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27 вересня відбулось вселення водних біоре-
сурсів у Київське водосховище, до якого було
випущено близько 15 тонн мальків риби. Остання
подібна акція зариблення водоймища на Київщині
проходила в 2011 році. Так, сьогодні у водойму
було випущено 600 тис. екз. коропа та рослиноїд-
них риб, а також близько 5 тис. екз. щуки.

У заході взяли участь перший заступник Міністра
аграрної політики та продовольства України Максим
Мартинюк, Голова Держрибагентства Ярослав Бєлов,
представники НААН, Держрибагентства і
Держекоінспекції, державних підприємств, громадсь-
кості та засобів масової інформації.

«На цей рік заплановано вселити понад 13 млн

екземплярів молоді риб, серед яких і червонокнижні.
Зариблення водойм України є важливою державною
політикою підтримки екосистеми, формування проми-
слових запасів риби та забезпечення продовольчої
потреби населення», - прокоментував Максим
Мартинюк.

Він додав, що масштаб і географію зариблення у
цьому році значно розширено – вселення водних біо-
ресурсів проводиться не тільки в межах регіону розта-
шування рибовідтворювальних заводів, а й у різних
областях України, таких як: Київська, Запорізька,
Миколаївська та Дніпропетровська.

Україна взяла участь у роботі 26-ої сесії Комітету
ФАО з сільського господарства в м. Рим (Італія),
направленої на вирішення глобальних проблем в
галузі сільського господарства, харчування та роз-
робки пропозицій щодо узгоджених дій держав-чле-
нів ФАО. Ключовими завданнями роботи 26-ої сесії
Комітету було визначено забезпечення сталого
виробництва продовольства та ведення сільського
господарства, адаптованого до умов змін клімату.

«Людство постало перед безпрецедентним подвійним
викликом: необхідність викорінення голоду і пом’якшення
наслідків зміни клімату на аграрне виробництво.
Підтримуючи Стратегію ФАО щодо зміни клімату, направ-
лену на стимулювання глобальних перетворень в підт-
римку сталого сільського господарства, Україна впровад-
жує національну Стратегію державної політики у сфері
адаптації до змін клімату на період до 2030 року», -
зазначила заступник Міністра аграрної політики та продо-
вольства України Олена Ковальова під час зустрічі з

Генеральним директором ФАО Жозе Граціану да Сілва в
рамках роботи 26-ої сесії Комітету.

Паном Жозе Граціану да Сілва підтримано напрями
діяльності Міністерства в рамках Рамкової програми спів-
робітництва між Україною та ФАО на 2016-2019 роки,
зокрема, розвиток органічного виробництва, земельна
реформа, підтримка малих та середніх виробників, а
також зусилля, направлені для забезпечення епізоотич-
ного та фітосанітарного благополуччя в рамках глобаль-
ної ініціативи попередження транскордонних і нових вини-
каючих загроз для сільського господарства і продоволь-
чих систем.

«Ефективне співробітництво з ФАО визначається
Україною як важливий чинник при формуванні як продо-
вольчої, так і зовнішньоекономічної стратегії розвитку
країни. Для розширення співпраці з міжнародною органі-
зацією у Мінагрополітики готуються пропозиції до проекту
Програми співробітництва ФАО з Україною на 2020-2023
роки», - резюмувала Олена Ковальова.

Станом на 28 вересня українські аграрії намоло-
тили 40,1 млн тонн зерна з площі 11,0 млн га (74%)
при врожайності 36,4 ц/га. З них зібрано:

- ранніх зернових та зернобобових – 34,3 млн тонн з
площі 9,9 млн га при врожайності 34,8 ц/га;

- кукурудзи – 5,3 млн тонн з площі 930 тис. га (20%)
при врожайності  57,3 ц/га;

- гречки – 104 тис. тонн з площі 83 тис. га (76%) при
врожайності 12,6 ц/га;

- проса – 65 тис. тонн з площі 41 тис. га (79%) при
врожайності 15,7 ц/га.

Продовжується збирання технічних культур, яких
намолочено:

- соняшника – 8,3 млн тонн з площі 3,8 млн га (64%)
при врожайності 21,6 ц/га;

- сої – 1,7 млн тонн з площі 697 тис. га (41%) при вро-
жайності 24,5 ц/га;

- ріпака – 2,7 млн тонн з площі 1,0 млн га при вро-
жайності 26,1 ц/га.

Цукрових буряків накопано 2,5 млн тонн з площі 52
тис. га (19%) при врожайності 482 ц/га.

Поряд зі збиранням урожаю проходить осіння посів-
на кампанія. Так, аграрії посіяли 3,3 млн га озимих зер-
нових культур (46%), при прогнозованій площі 7,2 млн
га. Крім того, озимого ріпака при прогнозованій площі
888 тис. га посіяно на 955 тис. га (108%).

М і н і с т е р с т в о  а г р а р н о ї  п о л і т и к и  т а  п р о д о в о л ь с т в а
У к р а ї н и :  
–  У р о ж а й - 2 0 1 8 :  А г р а р і ї  з і б р а л и  п о н а д  4 0  м л н  т о н н
з е р н а ;
–  « П о гл и б л е н н я  с п і в п р а ц і  м і ж  М і н а г р о п ол і т и к и  т а  Ф А О
с п р и я т и м е  д о с я г н е н н ю  гл о б а л ь н и х  ц і л е й  с т а л о г о  
р о з в и т к у  2 0 3 0 » ,  -  Ол е н а  К о в а л ь о в а ;
–  В п е р ш е  з а  7  р о к і в  в і д бул о с я  з а р и б л е н н я  К и ї в с ь к о г о
в о д о с х о в и щ а .

Прес-служба Мінагрополітики України

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

Суть проблеми. У багатьох регіонах України
існують старі, низькопродуктивні, недоглянуті сади. У
таких садах плоди стають дрібними і пошкоджуються
шкідниками та хворобами, а деякі  дерева вже не пло-
доносять. Недоглянуті сади є розсадниками шкідли-
вих патогенів, плісняви, грибків, комах тощо, які
можуть пошкоджувати здорові дерева в молодих пло-
доносних садах. 

Під старими садами зайняті сотні тисяч гектарів
родючих ґрунтів, які використовуються неефективно.
Тому актуальним завданням, спрямованим на підви-
щення ефективності використання таких ґрунтів, є їх
рекультивація, основним елементом якої є розкорчо-
вування садів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Видалення пнів може проводитися одним з таких спо-
собів [1, 2]: механічним корчуванням різними машина-
ми, знаряддями і пристроями; корчуванням вибухо-
вим методом; випалюванням пнів; руйнуванням пнів
хімічними розчинами і нанесенням грибків, які викли-
кають гниття деревини; ручним способом. Ці способи
різняться між собою за виробничою ефективністю,
впливом на структуру орного горизонту ґрунту та еко-
логію застосовуваними машинами та допоміжними
препаратами тощо.

Ручний метод є дуже трудомістким і потребує знач-
них затрат часу на  підкопування, обрубування коренів
і витягування пнів діаметром до 20 см [4]. Метод спа-
лювання наземної маси чагарникової рослинності і
пнів вимагає значних витрат палива, негативно впли-
ває на навколишнє середовище і є дуже пожежоне-
безпечним заходом [5]. Біологічний спосіб знищення
пнів нанесенням грибків характеризується простотою
виконання, екологічною чистотою руйнування пня,
однак, є низько продуктивним, бо на видалення одно-
го пня потрібно до трьох років [3]. Хімічний спосіб
видалення пнів має ряд істотних недоліків, які обме-
жують його використання: значна тривалість процесу
гниття пня; велика витрата хімічних препаратів; висока
вартість обробки, негативний вплив на ґрунт та навко-
лишнє середовище тощо [6]. Корчування пнів вибухів-

кою має обмежене застосування з огляду на специфі-
ку виконання заходів, підвищену небезпеку для людей
та відсутність спеціальних служб для виконання таких
робіт. Отже, враховуючи викладене вище, можна
стверджувати, що на сьогодні основним способом
видалення пнів є механічний.

Мета статті. Розглянути різні типи тракторних под-
рібнювальних та корчувальних пристроїв, відмінних за
принципом дії, конструкцією, типом робочих органів,
застосовуваними енергетичними засобами тощо.

Виклад основного матеріалу. Зараз застосо-
вують різні способи механічного видалення пнів, а
саме: подрібнення, вичісування, вертикальне вида-
лення, видалення викручуванням, вирізання пнів, вер-
тикальне видалення із застосуванням вібраторів та
віброударних пристосувань. 

Вичісують пні із землі корчувачами (рис. 1).
Робочим органом корчувача є відвал зі спеціальними
вигнутими зубами. Відвал може бути змонтований на
рамі штовхача за двома схемами: жорсткою, неспро-
можною повертатися у вертикальній площині, і гнуч-
кою, яка має можливість повороту щодо рами у верти-
кальній площині за допомогою двох гідроциліндрів.

Корчувач із жорсткою схемою кріплення відвалу
здійснює видалення пнів методом їх виштовхування з
грунту під дією тягового зусилля трактора. Корчувач із
відвалом з гнучкою схемою кріплення дозволяє прово-

Машини та обладнання для видалення пнів 

УДК 631.311.7
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Рис. 1 – Бульдозер-корчувач пнів

Думич В., завідувач лабораторії, Мазурак М., завідувач лабораторії (Львівська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)
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дити корчування пнів не тільки тяговим зусиллям трак-
тора, але і підйомом штовхальної рами, внаслідок
повороту відвалу у вертикальній площині. 

На світовому ринку представленні бульдозери-кор-
чувачі моделей SHEHWA SD8B, SD8N, Caterpillar D8R,
Komatsu D155A, SHANTUI SD32, КТ-01, МП-18-6 МП-
19-3 тощо.

Цей спосіб корчування є найбільш продуктивний, а
технічні засоби, які використовуються при цьому, від-
різняються простотою конструкції. Проте вагомими
недоліками бульдозерів-корчувачів є порівняно неве-
лике штовхальне зусилля, яке не дає змоги за один
прийом корчувати великі пні. Адже для викорчовуван-
ня пнів діаметром 0,3-0,5 м необхідно штовхальне
зусилля 100-250 кН., пні діаметром до 0,3 м можна
викорчувати за один-два прийоми, попередньо обрі-
завши зубами бокові корені з одного боку, а пні діа-
метром до 0,4 м видаляють за декілька прийомів,
попередньо обрізавши бокові корені з двох або трьох
боків. Під час корчування пнів діаметром більше 0,4 м
необхідно попередньо обрізати бокові корені, підкопа-
ти пень зубами знизу та, використовуючи вертикальну
підйомну силу відвалу, видалити його з ґрунту [7]. 

Під час корчування пнів методом вичісування відбу-
вається значне руйнування ґрунтового покриву, перемі-
шування його горизонтів, збіднення гумусного шару. З
кожного гектара виносять від 1,0 до 1,5 тис. м3 ґрунту [7]. 

Для корчування пнів плодових дерев діаметром до
35 см і глибокого розпушування ґрунту в садівничих
господарствах застосовується корчувач моделі Сікач
(рис. 2 а), робочими органами якого є розміщені під
кутом до вертикалі лемеші з шарнірно прикріпленими
до них пластинами. На ринку також представлені
машини подібної конструкції моделі КП-2 (рис. 2 б).
Корчувач моделі Сікач агрегатується з тракторами
класу 3-5. Ширина захвату – до 1,2 м. Глибина обро-
бітку – до 60 см [8].

Перевагами застосування корчувача Сікач порівня-
но з бульдозерами-корувачами є: зменшення руйнівно-
го впливу на ґрунт через меншу кількість маневрів для
видалення пнів; зниження енергомісткості процесу
завдяки застосуванню тракторів класу 3-5 (наприклад,
Т-150 для інтенсивного саду і К-700 для екстенсивного
саду); відділення ґрунту від кореневої системи плодово-
го дерева, що виключає операцію оббивання коренів.

У випадку вертикального видалення пень з корін-
ням витягують з ґрунту прикладеним до нього статич-
ним вертикальним зусиллям. Цей спосіб застосовують
під час видалення одиночних, товстомірних пнів. Такий
спосіб реалізовується гусеничним екскаватором з

навішеним на його стрілу вилковим корчувачем (рис. 3
а) [9], який представляє собою зігнуту вилку з декілько-
ма зубами (рис. 3 б) або зігнуту вилку з зубами, підко-
пувальною лопатою і розколювальним механізмом
(рис. 3 в) чи спеціальний робочий орган, який здійснює
корчування пнів, струшування з них ґрунту (рис. 3 г).  

Для вертикального видалення пнів застосовується
також корчувач моделі Grip N Rip (рис. 4). Це навісне
обладнання, яке монтується на навантажувач і здатне
корчувати пні і дерева діаметром до 25 см, а також
чагарник з великою швидкістю і без зайвих зусиль [10].

Корчувач моделі  Grip N Rip складається із захвата-
затискача та скоби-підкопувача, яка може повертати-
ся на опорах, встановлених на стінках рами. Скоба-
підкопувач приводиться в рух двома гідроциліндрами.
Таке конструкційно-компонувальне рішення облад-
нання забезпечує так зване “чисте” корчування, під
час якого одночасно обхоплюється стовбур або пень
дерева і підкопується верхня коренева система. 

Рис. 2 – Задньонавісні корчувачі моделі Сікач (а) та КП-2 (б)

а) б)

а – екскаватор з вилковим корчувачем; 
б - зігнута вилка з декількома зубами; в - зігнута вилка з зуба-
ми, підкопувальною лопатою і розколювальним механізмом; 

г - спеціальний робочий орган, який здійснює корчування пнів,
струшування з них ґрунту 

Рис. 3 – Гусеничний екскаватор з вилковим корчувачем

в) г)

Рис. 4 – Агрегат для вертикального видалення пнів моделі 
Grip N Rip

(а) (б)
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Подрібнювачі пнів циліндричні (рис. 5 а) монтують-
ся на триточкову навісну систему трактора і приво-
дяться в дію від ВВП. Вони здатні проводити подріб-
нення і видалення з ґрунту пнів діометром до 850 мм.

Принцип дії полягає у викорчовуванні основного
стовбура, підрізавши кореневу систему. Робочий
орган подрібнювача складається з пустотілого цилінд-
ра з розташованими на ньому спіралями гвинтової
форми та прикріпленими до нижньої крокви сталеви-
ми ножами, які, обертаючись навколо стовбура підрі-
зають землю і коріння, після чого останній легко витя-
гається робочим органом з ґрунту і видаляється  з
циліндра за допомогою гідравлічного поршня. 

Нідерландська компанія «R-TOP» розробила
модель гідравлічного подрібнювача пнів R-TOP
STUMPSCRAPER (рис. 5 б), який встановлюється на
стрілу екскаватора і працює за принципом величезно-
го свердла. Діаметр фрези-бура варіюється від 30 см
до 1 метра. Завдяки низькій швидкості свердління
тріска, яка утворюється, не розлітається на всі боки, а
збирається акуратно в бункер. Подрібнювачі пнів R-
TOP здатні висвердлювати отвір на глибину 0,7 м, для
найпотужнішої моделі глибина становить 0,9 м [11] . 

До недоліків цього способу відноситься інтенсивне
зношування різальних зубів і, практично, неможли-
вість роботи на кам'янистих ґрунтах. На місці видале-
ного пня утворюється яма значних розмірів.

Ці ж виробники, а також фірма «JCB» пропонують
бури-подрібнювачі пнів (рис. 6). Бур встановлюється в
нижній частині подрібнювача і призначений для роз-
щеплення пнів, залишаючи дрібні частини деревини в
грунті. Бур складається із свердла, яке просвердлює
пень по центру, і двох лез, які підрізають пень і коріння.
Робочий орган подрібнювача обертається на низькій
швидкості, що знижує знос і витрати, а також підвищує
безпеку, адже тріска не летить на всі боки, а повільно
піднімається на поверхню і акуратною купкою уклада-
ється навколо ям. Устаткування (бур і циліндр) є взає-
мозамінним і поставляється за запитом споживачів.

На сьогоднішній день найтехнологічнішим методом
видалення пня є його подрібнення пнеподрібнюваль-
ною машиною. Машина подрібнює пні на глибину
понад 30 см, залишаючи після себе тільки тріску,
стружку і кору. Машини добре справляються з подріб-
ненням свіжих пеньків, викорчовування яких іншими
способами потребує значних затрат енергії та коштів,
адже коріння ще міцно тримається в ґрунті. 

Після подрібнення на місці пня залишається дерев-
на стружка, перемішана з землею, що є органічним
добривом. Подрібнювальні машини виконують техно-
логічний процес з досить високою точністю, що гаран-
тує збереження підземних комунікацій. Застосування
подрібнювачів пнів має цілий ряд переваг порівняно з
корчуванням, а саме: виключає наявність великої ями;
виключає пошкодження коренів дерев, які ростуть
поблизу; не має обмежень по діаметру пня; передба-
чає видалення виключно пня і не псує ландшафт.

Пнеподрібнювальні машини оснащені дисковою
фрезою, яка складається з обертового диска із закріп-
леними на ньому різцями. Різці мають твердосплавні
напайки, які забезпечують збереження заточування
зуба за тривалого контакту з землею і піском. 

На світовому ринку представленні різні типи пне-
подрібнювачів з
дисковою фре-
зою: професійний
п о д р і б н ю в а ч
Husqvarna SG-13
(рис. 7 а) має
невеликі розміри і
дозволяє видаля-
ти пні навіть на
обмежених пло-
щах, він оснаще-
ний потужним
двигуном і фре-
зою з твердос-
плавними зубця-
ми; професійний
подрібнювач Laski
F-500 Н (рис. 7 б)
– колісний само-
хідний, відріз-
няється високою
потужністю і про-
дуктивністю і
здатний подріб-
нювати пні вели-
ких діаметрів,
включаючи і пні
твердих порід
дерева, які висту-
пають над поверх-
нею землі на
висоту більше 440
мм і до 380 мм
нижче рівня ґрун-
ту; гусеничний
п о д р і б н ю в а ч
LASKI Predator
P75R (рис. 7 в) – здатний подрібнювати пні на глибину до
68 см тощо [12].

Рис. 5 – Подрібнювачі пнів Ferri Rotor Speedy (а) та R-TOP
STUMPSCRAPER (б)

а) б)

Рис. 6 – Бури-подрібнювачі пнів

а)

б)

в)

Рис. 7 – Пнеподрібнювачі з дисковою
фрезою
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Фірми-виробники техніки також пропонують навісні
пнеподрібнювачі з дисковою фрезою моделей
XYLOCROK (RABAUD), Castor 72 TPS (GANDINI), Kastor
(SEPPI M), ST (FSI) (рис. 8 а), які агрегатуються з трак-
торами тягових класів 0,6-2,0 або навішуються на стрі-
лу навантажувачів (рис. 8 б), екскаваторів тощо. Вони
монтуються на спеціальній знімній рамі, яка прикріп-
люється до трактора. Тримальна рама має захисні
кожухи з боків для запобігання розкиданню тирси і
стружки. Верхня частина установки захищена метале-
вою кришкою відповідно до вимог з техніки безпеки.
Угорі є гідравлічний циліндр, завдяки якому здій-
снюється переміщення агрегата по вертикалі. Для
додаткової жорсткості конструкції до рами кріпляться
спеціальні висувні стійки. Ці опори можуть адаптувати-
ся до типу місцевості, їх установлюють вручну.

Подрібнювач може рухатися як по горизонталі, так і
по вертикалі. Підбором найбільш вигідного кута дося-
гається ефективне подрібнення пня. Основним под-
рібнювальним органом є спеціальний обертовий диск,
який має безліч загострених зубців (рис. 8 в).

Компанією «LST-group» розроблені та виготовлені
спеціальні навісні екскаваторні фрези для видалення
пнів методом подрібнення. Фрези застосовуються на
екскаваторах масою від 2,0 до 15,0 т. Серія SC-W
представлена двома моделями – SC 15-W (рис. 9 а)
(застосовується на екскаваторах масою 2,0-8,0 т) і SC
30-W (для на екскаваторів 8,0-15,0 т).

Спеціальні різці та уповільнена передача дозво-
ляють фрезі справлятися з пнями різної складності за

короткий час. Барабан для корчування пнів діаметром
388 мм монтується на ліву частину вихідного вала, а на
правій - захисний барабан без різців. За необхідності
можна провести заміну різального барабана і викори-
стати фрезу для подрібнення бетону і каміння.

Підприємство ТОВ “Дорелектромаш” виготовляє
машину фрезерну ДЕМ-121 (рис. 9 б) для подрібнення
і фрезерування пнів і коріння листяних і хвойних порід
дерев. Подрібнений і розшарований матеріал за
короткий проміжок часу розкладається і перетво-
рюється в корисну органічну суміш. Агрегатується
машина з тракторами середньої потужності, оснаще-
ними ходозменшувачами. Ширина фрезерування ста-
новить 40 см, глибина обробітку - 6-9 см [13]. 

Останнім часом в Україні широко пропагується, а
подекуди і застосовується новий метод розкорчову-
вання старих садів – метод мульчування. Для реаліза-
ції цього методу застосовуються лісові мульчатори, які
за два проходи підготовлять нерозкорчовані площі для
сівби сільгоспкультур. Під час першого проходу муль-
чер валить та подрібнює на тріску дерева діаметром
до 25-30 см, а також кущі та гілки та інші деревні
залишки. 

Під час другого проходу фреза мульчатора заглиб-
люється на 20-25 см і більше, залежно від типу ґрунту,
і подрібнює пні і коріння, перемішуючи всю тріску з
шаром грунту. На цьому етапі проходить попереднє
вирівнювання та прикочування котком. Суцільна
обробка виключає можливість залишення пнів на всю
робочу глибину. Після другого проходу мульчера
достатньо вирівняти поле бороною і можна приступа-
ти до сівби або садіння будь-яких культур. Тріски, які
залишаються в шарі ґрунту, через рік-два розкла-
даються в органічне добриво.

Для виконання цих операцій застосовуються муль-
чатори моделей RFL700 (AHWI) (рис. 10 а), MIDISOIL
DT (SEPPI M) (рис. 10 б) тощо, які агрегатуються з
тракторами потужністю 120-180 к.с. За ширини захва-
ту 2-2,3 м ці агрегати за зміну здатні повністю підготу-
вати ділянку площею 2-2,2 га для вирощування сіль-
госпкультур.  

Багатофункціональний мульчатор MIDISOIL DT
виробництва фірми «SEPPI M» оснащений новою
системою передачі, завдяки якій суттєво спрощується
його робота: фрезерування ґрунту на глибину до 25
см, підрібнення каміння мінімального діаметра 25 см і
різання деревини мінімального діаметра 25 см.

а) б) в)

Рис. 8 – Навісні пнеподрібнювачі з дисковою фрезою в агрегаті з трактором (а), навантажувачем (б) та їхній робочий орган (в)

а) б)

Рис. 9 – Фрезні машини для подрібнення пнів моделей SC 15-W
(а) та ДЕМ-121 (б)
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Інноваційна двошвидкісна коробка передач, так зва-
ний редуктор 2SPEED ™, дозволяє збільшити кількість
обертів фрезерного барабана для подрібнення дере-
вини та знизити кількість обертів під час дроблення
каменів і фрезерування ґрунту. Така конструкція
редуктора 2SPEED ™  забезпечує підвищений крутний
момент, що означає найкращий ступінь обробки як під
час подрібнення деревини (швидкий хід), так і в проце-
сі дроблення каменів і ґрунту (повільний хід) [14]. 

Основна передача MIDISOIL DT у двошвидкісному
виконанні 2SPEED ™ і система шестерень оснащені
вбудованою системою охолодження, яка вмикається
блоком управління, встановленим у кабіні трактора.
Безперервний контроль температури здійснюється
через дисплей. Тож, виключається небезпека перегрі-
вання під час тривалої обробки каміння і ґрунту.
Додатковим заходом безпеки є обмежувач крутного
моменту, вбудований у систему трансмісії. Мульчатор
оснащується ротором з подовженими різцетримача-
ми та різцями зі вставками з карбід-вольфрамового
сплаву або інших тугоплавких металів (рис. 10 в).

На ринку також представлені лісові мульчери
виробництва різних фірми, які можуть проводити под-
рібнення пнів діаметром до 1 м і фрезерувати грунт на
глибину до 50 см.

Висновки. На ринку техніки представлено машини
для видалення пнів з різними типами робочих органів.
Упровадження таких машин дозволить зменшити
затрати на рекультивацію та підвищити ефективність
використання земель, зайнятих під старими недогля-
нутими садами. 
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Аннотация. Главной и наиболее энерго- и тру-
доемкой операцией при расчистке площадей после
вырубок и срезания деревьев в садах является корче-
вание пней. Удаление пней можно проводить
несколькими методами, которые имеют свои недо-
статки и преимущества, однако на сегодня наиболее
применяемыми являются механические способы –
измельчение, вычесывание, вертикальное удаление,
удаление выкручиванием, вырезание пней и тому
подобное.

В настоящее время для механического удаления
пней применяются различные типы тракторных
измельчающих и корчевальных устройств, отличаю-
щихся по принципу действия, конструкции, типу рабо-
чих органов и применяемых энергетических средств.

Summary. The main and most energy-consuming
operation during clearing of areas after felling and cutting
trees in the gardens is the sting of stumps. The removal of
stumps can be done by several methods, which have their
disadvantages and advantages, but today the most used
are mechanical methods – grinding, scraping, vertical
removal, removal of screwdriving, cutting of stumps, etc.

Currently, different types of tractor subterranean and
corrosion devices are used for mechanical removal of
stumps, different in terms of operation, structure, type of
working bodies, used energy resources, etc.

а) б) в)

Рис. 10 – Мульчатори моделей RFL700 (а) і MIDISOIL DT (б) та
ротор мульчатора (в)

Стаття надійшла до редакції 20 серпня 2018 р.
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Вступ. Від розвитку аграрного сектора України
значною мірою залежать економічна й політична ста-
більність держави та матеріальний добробут її грома-
дян. Тваринництво є основною галуззю сільського гос-
подарства і має не тільки виробниче, а й соціальне
значення як для економіки окремого регіону, так і для
економіки всієї країни. Його функціональне призна-
чення полягає в забезпеченні населення такими вида-
ми продуктів харчування як молоко, різні види м'яса,
яйця, а переробної промисловості – сировиною.
Упродовж останніх років спостерігаються негативні
тенденції в розвитку галузі тваринництва. Перш за все,
це пов’язано з відсутністю ефективної і системної дер-
жавної підтримки аграрних виробників [1]. 

Негативні тенденції, які простежувалися наприкінці
80-х років минулого століття в галузі тваринництва,
відзначалися, передусім, скороченням поголів'я худо-
би та птиці у сільськогосподарських підприємствах,
поступовому уповільненні впливу інтенсивних чинників
на темпи росту виробництва тваринницької продукції.

На початку 90-х років минулого століття в агропро-
мисловому комплексі України почалися радикальні
економічні перетворення – ліквідовано державну цент-
ралізовану систему управління, відбулася лібераліза-
ція цінової політики, що призвело до різкого диспари-
тету цін на сільськогосподарську і промислову продук-
цію, фактично припинилася державна підтримка села.
Тваринництво перетворилося на збиткову галузь,
якою стало невигідно займатися. Дестабілізувальні
процеси в галузі прийняли обвальний характер, унас-
лідок чого в усіх без виключення типах тваринницьких
господарств погіршилися результати їхньої госпо-
дарської діяльності.

Тваринництво охоплює низку підгалузей, основни-
ми з яких є скотарство, свинарство, вівчарство, птахів-
ництво.

На жаль, протягом останнього періоду в Україні від-
бувається катастрофічне зменшення поголів'я продук-
тивної худоби.

Галузь, яка розвивається успішно останнім часом –
це птахівництво. Вона зберігає значні потенційні мож-
ливості для відновлення і розвитку, що дозволяє
забезпечити виробництво в обсягах, які відповідають

потребам населення.
Серед галузей тваринництва найбільших втрат

зазнало вівчарство. Його кількісний і якісний потенціал
істотно підірваний, мала місце масова ліквідація вів-
чарських ферм у суспільному секторі, а матеріально-
технічна база ферм, яка залишилися, відкинута на
декілька десятиліть назад [2]. Такий стан вівчарства
обумовлений, перш за все, стрімким зниженням цін на
вовну, що зменшило зацікавленість виробників у її
виробництві [3].

Аналіз останніх досліджень. Проблемі розвитку
та функціонування тваринницької галузі присвячені
наукові дослідження вітчизняних вчених: С. П. Азізова;
В. І. Аранчій; В. І.  Бойка; С. В. Коляденко; А. В.
Мазуренка; В. Я. Месель-Веселяка; П. Т. Саблука; І. В.
Ксьонжик; О. О. Кутаса. Проте, незважаючи на
наявність значної кількості наукових праць з цього
напрямку, питання становлення і розвитку тварин-
ницької галузі, особливо на регіональному рівні, не
втрачають своєї актуальності.

Метою дослідження є аналіз сучасного стану роз-
витку галузі тваринництва у Вінницькій області, визна-
чення позитивних та негативних тенденцій, які відбу-
ваються у галузі. 

Методика досліджень. Об’єктом дослідження є
процеси розвитку галузі тваринництва у Вінницькій
області. Під час дослідження були використані такі
методи: порівняння – для співставлення результатів,
статистико-економічний – для діагностики процесів
розвитку галузі тваринництва.

Результати дослідження. Ситуація, яка склалася
в галузі тваринництва, пов’язана з тим, що у ринкових
умовах сільськогосподарським товаровиробникам
невигідно займатися такою фінансово- та матеріало-
місткою галуззю. Зміна економічних відносин між
виробниками аграрної сфери та переробними підпри-
ємствами, недосконала система ціноутворення й
збуту продукції тваринництва, невідповідні механізми
постачання кормів і забезпечення ними та іншими
необхідними ресурсами, відсутність системного під-
ходу в державній підтримці призвели до того, що собі-
вартість продукції цієї сфери почала значно перевищу-
вала її реалізаційну ціну, внаслідок чого тваринники

© Палапа Н., Гончар С., 2018
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змушені були вдатися до значного скорочення чисель-
ності поголів’я [4].

Для Вінницької області характерним є домінування
галузей агропромислового комплексу на базі потуж-
ного сільського господарства та помірна забезпече-
ність промисловими об’єктами. За рівнем розвитку
агропромислового комплексу Вінницька область зай-
має провідне місце в державі [1].

Розглянемо основні тенденції зміни показників
поголів’я худоби та птиці у Вінницькій області протя-
гом 1990 –2016 рр. (рис.1, 2) [5].

Аналізуючи дані, зазначені на рис.1, 2, слід відміти-
ти, що останніми роками спостерігаємо чітку тенден-
цію до зменшення поголів’я ВРХ, зокрема корів.
Найбільше поголів’я корів у господарствах населення
було у 2010 р. – 80,3%, після чого у цій категорії госпо-
дарств їхня кількість зменшується, а в сільськогоспо-
дарських підприємствах намітилася тенденція до зро-
стання їхнього поголів’я.

Максимальна кількість свиней у сільськогоспо-
дарських підприємствах була у 1990 р. – 70,2 %, проте
станом на 2016 р. у цих підприємствах їхня кількість
зменшилася до 28%, натомість у господарствах насе-
лення їх стало 72%, що вказує на те, що основним
виробником і постачальником м’яса свинини стали
господарства населення.  

За загальною кількістю овець і кіз першість три-
мають господарства населення. Починаючи з 1990 р.

їхній відсоток у цій категорії господарств постійно зро-
стає і станом на 2016 р. склав 88,5 %.

Після 2010 р. починають активно розвиватися сіль-
ськогосподарські підприємства з виробництва м’яса
птиці і тільки за 5 років (2010–2015 рр.) у цих госпо-
дарствах поголів’я птиці зросло майже на 48 %. 

Висновки. Отже, проведені узагальнення та аналіз
статистичних матеріалів щодо розвитку тваринництва
у Вінницькій обл. показали, що основна кількість пого-
лів’я великої рогатої худоби (зокрема корів), свиней,
овець та кіз утримується в господарствах населення,
за виключенням птиці, коли після 2010 р. максимальна
її кількість стала утримуватися у сільськогосподарсь-
ких підприємствах, що свідчить про розвиток цього
напрямку діяльності. 

Головним у розвитку тваринництва області має
бути подальше підвищення його економічної ефектив-
ності. Для кожної галузі тваринництва повинна бути
розроблена комплексна програма його виходу із кри-
зової ситуації залежно від стану її економіки, значення
для продовольчого забезпечення населення, кількості
необхідних дотацій, ефективності капітальних вкла-
день, зоо-, інженерноветеринарних і агротехнічних
заходів та природно-екологічних умов. 

Удосконалення розвитку вітчизняного тваринницт-
ва та Вінницької області, зокрема, має проводитися за
трьома напрямами, які передбачають:

– прискорене нарощування поголів'я худоби і птиці,
особливо маточного; забезпечення розширеного від-
творення стада в господарствах усіх форм власності і
господарювання; підвищення генетичного потенціалу
продуктивності худоби та птиці; встановлення не
менше ніж на 3–5 років на тваринницьку сировину, яка
надходить на переробні підприємства, закупівельних
цін, які б відшкодовували сільськогосподарським
товаровиробникам витрати і сприяли одержанню при-
бутків; розширення кооперації між господарствами
різних форм власності у нарощуванні продукції тва-
ринництва, коли від господарств населення збіль-
шиться надходження молодняка великої рогатої худо-
би у сільськогосподарські підприємства, а від останніх
– молодняка свиней сільським мешканцям; 

– реструктуризацію кормової бази поліпшенням
польового і лукопасовищного кормовиробництва,
збільшенням виробництва повноцінних комбікормів з
урахуванням вікових і статевих груп тварин; розши-
ренням площ культурних пасовищ; доведенням до
нормативної потреби використання кормів необхідної
структури у розрахунку на одну голову худоби і птиці;
наданням сільськогосподарськими підприємствами
допомоги господарствам населення для забезпечен-
ня худоби кормами, особливо грубими; 

– упровадження інтенсивних технологій утримання
худоби та птиці і застосування найбільш досконалої
механізації виробничих процесів на тваринницьких
фермах і комплексах; розширення переробки тварин-
ницької сировини в господарствах її виробників;
надання сільськогосподарським виробникам допомо-
ги з боку держави щодо переведення тваринництва на
промислову основу, організації переробки продукції і її
збуту. 

Для вирішення питання ефективного розвитку тва-
ринництво потребує значної фінансової підтримки, яка

Рис. 1– Динаміка поголів’я тварин у сільськогосподарських під-
приємствах Вінницької області,  %

(розраховано за даними Державної служби статистики у
Вінницькій обл.)

Рис. 2 – Динаміка поголів’я тварин в господарствах населення 
Вінницької області,  %

(розраховано за даними Державної служби статистики у
Вінницькій обл.)
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в Україні значно нижча порівняно з країнами з розви-
неним сільським господарством. 
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Аннотация. Рассмотрена проблема развития
основных отраслей животноводства Винницкой обла-

сти, таких скотоводство, свиноводство и птицевод-
ство. Приведена динамика (1990-2016 гг.) поголовья
крупного рогатого скота, (в частности коров), свиней,
птицы, а также овец и коз в разрезе сельскохозяй-
ственных предприятий и хозяйств населения, что сви-
детельствует о значительном уменьшении поголовья
этих животных по сравнению с 1990 г.., в отличие от
отрасли птицеводства. По результатам оценки разви-
тия отраслей животноводства Винницкой области
обозначены проблемы, связанные с ведением живот-
новодства в целом, исследованы основные причины
их возникновения. Освещена роль государства в
регулировании процессов, происходящих в отрасли.

Summary. The problem of development of the main
livestock industries of the Vinnytsia region, such as cattle
breeding, pig farming and poultry farming, is considered.
The dynamics (1990-2016) of cattle, in particular, cows,
pigs, poultry, as well as sheep and goats in the context of
agricultural enterprises and households, which indicates
a significant decrease in the number of these animals
compared to 1990, unlike the poultry industry is given.
According to the results of the evaluation of the develop-
ment of livestock industries in the Vinnytsya region, prob-
lems related to livestock farming in general were outlined,
the main causes of their occurrence were investigated.
The role of the state in the regulation of the processes
taking place in the industry is highlighted.

Стаття надійшла до редакції 29 серпня 2018 р.

Вступ. Для утримання  сільськогосподарської птиці
потрібно створити сприятливі мікрокліматичні умови,
що є запорукою їхньої високої продуктивності. Повітря
пташника повинно очищатись від шкідливих газів,
пилу, нагріватись або охолоджуватись, за потреби
зволожуватись. Сучасні, європейського рівня, ком-
плекти обладнання для створення й автоматичного
підтримання оптимального мікроклімату в птахівничих
приміщеннях призначені для забезпечення потрібного

повітрообміну і створення необхідних температурних
умов у будівлі з автоматичним регулюванням. В євро-
пейських країнах з розвиненим птахівництвом розроб-
лено високоефективні системи створення мікрокліма-
ту в будівлях для утримання птиці. Це, як правило,
високоякісні електронні системи з визначення основ-
них показників, які характеризують мікроклімат у
пташнику з їх реєстрацією у комп’ютері, забезпечують
функціонування системи відповідно до заданої про-

На шляху створення сучасних господарств 
для утримання к урей

УДК 636.5/.6

У статті наведені результати досліджень показників мікроклімату на експериментальній базі ТОВ «ВО
ТЕХНА». У сучасновлаштованому господарстві утримують 24 тис. голів курей-несучок. Базовим способом утри-
мання поголів’я обрано підлоговий, що відповідає європейським тенденціям з утримання сільськогосподарсь-
кої птиці. Вітчизняне обладнання ТОВ «ВО ТЕХНА» характеризується високим технічним та технологічним рівнем
і сприяє створенню комфортних мікрокліматичних умов, наближених до природних для утримання курей-несу-
чок. Інноваційність системи створення мікроклімату в господарстві підтверджується можливістю синхронізова-
ного функціонування комп’ютеризованої системи на різних поверхах, практично в автономному режимі.

Ключові слова: господарство, кури-несучки, обладнання для створення мікроклімату, підлоговий спосіб
утримання птиці, показники мікроклімату, сільськогосподарська птиця. 
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грами з можливістю контролювання і регулювання
показників мікроклімату і внесення необхідних змін в
умовах експлуатації обладнання. Під час створення
систем з оцінювання, контролю і регулювання мікро-
клімату використано найсучасніші технології в галузі
електроніки, комп’ютерної техніки, засобів зв’язку
тощо [1, 2, 3, 4]. 

Згідно з Директивою ЄС 99/74 від 19 липня 1999
року у країнах Європейського Союзу було припинено
використання кліткових батарей традиційної конструк-
ції для утримання яєчних курей, починаючи з 1 січня
2012 року. Одною з тенденцій у розробленні й упро-
вадженні обладнання в країнах Західної Європи є виго-
товлення систем, які створюють умови для вільного
утримання курей-несучок на ярусах за їх каскадного
розміщення з влаштованими місцями для знесення
яєць, що є практичним різновидом підлогової системи
утримання птиці. Це максимально наближує умови
утримання курей до природних [5]. За даними науко-
вих повідомлень [6], у країнах ЄС переважають підло-
говий та каскадний способи утримання птиці, отже, і
обладнання розробляють відповідне. Приміром, фірма
«Bro Margo» (Польща) у своїй виробничій діяльності
перевагу надає обладнанню для каскадного утримання
курей. Високоефективне обладнання для такого утри-
мання курей пропонує на ринку техніки для птахівницт-
ва голландська фірма «Van Gent». Турецька фірма
«Alfan» виготовляє обладнання для підлогового утри-
мання курей. Відома польська фірма «Wesstron» поста-
чає на європейський ринок обладнання для підлогово-
го утримання курей з місцями для знесення яєць.

Серед вітчизняних підприємств з виготовлення
технічних засобів для птахівництва ефективним конку-
рентоспроможним обладнанням відзначається ряд
фірм, зокрема ТОВ «ВО ТЕХНА».

Мета досліджень – визначення показників мікро-
клімату в приміщенні сучасного господарства для
утриманням курей-несучок в умовах наближених до
природних.

Методи досліджень. Вимірювання показників, які
характеризують мікроклімат у приміщенні господарст-
ва для утримання курей-несучок, проводять у дев’яти
точках, які розміщені по діагоналях приміщення за
висотою на рівні голови птиці. Одна з точок повинна
знаходитись у центрі приміщення, чотири крайні точки
– на початку і в кінці лінії розміщення птиці. Інші чотири
точки повинні знаходитись на однаковій відстані між
середньою і крайніми точками (рис. 1).

За результатами вимірювань встановлюють зна-
чення показників, які характеризують мікроклімат у
розрізі поверхів, середнє по приміщенню та значення
показників у межах.

Результати досліджень. У 2018 році почало робо-
ту господарство ТОВ «ВО ТЕХНА» на 24 тис. голів
курей-несучок (рис. 2, 3).

Особливістю господарства є
те, що птицю утримують у трипо-
верховому приміщенні, по 8 тис.
голів на кожному поверсі. Розміри
приміщення такі: ширина – 22 м,
довжина – 48 м, висота – 13 м.
Базовим способом утримання
поголів’я обрано підлоговий, що від-
повідає європейським тенденціям з
утримання сільськогосподарської
птиці. Утримують птицю на решітча-
стій підлозі з влаштованими гніздами
для знесення яєць.

У господарстві функціонують
сучасні системи годівлі і напування
птиці, збирання яєць, прибирання
посліду з приміщення. Мікроклімат у приміщенні ство-
рюють завдяки трьом складовим – припливним клапа-
нам, по 13 шт. на двох стінах (рис. 4), потужним трьом
вентиляторам на одній торцевій стіні  (рис. 5) та вели-
когабаритним припливним клапанам – на іншій торце-
вій стіні (4 шт.) (рис. 6). 

Продуктивність складових системи вентиляції така:
клапан ZWN 1500 – 2050 м3/год, вентилятор MagFan –
64555 м3/год, блок клапанів ВТК 1 – 200000 м3/год.
Кліматичний комп’ютер реєструє та регулює показни-
ки мікроклімату в приміщенні господарства за відпо-
відною програмою способом зміни продуктивності

Познаки: 1-9 – точки вимірювань
Рис. 1 − Схема розміщення точок вимірювань показників 

мікроклімату всередині приміщення

Рис. 2 – Загальний вигляд господарства

Рис. 3 – Внутрішній вигляд приміщення господарства

Рис. 4 – Клапан ZWN
1500

Рис. 5 –
Вентилятор

MagFan
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вентиляторів і кута відкривання припливних клапанів. 
У приміщенні розміщені шість рядів світильників, по

17 шт. у кожному. 
Для поліпшення племінних фізіологічних характе-

ристик птиці, її стійкості, імунітету до захворювань
поголів’я птиці покращено завдяки прилиттю крові
дикого голуба.

Показники, які характеризують мікроклімат у госпо-
дарстві, наведені в таблиці 1.

За базовими показниками, які характеризують мік-
роклімат у господарстві, а саме: температура повітря
(27,3 оС), відносна вологість повітря (58,3 %), швид-
кість руху повітря (0,25 м/с), концентрація пилу у повіт-
рі ( 1,3 мг/м3), концентрація СО2 у повітрі (0,05 %), NH3

(3,3 мг/м3), H2S (1,5 мг/м3), освітленість (10,0 лк),

рівень шуму (72,9 дБ) практично відповідають норма-
тивним вимогам – 16-28 оС, 60-70 %, 0,2-0,6 м/с, не
більше 8,0 мг/м3, 0,25 %, 15,0 мг/м3, 5,0 мг/м3, 10,0-
25,0 лк, не більше 90 дБ відповідно. 

Висновки. Вітчизняне обладнання ТОВ «ВО
ТЕХНА» характеризується високим технічним та техно-

логічним рівнем і сприяє створенню комфортних мік-
рокліматичних умов, наближених до природних для
утримання курей-несучок. Інноваційність системи
створення мікроклімату в господарстві підтверджу-
ється можливістю синхронізованого функціонування
комп’ютеризованої системи на різних поверхах, прак-
тично в автономному режимі.
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Аннотация. В статье приведены результаты
исследований показателей микроклимата на экспе-
риментальной базе ООО «ПО ТЕХНА». В современно
устроенном хозяйстве удерживают 24 тыс. голов кур-
несушек. Базовым способом содержания поголовья
избран напольный, что соответствует европейским
тенденциям по содержанию сельскохозяйственной
птицы. Отечественное оборудование ООО «ПО
ТЕХНА» характеризуется высоким техническим и тех-
нологическим уровнем и способствует созданию ком-
фортных микроклиматических условий, приближен-
ных к естественным, для содержания кур-несушек.
Инновационность системы создания микроклимата в
хозяйстве подтверждается возможностью синхрони-
зированного функционирования компьютеризиро-
ванной системы на разных этажах, практически в
автономном режиме.

Summary.The article presents the results of the
research of microclimate indicators on the experimental
basis of "VO TEKHNA" Ltd. In a modern farm hold 24 thou-
sand heads of hens-bearers. The basic way of keeping
the stock is selected floor, which corresponds to the
European tendencies for the maintenance of poultry.
Patriotic equipment of VO TEKHNA Ltd. is characterized
by a high technical and technological level and con-
tributes to the creation of comfortable microclimatic con-
ditions close to the natural ones for the maintenance of
laying hens. Innovation of the microclimate creation sys-
tem in the economy is confirmed by the possibility of syn-
chronized functioning of the computerized system on dif-
ferent floors, practically in offline mode.

Рис. 6 – Блок клапанів ВТК 1

Таблиця 1 – Показники мікроклімату

№
п/п Показник

Норма -
тивні

вимоги

Середнє значення
показника у розрізі

поверхів

С
ер

ед
нє

по
 

пр
и

м
іщ

ен
ню

Зн
ач

ен
ня

по
ка

зн
и

ка
 в

м
еж

ах

перший другий третій

1 Температура
повітря, оС 16-28 27,4 26,9 27,7 27,3 26,6-

28,5

2
Відносна
вологість

повітря, %
60-70 56,6 55,9 62,4 58,3 55,3-

65,3

3
Швидкість

руху повітря,
м/с

0,2-0,6 0,26 0,26 0,24 0,25 0,1-0,6

4
Концентрація
пилу у повіт-

рі, мг/м3

Не
більше

8,0
1,4 1,2 1,3 1,3 1,0-2,0

5

Концентрація
вуглекислоти

(СО2) у
повітрі, ppm

%

–
Не

більше
0,25

522
0,052

531
0,053

516
0,051

523
0,052

455-670
0,045-
0,067

6
Концентрація
аміаку (NH3)

у повітрі,
мг/м3

Не
більше

15,0
3,3 3,3 3,2 3,3 2,0-5,0

7
Концентрація
сірководню

(H2S) у повіт-
рі, мг/м3

Не
більше

5,0
1,4 1,5 1,5 1,5 1,0-2,0

8 Освітленість,
лк

10,0-
25,0 5,2 12,8 12,1 10,0 3,0-19,2

9 Рівень шуму,
дБ

Не
більше

90,0
73,0 72,9 72,8 72,9 71,0-76,1 Стаття надійшла до редакції 27 серпня 2018 р.



17

№ 8-9 (107) серпень-вересень 2018 р.

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

Вступ. Математична модель, яка є складовою
частиною будь-якої системи управління, досить повно
описує процеси і явища, які відбуваються в реальних
об'єктах. Вид математичної моделі залежить не тільки
від природи реального об'єкта, але і від тих завдань,
для вирішення яких вона створюється, а також від
необхідної точності їх вирішення, адже будь-яка
модель описує реальний об'єкт лише з деякою мірою
наближення.

Математичні моделі можна класифікувати за різни-
ми ознаками [1, 2]. Залежно від співвідношень між
станами і параметрами складної системи вони ділять-
ся на два великі класи: повністю визначені (детерміно-
вані) і ймовірнісні. У повністю визначених моделях
стани системи в кожен момент часу однозначно
визначаються через параметри системи, вхідну інфор-
мацію і початкові умови, а в разі ймовірнісної моделі ця
залежність носить стохастичний характер.

За способом використання математичної моделі
для дослідження складних систем вони діляться на
аналітичні й імітаційні. Для аналітичних моделей
характерно, що процеси функціонування елементів
складної системи записуються у вигляді деяких функ-
ціональних співвідношень і логічних умов. Проте за
неможливості отримання чисельного рішення за допо-
могою аналітичної моделі або за її відсутності, викори-
стовується алгоритмічний опис процесу функціону-
вання досліджуваної системи.

Аналіз досліджень і публікацій. Імітаційне моде-
лювання процесів і систем управління в наш час набу-
ває все більшого поширення [2-4]. Суть цього методу
полягає в тому, що алгоритм моделювання дозволяє
за вихідними даними, які містять відомості про почат-
ковий стан процесу і його параметри, отримати інфор-
мацію про характер протікання процесу і його стани в
довільні моменти часу.

Постановка проблеми. Формально проблему,
пов’язану з недостатньою ефективністю технологічно-

го процесу (ТП), можна описати так. Є ТП, яким можна
керувати, існує необхідність підвищення його ефек-
тивності зміною керівних параметрів. При цьому ТП
повинен відповідати виділеним у результаті проведе-
ного аналізу таким особливостям:

1. Управління ТП здійснюється зміною його пара-
метрів.

2. Регулювання параметрів можливе в досить
широких межах.

3. Оцінку кінцевого результату управління можна
отримати, вимірявши характеристики після закінчення
технологічного циклу.

4. Процес не має функціональної залежності між
його параметрами і вихідним результатом у явному
вигляді.

5. Побудова аналітичної моделі ТП недоцільна.
Враховуючи наявність декількох критеріїв оцінки 

ТП доцільно розглянути багатокритеріальну постанов-
ку задачі ефективного ним керування. Розглянемо
формальну постановку задачі багатокритеріальної
оптимізації.

Нехай – критерії (цільові функції), за
якими оцінюється ефективність ТП. Кожен з q критері-
їв залежить від вектора параметрів (вхідних впливів)

і важливість критеріїв описується
коефіцієнтами відносної важливості (вагами)

. Критерії утворюють вектор кри-

теріїв , а коефіцієнти –

ваговий вектор . Критерії , які вхо-
дять до складу векторного критерію, будемо називати
локальними. Кожному конкретному значенню пара-

метрів ТП можна поставити у відпо-

Алгоритмічний опис двоєдиного 
технологічного процесу підготовки ґрунту 

і  с івби буряків цукрових

УДК 631.63:631.35

Створений алгоритм комп'ютерного імітаційного моделювання складного двоєдиного технологічного проце-
су підготовки ґрунту і сівби буряків цукрових, головним критерієм якого є отримання максимальної польової
схожості насіння. Суть такого моделювання полягає в тому, що початкова досліджувана система передпосівно-
го обробітку ґрунту та висіву насіння для отримання сходів буряків цукрових, замінюється її математичною
моделлю, з якою потім експериментують за допомогою комп'ютерних алгоритмів. Алгоритм моделювання про-
цесу функціонування досліджуваної системи дозволяє за вихідними даними, які містять відомості про початко-
вий стан процесу і його параметри, отримати інформацію про характер протікання процесу і його стан в довіль-
ні моменти часу.

Ключові слова: математична імітаційна модель, алгоритм, багатокритеріальна оптимізація, конфігурація,
симплекс, буряки цукрові, технологічний процес, польова схожість насіння.

Волоха М., канд. техн. наук (ІБКіЦБ НААН України)
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відність вектор оцінок .
Тоді задачу прийняття рішення в загальному вигляді
можна формалізувати так.

Знайти вектор параметрів ТП ,
який забезпечує максимальні значення локальних кри-
теріїв за умов відповідності цього ТП вимогам та обме-
женням:

,

де: – локальні критерії, значення яких або
обчислюються за моделями або отримані в результаті
вимірювання;

– функції обмежень, які
визначають допустимі режими X ТП;

– множина існуючих параметрів ТП.
Така постановка задачі відповідає класу задач

багатокритеріальної оптимізації, якщо, наприклад, ТП
представити в дискретно-статичному вигляді і взає-
модіяти з ним як із «чорним ящиком» протягом одного
технологічного циклу. 

Проте заради зменшення складності задачі під час
вирішення проблеми подолання багатокритеріально-
сті імітаційним моделюванням складного двоєдиного
ТП передпосівного обробітку ґрунту і сівби буряків
цукрових для підвищення його продуктивності в цій
статті запропоновано такий підхід.

Результати досліджень. До основних проблем
постановки задачі управління двоєдиним ТП передпо-
сівного обробітку та сівби БЦ, як складного процесу
підвищення польової схожості насіння, слід віднести
такі: 1) неузгодженість; 2) неформалізований, якісний
характер локальних критеріїв; 3) необхідність форма-
лізації правил порівнянь рішень щодо отримання най-
кращого; 4) складність методів пошуку компромісного
рішення [5].

У результаті виконання послідовності технологічних
операцій за умов певних фіксованих параметрів
можна отримати кінцевий продукт (польова схожість
насіння) з відповідним набором властивостей.
Кінцевий результат можна розглядати як точку в про-

сторі критеріїв якості ТП. Нехай – це
така «точка», якій відповідає вектор значень локальних

критеріїв , які описують
властивості отриманого продукту, тобто результату
ТП.

Проведені нами дослідження цього ТП довели
наявність зв’язку між параметрами

та значеннями локальних крите-

ріїв , [6]. Тому зада-
чу підвищення його продуктивності, тобто польової
схожості насіння, можна розглядати як задачу пошуку
у просторі критеріїв якості. Для вирішення цієї задачі
використовували відповідні математичні методи.

Порівняльний аналіз відомих алгоритмів пошукової
оптимізації показав переваги запропонованого акаде-
міком РАН Риковим О. С. [7] методу конфігурацій, які
деформуються, як найбільш придатного для вирішен-
ня поставленої задачі. У цьому методі використо-
вуються правильні симплекси  як основної конфігура-
ції. Управління процесом пошуку в таких методах здій-
снюється через вибір локально  оптимального напря-
му зсуву центру симплекса і вибору величини кроку,
що забезпечує зменшення значення функції, яка опти-
мізується в центрі симплексу. Величина кроку зале-
жить від розміру симплексу зі збереженням його пра-
вильної форми.

Конфігурація – це множина вершин, яка складаєть-
ся з k точок, число яких більше розмірності n простору
незалежних змінних і які лежать одночасно у підпро-
сторі розмірністю, меншою за n. Для пошуку макси-
мального значення функції на кожній ітерації викори-

стовується певна конфігурація . 
Використані симплексні методи для розв’язання

задачі двовимірної безумовної мінімізації. Область
допустимих значень у цьому випадку збігається з усім

простором і є площиною.
Для розв’язання задачі мінімізації функції мети

, де , застосовано симплексний метод з
відображенням однієї вершини на кожному кроці і пра-
вильним симплексом. У цьому випадку правильним
симплексом є рівносторонній трикутник. Під час руху
до екстремуму на кожному кроці оптимізації відобра-

жається та вершина трикутника, в якій функція
приймає максимальне значення. У результаті послі-
довних відображень утворюється ланцюжок трикутни-

ків , причому центри цих трикутників

здійснюють коливальні рухи вздовж
градієнтного напрямку (рис. 1).

Критерієм локальної оптимальності використаний
критерій, за яким відображаються ті вершини, в яких
значення функції, яке оптимізується, є більшим за зна-

Рис. 1 – Приклад процедури з відображенням однієї вершини 
на кожному кроці

Рис. 2 – Приклад процедури з відображенням декількох вер-
шин, значення функції в яких більше ніж значення функції в

центрі симплексу
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чення функції в центрі симплексу. На рис. 2 наведено
приклад застосування такого критерію.

При цьому розв’язувались проблеми з організації
можливих напрямків зміщення центра симплексу та
вибору серед них симплексу оптимального напряму та
розміру.

Під відображенням

вершин симплексу розуміємо

такий паралельний перенос його вершин
вздовж напрямку від геометричного центру відоб-

ражуваних вершин симплексу , до центру невідоб-

ражуваних вершин симплексу , при

якому симплекс , що утворений

невідображуваними вершинами симплексу і

новими вершинами, є правильним симплексом

.
Вибрано критерії локально оптимального напрямку

зсуву центру симплексу з безлічі можливих напрямків

:

де – і-та вершина симплексу ; 

дорівнює будь-якому виміряному значен-

ню у центрі симплексу або середньо-

му арифметичному значенню функції у верши-

нах симплексу :

(1)

Значення критерію дорівнює величині проекції
одиничного вектора на вектор антиградієнта і
характеризує близькість напряму і зміщення центру

симплексу до антиградієнтного напрямку.

Значення критерію пов’язано зі зменшенням зна-

чення функції у центрі симплексу під час змі-

щення центру симплексу в напрямі . Значення

критерію дорівнює зменшенню в центрі
симплексу, віднесеному до одного з вимірів функції

. Критерій можна застосувати для відобра-
ження вершин і він дорівнює сумі відхилень значень

функції в вершинах від значення або оцінки
значення (1) функції в центрі симплексу.

Для визначення напряму , вибрано локально-
оптимальний пошуковий алгоритм, де на кожній N-й

ітерації вектор і відповідні відображання вершини
визначаються у результаті розв’язання задачі:

, . (2)

Оскільки в симплексному алгоритмі напрям
визначається відображеними вершинами m і l, то
вираз (2) можна переписати у вигляді:

Послідовність значень цільової функції в

центрах симплексів була монотонно спад-
ною, причому розмір симплексу зберігається сталим
за виконання умови монотонності і стрибкоподібно
змінюється у разі її порушення. Відповідно до описа-
ного підходу необхідно ввести правило перевірки

монотонного спадання і правило зменшен-

ня розміру симплексу . Розмір симплексу будемо
змінювати в моменти порушення умови (умова успіш-
ності кроку):

відповідно до правила 

де обчислюється за формулою (1) або

дорівнює виміряному значенню в точці ; 

, – параметри алгоритму; 
t – номер стиснення симплексу.
Вибрано алгоритм зменшення розміру симплексу.

Нерухомою залишається вершина з мінімаль-

ним значенням цільової функції , а відстань від

решти n вершин до вершини зменшується в

разів. 
Положення вершин визначається за формулами:

;

Алгоритм безумовної мінімізації зі сталим розміром
симплексу ґрунтується на формулах:

(3)

Алгоритм безумовної мінімізації зі сталим розміром
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симплексу (рис. 3) полягає в такому: 
1. Побудувати правильний симплекс S1 з центром x1

і радіусом описаної гіперсфери R1.

2. Приймаємо N=1.

3. Виміряти значення функції у вершинах

симплексуа .

4. Визначити за формулою (1).

5. Пронумерувати вершини симплексу в поряд-

ку зменшення значень функції в цих вершинах.

6. Обчислити значення критерію 

7. Визначити 

8. Відобразити вершин, побудувати сим-

плекс за формулами (3).

9. У нових вершинах симплексу виміряти зна-

чення функції 
10. Переходимо до наступного кроку, коли N=N+1.

11. Визначити за формулою (1).
12. Перевірити виконання рівності

.
Під час її виконання перейти до п. 5. а в разі неви-

конання – до п.13
13. Пошук припинити. Запам’ятати вершину з міні-

мальним значенням функції.
Висновки. Визначені базові засади і принципи

побудови імітаційних моделей передпосівної підготов-
ки ґрунту і сівби буряків цукрових. Створений алго-
ритм розв’язання оптимізаційної багатокритеріальної
задачі отримання максимальної польової схожості
насіння на основі методу конфігурацій, які дефор-
муються, з використанням симплексних методів для
розв’язання задачі двовимірної безумовної мінімізації.
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Аннотация. Созданный алгоритм компьютерного
имитационного моделирования сложного двуединого
технологического процесса подготовки почвы и сева
сахарной свеклы, главным критерием которого
является получение максимальной полевой всхоже-
сти семян. Суть такого моделирования заключается в
том, что начальная исследуемая система предпосев-
ной обработки почвы и посева семян с целью получе-
ния всходов сахарной свеклы, заменяется ее матема-
тической моделью, с которой потом эксперименти-
руют с помощью компьютерных алгоритмов.
Моделирующий алгоритм процесса функционирова-
ния исследуемой системы позволяет по исходным

данным, содержащим сведения о начальном состоя-
нии процесса и его параметрах, получить информа-
цию о характере протекания процесса и его состоя-
ния в произвольные моменты времени.

Summary. The algorithm of computer simulation of
complex two-way technological process of soil prepara-
tion and sugar beet sowing is created, the main criterion
of which is obtaining maximum field similarity of seeds.
The essence of this simulation is that the initial explorato-
ry system of pre-sowing tillage and seeding for the pur-
pose of obtaining seedlings of beet sugar is replaced by
its mathematical model, which then is experimented with
computer algorithms. Modeling algorithm of the process
of functioning of the investigated system allows for the ini-
tial data containing information about the initial state of
the process and its parameters, to obtain information
about the nature of the process and its state at arbitrary
moments of time.

Стаття надійшла до редакції 2 серпня 2018 р.

Ефективність застосування мінеральних добрив 
в одновидових і  сумісних посівах 

сорго цукрового та к ук урудзи

УДК 633.174.1;633.15:631.82: 631.962

У статті наведено результати дослідження впливу рівня мінерального живлення на продуктивність одновидо-
вих та сумісних посівів сорго цукрового та кукурудзи. Дослідження проводили в 2013-2016 рр. в умовах дослід-
ного поля Білоцерківського національного аграрного університету. В середньому за роки досліджень макси-
мальна врожайність зеленої і сухої маси була за сумісної сівби сорго цукрового і кукурудзи на фоні внесення
N120P120K120 – 89,0 і 24,5 т/га, що вище порівняно з контрольним варіантом на 28,1 і 9,9 т/га. За одновидової сівби

сорго цукрового урожайність зеленої маси була в межах 58,8–86,6 т/га, або на 2,7–3,6% менше порівняно з
сумісним вирощуванням з кукурудзою. За результатами досліджень доведено перевагу сумісних посівів сорго
цукрового і кукурудзи, за внесення мінеральних добри N120P120K120, порівняно з одновидовими посівами цих

культур та варіантами без добрив.

Ключові слова: сорго цукрове, кукурудза, мінеральні добрива, суха речовина, сумісні посіви, зелена маса.

Грабовський М., канд. с.-г. наук, доцент (Білоцерківський національний аграрний університет)

Стан вивчення питання. У сумісних посівах сорго
цукрового з кукурудзою поєднуються біологічні особ-
ливості цих культур. У перший період росту кукурудза
інтенсивно розвивається, використовуючи вологу й
поживні речовини не тільки зі своїх рядків, але й із
сорго, яке перші 35-45 діб росте дуже повільно. До
цього часу кукурудза встигає накопичити пластичні
речовини для отримання врожаю. У другій половині
вегетації інтенсивно починає розвиватися сорго. Воно
досягає й перевищує за висотою кукурудзу. Потім уже
сорго використовує вологу й поживні речовини з ряд-
ків кукурудзи, розвиток якої в цей період знижується.
Таке поєднання культур призводить до зростання вро-
жайності зеленої маси [1]. Сівба сорго в сумісних посі-
вах з кукурудзою дає можливість оптимальніше вико-

ристовувати вологу, поживні речовини, світло й інші
фактори зовнішнього середовища [2]. 

За сумісних посівів кукурудзи з сорго врожайність
зеленої маси збільшується на 5-10 т/га. Розрахунки
показують, що якщо частину земель, відведених на
півдні країни під кукурудзу на зерно й силос, посіяти
сумісно з сорго цукровим і сорго-суданковими гібри-
дами, додатково можна отримати 40-50 млн т. зеле-
ної маси [3].

Кукурудза і сорго для формування врожаю в першу
чергу потребують таких поживних елементів як азот,
фосфор, калій, кальцій, магній та інших, які мають най-
важливіше значення для утворення вегетативних і
репродуктивних органів. У ґрунті міститься значна
кількість мінеральних елементів, однак їхня рухливість

© Грабовський М., 2018
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дуже низька, і тому вони не можуть засвоюватися рос-
линами в кількостях, необхідних для формування
високих урожаїв [4-5].

До недавнього часу серед науковців було пошире-
не твердження, що сорго завдяки потужній кореневій
системі здатне засвоювати значну кількість елементів
живлення з ґрунту, а тому не потребує внесення доб-
рив. Це призводило до того, що під цю культуру не
вносили оптимальної кількості добрив. Але згідно з
останніми дослідженнями, сорго цукрове найвищу
потенційну продуктивність проявляє за необхідного
комплексу заходів, включаючи внесення достатньої
кількості мінеральних добрив [6].

За результатами досліджень В.В. Іваніни та ін. [7],
найвища врожайність сорго цукрового гібриду
Медовий (74,6 т/га) відмічена за дворазового внесен-
ня азотних добрив (у передпосівну культивацію N45,

підживлення N45) на фоні P60K60 під глибоку оранку.

Застосування дози добрив N90P60K60 під цукрове сорго

формувало в ґрунті негативний баланс азоту – 50-70,
калію – 120-150 на фоні зрівноваженого балансу фос-
фору +1-7 кг/га.

А.С. Бєлєцький вважає [8], що на південному сході
України під зернове та цукрове сорго доцільно вноси-
ти повне мінеральне живлення N60P60K30. При збіль-

шенні доз азоту та фосфору до 90 кг/га приріст уро-
жаю незначний.

Орієнтовні дози мінеральних добрив для вирощу-
ваня кукурудзи, які рекомендовані науковими 
установами України, становлять для зони Степу –
N45-60P45-60K30, для Лісостепу – N90Р90К60, Полісся – N90-

120Р60-90К60-90 [9]. Однак наявні рекомендації з внесення

добрив майже не враховують біологічні властивості
гібридів, які відрізняються тривалістю вегетаційного
періоду, походженням та адаптивністю до конкретних
ґрунтово-кліматичних умов і здатні виявляти індивіду-
альні особливості поглинання поживних речовин куку-
рудзи [10]. Середньоранні гібриди, порівняно з пізнь-
остиглими, більше поглинають азоту до викидання
волоті і менше – після молочно-воскової стиглості, що
пояснюється більш активним накопиченням біомаси
ранньостиглими формами в початковий період та ско-
роченням тривалості наступних етапів онтогенезу.
Порівняно з середньопізніми групами скоростиглі гіб-
риди більш активно використовують калій в початко-
вий період росту та розвитку і менше – наприкінці
вегетації [11]. 

Але згадані вище дослідження проводилися в одно-
видових посівах сорго цукрового і кукурудзи, водночас
дані стосовно мінерального живлення цих культур в
сумісних посівах практично відсутні.

Метою досліджень було визначення впливу рівня
мінерального живлення на продуктивність одновидо-
вих та сумісних посівів сорго цукрового та кукурудзи.

Методика досліджень. Методичною основою
експериментальних досліджень були “Методика про-
ведення дослідів з кормовиробництва” [12], “Основи
наукових досліджень в агрономії” [13]. Вміст сухої
речовини визначали висушуванням зразків в сушиль-
ній шафі при температурі 105 °С до постійної ваги згід-
но з ДСТУ ISO 6496:2005 [14]. Збирання врожаю про-
водили поділяночно у фазі воскової стиглості зерна

кукурудзи і молочно-воскової стиглості зерна у сорго
цукрового.

Польові досліди проводили в умовах дослідного
поля Білоцерківського національного аграрного уні-
верситету, яке розміщене в Центральному Лісостепу
України. 

Ґрунт дослідної ділянки – чорнозем типовий вилу-
гуваний, середньоглибокий, малогумусний, грубопи-
лувато-легкосуглинковий на карбонатному лесі.
Агрохімічна характеристика ґрунту: вміст гумусу (за
Тюріним і Кононовою) – 3,5-4,2%, азоту, який легко
гідролізується (за Корнфілдом) – 90-120 мг/кг ґрунту,
рухомого фосфору і обмінного калію (за Чириковим) –
відповідно 130-160 і 120-130 мг/кг ґрунту. Ґрунт
дослідного поля має середню нітрифікаційну здатність
– 2-3,5 мг на 100 г абсолютно сухого ґрунту; серед-
ньозабезпечений валовими формами Р205 і К2О – від-

повідно 0,06 і 1,44%.
Дослідження проводили в 2013-2016 рр. за такою

схемою: 
Фактор А. Спосіб сівби. 
- одновидовий посів гібриду сорго цукрового

Довіста; 
- одновидовий посів гібриду кукурудзи Моніка 

350 МВ; 
- сумісний посів гібриду сорго цукрового Довіста

гібриду кукурудзи Моніка 350 МВ. 
Фактор В. Рівень мінерального живлення. 
- без добрив (контроль); 
- N80P80K80; 

- N100P100K100; 4. N120P120K120. 

Співвідношення рядків у сумісних посівах 2 : 2. 
Попередник у досліді – соя. Повторність у досліді –

4-разова. Площа ділянки – 39,2 м2, облікової – 19,6 м2,
розміщення ділянок послідовне, методом систематич-
ної рендомізації. Агротехніка в дослідах відповідала
загальноприйнятій для центрального Лісостепу
України, крім досліджуваних факторів. 

Результати досліджень показали, що у всі фази

Таблиця 1 – Вплив рівня удобрення на вміст сухої
речовини в рослинах сорго цукрового і кукурудзи 

в одновидових і сумісних посівах, %, 
(середнє за 2013-2016 рр.)

Спосіб сівби Доза добрив Фаза цвітіння
волотей

Фаза
молочної
стиглості

зерна

Фаза
воскової 
стиглості

зерна

Довіста

Без добрив 10,5 20,7 21,1

N80P80K80 11,1 21,6 23,3

N100P100K100 11,8 22,3 23,6

N120P120K120 12,3 22,8 24,0

Моніка 350 МВ

Без добрив 11,0 24,8 27,7

N80P80K80 12,1 27,4 30,2

N100P100K100 12,2 28,4 30,5

N120P120K120 12,3 28,7 30,9

Довіста +
Моніка 350 МВ

Без добрив 10,9 21,7 24,0

N80P80K80 11,8 22,8 26,6

N100P100K100 11,9 23,1 27,0

N120P120K120 12,0 23,3 27,4
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росту та розвитку сорго цукрового і кукурудзи від-
мічено позитивний вплив удобрення на накопи-
чення сухої речовини (табл. 1).

За сумісної сівби цих культур на неудобрених
варіантах вміст сухої речовини становив у фазі
цвітіння волотей 10,9 %, у фазі молочної стиглості
зерна – 21,7 %, у фазі воскової стиглості зерна –
24,0 %. За внесення добрив N80P80K80 – 11,8, 22,8,

26,6 %, N100P100K100 – 11,9, 23,1, 27,0 %, N120P120K120

– 12,0, 23,3, 27,4 %. Аналогічна тенденція була і за
одновидової сівби досліджуваних культур.

Як зазначають Л.В. Коломієць і В.Т. Маткевич
[15], найбільше накопичення сухої речовини у
рослин кукурудзи і сорго цукрового спостеріга-
ється у міжфазному періоді "молочно-воскова –
воскова стиглість зерна" – 11,8-12,2 т/га. На
ділянках з підсівом у міжряддя бобових компонен-
тів вихід сухої речовини зростає до 12,5-12,7 т/га. 

Ці дані підтверджуються дослідженнями В.
Курила та ін. [16], які вказують, що внесення міне-
ральних добрив сприяло посиленому накопичен-
ню сухої речовини рослинами сорго цукрового. У
фазі повної стиглості найвищі показники накопи-
чення сухої речовини показали сорт Фаворит
(вміст сухої речовини у листках за максимальної
дози добрив – 35,93 %, у стеблах – 29,30 %) та гіб-
рид Медовий (35,42 і 28,40 %). 

У середньому за роки досліджень максимальна
врожайність зеленої маси була за сумісної сівби
сорго цукрового і кукурудзи на фоні внесення
N120P120K120 – 89,0 т/га, що вище порівняно з конт-

рольним варіантом на 28,1 т/га або 46,1 % (табл.
2). За внесення N100P100K100 приріст врожаю стано-

вив 22,7 т/га, N80P80K80 – 17,8 т/га.

За одновидової сівби сорго цукрового урожай-
ність зеленої маси була в межах 58,8–86,6 т/га,
або на 2,7–3,6 % менше порівняно з сумісним
вирощуванням з кукурудзою. Одновидова сівба
кукурудзи призводить до зменшення урожайності
на 56,9–82,3 % порівняно з сумісними посівами з
сорго цукровим.

Найвищий рівень продуктивності сорго цукро-
вого і кукурудзи був у 2016 р. – 65,2–96,9 т/га і
36,5–62,0 т/га, а за сумісної сівби – 67,3–100,4 т/га. У
2015 р. через несприятливі погодні умови урожайність
зеленої маси була меншою на 23,2–29,8 % і становила
у сорго цукрового 44,3–62,3 т/га, кукурудзи –
28,0–45,1 т/га, а у сумісних посівах – 45,0–63,5 т/га.

Згідно з даними, отриманими О.О. Марчук [17],
урожайність зеленої маси сорго цукрового зростає на
43 % із внесенням N80P80K80 та на 57% із застосуванням

N160P160K160 порівняно з варіантами без добрив. Кращі

показники врожайності зеленої та сухої маси показали
сорти Фаворит, Нектарний та гібрид Медовий на фоні
добрив N160P160K160.

У дослідженнях Н.Я. Гетман і І.П. Сатановскої [18] за
внесення азотних добрив у дозі N135 урожайність зеле-

ної маси кукурудзи гібрида Білозірський 295 СВ стано-
вила 81,6 т/га з виходом сухої речовини 28,7 т/га, а в
гібрида Моніка 350 МВ відповідно 79,2 і 27,4 т/га. 

Максимальний збір сухої речовини відмічено за

сумісного вирощування гібридів сорго цукрового
Довіста і кукурудзи Моніка 350 МВ на фоні внесення
мінеральних добрив N120P120K120 – 24,5 т/га (рис. 1).

На варіантах без внесення добрив збір сухої речо-
вини становив 12,4 і 9,3 т/га та 14,6 т/га відповідно за
одновидового та сумісного вирощування сорго цукро-
вого і кукурудзи. Застосування добрив залежно від
варіанту досліду підвищує збір сухої речовини на
42,9–82,7% порівняно з неудобреними ділянками.

За сумісного вирощування сорго цукрового і куку-
рудзи урожайність сухої маси була вищою на 17,4-
18,4% і 39,5-57,8% порівняно з одновидовими посіва-
ми цих культур.

Висновки. За результатами досліджень доведено
перевагу сумісних посівів гібриду сорго цукрового
Довіста і гібриду кукурудзи Моніка 350 МВ, на фоні
внесення мінеральних добри N120P120K120. Порівняно з

варіантами без внесення добрив і одновидовими посі-
вами цих культур приріст урожайності сухої маси ста-
новив 12,1-15,2 т/га, зеленої маси – 30,2-55,6 т/га.

Таблиця 2 – Вплив рівня мінерального живлення на 
урожайність зеленої маси кукурудзи і сорго цукрового 

в одновидових і сумісних посівах, т/га

Спосіб сівби Доза добрив 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. Середнє

Одновидовий
(сорго цукрове)

Без добрив 62,5 63,2 44,3 65,2 58,8

N80P80K80 82,5 81,3 55,6 85,1 76,1

N100P100K100 87,3 87,0 58,7 91,8 81,2

N120P120K120 92,7 94,5 62,3 96,9 86,6

Одновидовий
(кукурудза)

Без добрив 33,5 35,6 28,0 36,5 33,4

N80P80K80 51,4 50,2 36,7 52,7 47,8

N100P100K100 54,3 55,1 40,3 56,8 51,6

N120P120K120 59,4 60,3 45,1 62,0 56,7

Сумісний

Без добрив 65,1 66,2 45,0 67,3 60,9

N80P80K80 85,3 84,6 57,6 87,4 78,7

N100P100K100 90,1 89,2 60,4 94,5 83,6

N120P120K120 95,6 96,3 63,5 100,4 89,0

НІР0,5 т/га, для

гібрид 2,3 2,4 1,9 2,5

доз добрив 2,6 2,5 2,1 2,7

взаємодії 5,1 5,2 4,6 5,4

Рис. 1 – Збір сухої речовини в одновидових і сумісних посівах сорго
цукрового і кукурудзи, т/га, (середнє за 2013-2016 рр.)
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Аннотация. В статье приведены результаты
исследования влияния уровня минерального питания
на продуктивность одновидовых и совместных посе-
вов сорго сахарного и кукурузы. Исследования прово-
дились в 2013-2016 гг. в условиях опытного поля
Белоцерковского национального аграрного универ-
ситета. В среднем за годы исследований максималь-
ная урожайность зеленой и сухой массы была в вари-
анте совместного посева сорго сахарного и кукурузы
на фоне внесения N120P120K120 – 89,0 и 24,5 т/га, что

выше по сравнению с контрольным вариантом на 28,1
и 9,9 т/га. В одновидовых посевах сорго сахарного
урожайность зеленой массы была в пределах 58,8-
86,6 т/га, или на 2,7-3,6 % меньше по сравнению с
совместным выращиванием с кукурузой. По результа-
там исследований доказано преимущество совмест-
ных посевов сорго сахарного и кукурузы, на фоне вне-
сения минеральных удобрений N120P120K120, по сравне-

нию с одновидовыми посевами этих культур и вариан-
тами без удобрений.

Summary. The article presents the results of the
impact of mineral nutrition on the productivity of single-
species and compatible crops of sweet sorghum and
corn. The research was conducted in 2013-2016 under
the conditions of the experimental field of Bila Tserkva
National Agrarian University. On average, over the years
of research, the maximum yield of green and dry matter
was when sowing compatible crops of sweet sorghum
and corn on the background of the applying N120P120K120 –

89.0 and 24.5 t/ha, which is higher than control on 28.1
and 9.9 t/ha. Under single- species sweet sorghum, the
yield of green mass was 58.8-86.6 t/ha, or on 2.7-3.6 %
less compared to compatible crops with corn. According
to research results, the compatible crops of sweet
sorghum and corn were more effective under applying
mineral fertilizers N120P120K120, compared to single-

species crops and variants without fertilizers.

Стаття надійшла до редакції 21 вересня 2018 р.
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Д о с л і д ж е н н я  з а  а к т у а л ь н и м и  п р о б л е м а м и  
і н ж е н е р н о - т е х н і ч н о г о  з а б е з п е ч е н н я  А П К

Вступ. Щорічно світове сільське господарство
зазнає величезних втрат від наявності в посівах на
полях хвороб, шкідників та бур'янів. Тільки від конку-
ренції бур'янів з культурними рослинами щорічні втра-
ти в усьому світі перевищують 20 млрд. доларів. До
того ж забур'яненість полів веде до посилення розвит-
ку хвороб  рослин і більшого розмноження шкідників.
Такі процеси значно збільшують втрати врожаїв та від-
повідно фінансів. Тому будь-який фермер та розвине-
не підприємство витрачають великі кошти на закупів-
лю пестицидів, а також сучасних агрегатів для їх якіс-
ного внесення – тобто обприскувачів.  Сфера застосу-
вання цих пристроїв досить широка – це можуть бути
сільськогосподарські угіддя, фруктові сади і виноград-
ники. Обприскування надає можливість фермерським
господарствам не тільки уникнути втрат врожаю, а й
значно його збільшити.  

У справі захисту рослин не буває дрібниць і не
повинно бути помилок ні у виборі пестицидів чи
обприскувачів, ні способу обробки посівів або ґрунту.
Будь-яке порушення технології проведення подібних
робіт може дорого коштувати. 

Для розпилення води або хімічної суміші може бути
використаний причіпний або самохідний обприскувач
[1, 2, 3, 4].

Що собою представляють самохідні обприскувачі?
Це машини, які відрізняються автономністю, мобільні-
стю і високою продуктивністю. Вони здатні розвивати
робочу швидкість до сорока кілометрів на годину.
Великий кліренс і можливість зміни ширини колії надає
їм можливість ефективно обробляти технічні культури.
Також сучасний самохідний обприскувач має всі
необхідні умови для комфортних і безпечних умов
роботи оператора. У кабіні таких машин, як правило, є
кондиціонер, вугільний фільтр для очищення повітря
та пневматичне сидіння. Розташування кабіни обприс-
кувача забезпечує відмінний огляд з місця оператора і
легке ергономічне управління всіма необхідними про-

цесами під час роботи. Бортовий комп'ютер, яким
оснащений самохідний обприскувач, дозволяє ефек-
тивно управляти робочим процесом агрегата (ведеть-
ся контроль за внесенням препаратів в автоматичному
режимі і незалежно від швидкості руху обліковуються
дані про виконану роботу і оброблену площу тощо). Всі
чотири колеса в самохідних обприскувачах є керова-
ними, поворот виконується двома або чотирма коле-
сами, підтримується крабовий хід і коректування спо-
взання задніх коліс на схилах. Завдяки повній підвісці
шасі забезпечується відмінний контроль за станом
дороги, а також стабільність штанги під час проведен-
ня робіт на полях. Чотири рульових колеса надають
чудову маневреність, чим пошкодження рослин утри-
мується на мінімальному рівні, особливо під час пово-
ротів [ 4,5]. 

Мета досліджень. На сьогоднішній день загальна
кількість завезених в Україну самохідних обприскува-
чів як нових, так і вживаних, перевищує 1000 машин
різних модифікацій.

Згідно з українським законодавством вся техніка,
яка має відношення до пестицидів та агрохімікатів,
повинна пройти Державну реєстрацію та випробуван-
ня на відповідність техніки безпеки та якості роботи.
Протягом останніх п'яти років ми фактично випробува-
ли та оцінили більше ніж 30 різних моделей самохідних
обприскувачів світових брендів та поодиноких пред-
ставників далеких заморських країн (від Південної та
Північної Америки до східної Європи, китайських ана-
логів таких машин на ринку України не зустрічається).

Виклад основного матеріалу. Далі представлено
основні конструкційні характеристики польових
обприскувачів, які проходили випробування (таблиця
1) і пропонуються на ринку України.

Одним з найменших самохідних обприскувачів є
самохідний обприскувач SPRA COUPE 4440. Він при-
значений для внесення засобів захисту рослин на
великих площах зернових, технічних і просапних куль-
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тур (рис.1). Цей обприскувач з’явився на ринку понад
20 років тому. Він має двигун потужністю до 122 к. с,
механічний привід з автоматичною КПП, що дозволяє
істотно скоротити витрату палива і збільшити продук-
тивність. Незалежна підвіска кожного колеса машини
(передня - пружини в закритій стійці, задня - рейка з
пружинами) дозволяє забезпечувати точність внесен-
ня хімікатів за невеликої норми внесення води і робо-
чої швидкості до 25 км/год. На обприскувачі застосо-
вується сталева штанга завширшки 18 або 24,4 м, з
відмінним балансуванням і запобіжним механізмом.
Штанга розміщена ззаду машини. Регульована шири-
на колії від 1829 мм до 2743 мм і дорожній просвіт в
діапазоні від 950 мм до 1220 мм забезпечують
обприскувачу універсальність застосування на полях,
що, порівняно з причіпними обприскувачами, забез-
печує значно кращу продуктивність. Машина дійсно
проста в обслуговуванні, обприскувач оснащений
мінімальною кількістю точок мащення і завдяки відкид-
ному капоту забезпечується безперешкодний доступ
до основних елементів, які вимагають обслуговування.

Одним із потужніших самохідних обприскувачів,
представлених на ринку України, є самохідний
обприскувач Rogator 1194 (рис. 2). Ці обприскувачі
з’явилися на ринку понад 15 років. Обприскувач виго-
товлений на базі самохідного шасі тракторного типу.
Він обладнаний двигуном 256-336 к. с. Швидкісна гід-

равлічна КПП забезпечує робочу швидкість до 30
км/год. Пневматична підвіска обох мостів обприскува-
ча з газонаповненими амортизаторами забезпечує
належний контакт усіх чотирьох коліс з ґрунтом з від-
мінною стійкістю та плавним ходом по поверхні. На
обприскувачі на мостах встановлено гідравлічний
механізм зміни ширини колії. Колія має діапазон регу-
лювання від 3050 мм до 3860 мм з кліренсом 1300 мм.
На машині встановлюються сталеві штанги до 36 м.
Штанга обприскувача має заднє розташування.
Висота обробки поверхні поля складає від 780 мм до
2110 мм.

Обприскувачі фірми John Deere (рис. 3) обладнані
двигунами номінальною потужністю від 165 до 325 к. с.
Довжина штанги - від 18 м до 36,5 м. Ширина колії,
залежно від моделі, становить від 1830 до 4060 мм.
Штанга має об’ємну конструкцію, що дає їй змогу вит-
римувати високі динамічні навантаження, які вини-
кають на початку руху обприскувача, перед зупинкою
та під час поворотів агрегата. Ці навантаження погли-
наються оригінальною системою підвіски у формі
паралелограма з гідравлічними  амортизаторами.
Таке оснащення штанги особливо актуальне під час
роботи на нерівній місцевості. Завдяки використанню
на обприскувачах високопродуктивної насосної систе-
ми стало можливим внесення високих (понад 470 л/га)
норм робочого розчину пестицидів на робочій швид-
кості до 40 км/год. 

Компанія AMAZONE з 2010 року серійно виробляє
самохідні штангові обприскувачі PANTERA, які добре
себе зарекомендували в різних виробничих умовах як
у Європі, так і в Україні (рис. 4). Машина оснащена
двигунами від 200 к. с. до 220 к. с. Безступінчастий гід-
ростатичний привід трансмісії забезпечує максималь-

Таблиця 1 – Конструктивні характеристики різних
самохідних обприскувачів

Характеристики машин Мінімальне 
значення 

Максимальне 
значення 

Потужність, к. с. 122 339

Ширина захвату, м 20 42

Місткість бункера, л 800 5000

Робоча швидкість руху
машини, км/год 8 40

Ширина колії, мм 1900 4060

Діаметр коліс R38 R54

Кліренс, мм 950 1950

Межі регулювання висо-
ти штанги над поверхнею

ґрунту, мм
350 2700

Маса конструкційна, кг 2000 13800

Тип робочого насоса Відцентровий Мембранно-поршне-
вий

Форсунки Трипозиційні П’ятипозиційні

Робочий тиск, МПа 0,2 0,8

Рис. 1 – Обприскувач SPRA COUPE 4440

Рис. 2 – Самохідний обприскувач Rogator

Рис. 3 – Обприскувач John Deere
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ну робочу швидкість руху обприскувача до 20 км/год, а
транспортну – до 40 км/год. Гальмівна система бара-
банного типу має пневматичний привід. На обприску-
вачах встановлено компактне пневматичне шасі тан-
демного типу, завдяки якому ширина колії може без-
ступінчасто змінюватися в межах від 1800 мм до 2400
мм. Розробка конструкції такого шасі передбачає зни-
ження навантаження на штанги до мінімуму навіть у
непростих умовах експлуатації. Дорожній просвіт
обприскувача Pantera становить 1100 мм.
Використана в обприскувачах гідродинамічна концеп-
ція амортизації з системою стабілізації коливань
забезпечує стійку роботу агрегата. Штанга обприску-
вача забезпечує ширину захвату від 24 м до 40 м в 
діапазоні розташування над поверхнею поля від 
500 мм до 2500 мм.

Компанія Tecnoma налагодила виробництво само-
хідних штангових обприскувачів серії Laser (Рис. 5).
Самохідні обприскувачі серії Laser мають міцне та
надійне шасі, яке повністю підвішене на пневматичних
подушках і передніх гідравлічних амортизаторах. Така
конструкція підвіски забезпечує маневреність як під
час роботи, так і під час транспортних переїздів доро-
гами загального призначення. Активна пневматична
підвіска AXAIR має чотири пневматичні подушки з
двома вирівнювальними клапанами, завдяки яким
вдається, незалежно від навантаження, підтримувати
постійну висоту рами обприскувача. Крім підвіски
AXAIR, самохідні обприскувачі Laser обладнані систе-
мою амортизації штанг. Наявність такої системи дає
змогу збільшити робочу швидкість під час обприску-
вання, покращити якість обприскування, подовжує

термін служби складових частин штанг, а також краще
адаптує обприскувач до різних умов роботи.
Обприскувачі обладнані двигунами потужністю від 
140 к. с. до 240 к. с. Штага обприскувача забезпечує
захват від 24 м до 42 м. Ширина колії обприскувача скла-
дає від 1800 мм до 2700 мм. Кліренс сягає до 1800 мм.

Компанія Miller представляє на ринку України само-
хідні обприскувачі Miller Nitro різних модифікацій 
(рис. 6). Обприскувачі можуть бути оснащені двигуна-
ми різної потужності від 215 до 275 к. с. Розташування
двигуна ззаду забезпечує не тільки рівномірний роз-
поділ ваги, але й легкий доступ до силового агрегата
для комплексного обслуговування. Ширина колії
передніх і задніх коліс змінюється гідравлічно неза-
лежно одна від одної та становить від 3050 мм до 4060
мм, а кліренс обприскувача –  до 1850 мм. Висота роз-
ташування штанги над поверхнею поля сягає від 
470 мм до 2700 мм. Ширина захвату штанги становить
від 18 м до 36 м. Дворежимна підвіска штанги забез-
печує її роботу в автоматичному або ручному режимі
управління. Місце положення штанги попереду маши-
ни поліпшує візуальний контроль процесу обприску-
вання, дає можливість наближати штангу до рослин,
полегшує роботу в нічний час, поліпшує маневреність
машини, зменшує ризик поломки штанги. З робочого
місця видно штанги, контролер норми внесення і
передні колеса обприскувача. Повний привід забезпе-
чує високу прохідність обприскувача. Нові самохідні
обприскувачі Miller дозволяють обприскувати навіть
кукурудзяні поля в середині літа. Спеціальне кріплення
дозволяє встановлювати жатки і навішувати облад-
нання для видалення мітелок з кукурудзи, що робить
Miller Nitro багатофункціональним. 

Рис. 4 – Обприскувач серії  Pantera

Рис. 5 – Обприскувач серії Laser

Рис. 6 – Самохідний обприскувач Miller

Рис. 7 – Обприскувач Водолій
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Зараз в Україні також почали вироблятися самохід-
ні обприскувачі. Основні виробники такі: ТДВ
«Львівагромашпроект» виготовляє обприскувач ОСШ-
3,5-27, ПАТ «Богуславська сільгосптехніка» виробляє
обприскувач ІBIS. ТОВ «Енегроехкоплект» почали
виробляти обприскувач Водолій який у цьому році
пройшов приймальні випробування та досить якісно
зарекомендував себе в роботі (рис. 7). 

Львівський обприскувач ОСШ-3,5-27 (рис. 8)
обладнаний шестициліндровим рядним двигуном
DEUTZ потужність 210 к. с., комплектується штангою
завдовжкою 27 метрів з можливістю її переналагоджу-
вання на ширину захвату 18, 24 та 21,6 метра. Ширина
колії становить від 2930 мм до 3500 мм. Кліренс
обприскувача складає 1800-1860 мм. Висота розта-
шування штанги над поверхнею поля сягає від 650 мм
до 2730 мм. Система стабілізації штанги забезпечує

належну висоту та не дозволяє їй відхилятися ні гори-
зонтально, ні вертикально. Керування системою
обприскування здійснюється з пульта керування, який
знаходиться у кабіні обприскувача. Шумо- віброізо-
льована кабіна обладнана кондиціонером, вугільним
фільтром очищення повітря, зручними сидіннями для
водія та помічника. 

Основними показниками, які характеризують якість
виконання технологічного процесу обприскувачів є
вилив рідини через один розпилювач, нерівномірність
виливу між розпилювачами, густота покриття оброб-
леної поверхні краплями, середньозважений медіан-
но-масовий діаметр сліду краплин. Відповідно до
вимог міжнародних стандартів, гармонізованих в
Україні, ці показники повинні відповідати встановле-
ним вимогам. Далі наведено технічні характеристики
самохідних обприскувачів, які пройшли випробування
(таблиця 2).

Під час випробувань самохідних обприскувачів
результати всіх машин за якістю виконання технологіч-
ного процесу задовольнили вимоги нормативних
документів, але показники відрізняються між собою,
тому що під час випробувань використовувалися різні
за типом та продуктивністю  розпилювачі, була різна
норма внесення та різна ширина захвату. 

Висновки
Дилерські компанії сьогодні пропонують чи не най-

ширший вибір обприскувачів в Україні. Лінійка кожного
відомого світового виробника  обприскувального
обладнання складається з двох-трьох марок, кожна з
яких і собі має кілька моделей машин. Отже, на ринку
наявні кілька десятків конкретних моделей обприску-
вачів на різний смак. Під час їхнього виготовлення
виробники враховують ті завдання, які мають викону-
вати обприскувачі, беручи до уваги специфіку фізіоло-

гії та агротехніки тих чи інших сільськогоспо-
дарських культур, які вирощують у конкретному
господарстві. Поліпшенню якості обробки
сприяють також багато технічних рішень щодо
стабілізації положення робочих органів, знижен-
ня рівня огріхів та пошкодження рослин під час
обробки їх на полі.

Дедалі зрослий попит на самохідні оприску-
вачі в Україні відповідає сучасним світовим тен-
денціям розвитку агротехнологій, що все ширше
застосовують хімічні засоби управління продук-
тивністю польових культур. 

Польові самохідні обприскувачі ефективні
завдяки ряду суттєвих переваг над причіпними.
Серед них особливо важливими є високі робочі
швидкості та відповідно продуктивність, значний
кліренс та регульованість колії, мобільність та
незалежність, висока екологічність. Істотним є і
фактор умов роботи оператора та щораз зрослі
обсяги посівів високостеблих культур. 

Самохідні обприскувачі різні за системою
обприскування, кліренсу, розмірами штанг.
Залежно від обприскування культури необхідно
правильно підбирати обприскувачі, інакше
обробка полів принесе більше шкоди рослинам,
ніж користі. 

Отже, потрібно раціонально проводити зва-
жений прорахунок, вибираючи моделі самохід-

Рис. 8 – Обприскувач ОСШ-3,5-27

Таблиця 2 – Технічні характеристики самохідних 
обприскувачів
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Робоча шири-
на захвату, м 24 36 36 30 24 27,4 27

Кліренс, мм 1260 1100 1300 1520 1160 1830 1740
Ширина колії,

мм 2200 2250 3050 3150 2260 3050 3150

Конструкційна
маса, кг 4510 9606 12582 11385 9890 11113 9630

Об’єм 
робочого

резервуара, л
1400 4500 4239 3028 3200 3785 3500
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ного обприскувача, необхідної для ефективного та
економічно доцільного вирішення конкретних завдань
та обсягів робіт у господарстві.
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Аннотация. В статье приведен обзор, краткий
анализ и технические характеристики разных по мощ-
ности самоходных опрыскивателей зарубежного и
отечественного производства, которые прошли поле-

вые испытания, проведенные в соответствии с требо-
ваниями нормативно-правовых актов Украины с
целью допуска их на отечественный рынок.
Опрыскиватели характеризуются высоким техниче-
ским и технологическим уровнем и по качеству выпол-
нения технологического процесса удовлетворяют
требованиям нормативных документов. Полевые
самоходные опрыскиватели эффективны благодаря
ряду существенных преимуществ над прицепными.
Среди них особенно важными являются высокие
рабочие скорости и, соответственно, производитель-
ность, значительный клиренс и устойчивость, мобиль-
ность и независимость, высокая экологичность.

Summary. The article gives an overview, a brief analy-
sis and technical specifications of various imported and
domestic production of self-propelled criminals who have
undergone field tests conducted in accordance with the
requirements of regulatory legal acts of  Ukraine in order
to admit them to the domestic market. Sprayers are char-
acterized by high technical and technological level and
quality. Implementation of the technological process sat-
isfies the requirements of regulatory documents. Field
Self Propelled Sprayers Effective Thanksgiving is a num-
ber of significant advantages over the attachment. Among
them, especially highlighted are high worker productivity
and, respectively, performance, significant clearance and
track adjustment, mobility and independence, and high
environmental friendliness.

Стаття надійшла до редакції 17 вересня 2018 р.

Результати випробувань 
сільськогосподарської техніки у 2018 р.  

(Харківська філія УкрНДІПВТ ім.  Л.  Погорілого)

УДК 631.3:005.642.6

У статті наведена інформація про сільськогосподарську техніку, випробування і наукові дослідження якої
були проведені у 2018 році Харківською філією УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Стаття містить коротку інформацію
про види випробувань, виробників, види машин та обладнання, результати деяких випробувань кожного виду.
На основі результатів випробувань сформульовано науково-обґрунтовані висновки з формулюванням шляхів
покращення техніко-економічних показників та показників безпеки продукції, яка випробовувалась.

Ключові слова: випробування, показник якості, сільськогосподарська техніка, техніко-економічний показ-
ник, показник безпеки.

Коробко А., канд. техн. наук, доцент, провідний науковий співробітник; Балабай Т., керівник випробувальної лабо-
раторії; Тетівник Г., науковий співробітник; Твердохліб С., науковий співробітник; Козлов Ю., інженер 1 категорії
(Харківська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Вступ. Випробування є єдиним джерелом отри-
мання майже всіх достовірних відомостей про власти-
вості і якість продукції на всіх етапах життєвого циклу –
від розробки проектів і аж до закінчення терміну служ-
би – і є основою для удосконалення конструкції, техно-
логії виготовлення, планування постачання запасними
частинами, технічного обслуговування в експлуатації

[1,2]. Необхідна інформація про фактичний стан, пове-
дінку і властивості конструкції під час випробувань
можна отримати, вимірюючи значення фізичних вели-
чин із заданою точністю.

У статті наведено результати дослідних випробу-
вань та випробувань нових зразків техніки і вживаних,
які проводились Харківською філією УкрНДІПВТ ім. 

© Коробко А., Балабай Т., Тетівник Г., Твердохліб С., Козлов Ю. 2018
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Л. Погорілого у 2018 році. Сформульовано науково-
обґрунтовані висновки з формулюванням шляхів
покращення техніко-економічних показників та показ-
ників безпеки продукції, яка випробовувалась.

Результати випробувань. Проводились державні
приймальні випробування таких нових зразків техніч-
них засобів для АПК з метою внесення до Державного
реєстру: борони зубові пружинні типу ЗПГВ (рис. 1 а),
борони шлейфові типу ЗПГШ (ТОВ «Лозівський
ковальсько-механічний завод» (ТОВ «ЛКМЗ»)) (рис. 1
б); силоси металеві зернові (зерносховища) типу СМ
(ТОВ «Завод агропромислових технологій») (рис. 1 в)
[3,4,5].

Результати Державних приймальних випробувань
наведено у табл. 1-3. Також у цих таблицях наведено
нормативні значення показників відповідно до норма-
тивно-технічної документації.

З метою оцінки відповідності в законодавчо-
регульованій сфері проходила випробування така
продукція:
− згідно з рішенням Органу сертифікації: розчинно-

заправна станція РЗС-16 (ТОВ «Завод Кобзаренка»);
жниварка для прибирання соняшника типу RS-700DM;
машина для боронування дискова типу БДТ-5; машина
для боронування зубова типу БЗШ-21; машина для
внесення рідких мінеральних добрив типу КЖУ-5000
та ін. (ТОВ «Завод Автоштамп»).
− згідно з рішенням відділу реєстрації: обприскувач

самохідний Case IH моделі Patriot 4430 (ТОВ «ТД
Агроальянс»); обприскувачі типу СТЕП (ТОВ “НВП
«Альта»); розкидач мінеральних добрив Exscta-CL
(«Компанія «Альбіон»); розкидачі добрив ALFRS 2 1000
H, Exclusive ALFRS 2 2500 (ТОВ «Земмаш-Техніка»);
широкозахватні дощувальні машини типу ШДМ (ТОВ
«Варіант Агро Буд»); системи іригаційні кругові PKD
CENTER PIVOT ТОВ «ЕРІДОН БУД».
− згідно із заявкою на затвердження типу: трактор

а)

б) в)

№
п/п Показник

Значення показника 
за даними

НЕ, КД випробувань

1 Тип машини напівпричіпний

2 Агрегатування
трактор 

тяг. кл. 5; 
від 300 к.с.

трактор К-701

3 Продуктивність за годину основ-
ного часу, га/год.

від 13,7 до
32,1

21,8, середнє
значення

4 Продуктивність за годину 
змінного часу, га/год.

від 8,2 до
19,3

11,3, середнє
значення

5 Робоча швидкість, км/год. від 8 до 17 15, середнє
значення

6 Транспортна швидкість, км/год. 25, не більше 25

7 Робоча ширина захоплення, м 21-2 21

8 Гребенистість поверхні 
ґрунту, см, 4, не більше від 3,6 до 4,0

9 Якість кришення ґрунту: грудки
за фракцією до 10 мм, %, 90, не менше від 92 до 96

10 Загортання висіяних розкидан-
ням мінеральних добрив, % 60, не менше від 59,5 до 60

11

Глибина обробітку за кута нахи-
лу зубів, см:

-  положення «1», кут 45° 
-  положення «2», кут 54° 
-  положення «3», кут 63° 
-  положення «4», кут 72° 
-  положення «5», кут 81° 
-  положення «6», кут 90°  

2,0 
3,7 
5,4 
7,1 
8,8 
10,5

від 1,7 до 2,2
від 3,2 до 3,9
від 5,0 до 5,6
від 6,8 до 7,4
від 8,2 до 8,8

від 10,1 до 10,6

12 Середньоквадратичне відхилен-
ня глибини обробітку, см 1,5 1,26

13 Питома витрата палива, л/га 4, не більше від 3,8 до 4,0

Рис. 1 – Обладнання, яке проходило Державні приймальні
випробування

Таблиця 1 – Результати випробувань борони 
ЗПГВ-21«ЛІРА XL-21»

Таблиця 2 – Результати випробувань борони 
ЗПГШ-15

№
п/п Показник

Значення показника за
даними

НЕ, КД випробувань

1 Тип машини напівпричіпний

2 Агрегатування
трактор тяг.

кл. 3...4; 
від 160 до 240

к.с.

трактор New
Holland

T7060 до 242
к.с.

3 Продуктивність за годину основ-
ного часу, га/год. від 9,3 до 21,4 від 9,7 до

21,6

4 Продуктивність за годину змін-
ного часу, га/год. від 5,5 до 12,8 від 5,5 до

12,9

5 Робоча швидкість, км/год. від 8 до 17 від 8 до 18

6 Транспортна швидкість, км/год. 25, не більше 25

7 Робоча ширина захоплення, м 14-2 14

8 Гребенистість поверхні ґрунту,
см, 3, не більше від 2,0 до 2,9

9 Якість кришення ґрунту: грудки
за фракцією до 10 мм, %, 90, не менше від 92 до 97

10 Загортання висіяних розкидан-
ням мінеральних добрив, % 60, не менше від 62,0 до

65,0

11 Глибина обробітку, см 8, не більше від 6,5 до 8,0

12 Середньоквадратичне відхилен-
ня глибини обробітку, см 1,5 1,2

13 Питома витрата палива, л/га 4, не більше від 3,4 до
3,95
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колісний С25 «Слобожанець» (ТОВ «Слобожанська
промислова компанія»); трактори типу Claas Arion (ПАТ
«Мосьпанівське», ТОВ «Агролатінвест»); причепи лісо-
возні з маніпулятором Weimer-WE (ТОВ
«Спецтрансзапчасть»); трактори інших фірм.
− з метою декларування відповідності ТР безпеки

машин: бункери завантаження зерна в залізничні ваго-
ни типу МБ, зерносушарки типу ЗШ, зерноочисні 

комплекси ЗАВ, конвеєри КЛ, КС, КК, КВ, норії стрічко-
ві типу Н, ланцюгові типу НЦ, силоси зернові різних
типів (ТОВ ЗЕО «Сокол»); зерносушарки типу СЗМ,
силоси типу СМ, конвеєри (норії НЗ), теплогенератор
на соломі КТ-601М ТОВ («Завод агропромислових тех-
нологій»); борони, плуги, культиватори, навантажувачі
та інша техніка різних фірм.

На рис. 2 а показано загальний вигляд обприскува-
ча СТЕП-3200/27. У табл. 4 наведено нормативні зна-
чення показників відповідно до нормативно-технічної
документації і результати випробувань [6]. На рис. 2 б
показано загальний вигляд розкидача мінеральних
добрив MDS 19.1K. У табл. 5 наведено нормативні зна-
чення показників відповідно до нормативно-технічної
документації і результати випробувань [7].

На рис. 3 показано загальний вигляд широкоза-
хватної дощувальної машини типу ШДМ-2. У табл. 6

№
п/п Показник

Значення показника за даними

ТУ випробувань

1 Діаметр силосу, мм 8680 8680

2 Висота , мм 14200 14200

3
Місткість: 

- об'ємна, м3

- вагова, тонн
(при об'ємній масі 0,75 т/м3) 

480
360

480
360

4 Кут нахилу стінок дна, град. 55 55

5 Встановлена потужність, кВт 11, не більше 7,5

6 Споживана потужність, кВт немає даних 7,3

Таблиця 3 – Результати випробувань силосу 
металевого зернового типу СМ

а) б)

Рис. 2 – Машини для внесення добрив

Рис. 3 – Загальний вигляд широкозахватної дощувальної 
машини типу ШДМ-2

Показник
Значення показника за даними

НД та виробника випробувань

Агрегатування Трактор кл. 14 кН

Ширина захвату, м 21, 24, 27 27

Об'єм резервуарів, л*):
– для робочої рідини:
– для чистої води

3200
150

Тип шин безкамерна шина «AGRIMAX» 
розмір 270/95 R 36 TL

Ширина колії, мм 1500 – 2100 1500 – 2100

Дорожній просвіт, мм Не менше 500 600

Насос*):
– тип,
– робочий тиск, МПа*)

– продуктивність, л/хв*)

– привод

Мембранно-поршневий, (Італія)
0 – 1,5

300
ВВП трактора, n = 540 хв-1

Розпилювачі:
– тип
– кількість, шт.
– інтервал, мм
– тип розпилювальних нако-
нечників

Трипозиційні
55

500
TeeJet

Межі регулювання робочої
висоти штанги, мм 600 – 1650 1250

Габарити агрегата в робочому
(транспортному) положенні,
мм:
– довжина
– ширина
– висота

Не більше:
7300 (7300)

2580 (27000)
2800 (2800)

7300 (7300)
2580 (27000)
2800 (2800)

Суха маса, кг 1270 1270

Робоча швидкість, км/год 5,0 – 10,0 8,0

Транспортна швидкість, км/год 15, не більше 12

Персонал, чол. 1 1

Робочий тиск, МПа 0,2 – 0,8 0,4

Вилив рідини через один роз-
пилювач, л/хв

Згідно з характери-
стикою встановле-
них розпилюваль-

них насадок
1,41

Нерівномірність виливу рідини
між розпилювачами, % Не більше 5,0 3,15

Густота покриття обробленої
поверхні краплями, шт./см2 Не менше 20 150

Медіанно-масовий діаметр
краплин, мкм 150 – 350 288

Відхилення від заданої норми,
% Не більше 5,0 3,7

Таблиця 4 – Результати випробувань обприскувача
СТЕП-3200/27
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наведено нормативні значення показників відповідно
до нормативно-технічної документації і результати
випробувань [8].

За результатами випробувань на відповідність
Технічному регламенту затвердження типу сільсько-

Таблиця 5 – Результати випробувань розкидача 
мінеральних добрив MDS 19.1K

Показник
Значення показника за даними

НД та виробника випробувань

Тип машини навісний

Агрегатування трактор МТЗ-82

Ширина захвату, м 10-18 10-18

Ємність бункеру, л 900 900

Габаритні розміри, м:
довжина
ширина

ширина заповнення
висота завантаження

1,2
1,9

0,55
1,01

1,2
1,9

0,55
1,01

Швидкість обертання ВВП, об/хв. 540 540

Кількість розкидних дисків, шт. 2 2

Вага пустої машини, кг 230 230

Відхилення фактичної норми
виливу від заданої, % до 10,0 5,8

Нерівномірність внесення доб-
рив, %:

по ширині захвату
вподовж руху агрегата

до 20,0
до 10,0

20,0
9,4

Ширина внесення добрив, м:
загальна 
робоча

18
10

18
10

Таблиця 6 – Результати випробувань 
широкозахватної дощувальної машини типу ШДМ-2

Показник

Значення показника за
даними

НД та вироб-
ника

випробу-
вань

Довжина машини, м 200-800 600

Площа, яка зрошується, га 400 400

Довжина поля, м 3500 3500

Ширина поля, м 1600 1600

Загальний радіус зрошування, м 800 800

Застосовувана норма поливу,
мм/доба від 3 та більше від 3 та 

більше

Витрати води, л/с від 56 до 220 від 56 до 220

Необхідний тиск на вході централь-
ної опори від 2,2 до 5,6 від 2,2 до

5,6

Кліренс (відстань від поверхні 
ґрунту до нижнього поясу 

металоконструкцій), м
2,85 2,85

Довжина живильного шланга, м 95 95

Відстань між розпилювачів, см 288 288

Довжина прольоту, м від 44,5 до 61 50,0

Ширина секції машини по колесах 44,5; 50,0;
55,0; 61,0 50,0

Електричне живлення:
напруга, В

частота струму, Гц
сила струму, А

380
50

18,7

380
50

18,7

Джерело живлення дизель-генератор 
Euro Power TDE 183

Нерівномірність виливу розчину між
форсунками, % Не більше 10 2,2

Середні витрати води через форсун-
ку, л/год. 0,8 0,8

Рис. 4 − Номенклатура продукції, яка проходила випробування
з метою затвердження типу

а) трактор ХТА-220-10 б) причіп Weimer We-12 D/RDM

в) трактор New Holland TM 190           г) трактор Claas Axion 930

Таблиця 7 – Результати випробувань бункеру МБ 005

Бункер 
завантаження 

зерна у залізничні
вагони МБ 005

Показник
Значення

показника за
даними

випробувань

Ємність, т 300

Загальна встановлена 
потужність електродвигунів
засувок, кВт

0,72

Загальна споживана потужність
електродвигунів засувок, кВт від 0,67

до 0,70

Пропускна спроможність облад-
нання, т/год.:
– завантаження
– вивантаження

від 60 до 70
від 120 до 140

Решітно-повітря-
ний сепаратор

«Нива-100»
Показник

Значення
показника за

даними
випробувань

Продуктивність технічна, т/год.
на пшениці з об’ємною масою
760 кг/м3, вологістю 15 %,
засміченістю до 2 %:
- попереднє очищення
- первинне очищення

82,0
30,6

Ефективність очищення від сміт-
них домішок, %:
- попереднє очищення
- первинне очищення 36,2

94,3

Встановлена потужність, кВт:
- коливачі
- вентилятор

1,1
5,5

Таблиця 8 – Результати випробувань сепаратора
«Нива-100»
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господарських та лісогосподарських тракторів, їхніх
причепів і змінних причіпних машин, систем, складо-
вих частин та окремих технічних вузлів [9] проводи-
лись випробування тракторів і причепів. На рис. 4
показано номенклатуру продукції, яка проходила цей
вид випробувань [10, 11, 12, 13].

За результатами випробувань було встановлено
відповідність продукції вимогам Технічного регламен-
ту і на кожну одиницю продукції видано сертифікат
затвердження типу.

За договорами із виробниками та постачальниками
проводились випробування: нових та модернізованих
(приймальні, кваліфікаційні, типові): бункери заванта-
ження зерна у залізничні вагони типу МБ (МБ 005)
(ТОВ «Завод елеваторного обладнання «Сокол» 
(ТОВ ЗЕО «Сокол»); решітно-повітряний сепаратор
«Нива-100» (ТОВ «КЛЗ ГРУП»): зерносушарка шахтна,
блочно-модульна «ЗШР-5» (ТОВ «ЮР АГРО»).

Результати випробувань наведено в табл. 7-8 
[14, 15].

Висновки. Технічний рівень продукції сільгоспма-
шинобудування на ринку України оцінюється їхньою
якістю, показником якої є узагальнена характеристика
всіх їхніх властивостей. За технічним рівнем на ринку
України продукція, результати випробувань якої наве-
дено в статті, відповідає вимогам нормативних доку-
ментів за показниками призначення, безпеки та ерго-
номічності.

Важливим напрямком підвищення технічної осна-
щеності аграрного сектора України є розвиток та
ефективне функціонування вторинного ринку продук-
ції певного виду, для якої першорядне значення має
теоретичне і практичне розв’язання проблеми оціню-
вання її якості.
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Аннотация. В статье наведена информация о
сельскохозяйственной технике, испытания и научные
исследования которой провел в 2018 году
Харьковский филиал УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого.
Статья содержит краткую информацию о видах испы-
таний, производителях, видах машин и оборудования,
результаты некоторых испытаний каждого вида. На
основе результатов испытаний сформулированы
научно-обоснованные выводы с формулировкой
путей улучшения технико-экономических показателей
и показателей безопасности продукции, которая
испытывалась.

Summary. The article contains information about
agricultural equipment, testing and research of which was
conducted in 2018 by the L. Pogoriliy Ukrainian Scientific
Research Institute of Forecasting and Testing of
Machinery and Technologies for Agricultural Production,
Kharkov branch. The article contains brief information
about the types of tests, manufacturers, types of
machines and equipment, the results of some tests of
each type. State acceptance testing of new samples of
technical means for the agroindustrial complex for the
purpose of entering.

Стаття надійшла до редакції 28 серпня 2018 р.
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Постановка проблеми.
Забезпечення тваринницьких ферм достатньою

кількістю кормів є обов’язковою умовою ефективного
господарювання сільськогосподарських підприємств.
Не менш важливо підвищувати якість кормів, які мають
безпосередній вплив на продуктивні характеристики
тварин та якість тваринницької продукції. 

Аналіз досліджень показує, що важливим резервом
збільшення виробництва кормів і покращення їхньої
якості є використання нових високопродуктивних кор-
мозбиральних комбайнів. В Україні, на превеликий
жаль, такі кормозбиральні машини не виготовляють.
На європейському ринку превалюють самохідні кор-
мозбиральні комбайни високої енергонасиченості.
Потужність двигунів комбайнів найбільш відомих фірм
таких,  наприклад, як Claas (Німеччина) коливається
від 286 к. с. до 623 к. с., Krone (Німеччина) – від 510 к.
с. до 1020 к. с., John Deere (США) – від 315 к. с. до 660
к. с. Велика енергонасиченість кормозбиральних ком-
байнів пояснюється високою (до 800 ц/га) урожайні-
стю кормових культур і дає змогу застосовувати на них
широкозахватні жниварки, а також оснащувати їх
доподрібнювальними пристроями. Моделі комбайнів
фірми Krone BIG X 800 та BIG X 1000 оснащені (кожний)
двома двигунами: один двигун використовують для
руху по дорозі і для заготівлі сінажу невеликої урожай-
ності технологічної маси, а для заготівлі силосу за
високої урожайності вмикається синхронно другий
двигун. Під час роботи двох двигунів досягається
загальна потужність 836 к. с. та 1020 к. с. Для машин
цього типу характерними є високий ступінь автомати-
зації та гідрофікації, наявність досконалих каменеме-
талодетекторів, бортових комп’ютерів, сучасних моні-
торів, які слугують для контролю технічних параметрів
комбайнів і виконання процесу збирання урожаю [1, 2,
3, 4, 5].

Мета досліджень – аналіз конструкційних особли-
востей основних вузлів кормозбиральних комбайнів та
їх вплив на показники якості роботи машин.

Результати досліджень.
Показники якості роботи сучасних кормозбираль-

них комбайнів багато в чому залежать від конструкції
основних вузлів, серед яких суттєву роль відіграють
живильний і подрібнювальний апарати. Живильний

апарат являє собою систему вальців і служить для
подачі маси до подрібнювального барабана. Перша
пара вальців виготовлена із ненамагнічувальної сталі,
де і встановлений металодетектор. Під час попадання
сторонніх предметів, які намагнічуються, спрацьовує
металодетектор і автоматично вимикає живильний
апарат, що запобігає їхньому попаданню в подрібню-
вальний барабан. На комбайнах фірми Krone відстань
від металодетектора до подрібнювального барабана
становить 820 мм, чим гарантується безпека роботи
за максимальної довжини подрібнення технологічної
маси. Така відстань не дозволяє жодному металевому
предмету потрапити до подрібнювального барабана. 

Для подовження строку експлуатації вальців їх осна-
щують змінними зубчастими планками. Найбільш
поширена чотиривальцьова схема живильного апара-
та, яку використовують у комбайнах фірми Claas (ком-
байни Ягуар – моделі 830, 850, 870, 890, 900), John
Deerе (моделі 7200, 7300, 7500, 7700, 7800). Фірма
Krone у моделях BIG X 500, BIG X 650, BIG X 800, BIG X
1000 використовує шестивальцьовий живильний апа-
рат (три пари), що дає можливість забезпечувати
ефективніше попереднє підпресовування маси. За
таких умов процес подрібнення маси подрібнюваль-
ним барабаном здійснюється легше та точніше.
Завдяки гідравлічному регулюванню обертами вальців
та залежно від кількості ножів подрібнювального бара-
бана на комбайнах BIG X безступінчасто регулюється
довжина подрібнення від 2,5 мм до 28 мм. 

Вальці розташовані так, що маса транспортується
прямим потоком. Так забезпечують найвищу пропуск-
ну здатність комбайна.

Комбайни фірми Krone оснащені системою
AutoScan, яка автоматично виконує настроювання
довжини подрібнення залежно від ступеня стиглості і
вологості технологічної маси (наприклад, коричневий
колір кукурудзи свідчить про більш високий ступінь
зрілості маси відносно до тієї, у якій більше зеленого
пігменту). 

Система AutoScan суттєво полегшує працю механі-
заторів, знижує витрати палива завдяки подрібненню
технологічної маси до довжини часток, яка відповідає її
рівню стиглості.

Для підвищення якості маси, яку заготовляють ком-
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байни фірми Claas, вони оснащені системою для вне-
сення консервантів безпосередньо під час виконання
технологічного процесу.

На сучасних кормозбиральних комбайнах застосо-
вують два типи подрібнювальних барабанів – дискові і
барабанні. У конструкціях монокомбайнів перева-
жають барабанні подрібнювачі. На кормозбиральних
комбайнах встановлюють барабани діаметром від 406
мм до 800 мм і завширшки від 520 мм до 800 мм.
Збільшення ширини подрібнювального барабана доз-
воляє підвищити площу перерізу приймальної горло-
вини і збільшити продуктивність комбайнів. Основні
параметри подрібнювальних барабанів кормозби-
ральних комбайнів наведені в таблиці 1.

Відомо, що найбільш поживний силос отримують з
кукурудзи під час її збиранні у фазі воскової або повної
стиглості. Проте в процесі подрібнення кукурудзи зви-
чайними подрібнювальними барабанами зерно зали-
шається неподрібненим, а відтак погіршується його
перетравлення в шлунково-кишковому тракті тварин.
Тому, щоб забезпечити повніше використання зерно-
вої фракції кукурудзи, сучасні кормозбиральні комбай-
ни оснащують доподрібнювальними пристроями
(рифленими плющильними  вальцями). Плющильний
ефект підвищується, якщо плющильні вальці обер-
таються з різною швидкістю. Різниця у швидкості
обертання вальців створює ще й розтиральний ефект.
Різниця у частоті обертання становить біля 20 %.
Діаметр плющильних вальців комбайнів фірми „Kronе”
становить 250 мм. Завдяки більшому діаметру і мен-
шому числу обертів забезпечується мінімальне зно-
шування, вища пропускна здатність і більша площа для
плющення. Фірма Claas застосовує плющильні вальці
зі змінною робочою поверхнею. Зазор між вальцями
встановлює оператор із кабіни або безпосередньо на
самому доподрібнювачі через гідромеханічний при-
стрій.

Для заготівлі грубостеблих кормів кормозбиральні
комбайни комплектують жниварками трьох типів:
платформними, рядковими та барабанними. Зараз
кормозбиральні комбайни провідних фірм агрега-
тують жниварками барабанного типу. Фірма John
Deere, наприклад, комплектує свої комбайни жнивар-
ками барабанного типу з шириною захвату 3 м, 4,5 м,
6,0 м, 7,5 м фірми Kemper (рис. 1). Фірма Claas ком-
плектує комбайни жатками барабанного типу власно-
го виробництва RU 450 i RU 600 із шириною захвату 4,5
м і 6,0 м (рис. 2). Комбайни BIG X фірми „Kronе” ком-

плектують адаптерами Easy Colleсt 
(рис. 3) для скошування грубостеблих культур з шири-
ною захвату 6,0 м, 7,5 м, 9,0 м, 10,5 м. Адаптери цього
типу являють собою нову концепцію подрібнювальної
та транспортувальної системи.

Адаптер складається з навіски, до якої шарнірно з
обох боків прикріплена подрібнювальна частина, на
якій змонтовані дві зірочки, по яких переміщується
ланцюг із захватами. Під захватами знаходяться про-
тирізальні частини. Стебла кукурудзи з використанням
захватів направляються уздовж пластин, перерізають-
ся і подаються в живильний апарат. Всередині подріб-

Рис. 2 – Комбайн Ягуар із жниваркою RU 600

Таблиця 1 – Основні параметри подрібнювальних
барабанів кормозбиральних комбайнів

Показник
Ягуар 830,

850, 870, 890,
900

John Deerе  7200,
7300, 7400,

7500, 7700,7800

BIG X 500,
BIG X 650,
BIG X 800,
BIG X 1000

Кількість ножів, шт. 20/24/28 40/48/56 20/28/40

Діаметр, мм 630 610/683/800 660

Ширина, мм 750 710/830 800

Частота обертання,
об/хв. 1200 1150/1000 1100

Розташування ножів V-подібно 4 ряди (секцій-
но) V-подібно Рис. 1 – Комбайн John Deere 7300 з жниваркою фірми „Kemper” 

Рис 3 – Комбайн BIG X із жниваркою EasyCollect 9000



36

№ 8-9 (107) серпень-вересень 2018 р.

нювальної частини розташовані ротаційні ножі, які
призначені для скошування низькорослих рослин.
Вони розміщені так, що не зрізують залишки стебел
кукурудзи. З використанням гідроциліндрів подрібню-
вальну частину переводять із транспортного положен-
ня в робоче і навпаки. Завдяки такій конструкції і прин-
ципу роботи вдалось значно зменшити кількість меха-
нізмів і приводів, а отже, і витрати на їх технічне обслу-
говування. 

Адаптери такої конструкції не застосовують на
машинах інших фірм-виробників кормозбиральної
техніки. Адаптери Easy Colleсt є прогресивними в роз-
робленні пристосувань для збирання кукурудзи на
силос.

Під час апробації кормозбиральних комбайнів
(Ягуар 890 фірми Claas, BIG XV-12 фірми Kronе, John
Deere 7300 фірми John Deere) відмічена їхня висока
технічна надійність, задовільна якість подрібнення тех-
нологічної маси.

Продуктивність комбайнів досить висока:
- комбайн Ягуар 850 – 296 т/год основного часу;
- комбайн John Deere 7300 – 131 т/год основного

часу;
- комбайн BIG XV-12 – 359 т/год основного часу.
Кількість часток до 30 мм у подрібненій масі стано-

вить 92 % – 96 %.
Одною з важливих передумов ефективного викори-

стання енергонасичених кормозбиральних комбайнів
є забезпечення їх відповідними за місткістю і вантажо-
підйомністю транспортними засобами.

Висновки
На основі проведеного аналізу встановлено,що

комбайни Ягуар і John Deere найбільш ефективні на
заготівлі високоякісного силосу кукурудзи за урожай-
ності більше 50 т/га для поголів’я дійного стада від 600
до 1000 корів. Застосування їх можливе і в госпо-
дарствах з меншим поголів’ям, але річне завантажен-
ня тоді становитиме лише 50%. Комбайни BIG X
доцільно і ефективно використовувати у великих агро-
фірмах з поголів’ям дійного стада від 1000 до 3000
корів на заготівлі високоякісного силосу кукурудзи за
урожайності більше 60 т/га.
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Аннотация. В статье приведены результаты
исследований функциональных особенностей совре-
менных кормоуборочных комбайнов ведущих фирм
Claas, Krone, John Deere по материалам испытаний.
Приведена техническая характеристика комбайнов
фирм Claas, Krone, John Deere. Подробно проанали-
зированы функциональные особенности конструкции
кормоуборочных комбайнов. Акцентировано внима-
ние на особенностях основных узлов кормоуборочных
комбайнов и их влияние на показатели качества рабо-
ты машин. Предложены основные направления
эффективного использования кормоуборочных ком-
байнов в хозяйствах Украины.

Summary. The article presents the results of the
research of functional features of modern forage har-
vesters of leading companies Claas, Krone, John Deere
on materials of tests. The technical characteristics of
Claas, Krone, John Deere combines are given. Detailed
functional features of the design of forage harvester com-
bines are analyzed. The attention is paid to the peculiari-
ties of the main units of forage harvesters and their influ-
ence on the quality of machine performance. The main
directions of effective use of forage harvesters in
Ukrainian farms are offered.

Стаття надійшла до редакції 10 вересня 2018 р.

Ротаційна борона Динар-6,4 
(ЛОЗІВСЬКІ МАШИНИ).  

Функційні  випробування (фок ус-тест)

УДК 631.313

У статті висвітлені результати функційних випробувань (фокус-тест) ротаційної борони Динар-6,4 
(ЛОЗІВСЬКІ МАШИНИ), агротехнічного оцінювання роботи ротаційних дисків з різною конфігурацією зубів на
трьох швидкісних режимах та проаналізовані перспективи застосування такого типу машин в сучасному аграр-
ному виробництві. 

Ключові слова: випробування функційні, борона, ротаційний диск, ґрунт, руйнування ґрунтової кірки.
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Вступ. Ефективність використання нових ротацій-
них ґрунтообробних знарядь, які дозволять зі зменше-
ними витратами енергії та праці отримати додаткові
агротехнічні та екологічні позитиви. Зокрема, дво-три-
разове зниження кількості ерозійно-небезпечних
часточок ґрунту підтверджується не тільки появою на
ринку такої номенклатури машин, але й стрімкою
динамікою нарощування їх виробництва провідними
вітчизняними машинобудівниками. Огляд літератур-
них джерел свідчить про актуальність використання
ротаційних борін, можливість вибору раціональних
рішень землеробства, включаючи органічне.

Постановка проблеми. Зараз у господарствах
України все більшого впровадження набувають рота-
ційні борони, функційні можливості яких можуть забез-
печити виконання декількох технологічних операцій:
руйнування ґрунтової кірки з відповідними наслідками
покращення насичення повітрям,  водопроникнення та
формування структури поверхневого шару в складі
оптимального вмісту агрономічно цінних агрегатів,
знищення сходів бур’янів на ранніх стадіях, перероз-
поділу по полю рослинних решток. Механічна дія на
ґрунт такими широкозахватними і швидкісними боро-
нами може бути альтернативою хімічним методам
боротьби. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що
вітчизняні та зарубіжні виробники пропонують спожи-
вачу ротаційні борони, в основі конструкції яких є тан-
дем ротаційних дисків із зубами на стійці. Однак кіне-
матичні особливості кріплень робочих органів, форма
зуба та його наконечника, спосіб підтримання робочої
глибини чинять специфічний вплив на ґрунт, прита-
манний кожній конструкції.

У контексті сказаного, фокус-тест, як точкове оці-
нювання за одним або обмеженою кількістю критеріїв,
дозволяє отримати розробнику практичну відповідь
про правильність, доцільність та ефективність закла-
дених в конструкцію гіпотез, а користувачу технікою
надати практичні знання особливостей її використання.

Мета випробувань – визначення основних техно-
логічних характеристик роботи ротаційних дисків із
зубами різної конфігурації.

Виклад основного матеріалу. Борона ротаційна
Динар-6,4 виробництва ЛОЗІВСЬКІ МАШИНИ (рис. 1)
призначена для руйнування ґрунтової кірки під час
досходового та післясходового боронування, закриття
вологи, аерації ґрунту та знищення бур’янів у фазі білої
нитки.

Ключові технічні параметри, які впливають на
досягнення якості технологічного процесу: робоча
ширина захвату – 4,8 м; габаритні розміри: довжина –
1680 мм; ширина – 6200 мм; висота – 1200 мм; дорож-
ній просвіт – 300 мм; діаметр робочого органу (рота-
ційного зубового диска) – 534 мм; висота зуба – 120
мм; крок дисків у тандемі – 105 мм; товщина зуба – 22
мм; плече виносу осі тандему дисків відносно цент-
рального бруса – 350 мм.

На випробування для порівняння були представле-
ні ротаційні зубові диски різної конфігурації.
Особливості конструкції: два варіанти кривизни зуба
ротаційного диска (рис. 2) (варіант 1 з меншою кри-
визною, варіант 2 з більшою кривизною); система
підвіски тандему ротаційних дисків – криволінійна

пружна стійка; глибина входження зуба в ґрунт –
регульована переміщенням опорних коліс.

Проведенню фокус-тесту передував аналіз кінема-
т и к о - т е х н о л о г і ч н о ї
взаємодії занурених
зубів ротаційного диска
в ґрунт (рис. 3), що
давав уявлення про цик-
лоїдну відносно поверх-
ні поля траєкторію руху
заглибленого в ґрунт
зуба, циклічний харак-
тер порушення поверхні
і виносу ґрунтових агре-
гатів, кількість деструк-
цій ґрунтової поверхні
на 1 м2 ( ≈ 100 шт.),
швидкісні режими
машини і виносу часток ґрунту. Перед фокус-тестом
була підібрана методологія визначення показників,
необхідне обладнання та сформульована програма-
методика.

Рис. 1 – Борона ротаційна Динар-6,4 на міжрядному обробітку
насіннєвих посівів кукурудзи

Рис. 2 – Ротаційні зубові диски з
різyою кривизною зуба

Рис. 3 – Взаємодія зубів ротаційних дисків з ґрунтом
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Результати випробувань.
Експерименти проводились у дослідному госпо-

дарстві Миколаївського аграрного університету на
полях з насіннєвими посівами кукурудзи, при цьому
визначено такі умови випробувань: ширина міжрядь –
60 см, висота рослин кукурудзи – 21,2 см, товщина
ґрунтової кірки – 1,4 мм (рис. 4). 

Вологість та твердість ґрунту в шарах 0-15 см від-
повідно: 19,0-19,5 %; 0,36-0,88 МПа. 

Агрегатування – трактор John Deere 6130D потужні-
стю 129,8 к.с  у варіанті з шинами стандартної ширини. 

Отже, умови випробувань були типовими і дозво-
лили якісно випробувати борону.

Згідно з програмою робіт, режими роботи – два
варіанти кривизни зубів ротаційних дисків; 3 режими
швидкості руху, км/год: 8; 10; 12. Вимірювані показни-
ки: глибина обробітку ґрунту, см; руйнування ґрунто-
вої кірки, %; кришіння поверхні ґрунту (масова частка
фракцій діаметром до 25 мм), %.

Повнота руйнування ґрунтової кірки визначалась
рамкою з комірками розміром 5 х 5 см (рис. 5), яка
накладалась на
поверхню ґрунту
після проходу
ротаційної борони.
Відношення кіль-
кості незруйнова-
них комірок до
з р у й н о в а н и х
( в и з н а ч а є т ь с я
п р о м а ц у в а н н я м
кожної з наявних
комірок) складає
повноту руйнуван-
ня, нижній поріг

Рис. 4 – Вигляд утвореної кірки на посівах кукурудзи

Рис. 5 – Пристосування для визначення
повноти руйнування ґрунтової кірки
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якої не може бути
меншим 80 %.

На рисунку 6
п р е д с т а в л е н а
поверхня поля
після проходу
ротаційних дисків
із зубами різної
конфігурації.

З рисунка
видно, що різна
конфігурація зуба
ротаційного диска,
за однакових умов та режимів роботи, по-різному
впливає на ґрунт. За отриманими показниками руйну-
вання ґрунтової кірки, її кришення на фактичній глиби-
ні ходу побудовані графічні залежності (рис. 7).

Коментарі за результатами випробувань:
Фактична глибина ходу ротаційних дисків за одна-

кової заданої глибини залежить від конфігурації зуба.
Приміром, у варіанті 1 за мінімальної та максимальної
швидкостей фактична глибина в середньому складає
7,4 см, а у варіанті 2 – 8,5 см, але приріст глибини від
швидкості є близьким, що для варіантів 1 та 2 скла-
дає відповідно 22 % та 17 %.

Руйнування ґрунтової кірки у варіанті 2 в діапазоні
досліджуваних швидкостей є кращим порівняно з варі-
антом 1: 92,6…97,2 % проти 88,0…93,0 %.

Кришення ґрунту у варіанті 2 в діапазоні досліджу-
ваних швидкостей є кращим порівняно з варіантом 1:
93,2…98,5 % проти 85,0…93,6 %. 

Отже, обидва варіанти ротаційних зубових дисків
забезпечують руйнування ґрунтової кірки. При цьому
більша кривизна зуба ротаційного диска у варіанті 2

забезпечує кращі активність руйнування та розпушу-
вання ґрунтової кірки порівняно з варіантом 1. 

Наведена вище інформація стисло сфокусована в
протоколі функційних випробувань № 19-01-2018 від
13 серпня 2018 р.

Висновки. За результатами проведеного фокус-
тесту ротаційна борона ДИНАР 6,4 показала хорошу
пристосованість до роботи в міжряддях (навіть таких
незвичних, як 60 см) де ефективно руйнує ґрунтову
кірку з високою якістю виконання технологічного про-
цесу. При цьому найбільш доцільним виглядає вста-
новлення ротаційних зубових дисків з більшою кри-
визною зуба.
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Аннотация. В статье освещены результаты функ-
циональных испытаний (фокус-тест) ротационной
бороны Динар-6,4 (ЛОЗОВСЬКИЕ МАШИНЫ), агро-
технической оценки работы ротационных дисков с
разной конфигурацией зубов на трех скоростных
режимах и проанализированы перспективы примене-
ния такого типа машин в современном аграрном про-
изводстве. 

Summary. The article highlights the results of func-
tional tests (focus test) of the DINAR-6,4 (LOZOVA
MACHINERY) rotary harrow, the agrіtechnical assess-
ment of the operation of rotary disks with different tooth
configurations on three speed regimes and analyzed the
prospects for using this type of machines in modern agri-
cultural production.

Стаття надійшла до редакції 6 вересня 2018 р.

Обладнання фірми «Farmet» (Чехія)  
для виробництва рослинної олії

УДК 665.35:631.153.7

Наведена інформація про різні види технології виробництва рослинної олії з олійних культур за технологією
фірми «Farmet» (Чехія). Для отримання олії застосовують два методи: з використанням розчинників (екстракція)
і метод пресування. Описано також обладнання для термічної обробки та рафінації олії.
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ція, дегумінг, шнекові маслопреси нової генерації, пресування з екструдерами, екструзія, фільтрація.
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Рис. 6 – Кришіння ґрунтової кірки рота-
ційними дисками

з зубами різної конфігурації: 
а – варіант 1; б - варіант 2

Рис. 7 – Якість виконання технологічного процесу руйнування
ґрунтової кірки ротаційними дисками з зубами різної конфігура-

ції в діапазоні швидкостей 8-12 км/год
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Фірма «Farmet» є одним із найпотужніших у Європі
виробників обладнання для виробництва рослинної
олії.

Відомо, що жири грають велику роль у харчуванні
людей, відгодівлі сільськогосподарських тварин, а
також широко використовуються як сировина для
хімічної промисловості. Найпоширенішими в світі олій-
ними культурами є соя, соняшник, олійна пальма,
олійний ріпак, а також льон, арахіс, боби какао та інші.

Для отримання олії використовують два методи.
Перший метод полягає у використанні розчинників

(екстракція). Олія, яка міститься в насінні, розчиняєть-
ся спеціальним розчинником, потім ця суміш розді-
ляється на олію і розчинник. Перший патент на екстру-
зію олії отримав француз Дайс у 1856 році. Для роз-
чинників використовують сірковуглець, бензин, гек-
сан. Але застосування хімічного розчинника веде до
технологічних ускладнень. У першу чергу необхідно не
допустити, щоб залишки розчинника залишалися в
олії і попадали в харчові ланцюжки. Крім того, хімічні
розчинники вибухонебезпечні, тому технологія екс-
трагування дуже вимоглива з точки зору безпеки, але
вона дуже ефективна і тому продовжує використову-
ватись. 

Будівництво такого технологічного об‘єкта відріз-
няється високою інвестиційністю і проектною складні-
стю, тому воно доцільне для підприємств із великою
продуктивністю (в основному більше 300 т насіння за
добу). 

Існують розчинники, у яких немає цих негативних
характеристик, наприклад рідкий CO2. Але застосу-

вання CO2 вимагає високого тиску і великої кількості

енергії, тобто проблема полягає в рентабельності
отримання рідкого CO2.

Другий метод отримання рослинної олії базується
на пресуванні. Він відомий з давніх часів і використо-
вувався ще до нашої ери. Для цього потрібен механіч-
ний тиск, який виникає в пресах різних типів. Спочатку
використовували клинові і гвинтові преси, пізніше –
гідравлічні і шнекові. 

Нині абсолютна перевага належить шнековим пре-
сам. Шнекові преси включають декілька відсіків, у яких
проходить видавлювання і відтік олії через щілини від-
току в корзині преса. Заміна форми шнека у відсіках і
установка ширини щілини відтоку олії дозволяють
оптимізувати процес пресування для окремих видів
олійного насіння. Сам процес пресування безвідход-
ний, насіння розділяється на рослинну олію і макуху. 

Із преса через щілини відтоку збирають олію і зали-
шається тверда фракція. Компанія «Farmet» виробляє
декілька типів пресів: міні преси продуктивністю 0,2 –
0,6 (див. журнал «Техніка і технології АПК», №5 – 2016);
середні преси FL 200 продуктивністю 3,4 – 4,8 т/добу з
холодним пресуванням і 20–26 т/добу з використанням
попереднього преса і холодного способу; великі преси
FS 1010 (рис. 1) продуктивністю 20 – 25 т/добу за
холодного способу і 40 – 88 т/добу з попереднім пре-
суванням і використанням гарячого способу;  максі
преси FS 4010 з гарячим пресуванням 180 – 230
т/добу.

Шнековий олійний прес FS 1010 потребує для при-
воду 60 – 120 кВт і має продуктивність 1000 – 4000

кг/год олійного
насіння. 

Для пресу-
вання гарячим
способом насін-
ня перед пресу-
ванням спочатку
нагрівається до
т е м п е р а т у р и
близько 100° С,
а температура
олії і макухи на
виході із преса
близька до цієї температури. Нагрівання насіння
полегшує видавлювання олії. 

Протягом багатьох десятиліть для нагрівання пре-
сованого матеріалу використовуються жаровні різних
конструкцій. Фірма «Farmet» виробляє такі жаровні у
вигляді багатоярусних горизонтальних чанів і установ-
лює їх, якщо постачає класичні технології гарячого
пресування. 

Компанія «Farmet»
багато років займаєть-
ся розробкою облад-
нання для термічної
обробки біологічного
матеріалу, так званих
екструдерів (рис. 2).
Екструдери – пристрої,
обладнані шнеком, який
обертається, проходить
через камеру, яка в кінці
звужується, і перехо-
дить у кінцеву форсунку.

Фірма «Farmet» продукує три моделі екструдерів.
FE-250 – продуктивністю 250 – 375 кг олійного насіння
за годину і потужністю привода – 30 кВт; FE 500 – про-
дуктивністю 500 – 750 кг олійного насіння за годину і
потужністю привода 55 кВт і FE 1000 продуктивністю
1000 – 1500 кг олійного насіння за годину і потужністю
привода 110 кВт.

Включення в лінію екструдера для попередньої
обробки матеріалу перед пресуванням є дуже пер-
спективним. З точки зору виходу олії і енергоємності
найбільш вигідною комбінацією є і попередній прес
холодного пресування, і прес-екструдер – завершаль-
ний прес гарячого пресування. 

Для отримання чистої олії її необхідно профільтру-
вати. Кількість осаду твердої фракції становить 5 – 10
% від маси насіння, яке надходить на переробку.

Фірма «Farmet» пропонує декілька варіантів дегу-
мінгу – технології очищення рослинної олії:

BD – базовий дегумінг – вміст рослинних частинок
до 60 мг/кг;

SD – стандартний дегумінг – вміст рослинних
частинок до 40 мг/кг;

ED – екстра дегумінг – вміст рослинних решток до
20 мг/кг.

Базовий дегумінг – це просте технологічне облад-
нання для попереднього видалення фосфоліпідів дією
води з незначним додаванням кислоти. Базовий дегу-
мінг видаляє фосфоліпіди тільки на одному ступені
(один прохід через відцентровий сепаратор) і реко-

Рис. 1 – Прес FS 1010 фірми «Farmet»

Рис. 2 – Екструдер FЕ 500
фірми «Farmet»
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мендується тільки як попередня підготовка олії для
подальшої технологічної обробки, за якої допускаєть-
ся підвищений об‘єм.

С т а н д а р т н и й
дегумінг – це
обладнання, яке
використовує для
видалення фоcфо-
ліпідів два ступені
сепарації, значно
збільшуючи ефек-
тивність процесу і
його стабільність з
точки зору якості
очищеної від слизу
олії. 

Екстра дегумінг
– це обладнання, яке використовує для видалення
фосфоліпідів два ступені сепарації,  чим значно збіль-
шує ефективність процесу і його стабільність з точки
зору якості очищеної від слизу олії. 

Для  реалізації трьох видів дегумінгу використову-
ється таке обладнання: процесорний вузол, сепара-
тор, сушарка, охолоджувальні системи, джерело
вакууму, паропроводи, дозатор хімікатів, з‘єднувальне
і вимірювальне обладнання, технологічна електро-

інсталяція. 
Як допоміжне використовується обладання для

переробки слизу і перекачування хімікатів, резервуари,
джерела пари, система вимірювання та автоматизації.

Переробка олії. У харчовій промисловості прово-
диться рафінування олії – це технологія, з допомогою
якої виготовлена олія очищається від небажаних домі-
шок для досягнення нейтрального смаку і запаху.
Рафінування здійснюється двома методами – хімічним
і фізичним. Хімічна рафінація – видалення вільних жир-
них кислот здійснюється з використанням лугу. Цей
процес називається нейтралізацією і реалізується в
межах технології дегумінгу (рис. 3). 

Фізична рафінація – це метод, яким вільні жирні
кислоти видаляються в технології дезодеризації за
допомогою дистиляції при високих температурах і
дуже низькому тиску. У такому випадку повністю відпа-
дає використання хімічних речовин, процес є фізич-
ним і відрізняється більш високим виходом рафінова-
ної олії. Тому він частіше використовується в сучасній
промисловості.

Компанія «Farmet» надає перевагу сучасному
фізичному принципу рафінації, який реалізується
трьома етапами.

І-й етап – видалення слизу (гідратація – дегумінг) –
видалення різних домішок, в основному, фосфоліпідів.
Видалення слизу виконується гідратацією за допомо-
гою додавання невеликої кількості води, як каталізатор
використовується невелика кількість лимонної або
фосфорної кислоти і в кінці процесу дозується NAOH
для нейтралізації фосфатидової кислоти і доданої
лимонної чи фосфорної кислоти.

ІІ-й етап – відбілювання – видалення красильних
речовин для отримання світлої олії за допомогою
додавання відбілювальної глини, яка потім відфільтро-
вується.

ІІІ-й етап – дезодорування і дистиляція вільних жир-
них кислот – дистиляція ароматичних речовин і вільних
жирних кислот. Це складний технологічний процес,
який проходить за дуже низького тиску (глибокого
вакууму).

Для олійних культур, які містять воски, наприклад
соняшник, у процесі рафінації ще включають техноло-
гію вінтеризації – видалення цих восків.

Фірма «Farmet» пропонує також виробництво біо-
палива із олії за допомогою технології етерифікації
ріпакової олії. У більшості країн ЄС таке біопаливо в
обов’язковому порядку додається в дизельне паливо
(у різних країнах від 3 до 6 %). Найбільш поширеним є
метиловий ефір ріпакової олії, властивості якого най-
ближчі до властивостей дизельного пального. 

Для великих підприємств продуктивністю більше
15 т насіння за годину, тобто біля 300 т насіння за добу,
фірма «Farmet» рекомендує хімічну екстракцію з попе-
реднім пресуванням на шнекових пресах. Цим досяга-
ється компроміс між інвестиційними вимогами і мож-
ливостями інвестора, між виходом цільового продукта
та виробничими витратами.

На практиці частіше всього розділяють технології:
- одно- або двоступеневі. У двоступеневих техно-

логіях перший прес називається «попереднім», а дру-
гий – “завершальним”. Двохступеневі технології вико-
ристовуються для підвищення виходу олії з насіння

Рис. 3 – Обладнання для реалізації
технології дегумінгу фірми «Farmet»
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Н а у к о в о - п р о п а г а н д и с ь к і  з а х о д и

Вісті  з  Міжнародної агропромислової виставки
AgroExpo-2018

УДК 631.3:061

26-29 вересня 2018 року в місті Кропивницький відбулась одна із найбільших Міжнародних агропромислових
виставок AgroExpo-2018. На виставці експонувалось велике різноманіття техніки, зокрема: техніка для тварин-
ництва та рослинництва, сучасні трактори, зернозбиральні комбайни, причіпи, навантажувачі, техніка для обро-
бітку ґрунту та сівби, розкидачі мінеральних добрив, обприскувачі, обладнання для переробки зернових та олій-
них культур, елементна база. Також окремо було представлено демонстраційні покази техніки в роботі. У рам-
ках агропромислової виставки також був організований "Покровський ярмарок”,

Ключові слова: сільськогосподарська техніка, виставка-демонстрація, Міжнародна агропромислова вис-
тавка AgroExpo 2018.

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

© Муха В. 2018

Вступ. 26-29 вересня 2018 року в 
м. Кропивницький відбулась одна із найбільших
Міжнародних агропромислових виставок 
AgroExpo-2018. Цьогоріч виставка пройшла на
рекордних 125 тис. квадратних метрів. Ця виставка
входить в десятку найбільших в Європі. Цієї осені в ній
взяли участь 592 компанії та понад 30 тисяч гостей. Це
учасники з різних країн, а саме з України, Німеччини,
Польщі, Південної Кореї, Туреччини та інших.

Програма заходів AgroExpo-2018 складалась з
ділової програми, експозиції тваринництва, демонст-
раційних показів техніки, «Стронгмен-шоу»,
«Покровського ярмарку» та виставки автомобілів
«Аutoland».

Основна частина. 
Яскраво була представлена гама сільськогоспо-

дарських машин фірми Amazone, яку представляли
декілька її дилерів.

Зокрема, демонструвалась сівалка Citan 12001-С з
шириною захвату 12 м., яка працює зі швидкістю до 20
км/год (рис. 1).

Укладання насіння зернових здійснюється диско-
вими сошниками діаметром 40 см з тиском на сошник
до 55 кг. Citan може вибірково обладнуватись серво-
або механічним приводом дозування. Сівалки Citan
забезпечують внесення мінеральних добрив у посівну

борозну одночасно з посівним матеріалом. Для цього
бункер розділено на два відсіки: 2/3 заповнюється
посівними матеріалами, а 1/3 – добривами або іншим
посівним матеріалом. Сівалки забезпечують висів від
1,5 до 400 кг/га.

Для розкидання мінеральних добрив компанія
Amazone показувала розкидач добрив ZG-TS 8200

Рис. 1 – Посівний комплекс Citan 12001-С від компанії Amazone

великої олійності (вміст олії більше 30 %), наприклад,
олійний ріпак, соняшник та інші. Навпаки, при пере-
робці сої (олійність ~ 20 %) зазвичай використовується
одноступеневе пресування;

– пресування холодним або гарячим методом –
залежно від температури, при якій проходить пресу-
вання. За холодного пресування олійне насіння надхо-
дить у прес при температурі близько 20° С, а темпера-
тура видавленої олії не перевищує 50° С. Гаряче пресу-
вання вимагає температури 100° С.

Як бачимо, фірма «Farmet» пропонує високопро-
дуктивне обладнання для виробництва олії в середніх і
великих підприємствах.

Аннотация. Приведена информация о различных
видах технологии производства растительного масла
из масличных культур по технологии фирмы «Farmet»
(Чехия). Для получения масла применяют два метода:
с использованием растворителей (экстракция) и
метод прессования. Описано также оборудование для
термической обработки и рафинации масла.

Summary. The information on different types of tech-
nologies of production of vegetable oil from oilseeds with
the use of technology of firm «Farmet» (Czech Republic)
is given. Two oils are used to produce oil: using solvents
(extraction) and a method of pressing. The equipment for
heat treatment and refining of oils is also described.

Стаття надійшла до редакції 26 вересня 2018 р.
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(рис. 2).
Розкидач ZG-

TS 8200 – дво-
дисковий, у
ньому застосо-
вана оригінальна
система розки-
дання добрив.

Розкидальні
диски обладнані
оригінальними
роз- кидальними
л о п а т к а м и .
Розкидачі добрив ZG-TS на вимогу замовника поста-
чаються з комплектами розкидних лопаток TS-1 –
ширина розкидання 15-24 м; TS-2 – відповідно 21-36
м; TS-3 – 24-54 м.

Розкидачі добрив серії ZG-TS виробляються двома
моделями ZG-TS 5500 і ZG-TS 8200, обладнані бунке-
рами для добрив місткістю відповідно 5500 і 8200 
літрів.

Вони обладнуються автоматичними пристроями
для вимірювання кількості розкиданих добрив та
Isobus – системами для використання GPS.

Відомо, що фірма Amazone першою в Європі освої-
ла випуск обприскувачів. На AgroExpo-2018 Amazone
пропонувала відвідувачам ефективний самохідний
обприскувач Pantera 4502-Н (рис. 3). Він обладнаний
двигуном потужністю 218 к.с. і виглядає дуже компакт-
но. Розташована спереду комфортна кабіна полегшує
роботу механізатора. Ззаду кабіни установлений бак
місткістю 4500 л і штанга Super-L з шириною захвату
до 40 м, завдяки чому за сприятливих умов можна
досягнути часової продуктивності більше 20 га.

За рахунок багатофункціонального джойстика
AmaPilot і термінала Amadrive обприскувач Pantera
дуже зручний і простий в управлінні. Працює Pantera зі
швидкістю до 20 км/год, а на дорогах загального при-
значення розвиває швидкість до 50 км/год. Тандемне
шасі забезпечує не тільки спокійне горизонтальне
положення штанги під час наїзду на нерівності, але
одночасно гарантує стабільність на схилах. 

Компанія Horsch експонувала на виставці різнома-

нітну грунтообробну техніку, зокрема, причіпний
обприскувач Horsch Leeb 5 LT (рис. 4), та посівний
агрегат для прямого висіву Horsch Pronto 6 NT (рис. 5).

Новою компанією на AgroExpo-2018 поля стала
Dr Green (рис. 6). Основним видом діяльності компанії
є виготовлення та реалізація добрив:

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

- концентровані мікроелементні добрива для теп-

Рис. 3 – Самохідний обприскувач Pantera компанії Amazone

Рис. 5 – Посівний агрегат прямого висіву Pronto 6 NT від копанії
Horsch

Рис. 4 – Причіпний обприскувач Leeb 5 LT від копанії Horsch

Рис. 2 – Розкидач мінеральних добрив
компанії Amazone ZG-TS 8200 

Рис. 6 – Компанія Dr Green на виставці AgroExpo-2018
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личних господарств;
- гранульовані добрива для присадибних ділянок,

газонів, городів та декоративних рослин.
- гранульовані добрива Dr Green виготовляються

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

ТОВ «Завод «Фадєєв Агро» презентував на вистав-
ці технологію очищення зерна і виробництва насіння
високого потенціалу різних сільськогосподарських
культур (рис. 7).

На відміну від
відомих технологій,
машини, які входять
у технологію, роз-
роблену Фадєєвим
Л. В., не наносять
зерну ні макро-, ні
мікропошкодження.

Транспортування
зерна здійснюється
без шнеків і скребко-
вих транспортерів.
Використовуються
тихохідні норії,
форма ковшів яких не
допускає осипання і
дозволяє переміща-
ти зерно на дуже
малих швидкостях.

Також на виставці
AgroExpo-2018 були
представлені «Сита
Фадєєва», особливі-
стю яких є отвори
шестигранної форми
(рис. 8).

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

Елементну базу широко представляла компанія
“Бондіолі і Павезі” та пропонувала відвідувачам
виставки карданні передачі, розпилювачі до обприску-
вачів, насосне обладнання, редуктори, елементи сер-
воконтролю та багато іншого (рис. 9). 

Висновок. Міжнародна агропромислова виставка
AgroExpo-2018 очікувано виявилась яскравою і знако-
вою подією для аграрного комплексу України та
Європи. Щороку площа виставки збільшується і вже
зараз виставка входить до 10 найбільших виставок
Європи задаючи нові стандарти проведення таких
масштабних заходів. Кількість учасників та відвідувачів
теж постійно зростає, що свідчить про зацікавленість
України та світу до аграрної галузі.

Аннотация. 26-29 сентября 2018 года в городе
Кропивницкий состоялась одна из крупнейших
Международных агропромышленных выставок
AgroExpo-2018. На выставке экспонировалось боль-
шое разнообразие техники, в частности: техника для
животноводства и растениеводства, современные
тракторы, зерноуборочные комбайны, прицепы,
погрузчики, техника для обработки почвы и посева,
разбрасыватели минеральных удобрений, опрыски-
ватели, оборудование для переработки зерновых и
масличных культур, элементная база. Также отдельно
были представлены демонстрационные показы тех-
ники в работе. В рамках агропромышленной выставки
также был организован "Покровский ярмарок".

Summary. From September 26-29, 2018, one of the
largest international agro-industrial exhibitions
AgroExpo-2018 took place in Kropivnitsky. The exhibition
featured a large variety of equipment, in particular: live-
stock and crop machinery, modern tractors, grain har-
vesters, trailers, loaders, soil tillage and sowing equip-
ment, mineral fertilizer spreaders, sprayers, grain and
oilseeds processing equipment, elemental base.
Demonstration of technical equipment was also present-
ed separately. In the framework of the agroindustrial exhi-
bition also was organized "Pokrovsky fair". 

Стаття надійшла до редакції 29 вересня 2018 р.

Рис. 7 – Експозиція «Завод «Фадєєв
Агро» 

Рис. 8 – Сита Фадєєва

Рис. 9 – Експозиція компанії “Бондіолі і Павезі на виставці
AgroExpo-2018
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Доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч
науки і техніки України, академік Академії інженерних
наук України Гедаль Абрамович Хайліс – окраса й гор-
дість вітчизняної науки з питань механізації сільського
господарства, світоч нашої інженерної думки, 15 жовт-
ня 2018 року відмічає 90-річний ювілей.

Усе життя Гедаля Абрамовича пов'язане з тим, як
краще механізовувати сільськогосподарські процеси,
досліджувати та удосконалювати машини. Випускник
Московського інституту механізації і електрифікації
сільського господарства, учень та гідний продовжувач
визначних вчених В.П. Горячкіна та В.О. Желіговського
весь свій талант і працю віддає служінню високим
ідеалам науки. Інженер за фахом, Г.А. Хайліс за весь
період роботи зробив значний внесок у розвиток тео-
ретичних та практичних напрямків дослідження меха-
нізмів сільськогосподарських машин,  механіки рос-
линних матеріалів,  механізації вирощування і збиран-
ня льону, сушіння матеріалів та ряду інших питань. Він
заснував нову наукову дисципліну “Механіка рослин-
них матеріалів”. За результатами досліджень, ним
опубліковано понад 500 робіт, зокрема 18 книг, та

отримано 140 авторських свідоцтв і патентів на вина-
ходи. Під його керівництвом та за безпосередньої уча-
сті створено льонокомбайни ЛК-4М, ЛВК-4Т, ЛК-4Т,
ЛК-4У та ціла низка іншої техніки. Серед опублікованих
ним книг монографії “Элементы теории и расчета
льноуборочных машин”, “Теория и расчет льноубороч-
ных машин”, “Льноуборочные машины”, “Механика
растительных материалов”, “Экспериментальные
исследования игольчатой бороны”, “Розстилальні
пристрої льонозбиральних машин”, “Рулонні прес-під-
бирачі”, навчальні посібники “Основы теории и расче-
та сельскохозяйственных машин”, “Основи проекту-
вання і дослідження сільськогосподарських машин”,
“Исследование сельскохозяйственной техники и
обработки опытных данных”, “Сельскохозяйственные
материалы (виды, состав, свойства)” витримали не
одне видання і добре відомі спеціалістам як нашої дер-
жави, так і за її межами.

Г.А. Хайліс – науковий керівник багатьох аспірантів
і докторантів, ним створена наукова школа, під його
керівництвом підготовлено і захищено 38 кандидатсь-
ких та 7 докторських дисертацій.

З усіх прекрасних якостей, властивих Гедалю
Абрамовичу, ті, хто знає його і працює з ним пліч-о-
пліч або епізодично зустрічався, відмічають його над-
звичайну скромність, тактовність, людяність і прагнен-
ня безкорисливо допомагати всім, а насамперед –
всебічно підтримувати молодь, залучати її до наукових
пошуків, заохочувати її досягнення і торувати їй шлях у
велику науку. Саме тому для всієї наукової спільноти
Гедаль Абрамович є взірцем наукового керівника, кон-
сультанта, принципового, доброзичливого, але без-
межно людяного опонента, члена спеціалізованих рад
із захисту дисертацій. Він є взірцем порядності, людя-
ності, чесності й інтелігентності.

Редакційна рада і редакційна колегія журналу
“Техніка і технології АПК” вітають Гедаля Абрамовича
Хайліса з 90-річчям і бажають міцного здоров’я і твор-
чого довголіття.

Гедалю Абрамовичу Хайлісу –  90 років






