, і на ранніх стадіях компостування не складають їм конкуренції. Вони більш помітні на наступних
стадіях процесу, коли їх стає дуже багато, і наліт білого або сірого кольору, типовий для актиноміцетів,
виразно видно на глибині 10 см від поверхні маси, яка
компостується. Їхня чисельність нижча чисельності
бактерій і складає близько 100 тис. – 10 млн. клітин на
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грам вологого компосту.
Гриби відіграють важливу роль у деструкції целюлози і стан маси, яка компостується, має регулюватися так, щоб оптимізувати активність цих мікроорганізмів.
Важливим фактором є температура, оскільки гриби
гинуть, якщо вона піднімається вище 55 градусів
Цельсія. Після зниження температури вони знову
поширюються з більш холодних зон по всьому об'єму.
У процесі компостування беруть активну участь не
тільки бактерії, гриби, актиноміцети, а й безхребетні.
Ці організми співіснують з мікроорганізмами і є основою «здоров'я» компостної купи. Після того як досягнуто максимуму температури, компост, остигаючи, стає
доступним для широкого ряду ґрунтових тварин.
Ґрунтові тварини вносять великий внесок у переробку
матеріалу, який компостується його фізичним дробленням. Ці тварини також сприяють перемішуванню
різних компонентів компосту. У помірному кліматі
головну роль в заключних стадіях процесу компостування та подальшого включення органічної речовини в
ґрунт грають земляні хробаки.
Продукт компостування або компост – багате гумусом добриво, яке збагачує ґрунт поживними речовинами.
Переваги компосту:
повернення наявних у відходах живильних речовин
рослин в оборот екосистеми;
під час утворення компосту зменшується кількість
речовин, за невідповідної обробки яких забруднюються вода, ґрунт і атмосфера;
одночасне корисне використання інших органічних
відходів у компості (листя, трава, гній, мул комунальних вод та ін.);
відносно невеликі економічні витрати дозволяють
забезпечувати економічну ефективність технології
компостування.
Щоб прискорити процес компостування й забезпечити оптимальний хід процесу, можуть бути використані біореактори закритого типу. Щоб органічні відходи швидше розділилися у біореакторах, маса перемішується, додатково підводиться повітря. Під час процесу переробки підтримуються оптимальні параметри
розкладання, що дає можливість одержати якісний
компост за дуже короткий строк, скорочуючи процес
компостування до декількох тижнів.
Розділення гною на тверду та рідку фракції здійснюють на великих тваринницьких фермах і комплексах (3…5 тис. голів великої рогатої худоби на відгодівлі, 12 тис. і більше свиней) з гідравлічними системами
видалення гною. Рідку фракцію після цього використовують для поливу в зрошувальних системах, дощувальних установках тощо. Тверду фракцію можна
переробляти на компост чи після біотермічного знезараження застосовувати як органічне добриво.
Рідкий гній можна розділяти на фракції у відстійниках або за допомогою спеціальних фільтрувальних
машин і апаратів. Проте слід мати на увазі, що відстоювання рідкого гною малоефективне, а спорудження відстійників потребує досить значних затрат праці й
коштів. Ефективнішим є розділення гною на рідку і
тверду фракції вібраційними засобами (решетами,
грохотами) або центрифугами і сепараторами. Вони
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розділяють рідкий гній на тверду фракцію вологістю
65…70% і рідку, в якій залишається 2…3 % гною.
Тверду фракцію складують у бурти і після дозрівання використовують як добриво, а рідку після біологічного очищення повторно використовують для видалення гною гідрозмивом або для зрошування полів.
Біологічне очищення рідкої фракції гною проводять
переважно на промислових свинарських комплексах,
коли всі стоки використати на підживлення полів
неможливо через обмеженість площ земельних угідь.
У разі насичення рідкого гною повітрям розпочинаються аеробні процеси розкладання органічних
речовин, які супроводжуються виділенням теплоти
(температура підвищується до 40…60 °С). Під впливом
аеробних бактерій та теплоти в рідкому гної гинуть
патогенна мікрофлора, яйця і личинки гельмінтів,
насіння бур’янів втрачає схожість, а речовини з неприємним запахом (аміак, сірководень, жирні кислоти
тощо) окислюються і втрачають його. Очищені таким
способом стоки можна без екологічної чи іншої шкоди
повторно використовувати на технічні потреби в господарстві.
Доочищення рідких стоків здійснюють відповідно
до норм, які забезпечують можливість скидання їх у
відкриті водойми.
Метанове зброджування гною набуває все більшого поширення в Україні і за кордоном. Особливо прийнятне воно для господарств, розміщених у районах із
теплим кліматом. Ця технологія може бути використана як на фермах великої рогатої худоби, так і на свинарських. Особливості технології: гній не повинен
містити великих частинок; мати вологість 92…95 %;
надходити в метантенк після попереднього підігрівання; температура
підігрівання гною
не повинна перевищувати температуру бродіння
(38 °С). За таких
умов (рис. 2) утворюється не лише
біогаз, а й залишки зброджування у
вигляді органічних
добрив.
Біогаз, залежно
від якості сировини й технології
обробки, містить
55-75 % метану.
Інші істотні складові частини біогазу: двоокис вуглецю – 30-40 %,
водень – 5-10 %,
Рис. 2 – Етапи процесу метанового
азот – 1-2 % і сірзброджування
ководень – <1 %.
Одним з найважливіших факторів, які визначають
швидкість процесу зброджування і продуктивність біогазової установки, є температура маси, яка зброджується.
Під час використання мезофільних бактерій раціональним температурним режимом вважають 30-38 °С,
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термофільних бактерій – 55-60 °С. Термофільні бактерії більш продуктивні, ніж мезофільні. Завдяки цьому
за однакової кількості виробництва біогазу за день
місткість ферментаційних резервуарів може бути
значно меншою. Разом з тим, враховуючи необхідність підтримання більш високої температури маси,
яка бродить, витрати теплової енергії під час реалізації
термофільних процесів є значно вищими. Через це в
європейських кліматичних умовах ферментаційні
камери звичайно працюють у мезофільному діапазоні
температур, тобто за 30-38 °С.
Важливою умовою забезпечення регулярного здійснення біохімічних процесів в ферментері є слаболужна реакція середовища, за таких умов задовільним
вважається рН на рівні 6,8-8 (оптимальне значення
перебуває в межах 7-7,5 рН). Надто лужна реакція
сприяє ферментації через патогенне гниття, але
викликає небажане виділення сірководню. У надто
кислому середовищі метанове бродіння може зупинитись з блокуванням виділення біогазу.
Біогазова технологія дозволяє отримати за допомогою анаеробного зброджування натуральне біодобриво, яке містить біологічно активні речовини та мікроелементи. Основною перевагою біодобрив порівняно
з традиційними добривами, є форма, доступність і
збалансованість усіх поживних елементів, високий
рівень гуміфікації органічної речовини.
Органічна речовина служить потужним енергетичним матеріалом для ґрунтових мікроорганізмів, тому
після внесення в ґрунті відбувається активізація азотофіксувальних та інших мікробіологічних процесів. Ці
чинники позитивно впливають на ґрунт: поліпшуються
фізико-механічні властивості ґрунту і, як наслідок, за
використання збалансованих біодобрив після біогазової установки урожайність підвищується на 30…50 %.
Використання біогазу є одним із способів часткової
заміни традиційних видів палива в сільській місцевості. До того ж, біогазові технології переробки органічних відходів дозволяють одночасно вирішити ряд проблем: екологічну – ліквідація відходів виробництва;
енергетичну – отримання палива й енергії; агрохімічну
– отримання екологічно чистих органічних добрив та
підвищення родючості ґрунтів; соціальну – покращення умов праці й побуту населення.
За останні три роки майже втричі зросли потужності біогазових установок в Україні. Якщо наприкінці
2014 р. в країні встановлено 14 МВт біогазових установок, які генерують електроенергію за «зеленим» тарифом, то станом на кінець січня 2018 р. маємо майже 40
МВт таких потужностей.
Особливо динамічно ця галузь розвивалася минулого року: з 21 МВт станом на кінець 2016 р. до 35 МВт
у 2017 році.
Крім цього, у січні 2018 р. за «зеленим» тарифом
додатково запрацювали 4,8 МВт біогазових потужностей.
Із загального обсягу встановлених потужностей:
• близько 15 МВт – це біогазові установки, які працюють на полігонах твердих побутових відходів;
• близько 25 МВт – це потужності, які виробляють
біогаз із відходів сільського господарства.
Висновки. Завдяки впровадженню прогресивних
техніко-технологічних рішень утилізації побічних про-

дуктів тваринництва та птахівництва з використанням
біотехнологій можна досягти покращення екологічної
ситуації довкілля та отримати раціональний розвиток
сільськогосподарського виробництва на основі використання біологічно-активних добрив і такого поновлюваного енергетичного ресурсу як біогаз.
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Аннотация. В статье проанализированы положения Закона Украины «О побочных продуктах животного происхождения, не предназначенных для потребления человеком» и Национальной стратегии управления отходами до 2030 года, которые определяют
главные направления государственного регулирования в сфере обращения с отходами. Приведена классификация и процентное соотношение сельскохозяйственных отходов, из которых особое внимание
акцентировано на отходах животноводческих и птицеводческих ферм. Проанализированы нынешнее
состояние обращения с отходами как на крупных
животноводческих фермах и комплексах, так и в фермерских хозяйствах, определенны факты нанесения
ущерба и убытков окружающей среде от объектов
производства
продукции
животноводства.
Установлена необходимость и целесообразность
использования биотехнологий утилизации животных
экскрементов, мочевины и навоза с получением
высококачественных органических удобрений и энергетических ресурсов (биогаза) для рационального
производства сельскохозяйственной продукции.
Приведены основные аспекты обеззараживания
твердого навоза биологическим и биотермическим
методами, разделение навоза на жидкую и твердую
фракции, а также биологической очистки жидкой
фракции навоза метановым брожением.

Summary. The article analyzes the provisions of the
Law of Ukraine "On By-products of Animal Origin not
intended for human consumption" and the National
Strategy for Waste Management till 2030, which determine the main directions of state regulation in the field of
waste management. The classification and percentages
of agricultural waste are given, from which special attention is focused on waste of livestock and poultry farms.
The present state of waste management is analyzed in
large livestock farms and complexes, as well as in farms,
and the facts of damage and environmental damage from
livestock production facilities are identified. The necessity and expediency of using biotechnologies for the utilization of animal excrement, urea and manure with the
receipt of high quality organic fertilizers and energy
resources (biogas) for rational production of agricultural
products has been established. The main aspects of
decontamination of solid manure by biological and biothermic methods, separation of manure from liquid and
solid fractions, as well as biological purification of liquid
manure fraction by methane fermentation are given.

Стаття надійшла до редакції 27 липня 2018 р.

Дослідження за актуальними проблемами АПК
УДК 631.37

Надикто В., член-кореспондент НААН України, Кюрчев В., член-кореспондент НААН України (Таврійський державний агротехнологічний університет)

Перспективи зростання продуктивності
роботи машинно-тракторного агрегата
Одним із найважливіших показників функціонування того чи іншого машинно-тракторного агрегата (МТА) є
продуктивність роботи (W) за 1 годину основного часу. На практиці вона визначається швидкістю робочого руху
МТА (Vp) та його робочою шириною захвату (Bp). Для забезпечення реального переміщення машинно-тракторного агрегата шириною захвату Bp в режимі руху Vp двигун трактора повинен мати відповідну номінальну потужність Ne. З урахуванням цього для аналізу нами використано формулу, яка відтворює функціональний зв'язок між
продуктивністю роботи МТА W і номінальною потужністю його двигуна Nе. Із двох шляхів підвищення величини
W:1) завдяки зростанню швидкісного режиму руху МТА Vp і 2) завдяки збільшенню конструктивного параметра
Bp, більш перспективним є другий. У роботі розрахунками встановлено, що за збільшення ширини захвату агрегата Вр у два рази (з 8 до 16 м) величина номінальної потужності двигуна Ne(Bp) має бути більшою практично у
стільки ж разів (збільшеною з 63 до 128 кВт). Водночас, за такого ж (у два рази) росту робочої швидкості агрегата (з 8 до 16 км/год) номінальна потужність двигуна Ne(Vp) має бути збільшена з 82 до 216 кВт, тобто більше,
ніж у 2,6 рази. При цьому, як випливає із розрахунків, за зростання величин Вр і Vр у два рази кожна у першому
випадку маса трактора має бути більшою приблизно на 1 т, а у другому на 2 т. Для зменшення транспортних
габаритів широкозахватних МТА конструкції останніх пропонується створювати на основі напівнавісних дво- або
тримашинних зчіпок. Польові випробування таких агрегатів, проведені у Таврійському державному агротехнологічному університеті, показали технічну здійсненність і доцільність їх упровадження у сільськогосподарське
виробництво.
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захвату, потужність.
Постановка проблеми. Одним із найважливіших
показників функціонування того чи іншого машиннотракторного агрегата є продуктивність його роботи
(W). Для її визначення найчастіше використовують
таку загальновідому формулу [1]:

[15]:

(1)
де Vр, Вр ‒ робоча швидкість руху (км/год) і робоча
ширина захвату (м) МТА відповідно;
 - коефіцієнт використання часу зміни машиннотракторним агрегатом.
Під час розв’язання проблеми збільшення продуктивності роботи агрегата (W) одні дослідники віддають перевагу підвищенню швидкості руху МТА [2-5],
інші - збільшенню його робочої ширини захвату [610]. Є дослідження, у яких науковці вбачають перспективу у одночасній зміні (збільшенні) параметрів Vp i Bp
[11, 12].
Цілком зрозуміло, що поза увагою наукової спільноти не залишилось питання зростання продуктивності роботи МТА через удосконалення процесу організації його роботи [13, 14], яке у виразі (1) однозначно
репрезентує коефіцієнт .
Водночас, практично всі науковці обмежують свою
задачу установленням оптимальних величин швидкості руху (Vp) і ширини захвату (Вр) машинно-тракторного агрегата. Але ж аналіз виразу (1) показує, що
величина W оптимуму не має. Звідси виходить, що для
установлення перспектив збільшення продуктивності
роботи МТА потрібен інший методичний підхід.
Вирішенню саме цього проблемного питання і присвячена стаття.
Методика. Передумовою розв’язання поставленої
задачі є абстрагування відносно коефіцієнта використання часу робочої зміни машинно-тракторного агрегата (тобто коефіцієнта ), прийнявши його умовно рівним 1. На логіку і результати подальших міркувань це
не впливає, натомість дає можливість аналізувати
вираз (1) як основну (тобто чисту) продуктивність МТА
також у вигляді:

км/год; ⌬c ‒ темп зростання питомого тягового опору
знаряддя/машини залежно від збільшення робочої
швидкості МТА.
Підставивши вираз (5) у (4), після відповідних перетворень остаточно отримаємо:

(2)
З теорії експлуатації сільськогосподарської техніки
відомо [15], що продуктивність роботи машинно-тракторного агрегата є функцією такого важливого конструктивного параметра трактора, як номінальна
потужність його двигуна Ne (кВт):
(3)
де p ‒ коефіцієнт завантаження двигуна трактора
за потужністю; t ‒ тяговий коефіцієнт корисної дії
трактора; Ка ‒ коефіцієнт питомого тягового опору
знаряддя/машини, кН/м.
Прирівнявши праві частини рівнянь (2) і (3), отримаємо такий вираз для визначення параметра Ne:
(4)
Суть коефіцієнта Ka, який входить до виразу (4),
полягає у врахуванні зміни тягового опору знаряддя/машини залежно від швидкості робочого руху МТА

(5)
де Ко ‒ коефіцієнт питомого тягового опору знаряддя/машини за швидкості робочого руху агрегата Vo = 5

(6)
Наступні міркування будемо здійснювати на основі
результатів аналізу залежності номінальної потужності
двигуна трактора від тих параметрів, які входять до
рівняння (6).
Результати і обговорення. Збільшення швидкості
робочого руху МТА Vp на величину ⌬Vp призведе, як
випливає із залежності (5), до зростання коефіцієнта
Ка на величину ⌬Ка. У підсумку зросте тяговий опір
машини/знаряддя на величину ⌬Ркр, яку можна розрахувати із такого виразу:
(7)
Збільшення тягового зусилля знаряддя/машини
обумовить відповідне зростання буксування рушіїв
трактора. Для запобігання цьому явищу маса останнього має бути збільшена на певну величину ⌬Мт. За
лінійного характеру залежності, яка репрезентує буксування рушіїв енергетичного засобу [16], маємо таке
[17]:
(8)
Коефіцієнт К, який входить до рівняння (8) і має
розмірність [м/с2], розраховується із виразу [17]:

(9)
де g – прискорення вільного падіння (9,81 м/с2); Vx
– коефіцієнт варіації коливань тягового опору знаряддя/машини; f – коефіцієнт опору коченню коліс трактора по відповідному агротехнічному фону; a, b – коефіцієнти апроксимації лінійної залежності буксування
рушіїв трактора від тягового опору знаряддя/машини.
Прирівнявши праві частини рівнянь (7) і (8), після
перетворень отримуємо:
(10)
Додаткова маса трактора ⌬Мт сформує додаткову
силу опору коченню енергетичного засобу ⌬Рf. При
цьому:
(11)
На подолання сили ⌬Рf трактор має витратити
додаткову потужність ⌬Ne(Bp), яка є такою:
(12)
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Далі, додавши ⌬Ne(Bp) до Ne, із виразу (4) після
перетворень отримаємо залежність потужності двигуна трактора Ne(Bp) як функції від швидкості руху МТА:

Vр вона (різниця) збільшується до 216 кВт – 128 кВт = 88 кВт.

(13)
Тепер здійснимо аналогічний аналіз за умови підвищення продуктивності МТА завдяки збільшенню
ширини захвату знаряддя/машини. Цілком зрозуміло,
що збільшення цього параметра на величину ⌬Вр призведе до зростання тягового опору технологічної
частини МТА на величину ⌬Ркр = ⌬Вр·Ка. У підсумку це
обумовить зростання маси трактора на величину ⌬Мт:
(14)
Як і у попередньому варіанті, для переміщення
більш важкого (масивного) енергетичного засобу по
тому чи іншому агротехнічному фону з робочою швидкістю Vp знадобиться додаткова потужність двигуна
⌬Ne(Vp):
(15)
Склавши вирази (4) і (15), отримаємо рівняння для
визначення номінальної потужності двигуна трактора
за умови зростання продуктивності роботи машиннотракторного агрегата через збільшення швидкості
його робочого руху:
(16)
Аналізуючи залежності (13) і (16), для прикладу
розглядали машинно-тракторний агрегат у складі
колісного трактора тягового класу 3 (типу серії ХТЗ170) і культиватора для суцільного обробітку грунту
(типу КПС-8). Робочу ширину захвату цього МТА змінювали у діапазоні (8…16 м) з інтервалом ⌬Вр = 2 м.
Швидкість його робочого руху розглядали у діапазоні (8…16) км/год з інтервалом ⌬Vр = 2 км/год.
Інтервал коефіцієнта Ка приймали рівним 0.25 кН/м.
Решта параметрів були такими: t = 0.68; Ко = 2.6 кН/м
[17]; Vo = 5 км/год [17]; ⌬с = 5% [17]; f = 0.12 [17]; Vx =
0.2 (20%); a = 0.32; b = 0.001; K = 3.75 м/с2.
Результати математичних розрахунків залежностей (13) і (16) представлені на рис. 1. Аналіз отриманих графічних матеріалів показує, що процес підвищення продуктивності роботи МТА через збільшення
його робочої швидкості (Vp) характеризується більш
інтенсивним зростанням потрібної номінальної потужності двигуна трактора. Приміром, за збільшення
ширини захвата агрегату Вр у два рази (з 8 до 16 м)
величина Ne(Bp) зростає практично у стільки ж разів (з
63 до 128 кВт). На відміну від цього, за такого ж (у два
рази) росту робочої швидкості агрегата (з 8 до 16
км/год) номінальна потужність двигуна Ne(Vp) має бути
збільшена з 82 до 216 кВт, тобто більше, ніж у 2,6 рази.
Якщо за Вр = 8 м і Vр = 8 км/год (найнижчий прийнятий
рівень величин цих параметрів) різниця між потрібними величинами потужностей двигуна становить лише
19 кВт (див. рис. 1), то на найвищому рівні величин Вр і
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Рис. 1 – Залежність номінальної потужності двигуна трактора
від ширини захвату (Вр) і робочої швидкості руху (Vp) МТА

При цьому, як випливає із розрахунків за формулами (10) і (14), за зростання величин Вр і Vр у два рази у
першому випадку маса трактора має бути більшою
приблизно на 1 т, а у другому - приблизно на 2 т.
Збільшення ширини захвату МТА однозначно обумовлює зростання його вартості. Причому, як за рахунок росту маси машини/знаряддя, так і підвищення
експлуатаційної маси трактора. Збільшення швидкості
робочого руху машинно-тракторного агрегата теж
призводить до його подорожчання. У цьому випадку як
за рахунок більш інтенсивного (порівняно з попереднім варіантом) збільшення маси енергетичного засобу, так і за рахунок більш суттєвого росту потрібної
номінальної потужності його двигуна.
Питання визначення більш витратного варіанту
потребує додаткового техніко-економічного дослідження. Визначальною тут є досить вичерпна інформація щодо залежності вартості двигуна від рівня його
потужності.
Автори ж цієї статті на підставі наведеного вище
аналізу вважають більш ефективним напрямом підвищення продуктивності роботи МТА той, який передбачає збільшення його робочої ширини захвату.
Водночас, зростання такого конструкційного параметра, як Вр, обмежується вимогами безпеки транспортного руху агрегата з широкозахватними моноблочними машинами/знаряддями. Це змушує розробників
обладнувати їх механізмами, що забезпечують складання широкозахватних конструкцій до таких розмірів,
які обумовлюють безпечне їх транспортне переміщення по автомобільних транспортних магістралях.
Цілком зрозуміло, що такий напрямок конструювання
не тільки ускладнює конструкцію знарядь/машин, а й
призводить до зростання їх ціни.
З огляду на це, у Таврійському державному агротехнологічному університеті протягом значного часу
розробляється напрямок створення немоноблочних
широкозахватних машинно-тракторних агрегатів на
основі напівнавісних зчіпок.
Одним із досить ефективних практичних варіантів
цього напрямку є тримашинний агрегат (рис. 2).
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Експериментальний зразок такого МТА (рис. 2в) у
складі налаштованого на реверсивний хід орно-просапного трактора серії ХТЗ-160, серійної напівнавісної
зчіпки типу СН-75 та трьох причіпних сівалок СЗ-3,6
пройшов широкі експлуатаційні випробування [18].
Під час їх здійснення новий посівний машинно-тракторний агрегат рухався зі швидкістю 9,0 км/год (табл.
1). Робоча ширина його захвату змінювалася в межах
10,65⫾0,03 м. Середнє квадратичне відхилення цього
параметра дорівнювало ⫾0,16 м.

засобу (рис. 2б) і послідовне приєднання причіпних
сівалок до його заднього зчіпного механізму.
За умови використання навісних машин дві із них
залишаються на навісних механізмах складеної у
транспортне положення зчіпки (рис. 2б), а третя ‒ розташовується на задньому навісному механізмі трактора.
Для агрегатування двох причіпних сівалок типу СЗ3,6 у Таврійському ДАТУ розроблено напівнавісну зчіпку СН-7,2 [19, 20]. Під час її експлуатаційно-технологічних випробувань новим машинно-тракторним агрегатом здійснювали підживлення сходів озимої пшениці аміачною селітрою (рис. 3).

Рис. 2 – Макетний (а і б) та експериментальний (в) зразки
тримашинного агрегата на основі напівнавісної зчіпки

За основної продуктивності 9,58 га/год питомі
втрати пального становили 1,35 кг/га. Схема посівного МТА з реверсивним ходом трактора не обумовлювала більш-менш суттєвих перешкод у реалізації технологічного процесу. Про це свідчить досить висока
величина (0,99) коефіцієнта його надійності (див. табл.
1).
Таблиця 1 – Експлуатаційно-технологічні показники
роботи тримашинного посівного МТА
Показник

Значення

Умови роботи:
- робоча ширина захвату, м
- робоча швидкість руху, км/год

Рис. 3 – Напівнавісна зчіпка СН-7,2 і двомашинний посівний
агрегат на її основі
10,65 ⫾ 0,03
9,00

Продуктивність, га/год:
- основного часу

9,58

- змінного часу

6,70

Витрати:
- праці, люд..год /га

0,15

- пального, кг/га

1,35

Коефіцієнти використання:
- змінного часу

0,70

- експлуатаційного часу

0,69

- надійності технологічного процесу

0,99

- використання робочих ходів

0,94

Транспортна схема цього посівного агрегата
передбачає складання зчіпки спереду енергетичного

Для порівняння випробовуваний машинно-тракторний агрегат працював на полі разом з аналогічним
у складі трактора МТЗ-80 та однієї сівалки СЗ-3,6. Для
організації роботи порівнюваних МТА поле було розділено на ділянки.
Аналіз хронометражних даних їхньої роботи показав таке. Порівняно з контрольною (базовою) швидкість робочого руху нового МТА була меншою лише на
2,2 % (табл. 2).
Практично рівними виявилися й експлуатаційнотехнологічні показники порівнюваних машинно-тракторних агрегатів. Наявна різниця їхніх величин є статистично випадковою.
Водночас, завдяки вдвічі більшій ширині захвату
продуктивність роботи дослідного агрегата за одну
годину основної роботи була в 1,96 разів вищою.
Практично у стільки ж більшою виявилася і продуктивність роботи нового МТА на одну годину змінного часу
(4,9 проти 2,5 га/год, див. табл. 2).
Як показали виробничі випробування, новий
машинно-тракторний агрегат виявився більш економічним. Застосування нової зчіпки дозволило знизити
питомі витрати пального з 3,80 л/га – у базового МТА
до 3,05 л/га – у нового агрегата. Тобто економія склала 20%. І добитися цього вдалося завдяки використанню двох сівалок в одному агрегаті замість однієї.
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Таблиця 2 – Експлуатаційно-технологічні показники
роботи посівних МТА
Значина для МТА
Показник
нового

базового

- швидкість руху, км/год

8,8

9,0

- робоча ширина захвату, м

7,2

3,6

- основного часу

6,3

3,2

- змінного часу

4,9

2,5

Питомі витрати пального, кг/га

3,05

3,80

0,78

0,79

1,0

1,0

Умови та режим роботи:

Продуктивність роботи за 1 годину, га:

Експлуатаційно-технологічні показники:
- коефіцієнт використання часу зміни
коефіцієнт надійності технологічного процесу

Висновки. Із двох шляхів підвищення продуктивності роботи машинно-тракторних агрегатів: 1) завдяки збільшенню швидкості робочого руху (Vp) і 2) завдяки збільшенню робочої ширини захвату МТА (Bp),
більш перспективним є другий. Практична його реалізація за умови двократного збільшення величин параметрів Vp і Bp потребує (за даними розглянутого у статті прикладу) у 1,3 рази меншого рівня збільшення
номінальної потужності двигуна трактора і у два рази
меншого збільшення його експлуатаційної маси.
Для зменшення транспортних габаритів широкозахватних МТА конструкції останніх пропонується створювати на основі напівнавісних дво- або три машинних
зчіпок. Польові випробування таких агрегатів показали
технічну здійсненність і доцільність їх упровадження у
сільськогосподарське виробництво.
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Аннотация. Одним из наиболее важных показателей функционирования того или иного машинно-тракторного агрегата (МТА) является его производитель-
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ность за 1 час основного времени (W). На практике
она зависит от скорости рабочего движения МТА (Vp)
и его рабочей ширины захвата (Bp). Для обеспечения
реального перемещения МТА шириной захвата Bp в
режиме движения Vp двигатель трактора должен
иметь соответствующую номинальную мощность Ne.
С учетом этого для анализа нами использована формула, отображающая функциональную связь между
производительностью работы МТА W и номинальной
мощностью его двигателя Nе. Из двух путей повышения величины W: 1) за счет увеличения скоростного
режима движения МТА Vp и 2) путем увеличения параметра Bp, более перспективным является второй. В
данной статье расчетами установлено, что при увеличении ширины захвата агрегата Вр в два раза (с 8
до 16 м) номинальная мощность двигателя Ne(Bp)
должна быть большей практически во столько же
разов (увеличенной с 63 до 128 кВт). Вместе с этим,
при таком же (т.е. в два раза) увеличении рабочей
скорости агрегата (с 8 до 16 км/ч) номинальная мощность двигателя Ne(Vp) должна быть увеличена с 82 до
216 кВт, т.е. более, чем в 2,6 раза. При этом, как следует из расчетов, при увеличении значений параметров Вр і Vр в два раза в первом случае масса трактора
должна быть большей примерно на 1 т, во втором – на
2 т. Для уменьшения транспортных габаритов широкозахватных МТА их конструкции предлагается создавать на основе полунавесных двух- или трехмашинных
сцепок. Полевые испытания таких агрегатов, проведенные Таврическим государственным агротехнологическим университетом, показали их техническую
осуществимость и целесообразность внедрения в
сельскохозяйственное производство страны.

its productivity per 1 hour of normal time (W). On the
practice, it depends on the speed of the working
movement of the MTU (Vр) and its working width (Bp). To
ensure a real movement of the MTU with a working width
Bр, in the driving mode Vp, the tractor engine must have an
appropriate nominal power Ne. Taking this into account
we used for our analysis a formula that shows the functional connection between the productivity of MTU W and
the nominal power of its engine Ne. Two ways of the W
value increasing are: 1) due to the increase in the speed
mode of the MTU motion Vр and 2) by the Bp parameter
increasing, the second way is more perspective one. In
this article the cal-culations have established that with the
increasing of the width of the unit Bр twice (from 8 to 16 m)
the nominal power of the engine Ne(Bp) has to be larger in
practically the same number of times (in-creased from 63
to 128 kW). At the same time, with the same increasing
(i.e. in two times) in the working speed of the unit (from 8
to 16 km/h), the rated power of the engine Ne(Vр) should
be in-creased from 82 to 216 kW, i.е. more than in 2.6
times. In this case, as follows from the calculations, with
the increasing values of the parameters Bр, and Vp twice
in the first case, the mass of the tractor has to be bigger
about by 1 t, in the second has to by 2 t. To reduce the
transport dimensions of the wide-cutting MTU, it is proposed to design them on the basis of the semi-mounted
two- or three-machine couplers. Field tests of such units,
conducted by Tavria State Agrotechnological University,
showed their technical feasibility and practicability of
introduction into the agricultural production of the country.
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Summary. One of the most important function indicators of the one or another machine-tractor unit (MTU) is
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Дослід ження установок зерносушильних
горизонтального типу СГТ під час
сушіння зерна к ук урудзи
Наведено результати експлуатаційних досліджень установок зерносушильних горизонтальних типу СГТ на
базі установки СГТ-1082 під час сушіння зерна кукурудзи. Установки типу СГТ призначені для сушіння зерна і
насіння зернових колосових, олійних та бобових культур насіннєвого, продовольчого або фуражного призначення за допомогою атмосферного повітря, нагрітого в теплообміннику під час спалювання в ньому твердого
біопалива. До типорозмірного ряду входять 23 установки, які різняться між собою кількістю модулів, секцій,
пальників, вентиляторів, та типами теплогенераторів, що працюють на різних видах твердого палива.
Ключові слова: зернова сушарка, сушильна установка, теплогенератор, біопаливо, технологія сушіння,
модуль, зерно, теплоагент.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та
її зв'язок із важливими практичними завданнями.
Ринок зернових сушарок України насичений пропозиціями від провідних компаній світу. У їх розмаїтті особливе місце займають модульні зерносушарки [1].
Модульними або колонковими прийнято називати
сушарки через конструкційні особливості їхнього компонування. Вони мають просту та надійну конструкцію,
забезпечують широкий діапазон продуктивності,
добре адаптовані до технологічної роботи з пальниками, які працюють на електроенергії, дизельному паливі, газі та біопаливі і разом із зерносушарками інших
типів знаходять широке та ефективне застосування в
Україні. Причому, пропонуються модульні сушарки на
всі запити споживачів. Використання модульних сушарок за участю теплогенератора на біопаливі [2] в сьогоднішніх умовах ціни газу, адаптується до потреб
ринку.
В останні 5 років спостерігається стійка тенденція
до зростання використання модульних сушарок [3]
(порівняно з поки що панівними шахтними сушарками). Тому вітчизняні виробники активно беруть участь
у розробленні та вдосконаленні аналогічних сушарок.
Аналіз останніх досліджень і конструкційних
розробок, у яких започатковано розв’язання цієї
проблеми. Сьогодні в Україні близько 95% сушарок
працюють на природному газі. В останні роки ціни на
газ суттєво зросли. З’явилися й інші вагомі перешкоди
для того, щоб його використовувати для сушіння.
Зважаючи на це, Україна веде пошук інших, альтернативних джерел енергії для роботи сушарок. Одним із
таких матеріалів є різного роду біопаливо. Але для
цього потрібно включити до складу зерносушарки
важливу складову частину – теплогенератор, тобто
технологічний агрегат, який спалює біопаливо і доносить до осушуваного зерноматеріалу екологічно чисте
повітря. На ринку фактично всі зерносушарки пропонуються без нього. І їхнє доукомплектування необхідно
проводити теплогенераторами, які, як правило, є розробкою інших фірм. За необхідності сушити зерно біопаливом потрібно конкретно знайти таку фірмувиробник, потім узгодити теплогенератор з продуктивністю зерносушарки, її технічними параметрами та
вирішити ще цілий ряд технологічно важливих питань.
Розуміючи перспективність напрямку та зміну
акцентів у використанні енергоносіїв, ряд вітчизняних
підприємств-виробників розробило сушарки (сушильні комплекси), адаптовані до використання біопалива.
Наприклад, зерносушильні комплекси КС-2,5 (ВАТ
„Бриг”, м. Миколаїв) виконують сушіння попередньо
очищеного продовольчого насіннєвого або фуражного
зерна, насіння зернових, зернобобових і масляних
культур атмосферним повітрям, яке нагрівається в
теплогенераторі типу ТГС від спалювання пресованої в
тюки соломи.
Зерносушарки Kepler Weber (Бразилія) також
мають обов’язковий техніко-технологічний елемент
для спалювання дров (або лушпиння соняшника) і
отримання тепла – теплогенератор. Сушіння зерна в
зерносушарці з теплогенератором на дровах здійснюється в 70 % об’єму шахти, а охолодження – в 30 %
шахти. Зовнішнє повітря, яке пройшло через секцію
охолодження, відбирає у гарячого сухого зерна тепло і
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підмішується до основного об’єму повітря, яке здійснює сушіння. Для отримання екологічно чистого теплоагента такі зерносушарки комплектуються цикловентиляторами для утилізації пилу та інших сміттєвих
домішок із використаного під час сушіння повітря.
Собівартість сушіння зерна дровами становить 2
грн/тонно/ відсоток.
Теплогенератори серії Bio-Pal-AIR (ТОВ «Дозамех
Україна») також можуть забезпечити екологічно
чистий теплоагент, який дозволяє використовувати їх
не тільки для сушіння зерна (в тандемі із зерносушарками), але й для обігріву виробничих приміщень, ангарів та інших нежилих приміщень.
Своє, в значній мірі оригінальне технічне рішення
використання біопалива для сушіння зерна пропонує
фірма «MEGA». Сушарка працює на спалюванні дров,
соломи, деревної стружки, зернових відходів, лушпиння насіння і т. д. Для цих потреб використовується теплогенератор (піч). Піч має систему регулювання швидкості подачі палива, чим досягається його якісне згорання та продуктивність сушіння. Подають біопаливо
централізовано та механізовано зі спеціалізованого
накопичувального бункера.
Зерносушарка КЗС-10 (ПАТ «Дозавтомати», м.
Кропивницький) працює в тандемі з теплогенератором, у якому спалюють солому, торф, тирсу, тріски,
лушпиння соняшника. Максимальна продуктивність
теплогенератора – 500 кВт/год. За даними фірми-розробника, використання біопалива дозволяє знизити
собівартість сушіння зерна на 60 % порівняно з сушаркою на дизельному паливі.
Однією з успішних та ефективних вітчизняних розробок, які працюють на біопаливі в тандемі із зерносушарками, є установка зерносушильна горизонтальна
типу СГТ (підприємство-виробник – товариство з
додатковою відповідальністю «Завод дозуючих автоматів», м. Кропивницький). Їхня конструкційна особливість – разом з сушаркою модульного типу використано теплогенератор, який працює на біопаливі [4].
Мета роботи: дослідження конструкційних особливостей, експлуатаційних показників призначення,
якості роботи і продуктивності однієї з зерносушильних установок горизонтального типу СГТ під час сушіння зерна із застосуванням теплогенератора на біопаливі.
Виклад основного матеріалу досліджень.
Установки СГТ призначені для безперервного сушіння
попередньо очищеного зерна зернових колосових,
олійних та бобових культур насіннєвого, продовольчого або фуражного призначення атмосферним повітрям, нагрітим у теплообміннику продуктами згоряння,
які утворюються під час спалювання твердого біопалива (пелети, лушпиння соняшника, тюкована солома,
дрова тощо). Установки мають 23 типорозміри, які різняться між собою кількістю модулів у їхньому складі
(від одного до трьох), секцій, пальників та вентиляторів, габаритними розмірами, масою та типами теплогенераторів, які працюють відповідно на різних видах
твердого палива. Принцип роботи горизонтальних
модульних зерносушарок СГТ базується на поперечній подачі гарячого і холодного повітря через шар
зерна, яке протікає між стінками з перфорованих
листів.
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Основною складовою частиною модульної горизонтальної зерносушарки є сушильний модуль (табл.
1), завантажувальний та розвантажувальний пристрої,
комплект газових пальників з вентиляторами або біотеплогенератор, органи керування і регулювання.
Місткість засипної камери сушіння різних за продуктивністю установок становить від 7 м3 до 35 м3.
Кількість модулів і колон (секцій) в сушарці залежить
від заявленої споживачем продуктивності. Сушильний
модуль складається з камери нагрівання та охолодження. Базовий (нижній) модуль установлюється на
раму, закріплену на фундаменті. Для підтримання
заданого рівня зерна в кожному модулі установлені
датчики
верхнього
і
нижнього
рівня.
Розвантажувальний пристрій складається з дозувальних вальців з приводом і шнека. Дозувальні вальці приводяться в рух мотор-редуктором.

- зерно – повністю дозріле фізіологічно;
- сушіння ведеться 24 години на добу з безперервним завантаженням зерна.
Для проведення випробувань установок зерносушильних горизонтальних типу СГТ ТДВ „Завод дозуючих автоматів” надав як базового представника установку зерносушильну горизонтальну СГТ-1082 [4]
(рис. 1). До її складу входять: установка секційна
модульного типу (далі - установка сушильна) (рис. 1,
2), теплогенератор ТПЛ з пальником для твердого
палива (рис. 2) (біопалива – пелет, лушпиння тощо),
паливозавантажувач ПЗА, електрошафа (рис. 3) увідна з комплектом ЗВТ і проводкою, комплект для монтажу.

Таблиця 1 – Технічні характеристики установки
СГТ-1082
Марка установки

СГТ-1082

Кількість модулів, шт

1

Кількість секцій, шт.

8

Кількість вентиляторів, шт.

2

Засипна місткість
камери
сушіння, м3

14

Теплогенератор
Тип пальника
Кількість пальників, шт.

Вид палива

Потужність встановлених
електродвигунів, кВт

ТПЛ
Для спалювання твердого палива (біопалива)

Рис. 1 – Установка зерносушильна горизонтальна СГТ-1082,
секційна, модульного типу (вигляд – збоку)

1
Тверде біопаливо (брикети з
деревини, пелети з лушпиння
соняшника, соломи тощо)

80,44

Габаритні розміри, мм:
- довжина

7000

- ширина

2400

- висота

4230

Маса (нетто), кг

4580

Відповідно до конструкційного складу та потужності складових агрегатів установки можуть працювати в
різних режимах видалення вологи та забезпечувати
продуктивність сушіння від 2,5 т/год до 50 т/год.
Природно, з такими показниками призначення вони
можуть застосовуватися в різних за потужністю підприємствах. Для забезпечення задекларованої продуктивності установок повинні бути такі умови роботи:
- температура навколишнього середовища – не
менше 20 оС;
- відносна вологість повітря – не більше 65 %;
- зерно – попередньо очищене від засміченості;

Рис. 2 – Установка зерносушильна СГТ-1082: теплообмінник
(на фото – справа) та установка модульна секційна
(на фото – по центру)

До складу установки сушильної входять: корпус із
сітчастих панелей внутрішнього і зовнішнього контура;
розподільчий шнек сирого зерна; вальці, вивантажувальний шнек; вентилятор і дифузор холодного повітря; патрубок, який подає гаряче повітря; електроустаткування; датчики; силова шафа з панеллю керування. На установці встановлені датчики для вимірювання температури зерна та агента сушіння (гарячого
повітря, яке поступає в установку), а також датчики
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рівня зерна в бункері. Показники частоти обертів вальців контролюються, і користувач має змогу регулювати оберти. Показники датчиків виводяться на дисплей,
розташований на лицевій панелі. Нагнітання агента
сушіння (гарячого повітря) у внутрішню камеру установки проводиться модулем вентиляторів теплогенератора. Гаряче повітря в камеру потрапляє через
повітропровід і дифузор. В установці передбачений
відвід із шибером для доведення повітря, яке подається в сушильну камеру, до передбаченої температури.

використовувати також тверде паливо: дрова, солому
в тюках чи рулонах, пелети з соломи, тощо. Заміною
основному виду палива можуть бути пелети, виготовлені з біомаси (соломи, полови, тирси та трісок деревини, відходів обробки зерна тощо). Це біопаливо
повинне відповідати таким вимогам:
- лушпиння або полова має бути сипким матеріалом і не містити злежалих грудок та сторонніх включень, здатних заблокувати подачу палива шнеком
(торочок, стержнів, дровиняк і т. ін.);
- тріски мають відповідати за розміром вимогам ЕN
14961-4:2011 Р16А (максимальний розмір перетину
трісок не більше 1 см2 );
- розмір пелет повинен відповідати вимогам ЕN
14961-1:2010 D06, 008; основні характеристики пелет:
- насипна щільність – не менше 600 кг/м3;
- діаметр гранул – (6±1) мм або (8±1)мм;
- вологість – не більше 10 % (для всіх видів палива);
- теплотворна здатність – не менше 16,6 МДж/кг
(4,6 кВт/кг).

Рис. 3 – Електрошафа керування зерносушильною установкою
СГТ-1082

Холодне повітря нагнітається в камеру осьовим
вентилятором. Він оснащений поліпропіленовими
лопатями, армованими скловолокном високого ступеня жорсткості. Завдяки малій вазі і високій міцності
вентилятор не викликає великих навантажень на електродвигун, що забезпечує його економну роботу, а
також генерує низький рівень шуму і вібрацій. Позаду
вентилятора встановлений дифузор холодного повітря.
Зовні, у верхній частині установки, встановлено
майданчик зі сходами та поручнями для безпечного
обслуговування. Для роботи в нічний час (за окремим
замовленням) установка може додатково оснащуватися системою освітлення.
Установка СГТ-1082 задовільно адаптована до
інших складових зерносушильного комплексу, до яких
належать норії, вентиляційний бункер та транспортери
(виробляються та постачаються ТОВ «Завод дозуючих
автоматів»).
Кліматичне виконання генератора - У2, категорія
розміщення - 3 згідно з ГОСТ 15150-69 (у закритому
приміщенні без регулювання кліматичних умов).
Умови експлуатації: температура навколишнього
середовища - від мінус 15 °С до плюс 45 °С; відносна
вологість повітря - до 80 % при 25 °С.
Теплогенератор ТПЛ призначений для живлення
підігрітим повітрям зерносушильної установки. До
складу теплогенератора ТПЛ входять: теплообмінник
(рис. 4, 5, 7), димосос (рис. 5), димова труба, пальник
факельний (рис. 5-6), паливозавантажувач автоматичний ПЗА (рис. 6), зольник, платформа, рейковий шлях.
Як основне паливо у теплогенераторі використовується лушпиння соняшника. Теплогенератори можуть
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Рис. 4 – Теплообмінник теплогенератора ТПЛ

Рис. 5 – Пальник та теплообмінник з димососом

Керування роботою установки проводитися з лицьової панелі силової шафи, розташованої безпосередньо на корпусі установки. Завантажене в бункер паливо розподіляється по всьому об'єму бункера завдяки
конструкції його днища. Через отвір у днищі паливо
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надходить до живильника. Паливо з живильника шнеком подається до факельного пальника, де підхоплюється повітряним потоком і згоряє. Тепло продуктів
згоряння через теплообмінник нагріває повітря, яке
надходить безпосередньо до установки зерносушильної.

Рис. 6 – Паливозавантажувач ПЗА (зліва), пальник (по центру),
теплообмінник (справа)

Паливозавантажувач автоматичний (рис. 6)
являє собою самостійний виріб, який застосовується
для подачі палива (лушпиння, пелет, трісок з характеристиками, наведеними вище) до пальника теплогенератора. Паливозавантажувач складається з таких
частин: нижній короб, який монтується на рамі; верхній короб; кришка, обладнана механізмом підйому;
живильник – труба прямокутного перетину, у нижній
стінці якої є отвір екстреного опорожнення; шнек, який
транспортує паливо до пальника; перегортач - два
вали з наскрізними отворами по всій довжині, через
які протягнуто металевий трос так, щоб утворилися
параболічні петлі по гвинтовій лінії на всій довжині
вала. Вали обертаються і не дають паливу спресуватися під власною вагою або під впливом інших чинників.
Короб нижній і короб верхній утворюють бункер для
палива. Короб нижній має форму прямокутного тіла з
похилими стінками, у дні якого є отвір (вікно). Зверху
бункер для палива накритий герметичною кришкою,
на дні вмонтовані вали-перегортачі, які подають
завантажене паливо в живильник. Вали приводяться в
рух ланцюговою передачею. Вали-перегортачі перешкоджають затримці палива у бункері. Стійки бункера
регулюються по висоті, що дозволяє встановити
необхідну висоту для з'єднання з пальником. Бункер
постачається споживачеві в зібраному стані або змонтованим на платформі разом з пальником факельним
в упаковці.
Пальник факельний (рис. 5, 6) являє собою самостійний виріб, який може застосовуватися для спалювання лушпиння, пелет і трісок з характеристиками, які
наведені вище. Пальник включає в себе такі частини:
пальник-камера, де згоряє паливо; підставка – рама,
на якій змонтовані окремі частини пальника; вентилятор з приводом для подачі повітря до камери горіння;
заслінка, якою регулюють кількість повітря, яке надхо-

дить до нижньої порожнини паливної камери; кран
кульовий, яким регулюють подачу повітря для вдмухування палива з живильника в камеру горіння; кран
кульовий, яким регулюють подачу повітря в камеру
горіння, щоб паливо з живильника знаходилось у стані
зависання; повітропровід подачі повітря від вентилятора до камери горіння; патрубки для подачі повітря в
нижню порожнину камери горіння; колосник; вікно
спостереження за процесом горіння, яке дає змогу
візуально наглядати за процесом і вчасно вносити
корективи в процес горіння; люк розпалу палива, який
використовується в момент запуску пальника (під час
роботи люк закритий герметично); вікно для установки
живильника має такий же фланець, як і на живильнику
(з'єднання відбувається різьбовими деталями); кришка зольної камери, яка закриває під час роботи отвір
видалення попелу; ніжка регулювання, яка дозволяє
встановити необхідну висоту для з'єднання з живильником. Внутрішня поверхня пальника футерована
жаростійким бетоном, що забезпечує тривалий термін
експлуатації пальника.
Теплообмінник (рис. 4, 6, 7) розташований за
пальником і являє собою два горизонтальних циліндри. Навколо внутрішнього циліндра розташовані секції
димовідводу спіральної форми, через які проходить
топковий газ. Топковий газ піднімається по секціях до
димової труби димососом. Холодне атмосферне
повітря заходить через отвори в зовнішньому циліндрі
і, коли проходить поміж секціями димовідводу і навколо внутрішнього циліндра, нагрівається та подається
вентилятором через вихідну трубу в зерносушильну
установку. У вихідній трубі розміщений датчик температури. Він вимірює температуру агента сушіння, який
подається до сушильної установки, і виводить покази
на дисплей шафи керування. Теплообмінник ізольований від втрати тепла, а зовні корпус облицьований
оцинкованим профілем.
Принцип роботи установки базується на дії нагрітого в газових чи твердопаливних теплогенераторах
повітря, яке постійно нагнітається до установки вентиляторами, на шар зерна, розміщеного між зовнішніми
та внутрішніми перфорованими стінками корпусу
установки, яке по мірі висихання під дією сили земного тяжіння переміщується до нижнього шнека та
вивантажувальними вальцями подається до приймального бункера.
Із завантажувального бункера або норії зернова
маса подається у верхню зону установки.
Опис технологічного процесу. З норії або завантажувального бункера зернова маса подається у верхню зону сушарки. Рівномірний розподіл зерна забезпечує шнек, а датчики контролюють рівень завантаження, щоб уникнути переповнення порожнини установки. Далі зерно надходить у зернові колони, утворені сітчастими панелями зовнішнього і внутрішнього
контура корпусу, де продувається гарячим повітрям.
Рівень температури, сила потоку і час продування
регулюються з урахуванням необхідного результату.
Всередині зернової колони, по ходу руху зерна, встановлені механічні напрямні, які забезпечують перемішування зернової маси. Для запобігання пересушування зернової маси в установці використовується
система вальців, яка забезпечує різницю потоків
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зерна і вирівнює його показники вологості. Завдяки
цьому усувається перегрівання і розтріскування зернівки, а, отже, значно підвищується якість зерна після
просушування. Після проходу сушильної зони зернова
маса переміщається в нижній бункер вивантажувального шнека, де вологість зерна вимірює високоточний
датчик температури та передає інформацію на контрольний дисплей пульта керування. Розподільчий і
розвантажувальний шнеки закріплені за допомогою
опорних підшипників і складаються з трьох складових,
що дозволяє значно знизити механічне навантаження
на зерно і забезпечити його вивантаження практично
без пошкоджень. Для ефективного обслуговування
бункера вивантажувальний шнек і дозувальні вальці
мають технологічні люки і люки, розташовані на задній
панелі.

Таблиця 2 – Енергозабезпечення установки
зерносушильної СГТ-1082
Марка установки

СГТ-1082

Кількість модулів, шт

1

Кількість секцій, шт

8

Кількість вентиляторів, шт.

2

Засипна місткість камери сушіння, м3
Встановлена сумарна потужність електродвигунів, кВт
в тому числі:

14,0
80,44

Установка модульна секційна:
- електродвигун привода розподільчого шнека і розподілу зерна по всій верхній зоні сушіння зерна, шт./кВт

1 / 7,5

- привод шнека для вивантаження зерна із сушарки,
шт./кВт

1/5,5

-електродвигун вентилятора подачі теплового агента в
сушарку

1/30

- електродвигун вентилятора подачі холодного повітря
в сушарку

1/11

- мотор-редуктор привода вальців, шт./кВт

1/1,5

Всього, кВт

5/55,5

Теплогенератор ТПЛ:

Рис. 7 – Теплообмінник і система видалення диму
(вигляд обох систем – збоку)

Теплоагент (чисте повітря), проходячи через теплообмінник, нагрівається до заданої температури та
нагнітається вентилятором у зону сушіння. Агент
сушіння (гаряче повітря) нагнітається у внутрішню
камеру установки модулем вентиляторів теплогенератора. Гаряче повітря в камеру потрапляє через повітропровід і дифузор. При перевищенні температури
гарячого повітря автоматика зупиняє процес горіння
палива, вимкнувши шнековий живильник палива.
Після падіння температури теплоагента до заданого
рівня вмикається шнековий живильник і процес горіння відновлюється.
Зовні установки, у верхній частині, встановлено
майданчик зі сходами та поручнями для безпечного
обслуговування.
Визначення якості функціонування та експлуатаційних показників установки зерносушильної СГТ-1082
(табл. 2-3) проведено під час її використання згідно з
призначенням – сушіння зерна кукурудзи.
Оцінку якості виконання технологічного процесу
установки СГТ-1082 проведено в ТОВ «Технополь Агро» (Кіровоградська область, Кіровоградський
район, с. Федорівка) в господарських умовах.
Визначення якості функціонування установки зерносушильної СГТ-1082 проведено під час сушіння зерна
кукурудзи. Установка СГТ-1082 працювала в режимі
одноразового видалення вологи на 10 % – з 23,5 % до
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- електродвигун привода вентилятора, шт./потужність,
кВт

1/7,5

- електродвигун привода шнека подачі палива у пальник, шт./кВт

1/2,2

- електродвигун привода вентилятора димососа,
шт./кВт

1/15

- електродвигун привода вібраторів бункера (2 х 0,12
кВт)

2/0,24

Всього по теплогенератору, кВт

24,94

Вид палива

Тип пальникового пристрою

Лушпиння
соняшника
Пальник
для
твердого
палива

Кількість пальників, шт.

1

Габаритні розміри, мм,
- довжина
- ширина
- висота

7000
2400
4230

Маса (конструкційна), кг

4580

13,5 %. Зерно в установку подавала норія від бункера
накопичувача зерносушильного комплексу (поставляється за окремим замовленням; деякі користувачі
обходяться без нього). Для сушіння зерна температура теплоагента, який подавався в сушарку, становила
(119-121) оС. Зважаючи на пору року і температуру
атмосферного повітря, установка зерносушильна працювала в режимі сушіння без продування нижньої зони
установки холодним повітрям. Після сушіння зерно
переміщалось норією до горизонтального транспортера, який подавав сухе зерно в склад. У пальнику теплогенератора ТПЛ, який входить до її складу, спалюва-
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лось лушпиння насіння соняшника. Такі умови і прийняті режими сушіння зерна кукурудзи відповідали
встановленим вимогам ТУ.
Таблиця 3 – Характеристика умов та режимів
роботи установки зерносушильної СГТ-1082
під час випробувань
Режими роботи установки

Безперервне сушіння
(24 години за добу)

Вид роботи

Безперервне сушіння
зерна кукурудзи

Температура навколишнього повітря, °С

+ 8 °С

Відносна вологість повітря навколишнього середовища,мм рт. ст

656

Швидкість вітру, м/с

4

Атмосферний тиск, кПа

85,0

Біопаливо:

Лушпиння соняшника

Вологість палива (пелет), %

8,0

Питома теплота згорання біопалива,
ккал/кг

4060

Продуктивність подачі теплоагента в
зернову сушарку, м куб /год

30000

Характеристики зерна, %:
- вологість зерна

23,5

- вміст зернової маси

99,49

- ціле зерно

87,95

- дроблене зерно

11,55

- органічні домішки

0,51

- маса 1000 зерен, г

382,4

Результати експлуатаційно-технологічної оцінки засвідчили, що установка зерносушильна забезпечує приймання та сушіння зерна кукурудзи з подальшим його охолодженням до 125 тонн за добу, або 5
т/год за зниження вологості зерна на 10 %. За використання лушпиння соняшника питомі витрати палива
становлять 38,9 кг на 1 тонну вхідної сировини (за
умови зниження вологості зерна кукурудзи на 10 % – з
23,5 % до 13,5 %), або 3,89 кг на один тонно-відсоток.
Обслуговує комплекс 1 особа (оператор). За споживаної електродвигунами потужності 58,8 кВт питомі витрати електроенергії становлять 11,8 кВт•год/т.
Технологічне обслуговування установки зерносушильної – просте. Перед початком роботи необхідно встановити режими:
- подачі продукту сушіння – зерна/насіння із вентиляційного бункера зерносушильного комплексу в зернову установку;
- задати на пульті оператора необхідну температуру сушіння;
- подачі біопалива з бункера - накопичувача у теплогенератор та інтенсивність подачі за рахунок часто-

ти обертання шнека живильника- завантажувача палива ( 0 – max);
- розпалити пальник. Після виходу теплогенератора на заданий температурний режим підтримання
заданої температури здійснюється автоматично;
- у першу годину роботи установки СГТ-1082
необхідно встановити режим роботи сушильної установки по руху і тривалості перебування зерна в ній,
який передбачає повернення недостатньо висушеного зерна в перший період роботи установки повторно
в сушарку на досушування;
- після виходу установки СГТ-1082 на проектний
режим сушіння зерна зі встановленою вихідною вологістю встановлюється режим сушіння установки, який
передбачає рух сухого зерна з установки з допомогою
норії і транспортерів на склад;
- встановити режим частоти обертання вальців
установки для вивантаження зерна із неї. Зазначені
технологічні операції є нескладні. Їх проведення виконується відповідно до Настанов з експлуатації установок СГТ.
Технічне обслуговування установки СГТ-1082
передбачає систему заходів, які призначені для запобігання відмов складових частин і установки загалом,
а також для забезпечення відповідності установки технічним даним впродовж тривалої експлуатації.
Технічне обслуговування передбачає щозмінне
технічне обслуговування (ЩТО) та перше технічне
обслуговування (ТО-1). Під час ЩТО-І виконується
видаленняч пилу з усіх доступних місць установки та
перевіряється:
- стан шнеків і вальців, різьбових з'єднань на секціях. Ослаблені з'єднання затягуються. Стан різьбових
з'єднань особливо контролюється в перший місяць
експлуатації перед початком кожної зміни;
- відсутність обривів і ушкоджень ізоляції дротів підводу;
- відсутність обривів дротів заземлення;
- відсутність пилу і бруду на силовій шафі.
Після закінчення кожної зміни проводяться такі
роботи:
- вимикання електроживлення і силової шафи;
зачищення колони через технологічні люки необхідним інструментом;
- видалення накопиченого попелу в топці теплогенератора в ручному режимі, в лабіринті теплообмінника – димососом через збільшення тяги димососа
частотним перетворювачем;
- заповнення мастилом усіх місць змащування.
До важливих позитивних особливостей установки
СГТ-1082 слід віднести те, що вона адаптована для
роботи з теплогенераторами для спалювання газу та
твердого палива (пелети, лушпиння, тюки соломи,
дрова), що дозволяє використовувати її залежно від
можливостей господарства. Процес подачі в теплогенератор для спалювання твердого палива (пелети,
лушпиння, відходи від зерноочищення) – механізовано. Для цього в складі теплогенератора є оригінальні
технічні рішення. Теплообмінник має конструкцію, яка
забезпечує подачу в сушильну камеру установки
чистого, без диму, теплоагента (повітря).
Ефективність використання установки підтверджують і економічні показники установки зерносушиль-
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ної СГТ-1082: затрати праці під час експлуатації становлять 0,02 люд.-год/тонно-відсоток. Як паливо
використовується лушпиння соняшника – одне з найдешевших та найдоступніших джерел теплової енергії.
Прямі експлуатаційні витрати на один тонно-відсоток
склали 9,00 грн.
За результатами випробувань установки зерносушильні горизонтальні типу СГТ включено до
Державного реєстру технічних засобів для агропромислового комплексу України. І вже сьогодні покупці
установок отримують 25 % знижки, купуючи їх.
Висновки. Установки зерносушильні типу СГТ
забезпечують ефективне сушіння зерна кукурудзи з
експлуатаційними показниками, які відповідають технологічним вимогам. Сушарка з теплогенератором
дозволяє отримувати теплоагент під час спалювання
недорогого та доступного біопалива. Широкий ряд
сушарок типоряду СГТ дозволяє використати їх в різних за потужністю зерновиробних та зернопереробних господарствах.
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горизонтальных типа СГТ на базе установки СГТ-1082
при сушке зерна кукурузы. Установки типа СГТ предназначены для сушки зерна и семян зерновых колосовых, масличных и бобовых культур семенного, продовольственного или фуражного назначения с помощью
атмосферного воздуха, нагретого в теплообменнике
при сжигании в нем твердого биотоплива. В состав
типоразмерного ряда входят 23 установки, которые
различаются между собой количеством модулей, секций, горелок, вентиляторов и типами теплогенераторов, работающих на различных видах твердого топлива.
Summary. The results of operational researches of
grain drying installations of the horizontal type of SGT on
the basis of the installation of SGT-1082 during the drying
of corn grain are presented. Installations of type СГТ are
intended for drying of grain and seeds of grain cereal,
oilseed and legume crops of seed, food or fodder purpose with the help of atmospheric air heated in a heat
exchanger during burning solid biofuels in it. The standard-size range includes 23 units, which vary in number of
modules, sections, burners, fans and types of heat generators that operate on different types of solid fuels.
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Аннотация. Приведены результаты эксплуатационных исследований установок зерносушильных
УДК 636.082.23

Онищенко Л., старший науковий співробітник (Миколаївська державна сільськогосподарська дослідна станція
Інституту зрошуваного землеробства НААН)

Оцінювання свиней методом BLUP у племінних
господарствах Миколаївської області
У статті наведено результати оцінювання молодняка свиней м’ясних генотипів племінних господарств
Миколаївської області за методом BLUP. Середньодобовий приріст за період вирощування від дати народження до дати вимірювання товщини шпику перебував у межах 532,50-587,60 г. На дату індивідуального зважування, вимірювання довжини тулуба та товщини шпику, жива маса становила 98,38⫾0,30 кг (Сv = 1,69 %), довжина
тулуба – 125,00⫾0,24 см (Сv = 1,10%).
Встановлено, що показник оцінки молодняка свиней BLUP методом вірогідно корелює з показниками індексної оцінки. Індекс BLUP ремонтних свинок червоної білопоясої породи перевершував ровесниць м’ясних генотипів на 6,1-10,2 бали; коефіцієнт варіації за даним показником коливався в межах від 22,4 до 35,3 %.
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Ключові слова: племінна цінність, м’ясні генотипи свиней, метод оцінки, кореляція.
Для успішного оцінювання тварин в
Таблиця 1 – Відтворювальна здатність свиноматок м’ясних
арсеналі селекціонерів, науковців є багато
генотипів
різноманітних методів, які вже довели свою
ефективність. Однак постійний розвиток
Генотип
технології виробництва спонукає до
Біометричні
Показники
подальшого удосконалення як селекційнопоказники
♀ЧБП х
♀ЧБП х
♀ПМ х
♀УМ х
племінної роботи загалом, так і методології
♂ЧБП
♂НЗЛ
♂ПМ
♂УМ
оцінювання тварин, збору й обробки інфорn
35
24
20
28
мації [1].
У своєму розвитку селекційно-племінна
Індекс BLUP, бали
91,0⫾3,82 101,2⫾4,15 85,7⫾4,02 84,9⫾3,96
робота пройшла певні етапи. У світовій
практиці зараз найбільш поширеним є споCv, %
35,3
24,5
22,4
27,8
сіб оцінювання селекційної цінності тварин
9,6⫾0,82 11,0⫾3,82 9,4⫾0,44 9,2⫾0,55
методом BLUP. Цей метод застосовується
для оцінювання різних видів тварин [2, 3]. Багатоплідність, гол
Cv, %
16,3
14,6
12,1
18,9
Вперше цей метод був запропонований
професором
С.
Хендерсоном
з
Кількість
9,1⫾0,33 10,5⫾0,22 8,9⫾3,82 8,7⫾3,82
поросят на час
Корнельського університету у 70-і роки ХХ
відлучення, гол.
століття. Назва BLUP є абревіатурою від
Cv, %
6,4
7,1
6,8
6,6
англійської Best Linear Unbiased Prediction
вирівняності
4,28⫾3,82 5,25⫾0,210 3,87⫾3,82 3,73⫾3,82
(найліпший лінійний неупереджений про- Індекс гнізда
гноз). Сутність цього методу полягає у свиноматок, бали
Cv, %
18,2
16,7
18,5
17,8
використанні статистичних поправок на
вплив факторів, які піддаються обліку [4].
10,3⫾1,43 11,4⫾1,86
9,8⫾2,11
9,6⫾1,88
Жива маса одного
Завдяки цьому методу ми можемо спрогно- поросяти на час відлученні ,кг
зувати майбутню продуктивність тварини,
Cv, %
3,4
2,9
3,4
3,7
не чекаючи показників її власної продуктив171,5⫾2,11 188,2⫾2,88 170,1⫾2,02 164,0⫾1,78
ності. Використання BLUP сприяє підви- Маса гнізда у віці
60
днів,
кг
щенню ефективності селекції на 17-30%.
Cv, %
9,6
8,5
9,3
8,9
Актуальність цієї теми обумовлена
необхідністю стандартизації процедур оці- Індекс відтворю40,0⫾0,82 42,0⫾0,73 39,0⫾0,90 38,8⫾0,65
нювання племінної та генетичної цінності вальних якостей,
бали
Cv, %
6,9
7,8
9,7
8,8
тварин, що пов’язано з виконанням загального державного курсу щодо входження до
94,8
95,5
94,7
94,5
Збереженість
СОТ та Євросоюзу. Для визначення племінприплоду, %
ної цінності підконтрольного поголів’я
Cv, %
6,52
7,18
8,06
7,44
будуть використані сучасні популяційностатистичні методи і моделі, які б гаранту- Примітка: (*Рⱖ0,95). ЧБП - червона білопояса порода; УМ - українська м’ясна;
м’ясна; НЗЛ- нова заводська лінія Добряка 3945 червоної біловали генетичну оцінку, що не буде залежати ПМ - полтавська
поясої породи з прилиттям крові породи ландрас.
від впливу основних факторів зовнішнього
середовища та структури даних [5, 6].
ком коливався в межах від 22,4 до 35,3 % .
Враховуючи вищесказане, вирішення цієї проблеЗа даними, всі свиноматки чистопородного розвеми дозволить перейти на якісно новий рівень оціню- дення та схрещування характеризувалися високими
вання свиней і, в перспективі, забезпечить покращен- відтворювальними якостями, що зумовлено високим
ня економічної ефективності галузі свинарства зага- рівнем годівлі і створенням належних умов утримання
лом.
тварин у господарствах.
Мета роботи – відпрацювати систему збору
Використання свиноматок від поєднання ♀ЧБП х
селекційної інформації в племінних господарствах ♂НЗЛ сприяло підвищенню їхньої багатоплідності на
Миколаївської області для удосконалення селекційно- 1,4 гол., або відповідно на 14,5 %, у порівнянні з показго процесу та провести порівняльний аналіз методу никами м’ясних генотипів різниця вірогідна (Рⱖ0,95).
BLUP та інших методів племінного оцінювання свиней.
Головним критерієм продуктивності свиноматок,
Дослідження виконані в умовах трьох племінних як відомо, вважають показник живої маси їхнього прирепродукторів, з яких один спеціалізується на розве- плоду на час відлучення, а саме - середню масу породенні української м’ясної породи, один – на розведен- сят в 45-денному віці. Найбільшою вона є в тварин від
ні червоної білопоясої породи та один спеціалізується поєднання ЧБП х НЗЛ – 11,4 кг, що пояснюється ефекна розведенні полтавської м’ясної породи.
том гетерозису за міжпородного розведення для
Результати досліджень. Аналіз результатів отримання високоякісного товарного молодняка.
досліджень, які наведені у таблиці, свідчить, що за
Одним з найважливіших показників відтворювальіндексом BLUP ремонтні свинки червоної білопоясої ної здатності маток вважається збереженість поросят
породи перевершували ровесниць м’ясних генотипів під час відлучення. У цьому досліді найбільш високе
на 6,1–10,2 бала; коефіцієнт варіації за цим показни- збереження мали тварини від поєднання ♀ЧБП х ♂НЗЛ
№ 7 (106) липень 2018 р.

40
- 95,5% та ♀ЧБП х ♂ЧБП - 94,8 %, а найменше - від
поєднання ♀УМ х ♂УМ- 94,5 %. Вирівняність новонароджених поросят має високу позитивну залежність
від вирівняності гнізда на час відлучення. Доцільність
вибору показника вирівняності гнізда, як селекційної
ознаки, підтверджується тим, що вона має високий
рівень успадкованості та достатню мінливість, що
створює умови для ефективного добору гнізд свиноматок.
Дослідженнями встановлено, що за індексом
вирівняності гнізда перевершували ровесниць м’ясних генотипів свиноматки у разі поєднання ♀ЧБП х
♂НЗЛ на 0,97 -1,52 бали.
За результатами BLUP оцінювання молодняка свиней червоної білопоясої породи встановлено, що
середні показники їхньої продуктивності відповідали
класу еліта. Отримані дані є достатньо консолідованими, про що вказують коефіцієнти мінливості – 7,216,8 %.
Найбільшою мінливістю характеризувався показник маси поросяти під час відлучення – 16,8 %. Також
цей показник мав зв'язок достовірний з усіма
методами
оцінювання
тварин
(r=-0,141…-0,998). Слід зазначити, що коефіцієнт
кореляції між багатоплідністю та методом BLUP становив (r = -0,349).

Рис. 1 – Індекс BLUP (материнські лінії)

За результатами оцінювання молодняка свиней
полтавської м’ясної породи встановлено, що середні
показники їхньої власної продуктивності відповідали
також класу еліта. Рівень мінливості селекційних ознак
становив 5,6-15,9 %. Найвищий він був за багатоплідністю – 15,9 %. Продуктивні ознаки полтавської м’ясної породи мали достовірний зв'язок з різними методами оцінки тварин.
Аналізуючи показники власної продуктивності свиней української м’ясної породи, слід зазначити що
середні показники продуктивності відповідали вимогам I класу. Рівень мінливості селекційних ознак становив 3,5 - 11,8 %. Найбільшою мінливістю характеризувався показник - жива маса поросяти під час відлучення -16,6%, найменшою – багатоплідність – 5,1 %.
Висновки. За показниками продуктивних якостей
м’ясні генотипи свиней не поступаються тваринам
спеціалізованих м’ясних порід зарубіжного походження, які розводяться в Україні, а за відтворювальними
якостями значно перевершують їх. Це обумовлює
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необхідність більш ретельного вивчення вище названих генотипів та розробок рекомендацій щодо раціонального їх використання у системах чистопородного
розведення, схрещування та гібридизації як у якості
батьківської, так і материнської форми.
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Аннотация. В статье приведены результаты оценки молодняка свиней мясных генотипов племенных
хозяйств Николаевской области по методу BLUP.
Среднесуточный прирост за период выращивания от
даты рождения до даты измерения толщины шпика
находился в пределах 532,50-587,60 г. На дату индивидуального взвешивания, измерения длины туловища и толщины шпика, живая масса составила 98,38+
0,30 кг (Сv = 1,69 %), длина туловища - 125,00 + 0,24
см (Сv = 1,10 %).
Установлено, что показатель оценки молодняка
свиней BLUP методом достоверно коррелирует с
показателями индексной оценки. Индекс BLUP
ремонтных свинок красной белопоясой породы превосходил сверстниц мясных генотипов на 6,1-10,2
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балла, коэффициент вариации по данному показателю колебался в пределах от 22,4 до 35,3 %.
Summary. The article presents the results of estimation of young piglets of meat genotypes of breeding farms
of Mykolaiv region by BLUP method. The average daily
gain from date of birth to date of measurement of thickness of fat was within range of 532.50-587.60 g. On date
of individual weighing, measurements of length of trunk
and thickness of fat, live weight was 98.38 + 0.30 kg =
1.69 %), length of trunk - 125.00 + 0.24 cm (Cv = 1.10
%).

It has been established that BLUP estimation method
for piglets is significantly correlated with index value
indices. The BLUP index of repair pigs of red white-banded breed exceeded counterparts of meat genotypes by
6.1-10.2 points, coefficient of variation for this indicator
ranged from 22.4 to 35.3 %.

Стаття надійшла до редакції 12 липня 2018 р.
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Техніка для аграріїв на ХХХ
Міжнародній сільськогосподарській виставці
«АГРО-2018»
6-9 червня 2018 року в Києві на території Експоцентру України відбулась ювілейна ХХХ Міжнародна агропромислова виставка «АГРО-2018», у 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 фермерських 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 використання поновлюваних джерел енергії.
Ключові слова: ХХХ Міжнародна агропромислова виставка, АГРО-2018, сільськогосподарська техніка, рослинництво, тваринництво.
Механізація тваринництва.
Плакати про основне спрямування виставкового
заходу щодо державної підтримки ОСГ і фермерських
господарств у галузі тваринництва показані на рис. 26.

Рис. 26 – Державна підтримка домогосподарств і фермерів

У цьому контексті важливо зазначити, що на
виставці експонували технічні засоби, які можуть використовуватись на сімейних фермах, зокрема міні© Муха В., Постельга С., Смоляр В. 2018

трактори фірм «Ventrac» (США), «Ferrari» (Італія) тощо.
Вперше ТОВ «Марол Україна» представило комбікормовий цех «М-ROL 2000» для особистих селянських і
фермерських господарств за ціною 154 тис. грн.
Представники ПП «Торес-Н» демонстрували індивідуальні установки для доїння корів, кіз, овець виробництва фірми «Melasty» (Туреччина) (рис. 27). Мілк-таксі
для випоювання телят молоком фірми «Milkline»
(Італія),
лопата-відвал
ЛВН-2,5
виробництва
«Бердянського заводу сільгосптехніки», відвали, які
виготовляють ТОВ «Завод Кобзаренка», ТОВ
«Олександрійська машинобудівна група», напівпричіп
самоскидний НПС-1,0, який вперше експоновано ТДВ
«Брацлав» (рис. 28), – це лише неповний перелік представленої на виставці техніки, необхідної для функціонування сімейних ферм.
В експозиції виставки вагоме місце відведено
будівництву тваринницьких об’єктів. Вперше відома
вітчизняна фірма «Ферммаш» експонувала фрагмент
стіни корівника, обладнаної боковими вентиляційними
шторами (рис. 29). Сучасні проектні рішення корівниДив. початок статті у № 6 2018 р.
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ків представлені ТДВ «Брацлав». Фірмою вперше здійснена презентація будівельних рішень з легких металевих конструкцій серії «Mega Dome LP», призначених
для зведення корівників завширшки 15,24 м, 18,28 м,
21,36 м, 24,38 м і заввишки відповідно – 5,39 м, 5,88 м,
6,12 м, 6,88 м (рис. 30). Вперше на виставці було
представлене ТОВ «AMG», яке здійснює будівництво
та реконструкцію тваринницьких комплексів.

вальних виробів для швидкозбірних тваринницьких
будівель. Сучасні поліуретанові інновації у виробництві тепло- і гідроізоляційних матеріалів для корівників
запропонували лідери – польські фірми «Pruszynski» та
«Purinova».

Рис. 30 – Легкозбірний корівник

Рис. 27 – Експозиція ПП «Торес-Н»

Рис. 28 – Напівпричіп самоскидний НПС-1,0

Вперше ТОВ «Фрайт», з-поміж іншого, продемонструвало обладнання для утримання ВРХ. ПП «РостокАгро Х» і ТОВ «Лакта Люкс» пропонують широкий
спектр обладнання для ферм ВРХ. Вітчизняна фірма
ТОВ «Тріолакт» ефективно співпрацює з такими відомими європейськими фірмами як «Milkline», «Serap»
(Франція), «SCR» (Ізраїль). В інформаційних матеріалах широко представлене обладнання європейського
рівня фірми «Milkline» - це системи управління стадом,
доїльне обладнання, кормові станції, танки-охолоджувачі молока, засоби дезінфекції, фільтри для молока
тощо. Сучасний охолоджувач молока з безпосереднім
охолодженням місткістю 2000 л був представлений
фірмою «Serap». Великий асортимент охолоджувачів
молока, зокрема з рекуператорами тепла, із Європи
пропонує компанія «Техрос».
Продемонстровані в інформаційних матеріалах
доїльні роботи фірми «Bou Matic» (Голландія) відрізняються від інших роботизованих систем можливістю
під’єднання до дійок вимені одночасно двох доїльних
стаканів.
Сучасне обладнання для внесення підстилки, експоноване фірмою «Kuhn» (Німеччина), показано на
рис. 31.

Рис. 29 – Стіна корівника, обладнана боковими вентиляційними
шторами

Ряд вітчизняних фірм, а саме компанії «Надежный
ангар», «Оскар метал», «Агро Союз», «Агродар», ТДВ
«Об’єднання Дніпроенергобудпром», ТОВ «Тегрос»
запропонували широкий спектр ангарів та комплекту-
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Рис. 31 – Обладнання для внесення підстилки
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Індивідуальні та групові напувалки для ВРХ вперше
запропоновано ПрАТ «Київоблагрообладнання».
Групову напувалку для корів європейського рівня
демонструвала шведська фірма «DeLaval» (рис. 32).

ня. За даними розробників, використання фермерами
системи сприятиме збільшенню виробництва молока,
ефективному відтворенню поголів’я худоби та поліпшенню фізіологічного стану корів.

Рис. 34 – Обладнання для аеробного компостування органічних
відходів

Рис. 32 – Групова напувалка для корів

На виставці представлені окремі зразки систем
обладнання для створення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях. Фірма «Turbovent» пропонує осьові
вентилятори для корівників, фірма «Фабрика туманів»
– системи зволоження повітря у приміщенні.
ТОВ «СПД Петров» вперше запропоновано транспортери для видалення гною, тракторні причепи тощо
(рис. 33).

Рис. 35 – Візок для транспортування тварин

Уже традиційно сучасне лабораторне обладнання
вітчизняного і польського виробництва представила
фірма «ІКФ Сервіс» (рис. 36). Це аналізатори молока,
вологоміри, еструальні детектори, сканери тощо.

Рис. 33 – Експозиція ТОВ «СПД Петров»

ТОВ «Сяйвір» вперше представлено обладнання
для аеробного компостування органічних відходів
виробництва «IWK Metal-und Maschinenbau» (Австрія)
(рис. 34).
Візок для транспортування тварин вперше продемонстрований фірмою «Ваговимірювальні системи –
Пром» (рис. 35).
За даними інформаційних матеріалів виставки,
вперше американська компанія «Cargill» спільно з
ірландською комп’ютерною компанією «Cainthus» розробили електронну систему контролю годівлі корів,
відстеження температури тіла і поведінки тварин,
використовуючи метод індивідуального розпізнаван-

Рис. 36 – Експозиція фірми «ІКФ Сервіс»

ТОВ «Інвестлаб» представлено прилади німецького
та американського виробництва для оснащення лабораторій. Вперше ця фірма експонувала прилад для
визначення бактеріального обсіменіння молока
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«Charm Peel Plate». Новинкою також є аналізатор
молока «Master Pro Touch», оснащений програмним
забезпеченням, що дозволяє отримувати результати
аналізів молока, надруковані на принтері, а також в
електронній формі – через USB-порт на флеш карті.
Зразком потужного вітчизняного аграрного холдингу є ТОВ «УкрАгроКом», діяльність якого ґрунтується на впровадженні найновітніших технологій
виробництва продукції. У складі холдингу функціонує
племінний завод «Петриківське молоко». Управління
молочним комплексом здійснюють з використанням
програми «Dairy Plan». Загальна кількість ВРХ в господарстві - 3974 голів, з них 2074 корів. У м'ясному скотарстві України ефективною є компанія «Сквира Агро»,
яка займається розведенням ВРХ та експортом
молодняка.
Механізація виробництва кормів.
Спочатку зупинимось на техніці для заготівлі кормів, яка широко була представлена на виставці.
Вперше фірмою «Krone» (Німеччина) розроблено універсальний заготівельник пелет «Premos 5000».
Пелети із рослинної стеблової маси можуть використовуватись як корми (пелети з сіна та соломи), для
підстилки в тваринницьких приміщеннях, як паливо
(2,5 кг пелет із соломи замінюють 1 л рідкого палива).
Технічний засіб виконаний у мобільному та стаціонарному варіантах (рис. 37, 38). Технічні характеристики
«Premos 5000»: ширина захвату підбирача – 2,35 м;
діаметр пелет – 16 мм; продуктивність – до 5000
кг/год.

Фірма «SIP» (Словенія) представила дискові косарки, пальцьовий кондиціонер, який сприяє зменшенню
пошкодження трави під час скошування, вальцьові
плющилки, причіпні, фронтальні, комбіновані, роторні,
стрічкові перегортачі, валкоутворювачі, причіпні підбирачі.
ТОВ «Завод Кобзаренка» експонував прес-підбирач «MCHALE V660» продуктивністю 500 рулонів за
зміну (рис. 39).

Рис. 39 – Прес-підбирач «MCHALE V660»

Вперше ТОВ «Ковельсільмаш» експоновано
знаряддя для трамбування силосованої маси ТС-2,6
(рис. 40).

Рис. 40 – Знаряддя для трамбування силосованої маси ТС-2,6

ТОВ «AG-BAG Україна» демонструвало сучасні італійські прес-підбирачі для рулонів серії «Corsa» виробництва фірми «Mascar» (рис. 41).
Рис. 37 – Схема універсального мобільного заготівельника
пелет «Premos 5000»

Рис. 38 – Універсальний стаціонарний заготівельник пелет
«Premos 5000»
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Рис. 41 – Прес-підбирач для рулонів
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Що стосується новинок технічних засобів для переробки кормів, які вперше були представлені ТОВ
«Neuero Україна», слід відмітити обладнання німецького виробництва для приготування комбінованих концентрованих кормів у двох варіантах: перший – бункерного типу з молотковою дробаркою RVO (за ціною
4700 Є), другий – всмоктувального типу з молотковою
дробаркою RVS/RSI (за ціною 6300 Є) (рис. 42, 43).

Рис. 42 – Молоткова дробарка RVO

кормів в Україні відбувається поступове наповнення
ринку сучасною технікою як вітчизняного, так і закордонного виробництва для механізації виконання технологічних процесів.
Аннотация. 6-9 июня в Киеве на территории
Экспоцентра Украины состоялась юбилейная ХХХ
Международная агропромышленная выставка «АГРО2018», в рамках которой были проведены 12 специализированных
выставок,
в
том
числе:
«ЭкспоАгроТех»,
«АгроТранспортЛогистика»,
«Биотопливо», «НiTесhAGRO», «AGRO BUILD-EXPO»,
«ECO HOUSE», «Animal`EX 2018», «ЕквиСвит»,
«Organic»,
«Растениеводство
и
агрохимия»,
«Специализированная выставка решений для фермерских хозяйств и частных землевладельцев»,
«FishExpo», «Agro Auto Show» и «Первый украинский
Аукцион племенных животных». На выставке экспонировалась техника для растениеводства, животноводства и для использования возобновляемых источников энергии.
Summary. On June 6-9 in Kyiv, on the territory of the
Expocenter of Ukraine, the jubilee XXX International AgroIndustrial Exhibition «AGRO-2018» was held, within which
12 specialized exhibitions were held, including: «Expo
Agrotech»,
«AgroTransportLogistics»,
«Biofuel»,
«НiTесhAGRO», «AGRO BUILD-EXPO», «ECO IHOUSE»,
«AnimalEX 2018», «Ekvisvit», «Organic», «Plant growing
and agrochemicals», «Specialized exhibition of solutions
for farms and private landowners», «FishExpo», «Agro
Auto Show» and «The First Ukrainian Auction of Pedigree
Animals». Equipment for plant growing, animal husbandry
and for the use of renewable energy sources was exhibited.

Рис. 43 – Молоткова дробарка RVS/RSI

ТОВ «Марол Україна» вперше представило подрібнювач соломи продуктивністю 1000 кг/год за ціною
120 тис. грн.
Традиційно на виставці в широкому асортименті
представлені фермські комбайни, а саме фірм «Seko»
(Італія), «Trioliet» (Голландія), «BvL» (Німеччина) тощо.
Стаття надійшла до редакції 18 червня 2018 р.

Висновки. Виставка АГРО-2018 очікувано виявилася яскравим і знаковим для аграрного комплексу
України заходом, задаючи нові стандарти проведення
таких масштабних форумів у загальносвітовому розрізі.
Особлива увага приділяється новинкам сільськогосподарської техніки та устаткуванню, високопродуктивним породам свійських тварин, сучасним агротехнологіям для всіх галузей сільського господарства.
Огляд експозиції виставки засвідчив те, що в процесі розвитку галузей тваринництва і виробництва
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