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За даними Держстату у січні-грудні 2018 року
середньомісячна заробітна плата у сільському
господарстві склала 7 166 грн (у розрахунку на
одного штатного працівника), що на 24,4% більше
ніж за аналогічний період минулого року.

Також зросла заробітна плата у харчовій промисло-

вості. Так, середня заробітна плата у 2018 році склала
8 338 грн, що на 23,4% більше ніж за відповідний
період 2017 року.

За результатами 2018 року зовнішньоторговель-
ний обіг товарами АПК між Україною та країнами ЄС
збільшився на 11,4% порівняно з 2017 роком та сяг-
нув понад $9 млрд, з яких $6,3 млрд  припадає на
український аграрний експорт. Про це розповіла
заступник Міністра аграрної політики та продоволь-
ства України з питань європейської інтеграції Ольга
Трофімцева.

«Український експорт продукції АПК до країн ЄС про-
довжує демонструвати щорічне зростання: в 2016 році він
був трохи більше ніж $4 млрд, в 2017 році  – $5,8 млрд, а
за результатами 2018 року він перевищує $6,3 млрд. Така
динаміка чітко демонструє успішність Угоди про ЗВТ між
Україною та ЄС в сфері АПК. Це дає нам підстави говори-
ти про те, що українські виробники є конкурентоспромож-
ними на ринках європейських країн і можуть успішно екс-
портувати свою продукцію відповідно до найвищих стан-
дартів безпечності та якості», – зазначила заступник
Міністра з питань євроінтеграції.

За словами Ольги Трофімцевої, лідерами українського
аграрного експорту до ринків ЄС залишаються зернові,
яких експортовано більше ніж на $2,2 млрд, насіння олій-
них культур – $1,1 млрд та олії – $1,1 млрд.

«Приємно відмітити зростання обсягів постачань

інших агарних та харчових товарів до країн ЄС таких як:
залишки і відходи харчової промисловості, м'ясо та харчо-
ві субпродукти свійської птиці, плоди, горіхи, овочі, росли-
ни та коренеплоди. Також в 2018 році ми експортували до
ЄС більше виробів із зерна та хлібних злаків, меду, соків,
кондвиробів та інших продуктів»,- прокоментувала
заступник Міністра.

Вона додала, що ТОП-5 ключових імпортерів наших
аграрних та харчових продуктів в ЄС очолюють
Нідерланди, куди було експортовано продукції майже на
суму $1,2 млрд. Друге місце займає Іспанія ($1,04 млрд),
третє місце у Італії ($737,9 млн), а далі йдуть Німеччина
($667,4 млн) та Польща  ($656,7 млн).

Імпорт продукції АПК з країн ЄС також продемонстру-
вав зростання. За 2018 рік він склав майже $2,7 млрд, що
на $420,7 млн більше порівняно з 2017 роком. «За вказа-
ний період Україна найбільше купувала в країнах ЄС
наступні товари: шоколад та продукти з какао-бобів,
тютюн та вироби з нього, продукти для годівлі тварин,
м'ясо та субпродукти, алкогольну продукцію»,- відмітила
Ольга Трофімцева. Вона додала, що найбільш ми купува-
ли в Польщі –  $556,1 млн, Німеччині – $492,6 млн, Італії –
$276,6 млн, Франції – $242,1 млн та Іспанії – $147,7 млн.

За підсумками 2018 року в Україні було вироб-
лено 66 398 тонн рибної продукції. Це на 3 259 тонн
більше, ніж попереднього року. У 2017 році такої
продукції було вироблено 63 129 тонн.

Зокрема, найбільше було вироблено:
- готових продуктів та консервів з сардин, сардінели,

кільки і шпротів, цілих чи шматочками, в оцті, олії, мари-
наді, томаті – 16 120 тонн (96% до 2017 року);

- готових продуктів і консервів з риби, інших – 12 389
тонн (117%);

- риби морської замороженої нерозібраної – 8 700
тонн (90%);

- риби копченої – 4 732 тонни (96%);
- риби сушеної і в'яленої – 3 850 тонн (120%);
- готових продуктів і консервів з іншої риби, цілих чи

шматочками, в оцті, олії, маринаді, томаті – 3 831 тонна

(88%);
- оселедців солоних – 3 446 тонн (117%);
- ікри інших риб – 3 710 тонн (123%).
- продуктів готових і консервів з оселедця, цілих чи

шматочками, в оцті, олії, маринаді, томаті – 2 885 тонн
(155%);

- рибного філе та іншого м'яса риби – 2 525 тонн
(93%);

- риби солоної, крім оселедців – 2 107 тонн (110%);
- рибного філе в'яленого, соленого чи в розсолі (крім

копченого) – 1 050 тонн (131%);
- лосося тихоокеанського, атлантичного та дунай-

ського копченого – 502 тонни (129%).
Загалом, виробництво рибної продукції у 2018 році в

абсолютному вимірі зросло на 5,2%, у порівнянні із
попереднім періодом.

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 :  
– Виробництво рибної продукції у 2018 році збільшилось
на 3 тис. тонн, - Держрибагентство;
–  Український аграрний експорт до країн ЄС збільшився на
8,7% в 2018 році,  – Ольга Трофімцева;
– У 2018 році заробітна плата в сільському господарстві
зросла на 24,4%.

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

Фок ус-тест чизеля-глибокорозпушувача ЧГ-40

УДК 631.312.5

Глибокорозпушувачі – це ресурсоощадні ґрунтообробні знаряддя. Вони призначені для основного обробіт-
ку ґрунту без обертання скиби та руйнування плужної підошви сприяють оптимізації водно-повітряного режиму
ґрунту та забезпечують покращену водопроникність утримання вологи, її тривале використання.

Тому такі знаряддя широко використовуються в сільськогосподарському виробництві. За своїми конструк-
ційно-технологічними особливостями робочого органу – лапи, існує декілька принципових найбільш поширених
різновидів: вузька дугоподібна у вертикальній площині стійка з долотом у формі двогранного клина, широка
дугоподібна асиметрична стійка з вузьким долотом, широка асиметрична стійка у формі ламаних площин з
широким долотом(паркетний чизель). Поширеним на ринку є перший різновид лапи дообладнаної криволіній-
ними спушувальними та різальними площинами.

Мета. Оскільки, кожна з лап має свої технологічні особливості, енергетичні характеристики дослідження
таких конструкцій є складною дорогою процедурою. Тому метою цієї науково-дослідної роботи було проведен-
ня точкового (за одним запропонованим показником – інтегральним водопроникненням) тесту для можливих
порівнянь з іншими глибокорозпушувачами.

Метод досліджень включав визначення за методологією, запропонованою в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
інтегрального водопроникнення, окремого чизеля порівняно з альтернативною машиною (бороною, плугом)
для забезпечення операції можливої в технологічному ланцюгу з подальшою інтерпретацією дієвості отримано-
го водопроникнення в умовах статистично екстремальних природних явищ (у цьому випадку зливи).

Результати з визначення інтегрального водопроникнення, яке відобразило сумарний об’єм поглинутої води
через фіксовану площу та період спостережень, були отримані на ґрунтах зони Лісостепу України за умов від-
носної сухості та твердості. Експерименти передбачали змінні швидкісні режими роботи глибокорозпушувача,
Фіксація водопроникнення велась у зоні проходу лапи і міжлаповому просторі.

Висновки дозволили дати порівняльний технологічний ефект від випробовуваного чизеля та альтернативної
машини і скласти рекомендації щодо можливого використання чизеля.

Ключові слова: глибокорозпушувач, дугоподібна стійка, долото, двогранний клин, інтегральне водопроник-
нення, злива, поглинання води.
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Постановка проблеми та її зв’язок з важливими
науковими та практичними завданнями.

Аграрний сектор України стрімко розвивається.
Рослинництво як базова галузь, від якої залежні інші
переробки продукції і яка є джерелом валютних над-
ходжень, повинна забезпечити стале зростання вро-
жаїв або принаймні їхню стабільність, що надзвичайно
важливо в умовах кліматичних змін, нерегулярного
надходження вологи, аномальних явищ, (тривалих
посушливих періодів та сильних злив). Пошук і засто-
сування нових технологічних прийомів, заснованих на
чизелюванні (консервувальна система обробітку ґрун-
ту), є одним з перспективних напрямків. Виробникам
сільськогосподарської продукції в розмаїтті пропози-
цій глибокорозпушувачів на ринку складно спиратись
лише на власний досвід. Тому такі короткі за обсягом,
але дуже змістовні за інформацією фокус-тести є
ілюстрацією ефективності використання чизелів.
Додатково вони сприяють прискоренню виведення на
ринок техніки, що особливо актуально для вітчизняних
розробок.

Зв'язок цих досліджень з важливими науковими та
практичними завданнями полягає в прогнозованому
зростанні об’ємів консервувального обробітку ґрунту

в Україні до 20 % [1], пошуку нових підходів до забез-
печення продовольчої безпеки [2], необхідності підт-
римки виробництва власної імпортозаміщувальної
техніки, ефективної для вирощування сільськогоспо-
дарської продукції, особливо в умовах кліматичних
змін.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких
започатковано розв’язання цієї проблеми.

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого [3] був проведений
аналіз ефективності застосування паркетних чизелів
французької фірми Agrisem, яка проводила власні
дослідження ефективності безполицевого чизельного
обробітку  порівняно з оранкою за показниками досяг-
нутих технологічних переваг: зменшення стікання
води, ерозії ґрунту, вимивання пестицидів. У наших
дослідженнях отримано результати, які за іншим кри-
терієм (інтегральне водопроникнення) також підт-
верджують потенційні позитиви чизельного обробітку
ґрунту і дають аналітичний інструмент у руки ферме-
рові для прийняття рішень вибору системи обробітку
ґрунту.

Завдання статті.
Для досягнення поставленої мети – точкового оці-

нювання ефективності роботи чизеля, було сформуль-
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овано завдання:
- аналіз конкретних конструкційних рішень, які

сприяють якісній роботі чизеля-глибокорозпушувача;
- вибір базового точкового критерію, який характе-

ризує роботу чизеля; 
- проведення експериментальних досліджень

(формування машинно-тракторного агрегата, вибір
режимів проведення експерименту, оцінка умов робо-
ти, вибір засобів вимірювань тощо);

- обробка й аналіз результатів, включаючи вибір
критерію для інтерпретації дієвості отриманих показ-
ників.

Виклад основного матеріалу.
Чизель-глибокорозпушувач ЧГ-40 виробництва

ТОВ «Краснянське СП «Агромаш» (рис. 1) призначений
для основного глибокого обробітку ґрунту без обер-
тання скиби та руйнування плужної підошви, сприяє
оптимізації водно-повітряного режиму ґрунту, забез-
печує покращену водопроникність, утримання вологи
та її довготривале використання.

Ця інформація стала вихідною для вибору у фокус-
тесті показника водопроникнення як критерію оціню-
вання і подальшого порівняння з аналогічним показни-
ком іншого знаряддя (у цьому варіанті – дискового
лущильника).

У конструкції глибокорозпушувача поєднано комбі-
нований принцип обробітку ґрунту, який спирається
на одночасну дію двох робочих органів, зокрема лапо-
вого типу у складі дугоподібної стійки з клиновидним
долотом (а), допоміжними криволінійними площинами
(б), різальними площинами (в) та дугоподібних зубів
котка. При цьому долото руйнує плужну підошву, роз-
пушує горизонт на глибину ходу лапи з покращеними
показниками розпушування середніх і поверхневих
шарів ґрунту завдяки криволінійним площинам, а дуго-
подібні зуби тандемного котка забезпечують дренаж
та аерацію поверхневого шару.

Для визначення водопроникнення ґрунту було
запропоновано перевірити та порівняти цей критерій
у чизеля і лущильника в умовах імітування сильної
зливи. За метеорологічним визначенням, «сильна
злива» – це явище, коли кількість опадів за 40-60 хвилин
складає 30 мм і більше [4].

Базовими технічними параметрами глибокорозпу-
шувача є робоча ширина захвату – 4,0 м; кількість гли-
бокорозпушувальних лап – 7 шт.; відстань між лапами
по ширині машини в рядах – 1000-1400 мм; рознесен-
ня лап в рядах – 1000 мм; ширина долота – 80 мм;
ширина додаткових крил – 400 мм; крок установки лап

– 900 мм; ширина лапи – 450 мм. Особливості кон-
струкції: тип лапових робочих органів – дугоподібна
стійка з клиновидним долотом (а), криволінійними
площинами (б) та різальним сегментом (в), які забез-
печують розпушення глибоких шарів з ефектом додат-
кового кришення середніх та верхніх шарів ґрунту,
руйнуванням грудок і рослинних включень; коток –
тандемного типу з серповидними шипами сприяє роз-
биванню грудок, перемішуванню рослинних решток з
верхнім шаром ґрунту, покращенню водопроникнення
та аерації.

Умови випробувань [5]: агрофон – ґрунт без обро-
бітку, стерня ярого ячменю; висота стерні – 13,6 см,
маса пожнивних решток (стерня, солома) – 480 г/м2;
агрегатування – трактор McCORMICK X8.680 потужні-
стю 310 к.с., обладнаний універсальними колесами.

Вологість та твердість ґрунту в шарах 0-30 см від-
повідно становили: 15,3- 16,3 % та 1,73-2,96 МПа, що
свідчить про відносну сухість та твердість ґрунту.

Режими роботи – установлена глибина ходу робо-
чих органів / швидкість руху: 1 варіант – 25,0 см / 8
км/год; 2 варіант – 28,5 см / 6 км/год. Контроль –
лущення стерні дисковим агрегатом на глибину 5-6 см.

Оцінка якості роботи проводилась за показником
інтегрального водопроникнення, який відображає
сумарний об’єм поглинутої води через фіксовану
площу за період спостережень 45 хвилин (мл/см2).

Поставлене завдання вирішено застосуванням
спеціального пристосування і методології його вико-
ристання. Пристосування (рис. 2) має вигляд двох
металевих концент-
ричних циліндрів
малого і великого
діаметрів, зануре-
них у ґрунт. Малий
циліндр забезпечу-
вав фіксовану
площу водопогли-
нання, а великий –
створював водний
екран для унемож-
ливлення міграції
облікового об'єму
води поза верти-
кальним напрямком.
За методологією,
необхідно постійно контролювати рівень води в мало-
му циліндрі, фіксуючи долитий об’єм рідини. У міжци-
ліндровому просторі під час про-
ведення вимірів також має бути
стабільний рівень води.

В дослідах визначали глибину
просочування води (рис. 3) та
оцінювали ґрунтовий профіль
(рис. 4). Водопрони-кнення після
проходу чизеля-глибокорозпу-
шувача показано на рис. 5. 

На рисунку 6 наведено графіч-
не представлення інтегрального
водопроникнення за час спосте-
режень на ділянці після проходу
глибокорозпушувача та конт-
рольної операції – лущення.

Рис. 2 – Пристосування для визначен-
ня водопроникнення ґрунту

Рис. 1 – Загальний вигляд чизеля-глибокорозпушувача ЧГ 40

Рис. 3 – Фіксація гли-
бини просочування

води
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Коментарі результатів випробувань: Вибраний
період спостережень дозволив зімітувати багаторазо-
ву зливу для ілюстрації інтенсивності водопоглинання,
при цьому 3,00 мм/см2 водопроникнення відповідають
30 мм опадів (блакитна зона А на графіку). 

У контрольному варіанті (лущення) ґрунт спромож-
ний поглинути за час спостережень (45 хв.) лише
половину (15 мм) зливи, інша частина води збіжить в
яри і не буде поглинута. При цьому вода просочиться
на 21 см, залишаючи нижній шар (20-30 см) без зміни
його вологості.

Ґрунт, оброблений чизелем, спроможний поглину-
ти всю кількість опадів сильної зливи за 2-4 хвилини та
збільшити водопроникнення в 5,0-5,5 разів, порівняно
з контролем. Цим забезпечується акумулювання гра-
вітаційної вологи в нижніх шарах ґрунту та інтенсивне
поглинання вологи ґрунтовими агрегатами утворени-
ми після розпушення. При цьому водопоглинання в
міжрядді є більш інтенсивним ніж у рядку. В ґрунті

обробленому чизелем вода за 45 хвилин просочиться
на 24-32 см, збільшивши вологість нижніх шарів (20-30
см) в 1,5-1,6 рази.

Загалом ґрунт, оброблений ЧГ-40, спроможний за
45 хвилин засвоїти від 3 до 5 одночасних злив, при
цьому:

- за глибини ходу робочих органів 25 см (не зруше-
на плужна підошва) – 100 мм опадів;

- за глибини 28,5 см (нижче плужної підошви) –
інтенсивність вологопоглинання зростає в 1,5 рази і
становить 150 мм.

Отже, чизельний обробіток за змінами структури
ґрунту ідеально підходить для зяблевого обробітку,
оскільки забезпечує поглинання будь-якої кількості
води в осінньо-зимовий період, а також може бути
рекомендованим для обробітку схилів, щоб запобігати
водній ерозії та непродуктивним витратам вологи.

За результатами випробувань складено заре-
єстрований в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого протокол,
форма якого зображена на рисунку 7.

Висновки.
Результати фокус-тесту дозволили: 
- встановити для чизеля ЧГ-40 в реальних умовах

його роботи інтегральне водопроникнення;
- отримати інформацію для виробників сільсько-

господарської продукції про потенційний технологіч-
ний ефект від застосування тестованого знаряддя, що
особливо актуально для вирощування сталих врожаїв
в умовах кліматичних змін; 

- визначити можливі позитиви від використання
глибокорозпушувача та забезпечити ефективний
супровід машин на ринок сільськогосподарської техні-
ки.

Література

1. Ресурсоощадні системи обробітку ґрунту.
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Рис. 5 – Водопроникнення після проходу 
чизеля-глибокорозпушувача 

Рис. 6 – Графічне представлення інтегрального 
водопроникнення

Рис. 7 – Вигляд форми представлення протоколу функційних
випробувань (фокус-тесту) 

Рис. 4 – Ґрунтовий профіль, після проходу чизеля-глибокороз-
пушувача
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бітку грунту. Методи випробувань – К.:
Мінагрополітики України, 2006.

Аннотация. Глубокорыхлители – это ресурсосбе-
регающие почвообрабатывающие орудия, предна-
значенные для основной обработки почвы без оборо-
та пласта и разрушения плужной подошвы, которые
способствуют оптимизации водно-воздушного режи-
ма почвы, обеспечивают улучшенную влагопроницае-
мость, удержание влаги и ее длительное использова-
ние.

Поэтому такие орудия широко используются в
сельскохозяйственном производстве. По своим кон-
струкционно-технологическим особенностям рабоче-
го органа – лапы, существует несколько принципи-
альных наиболее распространенных разновидностей:
узкая дуговидная в вертикальной плоскости стойка с
долотом в виде двугранного клина, широкая дуговид-
ная асимметричная стойка с узким долотом, широкая
асимметричная стойка в виде ломаных плоскостей с
широким долотом (паркетный чизель).
Распространенным на рынке является также первый
вид лапы, дооборудованной криволинейными рыхля-
щими и режущими плоскостями.

Цель. Поскольку каждая из лап имеет свои техно-
логические особенности, энергетические характери-
стики исследования таких конструкций является
сложной дорогостоящей процедурой. Поэтому целью
данной научно-исследовательской работы было про-
ведение точечного (по одному предложенному пока-
зателю – интегральной влагопроницаемости) теста
для возможных сравнений с другими глубокорыхлите-
лями.

Метод исследований включал определение по
методологии УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого интег-
ральной влагопроницаемости конкретного чизеля в
сравнении с альтернативной машиной (бороной, плу-
гом) для обеспечения операции, возможной в техно-
логической цепи, с последующей интерпретацией
действенности полученной влагопроницаемости в
условиях статистически экстремальных природных
явлений (в данном случае ливня).

Результаты по определению интегральной влаго-
проницаемости, отображающей суммарный объем
поглощенной воды через фиксированные площадь и
период наблюдений, были получены на почвах зоны
Лесостепи Украины в условиях относительной сухости
и твердости. Эксперименты предусматривали пере-
менные скоростные режимы работы глубокорыхлите-
ля. Фиксация влагопроницаемости велась в зоне про-
хода лапы и междулаповом пространстве.

Выводы позволили дать сравнительный техноло-
гический эффект от испытуемого чизеля и альтерна-
тивной машины и составить рекомендации по воз-
можному использованию чизеля.

Summary. Deep throwers are resource-saving tillage
implements intended for basic soil cultivation without
turnovers of chunks and the destruction of plow soles,
which help to optimize the air-water regime of the soil,
provide improved water permeability to maintain moisture
and its long-term use.

Therefore, such implements are widely used in agri-
cultural production. According to its structural and tech-
nological peculiarities of the working body - the paws
there are several principal of the most common varieties:
a narrow arch-shaped rack with a bit in the form of a dou-
ble-edged wedge, a broad arcuate asymmetric rack with
a narrow bit, a wide asymmetric rack in the form of broken
planes with a wide bit (parquet chisel) Common in the
market is the first kind of foot equipped with curved flying
and cutting planes.

Goal. Since each of the paws has its own technologi-
cal features, the energy characteristics of the research of
such structures is a complicated costly procedure.
Therefore, the purpose of this research work was to con-
duct a point (on one proposed indicator - integral pene-
tration) of the test for possible comparisons with other
deep-throwers.

The research methodology included a definition
based on the methodology of L. Pogorelyy UkrNDIPVT.
The burned integral moisture permeability of a particular
chisel in comparison with an alternative machine (harrow,
plow) to provide an operation possible in the process
chain, with the subsequent interpretation of the effective-
ness of the obtained moisture permeability under condi-
tions of statistically extreme natural phenomena (in this
case, rainfall).

The results for the determination of integral penetra-
tion, which reflected the total volume of absorbed water
through a fixed area and observation period, were
obtained on the soils of the forest-steppe zone of Ukraine
under conditions of relative dryness and hardness.
Experiments provided for variable speed modes of the
deep-thrower, fixation of water penetration was carried
out in the passage zone of the paw and interlayer space.

The conclusions allowed to give a comparative tech-
nological effect of the test chisel and an alternative
machine and make recommendations on the possible use
of chisel.

Стаття надійшла до редакції 18 січня 2019 р.
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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

Суть проблематики.
Останнім часом спостерігається зниження пого-

лів’я овець у сільськогосподарських підприємствах та
господарствах населення України, яке становить 743,9
тис. гол., що майже у 10 разів нижче порівняно з 1991
р. [1]. Рівень виробництва баранини на душу населен-
ня становить лише 17 % від норм, потреба у вовні
задовольняється на 10 %. Збитковість виробництва
продукції галузі вівчарства становить: баранини – 
29,4 %, вовни – 61,9 %. Вихід приплоду, який є важли-
вим фактором формування економічної ефективності
галузі, – недостатній і становить 87 ягнят на 100 вівце-
маток. Програмою розвитку галузі вівчарства України
на 2016-2030 рр. передбачено збільшити загальне
поголів’я овець до 2287 тис. гол., виробництво бара-
нини до 30,2 тис. т, вовни – 8,1 тис. т, овечого молока
– 11 тис. т. Важливо, що значна частка збільшення
поголів’я овець та виробництва продукції галузі вів-
чарства покладається на господарства населення і на
майбутні сімейні ферми. В Україні створення сімейних
ферм передбачено у ряді Законів, Розпоряджень та
Постанов Кабінету Міністрів [2, 3, 4, 5, 6, 7]. Розвиток
фермерських та особистих селянських господарств
повинно здійснюватись стимулюванням створення
сімейних ферм, сільськогосподарських виробничих
кооперативів, включаючи державну підтримку  через
спрощення механізму їх реєстрації, запровадження
механізму податкових пільг та часткової компенсації
витрат на будівництво і реконструкцію тваринницьких
приміщень, придбання обладнання для доїння овець
тощо. 

Очевидно, що в процесі розвитку галузі вівчарства
особливого значення набуває створення сімейних
ферм.

Метою аналітичних досліджень є огляд сучас-
них ферм для утримання овець.

Результати аналітичних досліджень.
Огляд у першому наближенні нормативних вимог

Європейського Союзу (ЄС) щодо влаштування буді-
вель для утримання овець виявив, що в приміщеннях
повинні бути створені сприятливі, зокрема мікрокліма-

тичні, умови для тварин. У цьому контексті, важливо
зазначити, що вівці дуже вразливі до протягів повітря в
будівлях, особливо в перехідні періоди року [8].
Органічне виробництво продукції вівчарства повинно
відбуватись в умовах, наближених до природних. На
органічних вівцефермах будівлі повинні бути стійкі до
несприятливих погодних умов – холоду, опадів тощо, а
також мають бути передбачені пасовища для овець
[9]. Ефективність вирощування овець на органічних
фермах підтверджується даними Центру статистично-
го управління Польщі [10].

В Ісландії створені такі сучасні європейського рівня
будівлі для утримання овець (рис. 1).

Разом з тим, в Ісландії практикують утримання
овець на пасовищах [11] (рис. 2).Ісландська вівця є
однією з найдавніших чистих порід. Зони для випасан-
ня овець, як правило, огороджують. Овець утримують
в гористій місцевості, вівці самі розбиваються на неве-
ликі групи по 3-4 голови. На пасовища дорослих овець
з ягнятами виганяють ранньою весною. Там господарі
не підгодовують їх ні зерном, ні гранульованим кор-
мом. Протягом 5 місяців ягнята виростають до 40 кг.
Взагалі, доросла вівця важить близько 100 кг. На пасо-
вищах овець утримують до вересня-жовтня. Після

Вівчарство:  актуальність створення 
сімейних ферм

УДК 636.32/.38

У статті наведено детальну інформацію щодо актуальності створення сімейних вівцеферм. Вівці, як правило,
невибагливі у кормах та в умовах утримання, а цінуються своїм молоком, вовною і бараниною, які без проблем
реалізуються. За результатами аналітичних досліджень огляду сучасних вітчизняних та закордонних ферм для
утримання овець підтверджено актуальність створення сімейних вівцеферм. Під час створення вівцеферм євро-
пейського рівня важливо максимально врахувати нормативні вимоги ЄС для забезпечення сприятливих умов
утримання тварин, наближених до природних.

Ключові слова: виробництво баранини, виробництво вовни, вівцеферма, вівці, галузь вівчарства, тварин-
ницькі будівлі. 

Рис. 1 – Вівцеферма в Ісландії

Смоляр В., провідн. наук. співроб., канд. с.-г. наук (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)
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цього їх заганяють у спеціальні загони. Саме для збору
овець в Ісландії розводять маленьких ісландських
коней. На них зручніше пересуватися в горах. Вони
мають низький зріст, не вище 140 см і вагу у серед-
ньому 350 кг, за розмірами нагадують поні. 

У ряді країн ЄС створені сучасно обладнані будівлі
для утримання овець (рис. 3), включаючи використан-
ня кормового стола (рис. 4).

Детальніше зупинимось на вівцефермах сімейного
типу, які поступово впроваджують в Україні, на техно-
логічних аспектах утримання та обслуговування овець.
За даними інформаційних повідомлень [12] утримува-
ти овець у приватному господарстві досить вигідно, бо
вони, по-перше, добре пристосовуються до госпо-
дарських умов, а по-друге, поїдають різноманітні

дешеві корми. Зауважимо, що з 800 видів рослин, які
ростуть на пасовищах, вівці споживають 400, тоді як
велика рогата худоба – 150, коні – 90. Загострена
морда, гострі різці і тонкі рухливі губи дають їм змогу
поїдати низькорослу, рідку рослинність, збирати
зерно, опале листя, тож їх можна випасати на бідних
пасовищах. Але слід зазначити, що ці тварини погано
переносять підвищену вологість, мокрі пасовища,
спеку тощо.

Вівці живуть 12-14 років. Однак у господарстві їх
утримують 6-8 років, поки вони характеризуються най-
вищою продуктивністю. Скороспілість у них висока.

Статева зрілість настає уже в 5-7 – місячному віці,
але вперше парувати їх слід у 1,5 року. Суягність три-
ває 140-156 днів. Середньодобові прирости живої
маси можуть досягати 680 г. Баранину і овчину можна
отримати у 7-9 місяців, вовну – у 5 місяців, а смушки –
в 1-3-денному віці. За один окіт вівця народжує 1-2
ягнят, причому двійня буває у 40-50 % випадків.
Підсисний період с тановить 3-4 місяці.

Коли вівцематок використовують для інтенсивні-
шого відтворення або для доїння, цей період можна
скоротити до 45-60 днів. Утримувати овець у
домашньому господарстві вигідно ще й тому, що вони
дають різноманітну продукцію: вовну, баранину, овчи-
ну, смушки, молоко. До того ж їх можна утримувати
разом з іншими домашніми тваринами, що сприяє
ефективнішому використанню пасовищ, кормів, при-
міщень тощо. Овець, як правило, утримують у присто-
сованому приміщенні, в якому має бути сухо і світло,
на глибокій довго незмінюваній підстилці. Свіжу
додають лише тоді, коли лігво стає вологим. 

Рекомендована площа підлоги на голову: для вів-
цематок – 1,8-2,0 м2, для молодняка віком до одного
року – 0,7-0,8 м2, для баранів – 3 м2. Більшість часу
вівці перебувають на вигульних майданчиках, де має
бути 2-4 м2/гол. Баз (легка огорожа з навісом) огород-
жується жердинами заввишки не менше 1 м. Годівниці
повинні бути прості за будовою і зручні. Фронт годівлі
на дорослу тварину – 25 см, на ягнят – 15 см. У стійло-
вий період через кожних два місяці вівцям обрізують
ратиці. Вовну, навислу на очі, систематично підстри-
гають. За напрямком продуктивності розрізняють вов-
нових, м’ясо-вовнових, смушкових, шубних, м’ясо-
сальних вовно-м’ясо-молочних овець, а за характе-
ром вовнового покриву – тонкорунних, напівтонкорун-
них, грубововнових, напівгрубововнових.

В Україні найпоширеніші такі породи: асканійська
(тонкорунні, м’ясо-вовнові), прекос (тонкорунні,
м’ясо-вовнові), цигайська (напівтонкорунні, м’ясо-
вовнові), сокільська та каракульська (грубо-вовнові,
смушкові), гірськокарпатська (грубововнові, вовно-
молочні), чорноголова (напівтонкорунні, м’ясо-вовно-
ві), романівська (грубововнові, шубно-м’ясні). Яку з
цих порід утримувати в конкретному господарстві
залежить передусім від господарських, кормових і клі-
матичних умов. На домашній фермі на півдні України з
тонкорунних овець найкраще розводити асканійську
породу, а в центральних і північних областях –  преко-
сів. У центральні та північній зонах України можна з
успіхом утримувати м'ясних овець з тонкою, напівтон-
кою або напівгрубою вовною. Смушкові породи овець
поширені в деяких районах тонкорунного вівчарства у

Рис. 2 – Вівці на пасовищі

Рис. 3 – Будівля для утримання овець

Рис. 4 – Кормовий стіл
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центральних областях і на півдні України.
Більшості порід овець властива сезонність розмно-

ження. Здебільшого вівцематки приходять в охоту у
липні-вересні. Успіх відтворення поголів'я суттєво
залежить від правильної організації парування тварин.
Парувати треба лише тих маток, у яких явно виявлена
охота (вони допускають плідника). За вільного пару-
вання баранів (з розрахунку один на 20-25 вівцематок)
утримують з вівцематками протягом 1,5 місяця. Коли
ж застосовують ручне парування, маток в охоті осіме-
няють бараном у спеціальному станку. Штучне осіме-
ніння виконують спеціалісти, використовуючи сперму
високопродуктивних баранів. Не слід допускати спо-
рідненого парування. Якщо протягом перших трьох
тижнів після парування вівцематка не прийшла знову в
охоту, вона вважається заплідненою і через 5 місяців
треба чекати від неї приплоду. Окіт звичайно буває
взимку і навесні, найкращий період для нього – січень-
лютий. У цей час ягнята народжуються міцними, добре
розвиваються. Окіт у овець, як правило, проходять
швидко. За нормального їх перебігу допомога вівце-
матці не потрібна. Якщо ж вона після окоту не заспо-
коюється, часто лягає, потрібно не чіпати її і через 15
хв. чекати другого ягняти. Новонароджених ягнят
дають матері облизати. Обрізують пупковий канатик
на відстані 10 см від тіла ягняти і це місце дезінфікують
розчином йоду. Через годину вівцематці дають 1,5 л
теплої, злегка підсоленої води. Вистригають вовну
навколо вим’я та на внутрішніх боках задніх кінцівок.
Дійки обмивають теплою водою. Перші цівки молока
здоюють у посуд, після чого підпускають ягня. У перші
дні ягнят годують через кожні 2-3 години. Через 3-4
години після окоту у вівцематки виділяється послід,
його слід прибрати разом із забрудненою підстилкою і
закопати. 

Ягнят з 7-10-денного віку привчають до поїдання
сіна та пшеничних висівок. З місячного віку їм дають
овес, подрібнені коренеплоди. У 2-3 тижні ягнятам
обрізують хвости, баранчиків каструють. Відлучають
ягнят від маток у віці 2-3 місяці. Вівці за своєю приро-
дою пасовищні тварини, їх можна випасати з ранньої
весни до пізньої осені не менш як 10 годин на добу. За
цей час вівця споживає близько 10 кг трави.
Випасаючи овець на пасовищах з бобовими травами
(люцерна, конюшина, еспарцет тощо), необхідно сте-
жити, щоб не було у тварин тимпанії, тобто здуття.
Коли травостій пишний соковитий, не можна пасти
овець після дощу, а також за великої роси. До таких
пасовищ їх слід привчати поступово. Необхідно також
уникати випасання тварин у низьких заболочених міс-
цях. Вівцям згодовують грубі корми (сіно, сінаж, соло-
ма, полова, стебла кукурудзи і соняшника), соковиті
(трава, силос, коренебульбоплоди), концентровані
(макуха, ячмінь, овес, просо, кукурудза, комбікорм),
мінеральні (сіль, крейда, трикальційфосфат).
Дорослій вівці потрібно на день 2-2,5 кг грубого і 2-4 кг
соковитого корму. Узимку основним кормом є доб-
роякісне сіно. Частину його можна замінити соломою,
половою, стеблами кукурудзи, гіллям. Концентровані
корми згодовують подрібненими, а овес цілим по 300-
500 г на голову за добу. Коренебульбоплоди очи-
щають від землі і подрібнюють. Годують овець тричі на
день. На ніч у годівниці закладають сіно та солому.

Солі дорослій вівці дають 15-18 г, молодняку 10-12 г на
добу у вигляді лизунця чи розчиненою або додають до
кормів. 

Напувають овець двічі на день з 9-ї до 10-ї і з 15-ї до
16-ї години. Температура води повинна бути 16-18°С.
У спеку, щоб запобігти застуді, не можна давати
холодну воду. 

Настриг і якість вовни істотно залежать від пра-
вильного і вчасного стриження. Стрижуть тонкорунних
і напівтонкорунних овець один раз на рік – навесні,
дорослих грубововнових і напівгрубововнових – двічі
на рік: навесні – у травні і восени – в першій половині
вересня. Молодняк овець напівтонкорунних порід
можна стригти у рік його народження – у серпні. Таку
вовну називають поярковою. Перед стриженням слід
видалити з руна реп’яхи. Стригти овець потрібно сухи-
ми, бо волога вовна під час зберігання швидко нагрі-
вається і псується. Стрижуть овець спеціальними
ножицями чи машинками з механічним та електрич-
ним приводом, дотримуючись такого порядку: спійма-
ну (за задню кінцівку) вівцю кладуть на поміст, стіл чи
брезент боком і вистригають вовну спершу з кінцівок,
потім з грудей та черева і, нарешті, з лопатки, боку і
стегна; далі вівцю перевертають (через кінцівки) на
інший бік і стрижуть у такій же послідовності другу
половину, закінчуючи стриженням шиї і голови.
Стрижуть уздовж тулуба тварини. Не можна допускати
порізів шкіри і повторного стриження на одних і тих же
місцях а також розрізів руна на частини. Зняте з вівці
руно протрушують щоб видалити підрізані клапті та
нижчі сорти вовни (забруднені сечею і калом), пакують
у кіпу і використовують за призначенням. 

На Черкащині започатковано сімейну справу у
одному з фермерських господарств – розведення
овець гісарської породи [13], рис. 5. Переваги цієї
породи овець у тому, що вони швидко ростуть.
Тварини належать до гірських видів, тож невибагливі
до кормів.

Основна цінність гісарських овець — це курдюк. У
нього відсутній специфічний запах та за своєю пожив-
ністю не поступається відомим корисним продуктам.
До сьогодні його активно використовують у народній
медицині для лікування застуд, зниження холестерину
в крові, врівноваження гормонального фону, усунення
авітамінозу і це лише неповний перелік ефективності
використання курдючного жиру. 

Рис. 5 – Вівці гісарської породи
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Заслуговує на увагу інша міні-вівцеферма на якій
утримують 30 овець [14]. Вівці невибагливі у кормах та
в умовах утримання, а цінуються своїм молоком, вов-
ною і бараниною, які без проблем реалізуються.
Господарство, з-поміж іншого, спеціалізується на реа-
лізації молодняка овець романівської породи. Термін
окупності цього бізнесу становить від 1 до 2 років.

На Львівщині відкрили унікальні ферми з розведен-
ня овець [15], рис. 6, 7. 

У селі Залужани Дрогобицького району відкрили
нову вівцеферму європейського рівня ТОВ «Меринос-
Захід». Вона споруджена за моделлю аналога
Австрійської ферми.  Зараз на фермі утримують 150
голів овець породи Бергшаф-Тірольська скальна
вівця. Серед особливостей господарства – проживан-
ня управителя на території підприємства, наявність
готелю, можливість вільного відвідування ферми для
туристів та дегустація продукції: овечих сирів та іншої
продукції. Фермерське господарство «Меринос –
Захід» зареєстровано та розпочало своє функціону-
вання у травні 2011 року у селі Почаєвичі. Згодом гос-
подарську діяльність розширили на території двох
сільських рад – Почаєвицької та Летнянської.
Агропідприємство працює у галузі тваринництва,
зокрема розвиває вівчарство. У господарстві утри-
мують овець породи Мериноландшаф, Суффолк та
Бергшаф-Тірольська скальна вівця. Зараз у госпо-
дарстві утримують 3000 голів овець. Господарство
має статус племрепродуктора з розведення овець
породи мериноландшаф. Племінне поголів’я закупле-

не  в  Німеччині – на землях з схожим до нашого кліма-
ту, що важливо для здоров’я тварин. Тварини перебу-
вають на пасовищно–стійловому утриманні. Під час
відгодівлі овець не використовують прискорювачі
росту та інші добавки, вся продукція має найвищий
стандарт екологічної чистоти. У 2014 році фермерське
господарство розширило свою діяльність на терито-
рію ще двох сільських рад, а саме Снятинської та
Нагуєвицької.

Висновки.
Вівці, як правило, невибагливі у кормах та в умовах

утримання, а цінуються своїм молоком, вовною і бара-
ниною, які без проблем реалізуються. За результата-
ми аналітичних досліджень огляду сучасних вітчизня-
них та закордонних ферм для утримання овець підт-
верджено актуальність створення сімейних вівце-
ферм. Створюючи вівцеферми європейського рівня,
важливо максимально врахувати нормативні вимоги
ЄС для забезпечення сприятливих умов утримання
тварин, наближених до природних.
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Аннотация. В статье представлена подробная
информация об актуальности создания семейных
овцеферм. Овцы, как правило, неприхотливы в кор-
мах и к условиям содержания, а ценятся своим моло-
ком, шерстью и бараниной, которые без проблем
реализуются. По результатам аналитических иссле-
дований обзора современных отечественных и зару-
бежных ферм для содержания овец подтверждена
актуальность создания семейных овцеферм. При соз-
дании овцеферм европейского уровня важно макси-
мально учитывать нормативные требования ЕС для
обеспечения благоприятных условий содержания
животных, приближенных к естественным.

Summary. The article provides detailed information
on the relevance of creating family farms. Sheep are usu-
ally unpretentious in feed and in terms of content, but are
valued for their milk, wool and lamb, which are imple-
mented without problems. According to the results of
analytical studies of the review of modern domestic and
foreign farms for the maintenance of sheep, the rele-
vance of the creation of family sheep farms has been con-
firmed. When creating European sheep breeding farms, it
is important to take into account, as far as possible, the
regulatory requirements of the EU to ensure favorable,
close to the natural, conditions for the maintenance of
animals.

Стаття надійшла до редакції 07 лютого 2019 р.

Ефективний ряд біостимуляторів від компанії
Агрісол

УДК 631.811.98

У статті наведена інформація про модельний  ряд біостимуляторів компанії Валагро та CityMax, дистриб’юто-
ром яких є компанія Агрісол. Зокрема представлено: стимулятор розвитку кореневої системи Радіфарм; біо-
стимулятор-антистресант Мегафол; біостимулятор на основі водорості Ascophyllum nodosum – MAX600
SeaSailer від компанії CityMax; добриво для позакореневого підживлення Плантафол. 

Ключові слова: біостимулятори, компанія Валагро, Радіфарм, Мегафол, Плантафол, Max600 SeaSailer.

Горний В., фахівець з маркетингу (компанія Агрісол)

Кожній культурі - вдалий старт
Кожний сезон – це нові виклики для агронома та

його посівів. З року в рік аграрії приборкують саму
природу, щоб нагодувати людей. Саме тому вони
досягають успіху, коли пам`ятають, що кожна рослина
– це живий організм, який віддячить гарним врожаєм
лише за турботу агронома.

Коли з приходом весни настає піковий період, зем-
лероб не має часу, щоб “гратися” з сумнівними препа-
ратами. Йому треба один продукт, який надійно вирі-
шує конкретну проблему, бо створений з розумінням
природних процесів у полі. Саме тому компанія
Валагро пропонує своїм клієнтам низку біостимулято-
рів, кожен з яких містить у собі всі необхідні речовини
для вирішення конкретної проблеми.

Стартовий стимулятор
Найпершим приходить на допомогу Радіфарм (рис.

1). Це стимулятор розвитку кореневої системи, який
може бути використаний або для обробки насіння, або
для внесення з фертигацією, або ж під час проливання
розсади.

Радіфарм сумісний з більшістю ЗЗР, тому успішно
може бути використаний під час протруювання насін-
ня. Норма використання – 150-250 мл на тонну зерно-
вих, 1 кг на тонну дрібнонасінних культур (ріпак). Це
дасть стартовий поштовх для проростання насыння

культури у полі, завдяки чому
отримуються дружні сходи за
короткий термін. А як відомо,
виграти один день у березні -
все одно, що два тижні у травні.

Перед висадкою розсади
рекомендовано проливати її
розчином Радіфарму (250 мл на
100 л води) та через 7-10 днів
після висадки на постійне
місце – нормою 4-5 л/га. Це
допоможе рослині швидко
подолати стрес від пересадки
та добре вкоренитися. Навіть
культури, які важко переносять
пікірування, будуть добре при-
живатися в полі.

Для просапних та овочевих
культур велике значення має стартове добриво.
Найкраще стартове добриво поєднує в собі швидко-
розчинний фосфор, цинк та стимулятор розвитку
кореневої системи. Одне з кращих рішень – це Мікро
НП – мікрогранульоване добриво, яке вноситься аплі-
каторами під час сівби та забезпечує швидкий розви-
ток на початкових етапах і дуже добре доповнює
обробку насіння Радіфармом. Норма внесення – 15-40

© Горний В. 2019

Рис. 1 – Стимулятор роз-
витку кореневої системи

Радіфарм
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кг/га залежно від ґрунтових та погодних умов під час
сівби. 

Антистресанти бувають різні
Кожна рослина – найбільш тендітна на перших

фазах розвитку, тому і ризиків найбільше саме в цей
час. Саме тому невід`ємною частиною кожної сучасної
технології є антистресант. 

Стрес – це такий стан рослини, коли на неї діє будь-
який негативний фактор, а тому вона кидає всі свої
сили на самозахист і припиняє розвиток. Візуально це
виглядає як стан “ступору”. Він може тривати декілька
днів і навіть тижнів, що дуже сильно знижує врожай-
ність. У такому випадку потріб-
но використати дійсно ефек-
тивний продукт. Одним з кра-
щих є Мегафол (рис. 2-3). Цей
біостимулятор-антистресант
відомий майже кожному агро-
ному, адже він майже воскре-
шає рослини. Залежно від
ситуації, можна використову-
вати від 1 до 3 літрів продукту
на гектар (оптимально – 1,5-2
л/га). Мегафол поєднує в собі
доступні амінокислоти, бетаї-
ни та регулятори росту. Але
основа його ефективності – це
правильне співвідношення
компонентів, яке швидко від-

новлює фізіологічні процеси в рослині. Мегафол
добре сумісний з більшістю засобів захисту рослин
(ЗЗР) та добрив. Більше того, він підвищує їхню ефек-
тивність (“протягує” їх у рослину), дозволяє захистити
основну культуру від гербіцидного впливу.

Дещо подібний до Мегафолу MAX600 SeaSailer
(рис. 4) від компанії CityMax.
Цей біостимулятор створений
на основі водорості
Ascophyllum nodosum. Його
можна використовувати для
додаткової стимуляції здорових
рослин або для їх підтримки,
коли проблему не можна швид-
ко вирішити з певних причин.
SeaSailer – не такий сильний
антистресант, як Мегафол, але
він добре впливає на інші про-
цеси в рослині: розвиток коре-
невої системи, цвітіння та утво-
рення зерна чи плодів, ріст та
розвиток вегетативної маси.

Корисний “Фаст фуд”
В ранні терміни, коли ґрунт ще недостатньо прогрі-

тий, рослина може слабко вбирати елементи живлен-
ня, особливо фосфор. Це призводить до замкнутого
кола проблем, адже без фосфору погано розвивається
коренева система, а тому рослина недоотримує пожи-
ву і надалі. Щоб вирішити цю проблему, рекомендуємо

Рис. 2 – Біостимулятор-
антистресант Мегафол

Рис. 3 – Ефективність застосування Мегафолу на сої 

Рис. 4 – Біостимулятор
MAX600 SeaSailer
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провести позакореневе підживлення добривом
Плантафол 10:54:10, нормою 2-3 кг/га. Воно є високо
розчинним, тому добре проникає в рослину навіть за
дуже малої витрати води обприскувачем. Плантафол
уже містить у своєму складі ад'ювант, завдяки якому
робочий розчин добре покриває листову поверхню. А
якщо позакореневе підживлення проводиться баковою
сумішшю, де вже є ад'ювант, для економії можна дода-
вати Мастер 13:40:13 нормою 3-4 кг/га.

Успішний старт – запорука успішного фінішу
Якщо добре піклуватися про рослину на початкових

етапах, вона виросте сильною та врожайною, і навпа-
ки, без турботи агронома, культура буде пригніченою.
Тому дуже важливо застосовувати перевірені часом
продукти. Тоді, використовуючи менше, ми отримує-
мо більше.

Детальну інформацію дізнавайтесь за номером:
+38(050) 28-44-633, Володимир Горний.

Аннотация. В статье приведена информация о
модельном ряде биостимуляторов компании Валагро
и CityMax, дистрибьютором которых является компа-
ния Агрисол. В частности представлены: стимулятор
развития корневой системы Радифарм; биостимуля-
тор-антистреcсант Мегафол; биостимулятор на осно-
ве водоросли Ascophyllum nodosum - MAX600
SeaSailer от компании CityMax; удобрение для внекор-
невой подкормки Плантафол.

Summary. The article provides information on the
model range of biostimulants of the company Valagro and
CityMax, distributor of which is the company Agrisol. In
particular, the stimulator for the development of the radi-
farm system Radifarm is presented: Biostimulant-anti-
stressant Megafol; Biostimulant based on Seaweed
Ascophyllum nodosum - MAX600 SeaSailer from
CityMax; Plantafol fertilizer for top dressing. 

Стаття надійшла до редакції 05 лютого 2019 р.

Вплив добрив Dr.  Green на продуктивність 

гречки в Лівобережному Лісостепу

УДК 633.12:631.8

У статті наведені результати досліджень впливу підживлення посіву гречки препаратами фірми Dr. Green з
різним хімічним складом на ріст та розвиток культури, її продуктивність. Хімічні препарати нового покоління
характеризуються високою ефективністю і безпекою, вони активізують основні процеси життєдіяльності рос-
лин, сприяють підвищенню біологічної і господарської ефективності землеробства. Важливим моментом їх
використання є підсилення розвитку центрального стебла рослини, накопичення біомаси та зростання фото-
синтетичної активності рослин.

Боднар О., науковий співробітник, Гусар І., завідувач лабораторії (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

© Боднар О., Гусар І. 2019

Гречка належить до важливих круп'яних культур і є
єдиною незлаковою рослиною в групі зернових куль-
тур. Крупа з неї має високі споживчі, смакові та дієтич-
ні якості.

Через свої біологічні особливості гречка не може
мати таку саму високу врожайність, як наприклад,
ячмінь, озима пшениця тощо. Одна з причин нестійких
урожаїв гречки – спекотна і суха погода у період цвітін-
ня. Тривалі дощі і сильні вітри теж негативно позна-
чаються на її врожайності [1]. Урожайність гречки 
20 ц/га прирівнюється до врожайності пшениці 60–65
ц/га. Незважаючи на це, потенційні можливості її
досить високі, про що свідчать дані державного сорто-
випробування. Найвищі врожаї гречки, понад 40 ц/га,
збирають на сортодільницях Миколаївської області [2].

Важливу роль у зростанні продуктивності культури
відводиться технології вирощування, важливе місце у
якій посідає науково обґрунтована система застосу-
вання добрив.

Методика досліджень. Дослідження проводили у
тимчасовому досліді на дослідному полі УкрНДІПВТ ім.
Л. Погорілого. Ґрунт дослідної ділянки - чорнозем 
глибокий середньосуглинковий малогумусний. По -

передником гречки була пшениця озима. 
Схемою досліду передбачалось вивчення піджив-

лення посіву гречки добривами Dr. Green у фазах
ВВСН-24 та ВВСН-50. Схема досліду включала такі
підживлення (схема):

– контроль (без застосування досліджуваних пре-
паратів);

– двократна обробка рослин під час вегетації мік-
родобривами (у фазі ВВСН 24 препаратом
«Кукурудза» у нормі 1,0 кг/га та у фазі ВВСН 50 препа-
ратом «Кукурудза» – 0,8 кг/га);

– двократна обробка рослин під час вегетації
мікро- та макродобривами (у фазі ВВСН 24 препара-
тами «Кукурудза» у нормі 1,0 кг/га + «Старт» – 0,8 кг/га
та у фазі ВВСН 50 препаратом «Кукурудза» – 0,8 кг/га
+ «Енергія» – 0,6 кг/га).

Обробку посівів проводили препаратами криста-
лічної форми з різним хімічним складом: «Старт» – N
120 г/кг, Р 600 г/кг; «Енергія» – N 100 г/кг, К 400 г/кг;
«Кукурудза» – Zn 80, Mn-70, Mo 0,5, S 100, MgO 20, B 5,
Cu 2, Fe 60 (г/кг).

Сіяли культуру в І декаді травня. Висівали районо-
ваний сорт гречки Оранта звичайного типу росту.

Ключові слова: гречка, добрива, Dr. Green, урожайність гречки.
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Норма висіву – 2,5 млн. шт./га схожого насіння. 
Вегетаційний період 2018 року був сприятливим

для росту та розвитку ярих зернових культур з пізніми
строками сівби, зокрема і гречки. Усі місяці за темпе-
ратурним режимом перевищували норму. Сума опадів
за вегетацію сягала 289,9 мм, або 68,1 % норми.

Результати досліджень. Хімічні препарати нового
покоління характеризуються високою ефективністю і
безпекою, вони активізують основні процеси життєді-
яльності рослин, сприяють підвищенню біологічної і
господарської ефективності землеробства. Важливим
моментом їх використання є підсилення розвитку
центрального стебла рослини, накопичення біомаси
та зростання фотосинтетичної активності рослин.

Застосування у технологічному процесі підживлен-
ня рослин мікро- та макродобривами впливало на
ростові процеси у фазі цвітіння (рис. 1). Приміром, на
фоні застосування мікродобрив збільшення висоти
рослин становило 6,1 %, а на фоні мікро- та макродоб-
рив добрив — 6,9 % порівняно з фоном без піджив-
лень.

Застосування різних добрив призводило до змін
характеру наростання вегетативної маси (рис. 2).

Внесення мікродобрив забезпечувало збільшення
надземної маси рослин від фази першого листка до

бутонізації у 9,8 разів, від бутонізації до цвітіння – у 3,1.
У варіанті з внесенням мікро- та макродобрив ці показ-
ники сягали, відповідно, 8,8 та 2,9 раза. У початкових
фазах швидше наростала маса рослин у варіанті із
застосуванням мікродобрив.

У варіанті з двократним підживленням рослин мік-
родобривами під час вегетації маса однієї рослини у
фази бутонізації та цвітіння була більшою, ніж у конт-
рольному варіанті відповідно, на 1,5 та 11,3 г або на
21,1 та 73,4 %. Застосовуючи мікро- та макродобрива,
відмічали аналогічну відміну від контрольного варіан-
та, але маса рослини була меншою. Наприклад, на
період цвітіння рослин перевищувала варіанти без
застосування препаратів Dr. Green на 52,3 %.

Головним критерієм для визначення ефективності
використання певного виду добрив є урожай основної
культури, тобто гречки. Про залежність урожаю гречки
від застосування препаратів Dr Green свідчать дані
рисунка 3. 

За вирощування культури без застосування препа-
ратів продуктивність 1 га посівів становила 17,2 ц, а з
підживленням у період вегетації мікро- та мікродобри-
вами цей показник становив 24,5 ц/га. Разом з тим,
підживлення рослин гречки лише мікродобривом
збільшило продуктивність одного гектара в середньо-
му до 25,6 ц. 

Висновки. На варіантах з підживленням посівів як
мікродобривами, так і поєднаннями мікро- та макро-
добрив склалися кращі умови для росту, розвитку та
формування продуктивності гречки. Приріст склав від-
повідно 48,8 % та 42,4 %.
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Рис. 1 – Динаміка висоти рослин гречки залежно від впливу
елементів технології вирощування (1 – контроль (без застосу-
вання досліджуваних препаратів); 2 – двократна обробка рос-
лин під час вегетації мікродобривами; 3 – двократна обробка

рослин під час вегетації мікро- та макродобривами)

Рис. 2 – Динаміка маси рослин гречки залежно від впливу еле-
ментів технології вирощування (1 – контроль (без застосування
досліджуваних препаратів); 2 – двократна обробка рослин під
час вегетації мікродобривами; 3 – двократна обробка рослин

під час вегетації мікро- та макродобривами)

Рис. 3 – Вплив елементів технології на біологічну урожайність
гречки, ц/га (1 – контроль (без застосування досліджуваних
препаратів); 2 – двократна обробка рослин під час вегетації

мікродобривами; 3 – двократна обробка рослин під час вегета-
ції мікро- та макродобривами)



18

№ 1 (110) березень 2019 р.

насіння гречки / В.Я. Білоножко, А.П. Березовський,
С.П. Полторецький // Вісник аграрної науки. – №6. –
2002. – C. 40-41.

4. Демиденко, П.М. Гречка – цінна круп’яна культу-
ра. / П.М. Демиденко. – Д.: Промінь, 1984. – 165 с. 

5. Тараненко, Л.К. Гречка потрібна всім / Л.К.
Тараненко. // Зерно і хліб. – 2004. – №4. – С. 37.

Аннотация. В статье приведены результаты
исследований влияния подкормки посева гречихи
препаратами фирмы Dr. Green с разным химическим
составом на рост и развитие культуры, ее продуктив-
ность. Химические препараты нового поколения
характеризуются высокой эффективностью и без-
опасностью, они активизируют основные процессы
жизнедеятельности растений, способствуют повыше-
нию биологической и хозяйственной эффективности
земледелия. Важным моментом их использования

является усиление развития центрального стебля
растения, накопления биомассы и повішения фото-
синтетической активности растений.

Summary. The article presents the results of studies
on the efficiency of fertilization of the firm Dr. Green of
buckwheat seedlings with different chemical composition
on the growth and development of culture, its productivi-
ty. The new generation of chemicals are characterized by
high efficiency and safety, they activate the basic
processes of plant life, contribute to increasing the bio-
logical and economic efficiency of agriculture. An impor-
tant moment in their use is the enhancement of the devel-
opment of the central stem of the plant, the accumulation
of biomass and photosynthetic activity of plants.

Стаття надійшла до редакції 7 грудня 2018 р.

М е т о д и  д о с л і д ж е н ь  і  в и м і р ю в а л ь н і  п р и л а д и

Експериментальна перевірка взаємозв'язк у 
крутного моменту і  повної  колової 

сили еластичного колеса

УДК 629.3.027.5

ГОСТ 17697-72 вказує, що перетворення крутного моменту еластичного колеса в його повну колову силу
визначається радіусом кочення без ковзання. Однак зараз панує думка, що це перетворення визначається
динамічним радіусом колеса. Експериментальна перевірка показала, що ця думка помилкова. Динамічний
радіус не впливає на повну колову силу еластичного колеса. Його кінематичні і силові властивості визначають-
ся радіусом кочення без ковзання.

Ключові слова: крутний момент колеса, повна колова сила, динамічний радіус, радіус кочення без 
ковзання.

Пожидаєв С., канд. техн. наук, Шкарівський Г., канд. техн. наук (НУБіП України)

Вступ. Тягове колесо – це пристрій, який перетво-
рює підведену до нього енергію обертального руху в
механічну роботу поступального переміщення.
Вихідними показниками роботи колеса є його теоре-
тична швидкість руху і повна колова сила. У теоретич-
ну швидкість руху �т перетворюється кутова швидкість

обертання колеса �:

, (1)

де rк – радіус кочення без ковзання, який визнача-

ється як відношення теоретичної швидкості посту-
пального руху колеса до кутової швидкості його обер-
тання [1, п. 29].

А в повну колову силу колеса Рко, перетворюється

прикладений до нього крутний момент М:

, (2)

де під r можуть матися на увазі дві різні фізичні
величини: динамічний радіус rд, який являє собою від-

стань від осі обертання колеса, яке котиться, до опор-
ної поверхні [2; 3], або радіус кочення без ковзання rк

[1; 4-6].
Але ці два радіуси розрізняються своїми визначен-

нями, фізичним змістом і навіть одиницями виміру:
динамічний радіус вимірюється в метрах, а радіус
кочення – в м/рад. У жорстких коліс ці радіуси прак-
тично однакові, але у коліс, обладнаних високоела-
стичними шинами низького тиску, відмінності між їхні-
ми значеннями можуть досягати 25 % [4]. Така
неоднозначність співвідношення (2) неприпустима. Це
типовий приклад наукової проблеми. Без її розв’язан-
ня теорія кочення еластичних коліс не може претенду-
вати на достовірність результатів. Їх завжди можна
оскаржити, протиставивши істотно інші результати.

Основна частина. У роботах [7, 8] була зроблена
спроба вирішити цю проблему експериментально.
Однак випробовування проводилися з шинами, в яких
різниця між радіусом кочення і динамічним радіусом
була незначна, а в процесі випробувань не було тех-
нічної можливості виключити вплив моменту опору
перекочуванню, який збільшує невизначеність резуль-
татів. Через це відмінності між отриманими результа-

© Пожидаєв С., Шкарівський Г. 2019
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тами виявилося співставними з похибкою досліду, що
не дало можливості зробити якісь безспірні висновки.

У теоретичних роботах [9, 10] стверджується, що
взаємозв'язок між прикладеним до колеса крутним
моментом і його повною коловою силою визначається
радіусом кочення без ковзання. Застосування дина-
мічного радіуса вважається помилковим, бо воно
суперечить закону збереження енергії. Однак експе-
риментального підтвердження цих висновків немає.

Метою роботи є експериментальна перевірка
гіпотези про те, що співвідношення між крутним
моментом і повною коловою силою еластичного коле-
са визначається його радіусом кочення без ковзання.
Предметом дослідження є співвідношення (2).

Експериментальні дослідження проводились з
механічною моделлю еластичного колеса, яка могла
мати динамічний радіус, що відрізнявся від радіуса
кочення на ± 30 %. Передбачалося, що з похибкою
результатів експерименту не більше 3 % це повинно
забезпечити отримання переконливої відповіді на
запитання, який саме з радіусів впливає на співвідно-
шення між крутним моментом еластичного колеса і
його повною коловою силою.

Зі співвідношення (2) випливає, що перетворення
підведеного до колеса крутного моменту М у повну
колову силу Рко однозначно визначається його радіу-

сом r. Усі інші конструкційні параметри колеса і показ-
ники, які характеризують процес кочення і взаємодії
колеса із зовнішнім середовищем, на це перетворення
не впливають. У будь-якому іншому випадку співвідно-
шення (2) включало б і інші змінні величини.

Наприклад, у вираз (2) не входить нормальна реак-
ція дороги на колесо. Це означає, що вона не впливає
на співвідношення величин М і Рко. Отже, випробуван-

ня можна проводити за будь-якого значення цієї реак-
ції, навіть за нульового. Тобто, модель колеса не
обов'язково повинна спиратися на деяку поверхню.
Повну колову силу Рко можна вимірювати за силою

натягу шнура, прикріпленого до бігової доріжки моде-
лі. Це спростить конструкцію експериментальної уста-
новки і виключить вплив моменту опору коченню коле-
са на результати дослідів.

Швидкість обертання колеса теж не входить у рів-
ність (2). Отже, випробування можна проводити за
будь-якої швидкості, включаючи і нульову. Модель
колеса повинна мати можливість вільного обертання,
але в процесі проведення експериментів воно не
обов'язкове. Прикладений до колеса крутний момент
буде врівноважуватися реакцією шнура, який зв’язує
бігову доріжку з силовимірювальним пристроєм,
модель за таких умов буде перебувати в нерухомому
стані.

На підставці 1 експериментальної установки 
(рис. 1) закріплено щит 2 з підшипниковий вузлом, у
якому встановлено водило. До водила прикріплена
права боковина автомобільної шини 3, ліва боковина
шини видалена. Для збільшення жорсткості бігової
частини шини на неї насаджений обід 4 велосипедно-
го колеса, ободова стрічка якого прийнята за бігову
доріжку моделі колеса. Периметр ободової стрічки
дорівнює 1,708 м, що відповідає радіусу 0,272 м, який
розглядається як радіус кочення без ковзання. Для

вимірювання повної колової сили, яка діє на ободі, до
нього прикріплено шнур 5, другий кінець якого при-
єднаний до електронного динамометра 6. З правого
боку щита 2 (рис. 1 б) на хвостовику водила встанов-
лено шків 13 діаметром 0,300 м, він імітує другу бігову
доріжку колеса з радіусом кочення 0,150 м.

Усередині шини розташована маточина 7, вісь якої
встановлена в підшипниковому вузлі 8, прикріпленому
до повзуна 12. Повзун міг бути зафіксованим у трьох
різних положеннях, розташованих у напрямку зобра-
женої на рис. 1 а білої стрілки. Це давало можливість
утримувати маточину 7 по центру колеса або в зміще-
них на 0,082 м вправо або вліво положеннях.

До лівого кінця осі маточини 7 прикріплено велоси-
педне колесо 9 з таким же ободом, як і обід 4. До коле-
са 9 за допомогою шнура 10 приєднаний вантаж 11,
призначений для створення на маточині 7 крутного
моменту. Вага вантажу, визначена тим же електрон-
ним динамометром, дорівнює 5,00 кгс, що забезпечує
утворення фіксованого крутного моменту 1,36 кгс∙м.

На маточині 7 встановлено чотири пари роликів 14
(рис. 2 а), які взаємодіють з двома перехресно при-
кріпленими до шини гумовими джгутами 15. За серед-
нього положення маточини радіус кочення і динаміч-
ний радіус моделі колеса однакові і рівні 0,272 м.

За правого положення маточини динамічний радіус
колеса дорівнює rд = 0,190 м (рис. 2 б) у той час як

радіус кочення, виміряний по ободовій стрічці велоси-
педного обода 4, залишається рівним 0,272 м. За ліво-
го положення маточини динамічний радіус дорівнює
0,354 м з тим же радіусом кочення 0,272 м. У реально-
му колесі отримання такого співвідношення радіусів
неможливе, але в конструкції експериментальної уста-
новки це було передбачено.

У табл. 1 наведено план експериментів і отримані
результати. У всіх точках плану на маточину колеса
діяв один і той же крутний момент, рівний 1,36 кгс∙м.

У кожній з точок 1 і 3 плану експериментів значення
радіуса кочення і динамічного радіуса були однакові: в
точці 1 вони рівні 0,150 м, а в точці 3 – 0,272 м.
Прогнозні (розрахункові) значення повної колової сили
в цих точках, обчислені за співвідношенням (2) в при-
пущенні ідеальності моделі колеса, рівні відповідно
9,07 кгс і 5,00 кгс.

Середні арифметичні значення результатів дослідів
у цих точках плану дорівнюють відповідно 9,05 кгс і
4,94 кгс, що відрізняється від прогнозних значень від-
повідно на 0,2 % і 1,2 %.

З цього випливає: а) установка працездатна, при-
пущення, прийняті для спрощення її конструкції, були
правильними; б) механічна добротність установки
досить висока.

Проте із зазначених результатів неможливо
визначити, який саме радіус колеса зумовлює зміни
повної колової сили від 4,94 кгс до 9,05 кгс – динаміч-
ний чи кочення.

Для цього необхідно порівняти результати дослідів
в точках 2, 3 і 4 плану, які розрізняються лише значен-
ням динамічного радіуса. З них випливає, що зміна
цього радіуса від 0,190 м до 0,354 м (в 1,86 раза)
абсолютно не впливає на повну колову силу. Її
середні значення за згаданих значень динамічного
радіусу однакові – (4,80 ± 0,01) кгс. Тобто динамічний



20

№ 1 (110) березень 2019 р.

радіус буквально «не працює». 
Деяке систематичне зміщення спостерігається

тільки в точці 3 плану, де повна колова сила зросла до
4,94 кгс. Але це пояснюється зменшенням внутрішніх
сил тертя установки, що спостерігається у точці 3
плану (за центральної установки маточини).

Повертаючись до точок 1 і 3 плану, слід зробити
висновок, що отримана в них зміна повної колової
сили зумовлена відмінностями в значеннях радіуса
кочення, але не динамічного радіуса колеса.

Отже, гіпотеза про визначальну роль радіуса кочен-
ня приймається. Додатковим аргументом на користь
цього рішення є те, що застосування радіуса кочення
забезпечує однорідність розмірностей правих і лівих
частин рівностей (1) і (2), яка є обов’язковою умовою
правильності будь-яких математичних співвідношень.
А саме, добуток величин ω і rк, одиницями вимірюван-
ня яких є рад/с і м/рад відповідно, приводить до оди-
ниці в правій частині співвідношення (1), що дорівнює
м/с, що і потрібно. А частка від ділення крутного
моменту М на rк, якщо застосовувати коректну

одиницю моменту Н∙м/рад [11], приводить до одиниці
правої частини співвідношення (2) ньютон, що і потріб-
но. Якщо ж у цих співвідношеннях застосовувати дина-
мічний радіус, вимірюваний у метрах, то одиниці вимі-
рювання їхніх лівих і правих частин виявляться різни-
ми, що свідчить про помилковість співвідношень.

Отже, приймаємо рішення, що співвідношення (2)
повинно мати вигляд:

. (3)

Звідси, уявлення про визначальну роль динамічно-
го радіуса є помилковим. Воно спирається на відомий
постулат про те, що взаємозв’язок сили і моменту
здійснюється за посередництва плеча сили, яке дорів-
нює відстані від центру обертання до лінії дії сили. Але
цей постулат, як було показано в роботі [11], не має
загального характеру. Він справедливий тільки для
абсолютно твердих тіл, до яких еластичні колеса не
відносяться. 

А механічне застосування принципу затвердіння,
до якого апелюють захисники динамічного радіуса,
для еластичних шин теж неправомірне [10]. Загальний
характер мають лише закони збереження, якими і слід
керуватися, математично описуючи роботу еластич-
ного колеса.

Отримані в цій роботі результати вимагають пере-
гляду наявних поглядів на застосування радіусів у тео-
рії кочення еластичних коліс. А саме, сьогодні в цій
теорії застосовуються два радіуси – динамічний rд і

радіус кочення rk [2]. Останній являє собою величину,

рівну відношенню поздовжньої складової дійсної
поступальної швидкості руху колеса vд до його кутової

швидкості обертання � [1, п.27]:

, (4)

где s – коефіцієнт поздовжнього ковзання колеса
[1, п. 29].

У понятті цього радіуса механічно змішані дві різно-
рідні і не пов’язані між собою характеристики процесу
руху колеса – перекочування і поздовжнє ковзання,
перша з яких обумовлена внутрішніми властивостями

колеса, а друга – переважно умовами його взаємодії з
дорогою. Тобто, він являє собою штучну конструкцію,
призначення і сфера застосування якої проблематичні. 

З цієї роботи випливає, що радіуси rд і rk не потрібні

в теорії кочення еластичного колеса. Вона не потребує
значень цих радіусів, вони безпідставно привнесені у
цю теорію, для неї необхідним і достатнім є один-єди-
ний радіус – кочення без ковзання rк. Саме він, а не

радіуси rд і rk, логічно затребуваний у співвідношеннях

(1) і (2), які характеризують вихідні показники роботи
колеса як перетворювача енергії обертального руху в
механічну роботу поступального переміщення. 

А характер і ступінь використання згаданих вище
вихідних показників роботи коліс у конкретних умовах
роботи машини визначається за посередництва абсо-
лютно інших характеристичних величин, які не мають
ніякого відношення до радіусів колеса. Наприклад,
теоретична швидкість руху може бути розкладена на
дійсну швидкість руху і швидкість ковзання (буксуван-
ня), для цього додатково буде потрібне значення кое-
фіцієнта поздовжнього ковзання s. Повна колова сила
може бути розкладена на компоненти, які відповіда-
ють окремим видам сил опору рухові машини.

Зокрема, встановлення факту, що радіуси rд і rk не

мають відношення до теорії кочення еластичних коліс,
має і сумний бік. З нього випливає, що безліч раніше
виконаних теоретичних і експериментальних дослід-
жень, присвячених вивченню залежності цих радіусів
від можливих режимів та умов роботи еластичних
коліс, були абсолютно непотрібними ... 

Цікаві результати навів Е.Б. Станкевич [8]. На
широкому експериментальному матеріалі він виявив,
що значення емпіричного коефіцієнта β, який характе-
ризує взаємозв’язок крутного моменту і колової сили
колеса, практично не залежать від механічних власти-
востей опорної поверхні, колової сили, крутного
моменту, нормального навантаження і тиску повітря в
шині. Тобто, він встановив, що для кожної окремо
взятої шини коефіцієнт β є практично постійною (фік-
сованою) величиною, яка не залежить від перерахова-
них вище чинників. На підставі цього Е. Б. Станкевич
зробив висновок, що поняття коефіцієнта β еквівален-
тне вільному радіусу колеса r0, який теж є постійною

величиною. Однак вільний радіус не має відношення
до процесу кочення, тому логічніше прирівнювати
коефіцієнт β до радіуса кочення без ковзання rк, який
теж є постійною величиною, а його значення близьке
до значення вільного радіуса r0.

А саме, радіус кочення rк є фіксованою величиною,

яка дорівнює відношенню теоретичної швидкості руху
колеса vт до кутової швидкості його обертання � в

строго регламентованому режимі роботи – під час
кочення без ковзання, тобто за мінімально можливої
колової сили і відсутності крутного моменту. Радіус
кочення радіальних шин майже не залежить від їх нор-
мальної деформації: «зі зниженням тиску в шині з 1,4
до 0,6 кгс/см2 статичний радіус зменшується на 2,9 %,
а радіус кочення – всього на 0,8 % » [12]. Це обумов-
лено тим, що бігова частина радіальних шин «... веде
себе під час кочення колеса подібно до тракторної
гусеничної стрічки» [13, с. 38]. Шлях, який проходить
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колесо за кожен оберт цієї недеформованої в поздов-
жньому напрямку стрічки, практично не залежить від
нормальної деформації шини. Природно, що від неї не
залежить і радіус кочення колеса, що являє собою
1/2� частину згаданого шляху.

Зі співвідношень (1) і (3) випливає, що одне і те ж
фіксоване значення радіуса кочення rк визначає одно-

часно як швидкісні, так і силові показники роботи
еластичного колеса. Це явище не парадокс, а наслідок
закону збереження енергії. Згідно з ним, виграш у силі
можна отримати тільки за рахунок такого ж програшу в
шляхові. Отже, кінематичні і силові властивості об’єк-
тів Природи існують не “самі по собі”, а у нерозривно-
му зв’язку між собою. Пройдений колесом теоретич-
ний шлях і колова сила пов’язані так, як пов’язані
довжина і ширина прямокутника постійної площі за
змін його пропорцій. А параметром, який пов’язує
шлях та силу колеса, і є радіус кочення без ковзання.
Саме він забезпечує взаємну узгодженість цих показ-
ників, обумовлену законом збереження енергії.
Причому, ця узгодженість зберігається за будь-яких
режимів і умов роботи колеса. Наприклад, дійсна
швидкість руху колеса може дорівнювати і нулю, але
на теоретичну швидкість, яка визначається співвідно-
шенням (1), це не впливає. Повна колова сила колеса
може якнайрізноманітніше витрачатися на подолання
сил опору коченню, повітря тощо, але сума цих сил
завжди визначається співвідношенням (3). Тому спів-
відношення (1) і (3) справедливі для всіх без винятку
режимів і умов роботи еластичних коліс.

Отже, радіус кочення без ковзання rк – це атрибут,

найважливіший параметр еластичного колеса. У теорії
кочення він відіграє таку ж роль фундаментальної кон-
станти, як і абсолютний нуль температури в термоди-
наміці. Тому навіть у випадку збігання значень радіусів
rк и rд необхідно наголошувати, що застосовується

радіус кочення без ковзання rк, а не динамічний радіус

rд. Ігнорування цієї обставини буде являти собою при-

нципову методичну неточність, яка означатиме ігнору-
вання закону збереження енергії.

Висновок. Експериментальна перевірка, виконана
на механічній моделі еластичного колеса, засвідчила,
що динамічний радіус “не працює”. 

Взаємозв’язок між крутним моментом і повною
коловою силою визначається радіусом кочення без
ковзання rк. Отже, цей радіус є найважливішим пара-

метром (атрибутом) еластичного колеса. Саме він
пов’язує воєдино, згідно із законом збереження енер-
гії, кінематичні і силові властивості колеса. 

Всі інші радіуси колеса для теорії кочення не потріб-
ні. Вільний, статичний та динамічний радіуси, як
обґрунтовано зазначено в ГОСТ 17697-72, характери-
зують лише геометричні елементи і параметри колеса
і лінії дії реакцій. Щодо радіусу кочення колеса rk, то він

являє собою штучну конструкцію, призначення і сфера
застосування якої проблематичні. 
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Аннотация. ГОСТ 17697-72 указывает, что преоб-
разование крутящего момента эластичного колеса в
его полную окружную силу определяется радиусом
качения без скольжения. Однако в настоящее время
господствует мнение, что это преобразование опре-
деляется динамическим радиусом колеса.
Экспериментальная проверка показала, что это мне-
ние является заблуждением. Динамический радиус не
влияет на полную окружную силу эластичного колеса.
Его кинематические и силовые свойства определяют-
ся радиусом качения без скольжения.

Summary. GOST 17697-72 prescribes that the con-
version of the elastic wheel torque into its full longitudinal
force is determined by the effective rolling radius without
sliding. However, at present the opinion prevails that this
transformation is determined by the loaded radius of the
wheel. Experimental verification has shown that this opin-
ion is a fallacy. The loaded radius does not affect the full
longitudinal force of the elastic wheel. Its kinematic and
power properties are determined by the effective rolling
radius without slipping.

Стаття надійшла до редакції 21 січня 2019 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  А П К

Вступ. Сучасні мобільні машини, які використо-
вуються в технологічних процесах як агропромислово-
го комплексу, так і в інших галузях народного госпо-
дарства, у своїй більшості містять гідравлічний привод
для функціонування їхніх робочих органів [1, 9]. Для
керування виконавчими двигунами таких машин
завдяки ряду своїх  переваг широко використовуються
гідроагрегати з електромагнітним керуванням [2],
серед яких широке розповсюдження знайшли двокас-
кадні гідророзподільники з електрогідравлічним керу-
ванням [3, 4]. 

Традиційно гідросистеми машин у холостому
режимі працюють за постійних витрат та мінімального
тиску, тобто з увімкненим насосом та без керівних
команд автоматично вмикаються так звані розванта-
жувальні розподільники, які спрямовують потік робочої
рідини на злив. Циркуляція рідини в холостому режимі
триває до тих пір, поки не надійдуть сигнали на вми-
кання командних розподільників (їх може бути декіль-
ка). Тоді розвантажувальний розподільник автоматич-
но вимикається, перекриваючи потік рідини на злив і
спрямовуючи мастило до відповідних силових приво-
дів робочих органів машини.

Постановка проблеми. Розглянутий у роботі [5]
спеціальний моноблочний двосекційний гідророзпо-
дільник містить розвантажувальний розподільник,
проте він спрацьовує за досить великого перепаду
тиску, що призводить до збільшення втрат енергії в
гідросистемі. 

У цій статті розглядається обґрунтування раціо-
нальних параметрів [10] гідророзподільника для змен-

шення перепаду тиску між його напірною і зливною
лініями. Саме цей перепад тиску керує золотником
розвантаження. 

Результати досліджень. Конструкція спеціально-
го моноблочного двосекційного гідророзподільника
ГР20-24Е [5] з умовним проходом 20 мм і номінальною
витратою 80 л / хв на номінальний тиск 32 МПа [5]
наведена на рис. 1, де показаний один модуль цього
розподільника. 

У загальному корпусі розподільника в окремих
отворах розміщені два силових розподільних золотни-
ки 1 і два керувальні кожним з них дроселі.  Пілот скла-
дається із загального сідла 2, напірної 4 і зливної 5
кульок, які утворюють відповідні дроселі. Між кульками
розташований штовхач 6. До корпусу розподільника
кріпиться електромагнітний привід 9 з котушкою 7. 

Кульки 4 і 5 із сідлами в комутаційній втулці утворю-
ють керовані дроселі. Керування цими дроселями
виконується штовхачем 6, який механічно зв'язаний з
якорем електромагнітного привода 9. До напірної
кульки 4 підводиться робоча рідина з порожнини 3,
зв'язаної з напірним каналом Н, а зливна кулька 5
зв'язана з порожниною зливу С. Міждросельна порож-
нина через радіальні отвори у втулці і комутаційний
канал у корпусі з'єднана з порожниною У, яка з'єднана
з торцевою порожниною розподільного золотника 1. 

За відсутності керівного електричного сигналу на
електромагнітний привод його якір піджимається пру-
жиною у вихідне верхнє (за рисунком) положення. За
цієї умови напірна кулька 4 тиском у порожнині 3 при-
тискається до сідла, перекриваючи відповідний дро-
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сель, а зливна кулька 5
не зафіксована і відпо-
відний дросель з'єднує
верхню торцеву порож-
нину розподільного
золотника 1 зі зливом.
Силовий золотник
завдяки його ступінча-
стій конструкції робо-
чим тиском у порожнині
Н зміщується у верхнє
початкове положення,
з'єднуючи циліндрову
лінію зі зливом. 

Під час подачі керів-
ного електричного сиг-
налу на електромагніт-
ний привод, його якір
втягується і штовхає
зливну кульку 5, яка
сідає на сідло і перекри-
ває злив з порожнини
керування У силового
золотника. Водночас
штовхач 6 відводить
напірну кульку 4 від
сідла і відкриває напір-
ний дросель, направляючи гідравлічний сигнал у
порожнину У. Силовий золотник перемикається, спря-
мовуючи робочу рідину споживачеві Ц. З вимиканням
керівного електричного сигналу описані функціональні
елементи повертаються в початкове положення. 

До порожнини Н розподільника підводиться робоча
рідина з напірного каналу гідросистеми, а отворами С
і Ц розподільник з'єднується відповідно зі зливним і
циліндровим (каналом силових гідроприводів, умовно
«Циліндр») каналами гідросистеми. При цьому реалі-
зується схема трилінійного двопозиційного розподіль-
ника. 

Важливим питанням роботи гідросистеми є
спрацьовування розвантажувального розподільника
за можливо меншого перепаду тиску між напірною і
зливною лініями (не більше 1-1,5 МПа). Робота розпо-
дільника в режимі розвантаження була перевірена на
лабораторному стенді. Для визначення фактичного
тиску в напірній і зливній лініях були встановлені дат-
чики тиску і регульований дросель. Результати дослід-
ження показали, що для забезпечення спрацювання
розподільника на вимикання не більше ніж за 0,4 с
необхідно штучно підтримувати перепад тиску до 3
МПа і більше, що призводить до інтенсивного нагрі-
вання мастила.

Через це були проведені роботи зі зниження цього
перепаду тиску. Перш за все, аналізувалося, чим
можна зменшити гідравлічний опір у лінії відведення
потоку керування з торцевої порожнини розподільного
золотника на злив через зливний дросель пілота.
Втрати тиску можливі через втрати в комутаційних
каналах, де режим течії рідини ламінарний і на дро-
сельній щілині, де режим течії рідини турбулентний.

Дослідження комутаційного каналу на ділянці під-
ведення робочої рідини до зливної дросельної щілини
пілота показало, що закладена мала площа кільцевого

каналу для проходження рідини. Втрати тиску Δpk на
такій ділянці пропорційні витраті і обернено пропор-
ційні коефіцієнту перетоків і визначаються виразом [6] 

, (1)

де Q - витрата робочої рідини в каналі управління,
�- коефіцієнт течії робочої рідини по щілині, який
визначається рівнянням Хагена - Пуазейля [7]

, (2)

� та � – в'язкість і щільність робочої рідини; d, l і � -
діаметр каналу, його довжина і величина зазора, по
якому тече робоча рідина.

Програмою Flo Works була виконана візуалізація
розподілу тиску в цьому каналі. Результати моделю-
вання для початкової конструкції показані на рис. 2, а.
Коли спрацьовує натискна частина нижнього штовхача
конічної форми, площа кільцевого каналу збільшу-
ється і гідравлічний опір проточної частини істотно
зменшується (рис. 2, б) через кубічну залежність вит-
рат від зазора.

Дослідження втрат на зливній дросельній щілині
пілота показало, що на крайці дроселя режим течії
рідини турбулентний, тому втрати тиску на дроселі Δpd

визначаються квадратичною залежністю [8]

,
(3)

де 	 - коефіцієнт витрати, f - площа дросельної
щілини.

З формули видно, що втрати тиску пропорційні
квадрату витрати і обернено пропорційні квадрату
площі дросельної щілини. Тому другим завданням
було зменшення витрат з камери керування розпо-
дільника. 

Це вирішили, зменшивши об'єм камери керування
зі збереженням достатнього зусилля на вмикання. На
рис. 3 показана схема роботи розвантажувального
вузла розподільника, золотник якого має хвостовик з
ущільненням, який займає частину камери керування.
Камера над хвостовиком з'єднана з атмосферою
через пристрій, який виключає підсмоктування пилу. 

Розвантажувальний вузол був випробуваний на
лабораторному стенді, обладнаному тензодатчиками

Рис. 1 – Конструкційна схема
одного модуля гідророзподільни-

ка з електрогідравлічним 
керуванням

Рис. 2 - Гідравлічний опір проточної частини пілота: 
а) з циліндричним штовхачем; б) с конічним штовхачем
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тиску. Результати
обробки даних осци-
лографування показ-
ників роботи розпо-
дільника з вузлом
розвантаження порів-
няно із силовим роз-
подільником показані
на рис 4.

Як і слід було очіку-
вати, розподільник з
вузлом розвантажен-
ня за тиску в лінії роз-
вантаження від 0,3 до
1,5 МПа вимикається
в 1,5-2 рази швидше, ніж силовий розподільник,
випробуваний у режимі розвантажувального. За
вищих тисків ця різниця меншає.

Висновки. Розроблений та випробуваний моно-
блочний гідророзподільник з умовним проходом 20
мм і електрогідравлічним пілотним керуванням завдя-
ки спеціальному виконанню розвантажувального гід-
ророзподільника для розвантаження гідросистем у
режимі, коли відсутнє під’єднання споживача дозво-
ляє досягнути суттєвого зниження перепаду тиску і
часу спрацьовування цього золотника. Водночас збе-
рігається сталість цього часу незалежно від тиску в
напірній лінії.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос
улучшения характеристик моноблочного электрогид-
равлического распределителя для систем автоматики
в машинах агропромышленного комплекса. 

Выполнен анализ применения современных агре-
гатов с электроуправлением в различных машинах как
агропромышленного комплекса, так и в других отрас-
лях народного хозяйства. Рассматривается конструк-
ция специального гидрораспределителя ГР20-24Э с
электрогидравлическим управлением с использова-
нием разгрузки гидросистемы при ее работе на холо-
стом режиме. Проанализировано срабатывание раз-
грузочного распределителя при возможно меньшем
перепаде давления между напорной и сливной линия-
ми. Проанализированы два параметра, которые
влияют на величину перепада давления. Это гидрав-
лическое сопротивление в линии отвода потока
управления из торцовой полости распределительного
золотника на слив и уменьшение расхода из камеры
управления распределителя. Найдены конструктив-
ные решения, которые позволили уменьшить перепад
давления и время срабатывания разгрузочного рас-
пределителя. Был подготовлен специальный стенд
для экспериментальных исследований, на котором
проведены измерения параметров опытных образцов
электрогидравлических распределителей.
Построены зависимости времени отключения разгру-
зочного и линейного золотников распределителя от
величины давления в линии разгрузки.

Summary. The question of improving the perform-
ance of a monoblock electro-hydraulic directional control
valve for automation systems in the machinery of the

Рис. 3 – Схема роботи розвантажу-
вального вузла гідророзподільника

Рис. 4 - Залежність часу вимкнення розвантажувального (�) та

лінійного (◊) золотників розподільника від величини тиску в лінії
розвантаження
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agro-industrial complex is considered.
The analysis of the use of modern units with electric

control in various machines of both the agro-industrial
complex and other sectors of the national economy is
carried out. The design of a special directional control
valve GR20-24E with electro-hydraulic control using the
unloading of the hydraulic system during its operation at
idle mode is considered. The analysis of the operation of
the discharge valve with the smallest possible pressure
drop between the pressure and drain lines was per-
formed. Analyzed two parameters that affect the magni-
tude of the pressure drop. This is the hydraulic resistance
in the control flow line from the end cavity of the direc-

tional control valve to drain and reducing the flow rate
from the control valve of the directional control valve.
Found constructive solutions that reduce the pressure
drop and the response time of the discharge valve. A spe-
cial stand for experimental studies was prepared on which
the parameters of prototypes of electrohydraulic direc-
tional control valve were measured. The dependences of
the off time of the discharging and linear spools of the
directional control valve on the pressure in the discharge
line are constructed.

Стаття надійшла до редакції 27 грудня 2018 р.

Ефективність застосування смугового обробітк у
ґрунту (Str ip-t i l l )  при вирощуванні  к ук урудзи

УДК 631.153.7:631.16

У статті розглянуті питання перспективи технології смугового обробітку ґрунту (Strip-till) порівняно з тради-
ційним при вирощуванні кукурудзи в ґрунтово-кліматичній зоні Лісостепу України. Акцентовано увагу на ефек-
тивності смугового обробітку для накопичення та збереження вологи ґрунту. Показано, що смуговий обробіток
є енергоощадним агротехнічним прийомом. Застосування такої технології обробітку грунту забезпечили вищу
на 16-18,5 % урожайність зерна кукурудзи порівняно з оранкою.

Ключові слова: смуговий обробіток, вологозбереження, ґрунт, фази розвитку, агротехнічні заходи, ерозій-
ні процеси, продуктивність, затрати праці, економічна ефективність.

Шустік Л., канд. техн. наук, Нілова Н., ст. наук. співроб., Степченко С., ст. наук. співроб., 
Тихоненко О., ст. наук. співроб., (УкрНДІПВТ  ім. Л. Погорілого)

© Шустік Л., Нілова Н., Степченко С., Тихоненко О. 2019

Суть проблеми. Аграрна галузь стає все вразливі-
шою до зміни клімату: тривалої посухи, екстремально
високих температур, нерівномірного та короткочасно-
го надходження вологи у вигляді злив з подальшими
посушливими періодами. Стресові чинники особливо
негативно впливають на просапні культури (соняшник,
кукурудзу та ін.), які на початку вегетації не можуть
протистояти руйнівній дії злив та суховіїв і потребують
проведення заходів щодо збереження вологи та вирів-
няної динаміки їх надходження. Тому пошук і впровад-
ження інноваційних технологій, які б забезпечили під-
вищення ефективності виробництва рослинницької
продукції, є надзвичайно актуальним. За дефіциту
опадів необхідно адаптувати технології обробітку
ґрунту під просапні культури в напрямку максимально-
го вологозбереження та вологонакопичення, що дасть
можливість отримувати стабільні врожаї та знижувати
собівартість продукції.

Мета. Метою досліджень було визначити вплив
смугового способу обробітку ґрунту на накопичення та
збереження вологи в критичних фазах органогенезу
кукурудзи порівняно з традиційним обробітком,
визначити приріст біологічної урожайності, здійснити
економічне оцінювання досліджуваних варіантів обро-
бітку ґрунту.

Результати досліджень. Смуговий обробіток
ґрунту запроваджений на експериментальному полі-
гоні УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого загальною площею
близько 21 га. Одночасно з перевіркою ефективності

смугового обробітку досліджувались і різні способи
сівби, для чого була виділена дослідна ділянка, сівба
кукурудзи на якій здійснювалась пунктирним та шахо-
вим способами. Тому порівняльне оцінювання ефек-
тивності агротехнічних прийомів (спосіб обробітку
ґрунту/спосіб сівби) проводилось на трьох варіантах:
1) смуговий/пунктирний; 2) смуговий/шаховий; 3)
оранка/пунктирний – Контроль.

Слід відмітити, що технологічні операції системи
Strip-till можуть бути розрізненими або суміщеними,
коли в часі рознесені процеси формування смуг і
сівби. Однак в обох випадках поверхня смуг вкрита
рослинними рештками, що вимагає сівалок, дооблад-
наних блоком очищення смуги, зазвичай,у вигляді зір-
частих дисків. Базовими машинами комплексу техніки
цієї технології є агрегати для формування смуг та
сівалки. На рисунку 1 представлено комплекс машин
для смугового обробітку ґрунту та сівби, який викори-
стовувався в експерименті.

Кукурудза має певні періоди розвитку, які є критич-
ними за вологозабезпеченням. На графіку (рис. 2)
зображено основні етапи органогенезу та виділені
критичні фази (КФ).

Загалом у першій половині вегетації кукурудза
досить ощадливо використовує ґрунтову вологу, від
появи сходів до утворення п’яти листків використову-
ється 7-8 % загального споживання. Брак вологи у
період від появи сьомого листка до викидання волотей
мало впливає на урожай, але за довшої тривалості
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посухи він може знизитися на чверть. Надалі приріст
вегетативної маси починає різко збільшуватися, що
підвищує вимоги до вологозабезпечення рослин.
Якщо у фазі виходу в трубку (11-13-й листок) вологи
недостатньо (КФ1), то ріст рослин і формування
початків гальмується, а продуктивність знижується [6].

Наступна фаза розвитку (викидання волотей, КФ2)
може тривати від 7 до 12 діб. У цей період завершу-
ється формування пилку, витягуються всі членики
суцвіть і триває органогенез жіночих суцвіть. За спри-
ятливих погодних умов через 5-7 діб після виходу
волоті з розтрубу верхнього листка вона зацвітає.

Продуктивність роботи листкового апарату досягає
максимуму з початком цвітіння і ріст рослини у висоту
припиняється. До цього моменту інтенсивність росту і
швидкість проходження окремих фенофаз дуже зале-
жать від суми активних температур, кількості опадів до
періоду цвітіння чоловічих суцвіть, тривалості світло-
вого дня, густоти посіву тощо. 

Показником сприятливості умов вирощування
культури є темпи приросту рослин у висоту. У перші 15
діб після появи сходів середньодобовий приріст за
оптимальних умов коливається у межах 1,2-2,4 см, у
наступні 1-2 тижні дещо знижується, а далі знову
поступово зростає, досягаючи максимуму за 7-10 діб
до викидання волотей.

Від викидання волотей до молочної стиглості
зерна, протягом 30 діб, триває критичний для кукуруд-
зи період щодо вологозабезпечення (КФ3). Значне
використання вологи пов’язане з інтенсивним накопи-
ченням сухих речовин, цвітінням, заплідненням і
початком утворення зернівок. Від фази 15 листків до
середини молочної стиглості зерна рослина кукурудзи
використовує 69-73 % від загального споживання
вологи. Брак вологи у цей період, особливо у поєднан-
ні з повітряною посухою, спричиняє в’янення рослин,
передчасне підсихання листя, зниження активності

фотосинтезу, порушення процесів запліднення і фор-
мування зерна, а отже, зниження урожаю. 

Далі настає період наливу і достигання зерна
(КФ4). У цей період кукурудза потребує менше вологи.
Проте брак вологи у фазі молочної стиглості призво-
дить до передчасного припинення наливу: верхівки
качанів або залишаються неозерненими, або на них
формується дрібне зерно. Оптимально вимоги рослин
у цей період забезпечуються за 70-80 % вологомістко-
сті шару ґрунту, у якому розміщуються корені.

Важливим нюансом застосування системи Strip-till
та відповідних агрегатів є те, що необроблена смуга
виступає своєрідним буфером, з якого вода мігрує в
оброблену зону, чим забезпечується вологообмін, від-
новлення і нормалізація життєдіяльності ґрунтової
біоти.

Однією з умов застосування смугового обробітку
ґрунту є оперування рослинними рештками.
Залишена на полі побічна продукція рослинництва
(стерня, листя, стебла, солома тощо), рівномірно роз-
поділена по поверхні, створює шар мульчі, який дозво-
ляє оптимізувати температурний режим, вологість,
біологічну активність ґрунту.

У перший період росту й розвитку рослин вирі-
шальне значення мають запаси продуктивної вологи у
верхньому 0-20 см шарі ґрунту. Недостатні запаси
вологи негативно впливають на наростання вегетатив-
ної маси і призводять до слабкого використання воло-
ги з більш глибоких шарів ґрунту в період формування
зерна. Щоб оцінити забезпеченість рослин кукурудзи
вологою в критичні періоди вегетації, досліджувався
рівень запасів продуктивної вологи та вологість ґрунту
в шарі 0-40 см, де зосереджена основна маса коріння
(рис. 3, 4).

а б
Рис. 1 – Комплекс машин для вирощування культур за смугово-
го обробітку ґрунту: а – агрегат для нарізання смуг с одночас-

ним внесенням мінеральних добрив СТА-4; б – просапна сівал-
ка ВЕГА-8 з висівними секціями, дообладнаними блоком зіро-

чок для роботи в умовах високого вмісту рослинних решток

Рис. 2 – Критичні періоди вологозабезпечення кукурудзи за
фазами розвитку

а) б)
Рис. 3 – Відбір проб на вологість ґрунту в шарах 0-40 см за сму-
гового обробітку Strip-till: а – необроблена смуга; б – обробле-

на смуга (критичний період – фаза стеблування)

Рис. 4 – Динаміка вологості кореневмісного шару ґрунту 
0-40 см за фазами вегетації кукурудзи
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Оцінка водного режиму сівозміни проводилась за
шкалою відповідності запасів продуктивної вологи в
ґрунті під кукурудзою в різні періоди вегетації [4].

На період сівби кукурудзи в шарі 0-20 см на смуго-
вому обробітку (необроблена смуга, рис. 5) запаси
доступної вологи становили 19,4 см і поступалися
запасам на Контролі, що вплинуло на подальший ріст
рослин. 

Дані рисунку 5 вказують, що запаси продуктивної
вологи у фазі достигання на смуговому обробітку (шар
ґрунту 0-40 см) збільшились, порівняно з контролем,
на 14-17 %, тобто відбулося накопичення вологи від
сівби до збирання майже в 2,5 раза. 

Динаміка зміни висоти кукурудзи залежно від воло-
гозабезпечення в різні етапи органогенезу представ-
лена на рисунку 6. 

Дослідження впливу смугового обробітку на про-
дуктивність рослин та біологічну врожайність зерна
проводились методом обліку густоти стояння рослин
перед збиранням та відбору зразків для визначення
структури урожаю (рис. 7).

Результати аналізу елементів структури врожаю і
біологічної урожайності (табл. 1) показали, що кращі
показники озерненості, маси зерна з одного качана,
маси 1000 насінин отримані за смугового обробітку
порівняно з оранкою.

Використання смугового обробітку ґрунту для
вирощування кукурудзи дало можливість скоротити на
40 % затрати праці на обробіток ґрунту та сівбу, вико-
ристовувати на 50 % менше пального порівняно з тра-
диційним способом, а також на 24-29 % скоротити
прямі експлуатаційні витрати (табл. 2), що загалом
забезпечує суттєве зниження собівартості зерна.

Висновки:
1. Аналіз результатів вирощування кукурудзи доз-

воляє визнати смуговий обробіток ґрунту як перспек-
тивний.

2. Встановлено, що смуговий обробіток ґрунту має
перевагу в накопиченні та збереженні вологи в критич-
них фазах органогенезу кукурудзи  порівняно з тради-
ційним обробітком.

3. Урожайність зерна кукурудзи на смуговому
обробітку, включаючи пунктирний і шаховий спосіб
сівби, на 17,1 % і 19,0 % відповідно вища, порівняно з
оранкою.

4. Використання смугового обробітку порівняно з

Рис. 5 – Динаміка зміни запасів доступної вологи

Рис. 6 – Динаміка висоти рослин кукурудзи за фазами росту й
розвитку

Рис. 7– Зернова продуктивність кукурудзи (гібрид EXPH-002)

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика елементів струк-
тури біологічної урожайності кукурудзи

Показники 

Спосіб обробітку ґрунту / спосіб сівби

Смуговий/
пунктирний

± % до
контролю

Смуговий/
шаховий

± % до
контролю

Оранка/
пунктирний
- Контроль

Висота рослин,
см 264,3 +6,7 269,5 +8,8 247,7

Висота при-
кріплення
нижнього
качана, см

89,3 -0,7 89,5 -0,4 89,9

Кількість кача-
нів на рослині,

шт.
1,0 - 1,0 - 1,0

Густота сто-
яння, тис.

шт./га
62 -11,4 67 -4,3 70

Маса качана, г 176,3 +19,5 173,8 +17,8 147,5

Довжина кача-
на, см 21,2 +7,1 21,0 +6,1 19,8

Діаметр кача-
на, см 43,3 +4,6 43,1 +4,1 41,4

Кількість рядів
зерен в качані,

шт.
16 - 16 - 16

Кількість зерен
в ряду, шт. 44 +22,2 40 +11,1 36

Маса зерна з
качана, г 156,7 +19,7 153,3 +17,1 130,9

Маса 1000
насінин, г 278,0 +3,5 286,2 +6,5 268,7

Вологість
зерна, % 17,6 - 17,8 - 21,2

Біологічна уро-
жайність

зерна, ц/га
121,3 +12,0 122,7 +13,3 108,3

Урожайність
зерна за стан-
дартної воло-

гості, ц/га
116,2 +17,1 118,1 +19,0 99,2
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традиційною оранкою суттєво знижує затрати праці
(близько 40 %), витрати палива (майже на 50 %), прямі
експлуатаційні витрати (на 24-29 %) та загалом про-
гнозує зниження собівартості зерна.
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Аннотация. В статье
рассмотрены вопросы пер-
спективы технологии поло-
совой обработки почвы
(Strip-till) по сравнению с
традиционной при выращи-
вании кукурузы в почвенно-
климатической зоне
Лесостепи Украины.
Акцентировано внимание
на эффективности полосо-
вой обработки для накопле-
ния и сохранения влаги
почвы. Показано, что поло-
совая обработка является
энергосберегающим агро-

техническим приемом. Использование такой техноло-
гии обеспечили урожайность зерна кукурузы на 16-
18,5 % выше по сравнению со вспашкой.

Summary. The issues of the prospect of Strip-till
technology in comparison with the traditional cultivating
corn in the soil-climatic zone of the forest-steppe of
Ukraine are considered in the article. The emphasis is on
the effectiveness of strip processing for the accumulation
and conservation of soil moisture. It is shown that strip
processing is an energy-saving agricultural technique.
Laboratory field studies of such technology have provided
grain yield corn at 16-18.5% higher compared to plowing.

Таблиця 2 – Техніко-економічні показники смугового обробітку ґрунту з пунктир-
ною та шаховою сівбою кукурудзи 

Показник Одиниця
вимірювання

Нова технологія Контроль

Обробіток ґрунту
Strip-till з одночасним

внесенням добрив
(пунктирна сівба)
МТЗ-1025+СТА-4;
МТЗ-892+ВЕГА-8

Обробіток ґрунту
Strip-till з одночасним

внесенням добрив
(шахова сівба)

МТЗ-1025+СТА-4;
МТЗ-892+ВЕГА-8 з

блоком для шахової
сівби TWIN ROW

Поверхневе розки-
дання добрив,

оранка, передпосів-
ний обробіток

(пунктирна сівба)
МТЗ-82+AXIS-30;
МТЗ-1025+ПОН-3;
МТЗ-80+ДЛ-2,5;
МТЗ-892+ВЕГА-8

Затрати праці люд.-год (%) 1,03 (39 %) 1,05 (38 %) 1,70 (100 %)

Витрати пального л/га (%) 16,5 (51 %) 17,0 (49 %) 33,6 (100 %)

Прямі експлуатацій-
ні витрати грн/га 1023 1098 1448

Економічний ефект
експлуатаційних

витрат порівняно з
традиційними

грн/га (%) 425 (29 %) 350 (24 %) 1448 (100 %)

Економія паливо-
мастильних мате-

ріалів
л/га (%) 17,1 (51 %) 16,6 (50 %) 33,6 (100 %)

Стаття надійшла до редакції 4 лютого 2019 р.
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Небезпека використання стійких 
органічних забруднювачів 

у с ільському господарстві  України

УДК 631:631.8

Стаття присвячена огляду факторів небезпеки використання стійких органічних забруднювачів (СОЗ) у сіль-
ському господарстві та машинобудуванні України. Наведено дані реалізації продукції агропромислового ком-
плексу, які підтверджують, що Україна є одним з найбільших виробників сільськогосподарської продукції у світі.
Описано зміст поняття СОЗ та необхідність їх контролю за вимогами Стокгольмської конвенції, яку ратифікува-
ла й Україна. Наведено ряд основних нормативно-правових документів, які регулюють відносини щодо хімічної
безпеки та поводження з хімічними речовинами. Досліджено фактори ризику для населення, виробників та
навколишнього природного середовища через використання застарілих пестициді або тих, що відносяться до
категорії СОЗ. Наведено приклади наявності  нових СОЗ, які зазначені в Національному плані впровадження
критеріїв Стокгольмської конвенції для України, в продукції аграрного сектора та машинобудуванні.

Ключові слова: Стокгольмська конвенція, стійкі органічні забруднювачі, Національний план впровадження,
продовольча безпека, пестициди.

Петрів Л., УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Малков М., координатор програм розвитку ФАО ООН 
Ковач В., канд. техн. наук, ДУ «ІГНС НАН України»

Вступ. Розвиток науково-технічного прогресу у ХХ
столітті призвів до бурхливого росту хімічної проми-
словості. Важко знайти хоч одну галузь, де б не засто-
совувались штучно синтезовані хімічні сполуки: у про-
мисловості та будівництві – це нові матеріали, а в сіль-
ському господарстві – добрива та засоби захисту рос-
лин. 

Багаторічний досвід використання тих чи інших
хімічних сполук виявив їх небезпечність для здоров’я
людини, тварин та часом становить катастрофічну
загрозу для навколишнього середовища. До них від-
носяться численні хімічні речовини: фарби, засоби
дезінфекції, добавки в пластмаси, металоорганічні
сполуки і пестициди. 

Розуміючи транснаціональний характер загрози
забруднення подібними хімікатами навколишнього
середовища та руйнівний вплив на здоров’я всіх живих
істот, включаючи людину, з одного боку, та їхню роз-
повсюдженість у всьому світі – з іншого, була прийня-
та низка міжнародних угод з класифікації небезпечно-
сті хімікатів та подальшого їх контролю і заборони
використання. 

Один з найвпливовіших документів у цій сфері –
Стокгольмська Конвенція. Він вперше впровадив
поняття  «стійкі органічні забруднювачі» (СОЗ) 23 трав-
ня 2001 року, під час її підписання, та включав у себе
так звану «брудну дюжину» – 12 найбільш небезпечних
органічних сполук – пестицидів. СОЗ не розкладають-
ся під дією бактерій і не розщеплюються, можуть нако-
пичуватися в навколишньому середовищі, харчових
продуктах і людських тканинах, представляючи собою
небезпеку для здоров'я, мають властивість переміща-
тися на великі відстані і становлять для людини і навко-
лишнього середовища загрозу в глобальному мас-
штабі.

Сьогодні Конвенція регламентує [7] поводження з
26-ма СОЗ, серед них – 17 пестицидів, 10 індустріаль-
них хімікатів та 6 речовин ненавмисного виробництва.

Навіть класифікація демонструє, що сфера застосу-
вання однієї й тієї самої сполуки дуже широка, та не
обмежується лише однією галуззю. Крім того встанов-
лено, що СОЗ – це відходи, які не підлягають перероб-
ці, а тільки знищенню!

Мета: надання інформації щодо наявності СОЗ в
продукції аграрного сектора та машинобудуванні  від-
повідно до міжнародних вимог збалансованого приро-
докористування та захисту здоров’я людини.

Основна частина. Стокгольмська конвенція – гло-
бальна міжнародна угода про захист здоров'я людей
від СОЗ, її підписали 152 країни світу, включаючи
Україну.

Стаття 1 Конвенції зазначає: «З огляду на принцип
прийняття запобіжних заходів, закріплений в Принципі
15 Ріо-де-Жанейрської декларації з навколишнього
середовища і розвитку, мета цієї Конвенції полягає в
охороні здоров'я людини і навколишнього природного
середовища від стійких органічних забруднювачів» [7].

Конвенція встановлює зобов'язання країнам-учас-
ницям контролювати хімічні речовини, вживати заходів
для знищення або зменшення викидів СОЗ у навко-
лишнє середовище. Це сприяє:

- переходу на технології, які мінімізують або виклю-
чають ненавмисне виробництво СОЗ;

- забороні, а також пошуку їх безпечних замінників;
- позбавленню від старих запасів, а також матеріа-

лів, обладнання і відходів, які містять СОЗ.
Країни-учасниці Стокгольмської конвенції повинні

виконувати вимоги угоди, вживаючи такі заходи:
• виробництво, використання, імпорт і експорт 26-

ти найнебезпечніших СОЗ необхідно виключити або
обмежити;

• будуючи нові заводи/установки, слід скоротити
можливі викиди СОЗ;

• запаси і відходи, забруднені СОЗ, повинні бути
занесені до реєстру і їх слід утилізувати екологічно
безпечним методом, який усуває їх нове утворення.

© Петрів Л., Малков М., Ковач В. 2018
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Стійкі органічні сполуки так пильно відстежуються
та регламентуються через їхню розповсюдженість та
широке застосування у різних сферах життя людини –
наявність у будівництві, промисловості, продуктах хар-
чування, меблях, килимовому покритті, дитячих іграш-
ках, електроніці, побутових приладах тощо. Токсична
дія, здатність накопичуватись в організмі живої істоти,
призводячи до летальних випадків, обумовлює таке
особливе ставлення [2, 3]. 

Вирощування рослин у промислових масштабах
тягне за собою використання засобів захисту від хво-
роб та шкідників. Зокрема, у рослинництві це – пести-
циди, які також називають отрутохімікатами, проте
поняття пестицидів поглинає це визначення, оскільки
загалом до пестицидів відноситься широкий ряд хіміч-
них засобів захисту рослин та тварин. На сьогодні у
світовій практиці відомо понад 10 тисяч найменувань
таких препаратів. За багато років виявилося чимало
таких, які є шкідливими за будь-якого використання.
Вони і виділені в групу стійких органічних забруднюва-
чів. Пестицидні препарати, які відносяться до цієї
групи, відрізняються високою токсичністю, стійкі до
руйнування в природних умовах, погано розчинні у
воді, проявляють біокумулятівні властивості в жировій
тканині, мобільність у харчових ланках і виражену
здатність накопичуватися в живих організмах.

За часів СРСР, у пік виробництва, у сільському гос-
подарстві України застосовувалася велика кількість
засобів захисту рослин. Приєднавшись до Конвенції,
країна взяла на себе зобов’язання заборонити вико-
ристання таких пестицидів-СОЗ [1]: 

Алдрин
Хлордан
Хлордекан
Дейдрін
Ендрін
Гексахлорбензол  
Альфа гексахлорциклогексан  
Бета-гексахлороциклогексан
Ліндан 
Мірекс  
Пентахлорбензол
Пентахлорфенол та його солі та ефіри
Технічний ендосульфан та пов'язані із ним ізомери
Токсефен
Гептахлор  
Перфтороктансульфонова кислота, її солі та перф-

тороктансульфонілфторид   
Це призвело до появи складів із забороненими, або

як їх називають, – застарілими пестицидами.  Сільське
господарство в Україні накопичило, за оцінками
Міністерства екології та природних ресурсів,
8218,6469 тонн застарілих пестицидів [4]. Окрім того,
за різними оцінками, ринок засобів захисту рослин
України налічує 25 % непридатних, включаючи фальси-
фікат, що тягне за собою появу нових та переповнення
старих складів.

Зазвичай склади розташовані у сільській місцево-
сті, у приміщеннях, які не завжди відповідають вимо-
гам складування та зберігання, через що стійкі орга-
нічні забруднювачі потрапляють у навколишнє середо-
вище. Крім того, складна економічна ситуація, низький
рівень обізнаності фермерів, невідповідний контроль

за зберіганням – всі ці фактори стають чинниками
появи застарілих та непридатних пестицидів на ринках
і полях.

Щоб зрозуміти масштаби проблеми повторної
появи на ринку застарілих пестицидів, нелегальних
або тих, які відносяться до категорії пестицидів-СОЗ та
цих наслідків, треба проаналізувати сільське госпо-
дарство країни та кількість населення, що має безпо-
середнє або опосередковане відношення до цієї галу-
зі економіки.

Україна має одну третину світових запасів чорно-
земних ґрунтів та сприятливе географічне положення
– це прекрасна основа для міцного сільськогоспо-
дарського сектора, починаючи від вирощування куль-
тур і худоби – до біомаси для відновлювальної енерге-
тики. Зростання продуктивності надали сільському
господарству важливу роль в економіці України. ЇЇ
частка у ВВП (включаючи лісове господарство та
рибальство) зросла з 7,5 % у 2008 році до 17,1 % у
2017 році [5]. Площа сільськогосподарських угідь ста-
новить 42,8 млн. га, з яких  32,5 млн. га – орних [6].

У 2018 році станом на 29 листопада, зібрано 68,5
млн. тонн зерна з площі 14,5 млн. га (98 %) за врожай-
ності 47,2 ц/га. З них зібрано:

• ранніх зернових та зернобобових – 34,3 млн. тонн
з площі 9,9 млн. га за врожайності 34,8 ц/га;

• кукурудзи – 33,3 млн. тонн з площі 4,3 млн. га
(95%) за врожайності 76,9 ц/га;

• гречки – 136 тис. тонн з площі 108 тис. га (99%) за
врожайності 12,6 ц/га;

• проса – 78 тис. тонн з площі 51 тис. га (98%) за
врожайності 15,4 ц/га.

Крім того, технічних культур зібрано:   
• соняшнику – 13,8 млн тонн з площі 6,0 млн. га

(99,8%) за врожайності 22,8 ц/га;
• сої – 4,3 млн тонн з площі 1,7 млн. га (99%) за вро-

жайності 25,8 ц/га;
• ріпаку – 2,7 млн. тонн з площі 1,0 млн. га за вро-

жайності 26,1 ц/га.
• цукрових буряків накопано 13,5 млн. тонн з площі

273 тис. га (98 %) за врожайності 494 ц/га [5].

Частка експорту продукції аграрного сектора у
загальному експорті країни – 38,3 %.

Питома вага у загальному експорті: 
• зернові культури – 37,5 % 
• олії всього – 23,9 %
• насіння олійних культур – 10,3 % [5].
85 % овочів, 55% свинини, 65% яловичини та 60%

молока на внутрішньому ринку виробляється середні-
ми, малими та індивідуальними фермерськими під-
приємствами [8].

Зовнішня торгівля продукцією агропромислового
комплексу за січень-жовтень 2018 року [7]

Всього, млн
дол. США

У % до 2017
року

Питома вага у
ЗТО, %

Експорт 14861,1 101,1 77,3

Імпорт 4373,3 120,8 22,7

Сальдо + 10487,8 94,7

Зовнішньоторгове-
льний обіг (ЗТО) 19234,4 105,0 100,0
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На 1 січня 2018 року чисельність населення України
становила 42386,4 тисяч осіб [6], з них у міських посе-
леннях проживало 29371,0 тисяч осіб (69,3 %), у сіль-
ській місцевості – 13015,4 тисяч осіб (30,7 %). 

Кількість особистих селянських господарств стано-
вить 4031,7 тисяч, які розподіляються так:

• для ведення особистого селянського господарст-
ва 2551,3 тис. га

• для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва 2799,3 тис. га. [6]

Вищенаведене характеризує країну, як одного з
найбільших виробників сільськогосподарської продук-
ції у світі, демонструє кількість населення, залученого
у це виробництво безпосередньо чи опосередковано.

В Україні бракує достатньої кількості інформації про
негативний вплив СОЗ на всіх рівнях: не існує шкільних
освітніх програм, у сільських медичних закладах навіть
немає спеціалізованих регламентів діагностування та
лікування, не існує єдиної нормативної системи попе-
редження про використання пестицидів та контролю
за дотриманням будь-якого сповіщання. 

Проблема впливу пестицидів-СОЗ на здоров’я
людини та навколишнє середовище є темою дослід-
жень у багатьох наукових сферах: агрономії [9], меди-
цині [2], хімії [10], геології , екології [11] тощо. 

Україна, як країна, яка ратифікувала Стокгольмську
Конвенцію, розробила Національний план впровад-
ження у 2006 році. Він включає всі етапи регламентації
стійких органічних забруднювачів – від моніторингу,
складування, знешкодження до медичних регламентів
лікування, нормативно-законодавчого регулювання,
охоплює майже всі сектори економіки та суспільного
життя населення. 

Згідно з Національним планом упровадження, за
редакцією 2006 року, правові відносини щодо хімічної
безпеки та поводження з хімічними речовинами регу-
люються Конституцією України, Законами України
“Про охорону навколишнього природного середови-
ща”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення”, “Про заборону розробки,
виробництва, накопичення і застосування хімічної
зброї та її знищення”, “Про пестициди та агрохімікати”,
“Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів і прекурсорів”, “Про відходи”,
окремими статтями законів України “Про ліцензування
певних видів господарської діяльності”, “Про об’єкти
підвищеної небезпеки”, “Про перевезення небезпеч-
них вантажів”, “Про страхування”, “Про внесення змін
до деяких законів України з метою забезпечення вра-
хування екологічних вимог у процесі приватизації”,
“Про захист рослин”, “Про охорону земель”, “Про дер-
жавний контроль за використанням та охороною
земель” , “Про екологічну експертизу”, “Про екологіч-
ний аудит”, “Про атмосферне повітря”, “Про тварин-
ний світ”, “Про рослинний світ”, “Про Митний Тариф”,
“Про питну воду та питне водопостачання”, Водним
кодексом України, Земельним кодексом України,
Лісовим кодексом України тощо [1].

За ці часи Україна змінилася – змінилось законо-
давство, законодавче регулювання поводження з від-
ходами перебуває на стадії розробки Міністерством
екології та природних ресурсів. Країна стала на шлях
децентралізації влади, коли багато державних повно-

важень передається органам територіального само-
врядування. Відповідні інспекції, які виконували моні-
торинг та контроль за нерозповсюдженням СОЗ, було
скасовано, деякі з них досі не реформовані. Не існує
єдиного державного органу, який би повністю спосте-
рігав за всім життєвим циклом пестициду – від момен-
ту створення молекули діючої речовини до знешкод-
ження як відходу.

Стокгольмська конвенція не єдиний міжнародний
документ, ратифікований Україною, який регламентує
поводження з небезпечними хімічними сполуками.
Існує Протокол про реєстри викидів та перенесення
забруднювачів (РВПЗ) до Орхуської (Оргуської) кон-
венції [12]. Він є першим юридичним зобов'язуваль-
ним міжнародним інструментом щодо реєстрів вики-
дів і перенесення забруднювачів. Його завдання поля-
гає в забезпеченні громадського доступу до інформа-
ції про викиди забруднень у повітря, воду та ґрунт. 3
лютого 2016 року було прийнято закон України «Про
ратифікацію Протоколу про реєстри викидів та пере-
несення забруднювачів». Тобто, замість форм стати-
стичних спостережень, з’являються реєстри викидів.
Звітуванню підлягають певні виробництва за певними
показниками забруднення, які перевищують граничні
показники. Що стосується пестицидів-СОЗ, то звіту-
ванню підлягають усі підприємства, які мають більш
ніж 1 кілограм [12].

Підняття рівня обізнаності фермерів та населення,
усвідомлення небезпечності використання, видалення
з обігу речовин та товарів,  заміна СОЗ на вже наявні
безпечні аналоги таких сполук в усіх сферах – головна
запорука здоров’я нації та збереження навколишнього
середовища.

Проникання на ринок застарілих пестицидів або
тих, які відносяться до категорії СОЗ, вкрай небезпеч-
не з огляду на: 

1) ризик для здоров’я людини:
• токсичний вплив безпосередньо на людину, яка

контактувала,
• вживання продуктів, вироблених з використан-

ням СОЗ (пестицидів, інсектицидів);
2) ризик для виробників: 
• економічні ризики, пов’язані з втратою врожаю,
• репутаційні ризики, пов’язані з вилученням про-

дукції з ринку, 
• забруднення ґрунту та неможливість вирощуван-

ня культур впродовж строку ремедіації (очищення) від
СОЗ;

3) ризик для навколишнього середовища:
• забруднення ґрунту,
• проникнення у підземні води з подальшим пере-

несенням у інші водойми,
• знищення корисної мікробіоти,
• знищення тварин, птахів, комах і тощо.
СОЗ – це не тільки пестициди. Серед них багато

сполук, які використовуються у виробництві сільсько-
господарської техніки.  Існує небезпека – токсичний
вплив під час контактування з предметами та товара-
ми, виготовленими із застосуванням СОЗ. Це може
бути безпосереднє використання на виробництві або
опосередковане, ненавмисне. Але найбільшій небез-
пеці піддаються користувачі такої техніки через
щоденний контакт з нею.
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Нижче наведені можливі приклади надходження
СОЗ у виробництво сільськогосподарської техніки. 

Гексабромований дифеніловий ефір, гептабромо-
ваний дифеніловий ефір, октабромдифеніловий ефір
може використовуватися у  виробництві корпусів орг-
техніки, електротехнічних виробів, внутрішньої обшив-
ки автомобілів, ізоляції для кабелів, пінополіуретану,
вогнетривких полімерних продуктів. корпусів канце-
лярської оргтехніки, обчислювальної техніки та для
інших комерційних потреб [9].

Перфтороктанова сульфонова кислота, її солі та
перфтороктановий сульфонілфторид застосовуються
в різних галузях промисловості для зняття статичної
електрики, зниження поверхневого натягу, у гідравліч-
них рідинах, вогнегасних пінах, у процесі виробництва
тефлону, нафіона та інших вологостійких, вогнетрив-
ких покриттів [13].

Гексабромциклододекан(ГБЦД) використовується
як антипірен, який забезпечує захист транспортних
засобів, будівель або предметів від вогню, а також
захист під час зберігання, у виробництві теплоізоляції
з пінополістиролу, екструдованого полістиролу, в теп-
лоізоляційних панелях, які застосовуються в транс-
портних засобах, будівлях. 

Друга найважливіша сфера застосування – дис-
персія полімерів на бавовні чистіший або, змішаній з
синтетичними сумішами, у покриттях зворотного боку
текстильних матеріалів, в основному, тканин для
домашніх та офісних меблів, автомобільних сидінь,
драпіровок, оздоблювальних покритів стін, текстиль-
них матеріалів для інтер'єру квартир та автомобілів
[14].

У менших кількостях ГБЦД застосовувався для
виробництва ударостійкого полістиролу в електричних
та електронних приладах, у розподільних ящиках елек-
тричних ліній, у проводах і кабелях, аудіовізуальному
обладнанні, у внутрішньому облицюванні холодильни-
ків [14].

Контроль за обігом цих речовин є дуже складним.
Не останню роль відіграє велика вартість лаборатор-
них досліджень складу речовини. Проблема України
полягає не тільки у відсутності  відповідних законодав-
чих та регулювальних актах, але й у відсутності контро-
лю за дотриманням наявних вимог. Розвиток перероб-
ної галузі, де відходи перетворюються на товар, без-
умовно сприяє зменшенню впливу на навколишнє
середовище. Небезпечне виключення складає поява в
цьому ланцюгу економіки відходів, які містять СОЗ.
Наприклад, токсичні хімічні антипірени з електронних
відходів можуть бути присутніми на ринку в споживчих
товарах, виготовлених із вторинної пластика.
Зокрема, їх було знайдено в товарах для дітей [15].

За підтримки Глобального екологічного фонду в
Україні здійснюється низка проектів, які регламен-
тують поводження зі стійкими органічними забрудню-
вачами. 

Один з них, це проект з оновлення Національного
плану впровадження [16]. Мета проекту  – здійснити
інвентаризацію СОЗ, переглянути законодавчу та рег-
ламентувальну базу, інституціональні спроможності,
виробити національну лінію поводження. Результатом
стане прийняття Урядом відповідної Постанови, яка
встановить оновлені правила на цьому ринку. Також це

допоможе залучити в країну додаткове міжнародне
фінансування для подальшого знищення, обмеження
та контролю за СОЗ.

Інший проект націлений на інвентаризацію
Поліхлорованих біфенілів [16] (діелектричні рідини в
трансформаторах і конденсаторах, теплоносії, вклю-
чаючи холодоагенти), мастил, стабілізувальних доба-
вок у гнучких полівінілхлоридних покриттях електрич-
них проводів та електронних компонентів, присадок до
пестицидів, інгібіторів полум'я (ретардантів), гідрав-
лічних рідин, замазок, клеїв, мастик, фарб, протипило-
вих речовини [7]). 

Наступний проект з покращення звітності у секре-
таріат Стокгольмської конвенції щодо стійких органіч-
них забруднювачів [16]. (Згідно з Конвенцією кожна
країна-сторона має звітувати про наявність СОЗ кожні
2 роки).

ОБСЄ веде низку так званих хімічних проектів, наці-
лених на створення та впровадження в Україні системи
CLP та RICH [17] (класифікація та маркування усіх
хімічних сполук).

Висновки.
Проблема стійких органічних забруднювачів не є

новою. На підставі Національного плану впровадження
Кабінетом Міністрів України було затверджено розпо-
рядження № 589-р від 25 липня 2012 р. Одним із захо-
дів було передбачено знешкодження і вивезення СОЗ
для знищення за межі України. За кошти Державного
бюджету у період 2012-2014 рр. здійснено транскор-
донне перевезення відходів [4].

Недостатнє фінансування та неналежний контроль,
наприклад, мораторій на перевірки бізнесу, недоско-
нала система обміну інформацією між відповідними
органами та агенціями сприяє розповсюдженню цих
небезпечних речовин. Низький рівень обізнаності
виробників, професійних користувачів зумовлює
ширше розповсюдження, а як наслідок, забруднення
природного середовища – ґрунтів та води, що уне-
можливлює їхнє подальше використання без довгот-
ривалої та дорогої ремедіації (очищення). Роль сіль-
ського господарства, як галузі, яка несе на собі не
тільки економічний тягар, але й соціальний вплив на
розвиток сільських територій, вкрай важлива через
забезпечення продовольчої безпеки, здоров’я насе-
лення, збереження природних ресурсів. 

На українському ринку існує безліч замінників СОЗ,
доступних широкому колу користувачів – від фермера
і виробника сільськогосподарських машин та облад-
нання до індивідуального землевласника.
Персональна відповідальність, підкріплена обізнані-
стю про небезпеку використання СОЗ, принесе значні
переваги, починаючи від збереження власного здо-
ров’я, природних ресурсів для майбутніх поколінь, до
отримання стабільного прибутку від реалізації безпеч-
ної продукції. Що і являє собою приклад сталого роз-
витку сільського господарства.
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Summary. The article is devoted to the review of the
hazards of the use of persistent organic pollutants (POPs)

in agriculture and machine building in Ukraine. The data
of realization of products of agroindustrial complex, which
confirm that Ukraine is one of the largest producers of
agricultural products in the world, is presented. Describes
the content of the concept of POPs and the need for their
control over the requirements of the Stockholm
Convention, which was ratified by Ukraine. A number of
basic legal documents regulating relations concerning
chemical safety and handling of chemical substances are
given. The risk factors for the population, manufacturers
and the environment as a result of the use of obsolete
pesticides or those that are classified as POPs are inves-
tigated. Examples are given of the availability of new POPs
listed in the National Plan for the implementation of the
Stockholm Convention criteria for Ukraine, agricultural
products and machine building.

Аннотация. Статья посвящена обзору факторов
опасности использования стойких органических
загрязнителей (СОЗ) в сельском хозяйстве и машино-
строении Украины. Приведены данные реализации
продукции агропромышленного комплекса, подтвер-
ждающие, что Украина является одним из крупнейших
производителей сельскохозяйственной продукции в
мире. Описаны содержание понятия СОЗ и необходи-
мость их контроля по требованиям Стокгольмской
конвенции, которую ратифицировала и Украина.
Приведен ряд основных нормативно-правовых доку-
ментов, регулирующих отношения по химической
безопасности и обращению с химическими веще-
ствами. Исследованы факторы риска для населения,
производителей и окружающей среды в результате
использования устаревших пестицидов или относя-
щихся к категории СОЗ. Приведены примеры наличия
новых СОЗ, которые указаны в Национальном плане
внедрения критериев Стокгольмской конвенции для
Украины в продукции аграрного сектора и машино-
строении.

Стаття надійшла до редакції 13 грудня 2018 р.

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

Новини з Міжнародної виставки 
сільськогосподарської техніки 
та обладнання ІнтерАГРО-2018

(продовження статті)

УДК 631.3:061.4

З 30 жовтня по 1 листопада 2018 року в Києві на території Міжнародного виставкового центру (МВЦ) відбу-
лась 12 Міжнародна виставка сільськогосподарської техніки та обладнання ІнтерАГРО-2018. Виставка поділя-
лась на такі тематичні розділи:  сільгосптехніка та обладнання; рослинництво та агрохімія; біоенергетика; сучас-
ні енерго- та ресурсоощадні технології; агроекономіка та управління сільгоспвиробництвом; інформаційні тех-
нології та агросервіс; транспорт і логістика. Наведена інформація про новинки техніки та обладнання, які були
представлені різними компаніями.

Ключові слова: ІнтерАГРО-2018, Міжнародна сільськогосподарська виставка, огляд техніки, технічні засоби
для тваринництва, елементна база.
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Компанія “Lemken” представила 6 новинок на Інтер
АГРО-2018. Новинками є культиватор Karat 12, напів-
навісний плуг Diamant 16, (рис. 7), дискова борона
Rubin 10 (рис. 8), обприскувач Primus 12, сівалки
Solitaire 25 та Azurit 9 (рис. 9). Також на стенді були
представлені плуг Opal 090 (рис. 10) та ротаційна
борона Zirkon 12

Не оминули компа-
нію Lemken і нагороди.
У рамках конкурсу
InterAGRO Innovation
Award 2018 Lemken
відзначили срібною
відзнакою за напівна-
вісний плуг Diamant 16.

Технічні засоби для
тваринництва.

Вітчизняною фір-

мою ТОВ «Варіант Агро Буд» представлено в інформа-
ційних матеріалах обладнання для молочних ферм, а
саме огородження боксів для безприв’язного утри-
мання корів, огородження кормового стола, групові
напувалки, дельта-скрепери для видалення гною з
корівника, механічна й автоматична щітки для чесання
тулубу корів, ветеринарний станок, гумові килимки
для покриття підлоги боксів для корів, будиночки для
телят тощо.

ТОВ «Металлпласт» експонувало індивідуальні
напувалки для корів, групові напувалки для корів з піді-
гріванням води, напувалки для телят з підігріванням
води. Цією ж фірмою вперше була представлена уста-
новка для обробки вимені корів перед доїнням.
Установка призначена для механічного очищення,
дезінфекції і висушування дійок вимені корів безпосе-
редньо перед доїнням. Масаж дійок вимені корів щіт-
ками з дезінфекційним теплим розчином стимулює
молоковіддачу у корів. Установка виконана у формі
візка. На ньому розміщено контейнер для дезінфекцій-
ного розчину, привод обертання щіток, насос для
подачі рідини, електронний блок керування установ-
кою та акумуляторна батарея. Основні технічні харак-
теристики обладнання: кількість щіток – 3 шт.; діапа-
зон регулювання швидкості обертання щіток – не
менше 300-1000 об./хв.; діапазон регулювання подачі
рідини – не менше 30-100 %; діапазон регулювання
часу висушування – не менше 10-120 с; об’єм контей-
нера для рідини – 25 л; напруга акумуляторної батареї
– 12 В; тривалість безперервної роботи установки від
одної зарядки акумуляторної батареї – не менше 5
годин.

Групою компаній «АгроВет Атлантік» представлено
широкий спектр обладнання  для свиноферм – станки
для утримання свиней різних статево-вікових груп,
щілинна підлога, підлога з підігріванням поверхні для
поросят (комфортна зона з полімербетону або з нер-
жавіючої сталі, конструкція передбачає нагрівання з
використанням  водяної, або електричної систем),
годівниці для свиней різних вікових груп, лінія приготу-
вання комбінованих кормів, бункери для концентрова-
них кормів. Особливу увагу слід звернути на ефектив-
не обладнання фірми для створення мікроклімату в
свинарниках. Це, насамперед, широкий асортимент
вентиляторів, спеціально розроблених для викори-
стання у найбільш несприятливих умовах, як от підви-
щена вологість повітря, низька і висока температура,
як наслідок – агресивна корозія. Вентиляційні шахти,
виготовлені з високоякісних поліетилену, поліуретану,
потужні вентилятори, припливні клапани, системи
охолодження, зволожувальні панелі – це лише непов-
ний перелік систем для створення мікроклімату.

Обладнання для свиноферм представлено також
фірмами ТОВ «Варіант Агро Буд», ТОВ «Металлпласт»,
а також провідною європейською фірмою «Big
Dutchman» (Німеччина). Відомо, що мікрокліматичні
умови є важливим фактором високої ефективності
виробництва свинини на свинофермах. У ТОВ
«Варіант Агро Буд» розроблений і впроваджений вен-
тиляційний комплекс для створення і підтримання
необхідного мікроклімату в приміщеннях свиноферм.
За результатами досліджень був розроблений і
поставлений на виробництво автоматизований венти-

Рис. 7 – Напівнавісний плуг Diamant 16 від “Lemken”

Рис. 8 – Дискова борона Rubin 10 від компанії “Lemken”

Рис. 9 – Сівалка Azurit 9 від компанії “Lemken”

Рис. 9 – Навісний обертовий плуг
Opal 090
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ляційний комплекс.
Систему самопливного видалення гною для свино-

ферм представилно ТОВ «Металлпласт». Цією ж фір-
мою розроблений нагрівальний килимок для поросят,
виготовлений з полімерної смоли, обладнаний нагрі-
вальним кабелем підвищеної стійкості до нагрівання.
Також фірма пропонує ніпельні напувалки для свиней
різних вікових груп.

Європейським ліде-
ром у галузі вироб-
ництва обладнання для
свинарства «Big
Dutchman» представ-
лений широкий спектр
технічних засобів для
утримання свиней. На
рис. 11 показано екс-
понований фірмою
кормовий автомат.

Фірмою «Фармер
Атлантик» представле-
не обладнання для пта-
хоферм, а саме: систе-
ми годівлі птиці, різні
типи годівниць, напу-
валки тощо.

Різноманітне обладнання для птахівництва було
представлене фірмою «Big Dutchman». Каскадне утри-
мання курей з місцями для знесення яєць, де створені
умови, наближені до природних, – найбільш актуальне
в країнах Європи, і фірма «Big Dutchman» надає пріо-
ритет такому обладнанню.

Техніка для виробництва кормів.
Нові рішення – нові можливості – це оновлений кор-

мозбиральний комбайн Jaguar від компанії «Claas»
(Німеччина) (рис. 12). Новинки: велика комфортна
кабіна; ергономічність – зручність керування; автома-
тичне вмикання привода; дозування консерванту;
висока якість подрібнення технологічних матеріалів;
оновлена гідросистема; місткість паливного баку 1450
л для довготривалої експлуатації агрегата; рівномір-
ний потік подрібненої маси; запропоновано нову кон-
струкцію рікатора «Multi Crop Cracker M», який забез-
печує тривалий термін використання завдяки хромо-
ваним вальцям, крім того рікатор відрізняється такими
особливостями: міцна конструкція, висока гнучкість,

продуктивність і якість подрібнення технологічного
матеріалу; унікальна концепція конструкції комбайна
для швидкого і простого обслуговування тощо.

Сучасну техніку для виробництва кормів предста-
вила фірма «Pottinger» (Австрія). Це і силосні комбай-
ни, і машини  «зеленої лінії» – високопродуктивні
косарки, косарки-плющилки, перевертачі, валкоутво-
рювачі і прес-підбирачі, які забезпечують ефективне
подрібнення заготовлюваної маси (довжина часток –
36 мм).

Фірмою «New Holland» (США) на виставці був екс-
понований рулонний прес-підбирач ROLL-BELT 180
(рис. 13).

Тюковий прес-підбирач був представлений фірмою
«Kuhn» (Франція) (рис. 14).

Прес-підбирач оснащений технологією інтеграль-
ного ротора, тобто системою постійного контролю
потоку кормової маси, яка забезпечує її рівномірну
подачу на пресування. Невелика відстань між ротором
і підбирачем сприяє рівномірному потоку технологіч-
ного матеріалу. Такий форсований прийом кормової
маси суттєво збільшує продуктивність агрегата. 

Приготування зернових кормів. Вітчизняна фірма
ТОВ «Княжа Авіла» презентувала молоткові дробарки
для зерна та комбікормові міні-заводи. Заслуговують
на увагу дискові і молоткові дробарки зерна фірми
«Skiold» (Данія), молоткові дробарки з вентилятором і
без вентилятора фірми «Silesfor» (Італія), фронтальні
навантажувачі і кормороздавачі-змішувачі фірми
«Stoff» (Німеччина).

Рис. 11 – Кормовий автомат
фірми «Big Dutchman»

Рис. 12 – Кормозбиральний комбайн Jaguar

Рис. 13 – Рулонний прес-підбирач фірми «New Holland»

Рис. 14 – Тюковий прес-підбирач фірми «Kuhn»
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На виставці німецька фірма «ZEE» представила
сучасний спосіб виробництва біологічної енергії з
використанням альтернативної поновлювальної сиро-
вини. Солома є одним з таких видів сировини, яка
використовується не досить ефективно. Основні скла-
дові ефективності запропонованого способу «газифі-
кації» соломи з використанням потужних енергетичних
установок: на 30 % зростає ефективність використан-
ня біологічної маси; значно нижча вартість сировини;
швидка окупність інвестицій; термін використання 20
років; працює на різній сировині; виробляє енергію,
яка може застосовуватись як такі енергоносії: гаряче
повітря, вода, пара, холод, електроенергія; технологія
«газифікації» зі стовідсотковим нейтральним СО2 і
нульовою емісією (без жодних викидів); відповідає
найсуворішій німецькій Технічній інструкції у боротьбі
із забрудненням повітря без системи фільтрування;
можливість змінювати модулі для енергетичних уста-
новок з різними потужностями.

Елементну базу широко представляла компанія
“Бондіолі і Павезі” та пропонувала відвідувачам вис-
тавки карданні передачі, розпилювачі до обприскува-
чів, насосне обладнання, редуктори, елементи серво-
контролю та багато іншого (рис. 15).

На виставці Інтер-АГРО 2018 УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого (рис. 16) експонував: фахове тестування
сільськогосподарської техніки та інноваційний проект
“Біоенергетичний конвеєр”. Також в рамках виставки
було представлено серію посібників “сільськогоспо-
дарська техніка - ХХІ: моніторинг, випробування, про-
гнозування”, науково-виробничий журнал “Техніка і
технології АПК” та інші наукові видання й рекомендації
для аграріїв. Усім зацікавленим відвідувачам експози-
ції було роздано інформаційні листки з пропозиціями
щодо співпраці за інноваційними проектами та видами
діяльності провідних підрозділів інституту.

У рамках виставки «Інтер АГРО 2018» відбулась
дискусійна панель «Державна підтримка фермерів –
що чекати у 2019 році». Організатор заходу: інформа-
ційне агентство «Agro News. Головні аграрні новини». У

заході взяли участь і виступили: заступник Міністра
аграрної політики та продовольства України
Шеремета В.В., радник Міністра внутрішніх справ
України Апостол М.В., голова комітету матеріально-
технічного забезпечення фермерів Асоціації фермерів
та приватних землевласників України Слободяник І.Л.,
голова Дніпропетровської обласної Асоціації фермерів
та приватних землевласників Гайворонський А.І.,
голова Чернігівської обласної Асоціації фермерів та
приватних землевласників Якуб І.М. (рис. 17), голова
правління всеукраїнської громадської організації
«Рада жінок-фермерів України» Клебанова Л.Г.

Заступник Міністра Шеремета В.В. повідомив про
зміни до чинних заходів з державної підтримки фер-
мерських господарств. Найближчим часом буде вве-
дена в дію Постанова КМУ, у якій буде передбачено
пряму підтримку фермерських господарств у розра-
хунку на один гектар земельних угідь 3000 грн.,  але не
більше 60000 грн., та дотація 9,5 тис. грн. на кожного
працівника члена фермерського господарства, але не
більше 30 тис. грн. У 2018 році одна тисяча фермерсь-
ких господарств отримала державну підтримку.
Держава надає підтримку у спів- фінансуванні під час
придбання обладнання фермерськими господарства-

Рис. 15 – Експозиція «Бондіолі і Павезі» на виставці 
ІнтерАГРО 2018

Рис. 16 – Експозиція УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого на виставці 
ІнтерАГРО 2018

Рис. 11 – Президія дискусійної панелі (зліва – направо)
Гайворонський А. І., Апостол М. В.,  Шеремета В. В.,

Слободяник І. Л., Якуб І. М.
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ми. Спостерігається різна кількість фермерських гос-
подарств, які отримали державну підтримку у розрізі
областей: в одній – 50, у іншій 1-2. Проблематичним
залишається кредитування фермерських господарств
банківськими установами. Планується державна підт-
римка фермерів, які утримують 3 і більше корів для
певного промислового виробництва молока за прин-
ципом якість-ціна.

У виступах учасників дискусійної панелі зазнача-
лось, що на виставці Інтер АГРО 2018 представлена, в
основному, техніка та обладнання для крупних госпо-
дарств, які обробляють великі площі земельних угідь,
для фермерських господарств – обмежена кількість.
Основні пріоритети держави у сільському господарст-
ві: державна підтримка фермерів – виробників сіль-
ськогосподарської продукції; законодавче врегулю-
вання питання землі; основні моделі господарювання
в Україні – фермерські господарства і сільськогоспо-
дарські кооперативи.

Висновки. Огляд виставки Інтер АГРО 2018 вкотре
засвідчив те, що розвиток галузі машинобудування,
тваринництва і виробництва кормів в Україні успішно
розвивається, оскільки спостерігається наповнення
ринку сучасною технікою та обладнанням як вітчизня-
ного, так і закордонного виробництва.  

Аннотация. С 30 октября по 1 ноября 2018 в Киеве
на территории Международного выставочного центра
(МВЦ) состоялась 12 Международная выставка сель-
скохозяйственной техники и оборудования
ИнтерАГРО-2018. Выставка делилась на следующие
тематические разделы: сельхозтехника и оборудова-
ние; растениеводство и агрохимия; биоэнергетика;
современные энерго- и ресурсосберегающие техно-
логии; Агроэкономика и управления сельхозпроиз-
водством; информационные технологии и агросер-
вис; транспорт и логистика. Приведенная информа-
ция о новинках техники и оборудования, которые
были представлены различными компаниями.

Summary. On October 30 - November 1, 2018, the
12th International Exhibition of Agricultural Machinery and
Equipment InterAGRO-2018 took place in Kiev on the ter-
ritory of the International Exhibition Center (IEC). The
exhibition was divided into the following thematic divi-
sions: agricultural machinery and equipment; crop and
agrochemistry; bioenergy; modern energy and resource-
saving technologies; agroeconomy and management of
agricultural production; information technologies and
agroservice; transport and logistics. The information on
the latest technology and equipment presented by differ-
ent companies is given.

Стаття надійшла до редакції  25 листопада 2018 р.

Цілі  сталого розвитк у:  
виклики для України та шляхи вирішення

УДК 631:664

Стаття присвячена аналізу сучасного стану та майбутнього розвитку сільськогосподарської та харчової  про-
мисловості з урахуванням принципів сталості. Кліматичні зміни, стрімкий ріст населення планети, скорочення
природних ресурсів, техногенні екологічні катастрофи закликають усі держави світу та кожну окремо взяту осо-
бистість змінити ставлення та прийняти низку кроків на призупинення руйнівних наслідків розвитку цивілізації.
Організація Об’єднаних Націй розробила 17 цілей Сталого розвитку, що мають головною метою дати можли-
вість нарощувати економічне зростання, соціальний розвиток та збереження природних ресурсів для майбутніх
поколінь. Висвітлено сучасні рекомендації Всесвітньої продовольчої організації ФАО ООН щодо впровадження
у сільському господарстві та сільських територіях принципу сталості. Наведено кроки України у цьому напрямку.

Ключові слова: цілі сталого розвитку, адаптація до змін клімату, подолання бідності, соціальний захист, сіль-
ська інфраструктура, сталість аграрного виробництва, модернізація сільськогосподарської та харчової проми-
словості, Всесвітня продовольча організація ФАО ООН.

Петрів Л., науковий співробітник (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

© Петрів Л. 2018

Вступ. Історія людства нерозривно пов'язана з
виробництвом харчування. Багато істориків і філосо-
фів простежують взаємозв'язок між способом обро-
бітку землі і державним устрєм, положення  держави
на міжнародній арені і свободою розвитку окремо взя-
тої особистості.

Еволюцію розвитку сільського господарства можна
умовно розділити на 3 основних етапи, які були пере-
ломними:

•Перший етап, до 1920 року, був найбільш трудомі-
стким. Здебільшого – це натуральне господарство на
невеликих фермах, які обробляли гектар землі, щоб

прогодувати одну людину.
•Другий етап, іменований як промислове сільське

господарство, з 1920 року до, приблизно, 2010 року -
це механізація та автоматизація сільськогосподарсь-
кого виробництва, застосування мінеральних добрив
та гібридів. Одним з результатів став великий ріст про-
дуктивності – з одного гектара можна прогодувати 5-
10 осіб.

•Третій етап вчені називають Агро 3.0 і він тільки
починається. Цей етап включає використання даних з
багатьох джерел - датчиків на сільськогосподарській
техніці і рослинах, супутникових зображень і стеження
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за змінами погоди. У найближчому майбутньому вико-
ристання води та добрив буде вимірюватися і контро-
люватися дуже деталізовано на основі даних з кожної
ділянки окремо.

На третій етап, наше сьогодення та майбутнє,
покладено багато сподівань, з одного боку, та буде
зазначено дуже багато обмежень, пов’язаних з руйнів-
ним впливом на довкілля та стрімким ростом населен-
ня, з іншого боку. 

Кожну годину на Землі зникає близько трьох видів
флори і фауни. У доповіді ООН "Біологічне різноманіт-
тя" зазначено, що людство стало винуватцем знищен-
ня багатьох рослин і тварин. Вирубка лісових масивів
під сільськогосподарські угіддя призводить до щоріч-
ного знищення 6 млн. гектарів лісу, з 1970 по 2000 рік
кількість видів диких тварин скоротилася на 40%. За
даними "Червоної Книги", за останні 500 років було
зафіксовано зникнення 844 видів тварин і рослин.
Внаслідок процесів іригації і зрошення лише 70% води
повертається в навколишнє середовище. Для порів-
няння, промисловість і міста повертають у природу до
90% використаної води. Щорічно хімічна промисло-
вість випускає більше ста мільйонів тонн 70 000 різних
органічних сполук і щорічно до асортименту додається
близько тисячі нових речовин. 

15 вересня 2017 року Уряд України представив
Національну доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна»,
яка визначає базові показники для досягнення Цілей
сталого розвитку (ЦСР), яку було затверджено
Міжвідомчою робочою групою високого рівня з питань
організації процесу впровадження ЦСР в Україні під
головуванням Першого віце-прем'єр-міністра України,
Міністра економічного розвитку і торгівлі України
Степана Кубіва та Координатора з гуманітарних
питань, Координатора системи ООН в Україні,
Постійного представника Програми Розвитку ООН в
Україні Ніла Вокера. Для розуміння значення цієї події
необхідно звернутися до початкових кроків, які зага-
лом призвели до появи Цілей Сталого Розвитку.

Мета. Крос-секторальне дослідження розвитку:
галузей – сільськогосподарська та харчова промисло-
вість; соціальних груп – сільські території, громади;
державних органів влади  - Міністерство економічного
розвитку і торгівлі, міжнародних організацій -
Всесвітня Продовольча Організація ФАО ООН,
Рамкова конвенція ООН зі зміни клімату, Програма
ООН з довкілля, з урахуванням принципів сталості.

Основна частина. На Першій конференції ООН з
навколишнього середовища (Стокгольм, 1972) було
зазначено зв′язок економічного і соціального розвитку
з проблемами навколишнього середовища.

Доповідь Брундтланд – це доповідь Всесвітньої
комісії з питань навколишнього середовища та роз-
витку, "Наше спільне майбутнє", прийнята 42-ю сесією
Генеральної Асамблеї ООН у серпні 1987 p., названа
так за іменем голови Комісії, тодішнього прем'єр-міні-
стра Норвегії Гро Харле Брундтланда. На основі цієї
доповіді був підготовлений під егідою ЮНЕП меморан-
дум під назвою "Екологічна перспектива на період до
2000 р. і далі". Обидва ці документи мали значний
вплив на стиль мислення, особливо політичних діячів,
та на напрямок і характер природоохоронних рішень у
світі загалом і його окремих регіонах, зокрема на фор-

мування сучасної екологічної культури. У своїй сукуп-
ності вони окреслили не лише засади стратегії стійко-
го розвитку суспільства і природи, а й правові принци-
пи охорони навколишнього середовища і забезпечен-
ня розвитку, влаштування буття на засадах культури та
еволюції, своєрідної культурно-еволюційної реально-
сті.

Суть пропонованих правил зводиться до такого:
- проголошено, що всі люди мають основне право

на навколишнє середовище, сприятливе для їхнього
здоров'я та добробуту;

- обов'язком держави є забезпечення цього права,
як для нинішнього, так і наступних поколінь;

- держави відповідальні одна перед одною і перед
міжнародним співтовариством за використання, збе-
реження спільного природного потенціалу;

- усі суперечки відносно навколишнього середови-
ща держави розв'язуються мирним шляхом.

Отже, у доповіді Брундтланд пріоритетом виступає
не сама охорона довкілля, а права людини щодо адек-
ватного їй навколишнього природного середовища,
що різко посилює самі вимоги щодо охорони природи.
Визначено і гаранта забезпечення прав людини в цій
галузі – спочатку держава, а потім і світове співтова-
риство. Звідси постулат "не людина для держави, а
держава для людини" наповнився новим змістом.

У червні 1992 р. у Ріо-де-Жанейро відбулася
Конференція ООН з навколишнього середовища та
розвитку, яка ухвалила підсумковий документ –
Декларацію Ріо. Головна риса цього форуму – найви-
щий рівень представництва: на конференції були при-
сутні делегації практично всіх держав-членів ООН,
причому їх очолювали керівники країн. Українську
делегацію очолював тодішній Голова Верховної Ради
України І. С. Плющ, який виступив на конференції зі
спеціальною доповіддю.

У 2000 році під час проведення Всесвітнього саміту
тисячоліття лідери 189 країн, включаючи Україну,
визначили Цілі розвитку тисячоліття (ЦРТ) та пообіця-
ли виконати їх до 2015 року. 

Глобальні ЦРТ були прийняті в українському кон-
тексті, враховуючи особливості розвитку нашої країни.
ЦРТ для України – 6 Цілей, які Уряд України зобов’язав-



39

№ 1 (110) березень 2019 р.

ся досягнути до 2015 року.
Кожна з цих цілей визначалася так, щоб її можна

було легко зрозуміти, легко виміряти. З огляду на всі ті
ресурси, новітні технології та наукові досягнення, які є
в арсеналі урядів, здається, що не мусить бути жодних
проблем із досягненням цих Цілей до 2015 року. 

Зустріч на вищому рівні «Ріо +20» проводилась на
підставі рішення Генеральної Асамблеї ООН, прийня-
того у 2009 році, і була присвячена чотирьом питан-
ням:

- огляд ходу виконання зобов'язань;
- нови проблеми;
- екологізація економіки в контексті ліквідації бідно-

сті та сталого розвитку; 
- інституційні бази сталого розвитку.
У 2012 році, через двадцять років після історичної

зустрічі на вищому рівні «Планета Земля», світові ліде-
ри зібралися в Ріо-де-Жанейро.

«Ріо +20» була зосереджена на двох темах:
- зелена економіка в контексті сталого розвитку;
- Інституційні основи для сталого розвитку.
У 2015 році в Нью-Йорку 193 держави-члени ООН

одностайно прийняли новий Порядок денний у сфері
сталого розвитку на період 2015+. Нові 17 Цілей
Сталого розвитку (ЦСР) розроблено на заміну ЦРТ, які
діяли упродовж останніх 15 років, та значно більше
уваги приділяють екології.

На відміну від ЦРТ, які були орієнтовані виключно на
країни з найнижчим рівнем розвитку, ЦСР передбачає
завдання і для розвинутих країн.

Що включає в себе поняття сталого розвитку? По-
перше, це системна соціальна доктрина, яка спрямо-
вана на зміну стосунків людини і природи задля роз-
ширення можливостей економічного зростання. По-
друге, економічний та соціальний розвиток має забез-
печувати виживання людства, збереження і відновлен-
ня природного потенціалу. 

Організація Об'єднаних Націй зазначила 20 заходів
для забезпечення сталості виробництва продоволь-
ства. Вони об’єднують багато галузей сільського гос-
подарства та розвиток сільської місцевості, програму
розвитку країни, яка включає викорінення бідності,
створення робочих місць, національне зростання, від-
родження міст і багатства природних ресурсів.

1. Сприяння доступу до продуктивних ресур-
сів, фінансів та послуг

Без великої сільської інфраструктури неможливо
збільшити доходи від аграрного виробництва.

Створення умов для корінних змін у сільській місцево-
сті вимагає інвестування в основну інфраструктуру:
дороги, ринки, автомобільні, залізничні та водні транс-
портні шляхи та засоби, складські приміщення і теле-
комунікації. Це означає надання доступу до землі,
ресурсів, послуг, фінансів, технологій і сучасного
обладнання для отримання енергії.

2. Залучення дрібних господарів до ринків
Фундаментальною частиною будь-якої стратегії

щодо більш продуктивного та сталого розвитку сіль-
ського господарства та сільських територій є доступ
сільгоспвиробників та виробників продуктів харчуван-
ня до ринків з більшою ефективністю, прозорістю та
конкурентоспроможністю.

Оскільки сільська економіка розширюється, а сіль-
ські та міські мережі розвиваються, це включатиме
доступ до ринків з несільськогосподарськими товара-
ми, а також несільськогосподарські роботи за наймом.
Більш пов'язані ринки пропонують величезні можливо-
сті для отримання більших доходів, але існують також
ризики, пов'язані з більш тривалими ланцюгами хар-
чової цінності, в яких зовнішні чинники відіграють біль-
шу роль, а власники малих ферм мають менше конт-
ролю над вхідними та вихідними цінами. Хоча міжна-
родні товарні ринки підвищують попит, вони, як прави-
ло, пропонують нижчу маржу для дрібних фермерів і
вони, швидше за все, постраждають від спекуляцій.

3. Заохочування різноманіття виробництва та
доходів

Вирощування кількох культур приносить значні
вигоди для суспільства, які виходять далеко за межі
господарства. Різноманіття сільськогосподарської
продукції не тільки забезпечує збереження біорізно-
маніття, покращує стан ґрунтів та рослин, зменшує
кількість шкідників, хвороб або екстремальних погод-
них явищ, а також забезпечує більшу винагороду фер-
мерам та місцевому співтовариству через покращення
харчування, створення робочих місць та отримання
доходу. Коли існують інтегровані виробничі системи,
фермери можуть утримувати свої сім'ї з інших джерел
доходу у випадку втрати прибутку з основної діяльно-
сті.

Поєднання фермерської та іншої діяльності допо-
магає забезпечити дохідність сільських домогоспо-
дарств протягом нестабільного сезону чи внаслідок
екстремальних кліматичних подій.

4. Побудова нових навичок виробників та роз-
виток їхніх можливостей

Спільне використання знань, створення потенціалу
та інвестування в інноваційні технології є шляхом до
утворення сталих систем харчування та сільського
господарства. Але останні роки свідчать про значні
зміни у поширенні знань. Технологічно орієнтовані
системи поступово замінюються інтегрованими, орі-
єнтованими на ринок та фермерів.

Сімейні фермери, сільські чоловіки та жінки, їхні
організації все більше розглядаються як повноправні
партнери в аналізі ситуації та ідентифікації проблем, а
також у перерозподілі дослідницьких та консультацій-
них послуг.

Рис. 1 – 17 Цілей сталого розвитку
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У тенденції спостерігаються все більш плюралі-
стичні системи розширення, в яких державний сектор,
приватні компанії, організації громадянського суспіль-
ства та неурядові організації забезпечують знання
фермерам.

Участь у сучасних ланцюжках доданої вартості, які
торгують продукцією сільськогосподарського вироб-
ництва всередині держави або за кордоном, вимагає
бізнес-орієнтованих підходів, які включають набір
навичок управління господарством як на етапі вироб-
ництва, так і на етапі маркетингу.

5. Відновлення та покращення стану ґрунтів
Здоровий ґрунт дозволяє виробляти здорові про-

дукти. Ґрунт забезпечує поживними речовинами рос-
лини і тварини, виступаючи основою для кормів, пали-
ва, волокон, медичних виробів, а також багатьох інших
екосистемних послуг. Критично важливим є постачан-
ня чистої води, запобігання опустелюванню та стійко-
сті до повеней та посух, ґрунт являє собою найбільший
басейн наземного органічного вуглецю, що пом'якшує
зміну клімату через зменшення викидів парникових
газів.

Проте сьогодні нестабільна практика землекори-
стування та антропогенний вплив на ресурси дося-
гають критичних меж. Погані методи ведення сільсько-
го господарства виснажують ґрунти швидше, ніж вони
здатні відновлюватися. Постійне управління ґрунтом –
дешевше, ніж реабілітація чи відновлення.

6. Захист та управління водними ресурсами
Здорове сільське господарство та поживна їжа

залежать від чистої та прісної води.  Вона має важливе
значення для всіх аспектів соціального, економічного
та екологічного розвитку - для забеспечення продо-
вольчої безпеки, викорінювання бідності, сталості до
природних та техногенних катастроф, одночасно відіг-
раючи ключову роль в адаптації до кліматичних змін. 

У сільському господарстві велика нестача вологи.
На сільськогосподарські та тваринницькі господарст-
ва зараз припадає 70 % води у глобальному масштабі,
а в деяких країнах, які розвиваються, – до 95 відсотків.
Зростання витрат води для зрошення полів та утри-
мання поголів'я худоби, ймовірно, збільшиться,
оскільки глобальне зростання населення та економіч-
ний розвиток підвищують попит на продовольство.

Сьогодні водою часто неправильно розпоряд-
жаються і її дедалі меншає. Якщо поточні схеми спожи-
вання продовжуватимуться, то до 2025 року дві трети-
ни населення світу будуть жити у країнах з недостатнь-
ою кількістю води. У багатьох місцях обмежуючим чин-
ником виробництва є вода, а не земля.

Створення безпечної води для світу ототожнюється
з безпечною питною водою, каналізацією та гігієною,
сталим управлінням, розвитком водних ресурсів,
захистом водних біологічних ресурсів, управлінням
стічними водами та якістю води.

7. Збереження біорізноманіття та захист функ-
цій екосистем

Біорізноманіття є невід'ємною частиною здоров'я
екосистем, важливою для збільшення родючості і
необхідною для підтримки життєдіяльності.

Збереження та використання широкого спектру
ендемічного рослинного і тваринного різноманіття
забезпечує пристосованість та сталість до кліматич-
них змін, захворювань, які виникають.

Залучення до екосистемних послуг зменшує потре-
бу в зовнішніх ресурсах і підвищує ефективність.

Сьогодні, однак, багато чинників загрожує біоріз-
номаніттю (зміна землекористування та деградація
земель, забруднення навколишнього середовища,
інвазійні чужорідні види, середовища існування, які
деградують, зміна клімату та підкислення океану)
зменшує кількість видів. Водночас, системи харчової
промисловості втрачають своє різноманіття. Усього
лише 30 сільськогосподарських культур сьогодні
забезпечують 95 відсотків потреб у харчовій енергії
людини, а лише п'ять з них - рис, пшениця, кукурудза,
просо і сорго - забезпечують близько 60 відсотків.
П'ять видів тварин - велика рогата худоба, вівці, кози,
свині та курятина - забеспечують приблизно третину
норми щоденного споживання  протеїну.

Використання такої невеликої кількості видів підви-
щує вразливість систем сільського господарства та
ставить під загрозу продовольчу безпеку і харчування.
Упровадження біорізноманіття в сільському госпо-
дарстві вимагає здійснення низки ініціатив, заснова-
них в Десятиріччя ООН (2011-2020 роки) з питань біо-
різноманіття, а також глобальних планів дій, прийнятих
Комісією з генетичних ресурсів для харчових продуктів
та сільського господарства.

8. Зниження споживання, заохочування до
повторного використання й переробки та спри-
яння сталому споживанню

Щороку світ втрачає або викидає приблизно трети-
ну їжі, яку він виробляє. Загальна вартість витрат на
продукти харчування становить 750 млрд. доларів
США, приблизно ВВП Швейцарії (2011 рік). Втрати
харчів та відходи впливають як на споживачів, так і на
виробників, підвищуючи ціни на продукти харчування.
Це стає загрозою продовольчої безпеки, витрачанням
ресурсів, небезпекою для навколишнього середови-
ща, надлишковим викидами парникових газів.

Усі в харчовому ланцюжку, можуть відігравати
певну роль у зменшенні втрат, повторному викори-
станні, переробці та сприяти більш сталим моделям
споживання.

9. Посилення потенціалу та боротьба з нерівні-
стю

Сільське населення є одним з найбільш маргіналі-
зованих верств суспільства. Обмежений доступ до
знань, інформації та ресурсів, організаційний потенці-
ал та можливості ведення переговорів часто зали-
шають їх погано підготовленими у використанні влас-
них можливостей. Вони є світовими виробниками про-
дуктів харчування та менеджарами природних ресур-
сів. 

Отриманнясправедливої оплати за  свою роботу, як
складової у системі сталого харчування є центральним
у подоланні нерівності та досягненні численних цілей
програми 2030 року.

Усунення структурних труднощів та надання влас-
никам малих і сімейних ферм засобів та можливостей
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для створення сталих засобів до існування є ключовим
фактором.

10. Сприяння безпечному праву на володіння
Сприяння безпечним правам володіння та доступу

до землі є одним із найефективніших способів змен-
шення вразливості фермера, сприяє кращому та
довгостроковому інвестуванню в їхні землі, збережен-
ня природних ресурсів та, як правило, сприяє більш
продуктивним та стабільним практикам.

Законодавче регулювання землекористування,
риболовлі, лісокористування та інших природних
ресурсів є необхідним для запобігання надмірному
вилову, вирубці та деградації лісів, виснаженню водо-
носних горизонтів та втраті якості ґрунтів.

Контроль за дотриманням прав власності  дає
більш справедливий доступ і допомагає зменшити
конфлікти, які дедалі частіше стають причиною для
занепокоєння землевласників

11. Використання інструменту соціального
захисту для підвищення продуктивності та дохо-
дів

Соціальний захист відіграє ключову роль у скоро-
ченні бідності та голоду в сільській місцевості. Такі
заходи як переказ грошових коштів та активів забез-
печують ліквідність та фінансову безпеку для всіх бід-
них людей, надаючи їм засоби для інвестування у май-
бутнє.

Забезпечення базовим доходом допомагає посла-
бити страхові та кредитні обмеження, дозволяючи бід-
ним людям розпочати власний бізнес, займатися при-
бутковою діяльністю та, в решті решт, вирватися з
циклу багаторічної бідності.

Виробники продуктів харчування, зокрема дрібні
фермери та родинні фермери в країнах, що розви-
ваються, дуже вразливі до ризиків та шоків, включаю-
чи хвороби, посуху, хвороби рослин і тварин, конфлік-
ти та негативні наслідки зміни клімату. Внаслідок цього
бідні сільські сім'ї можуть бути змушені  продавати свої
активи, переходять на менш ризиковане, але менш
дохідне виробництво і вимагати від своїх дітей працю-
вати.

12. Поліпшення та сприяння збалансованому
харчуванню

Недоїдання у всіх його формах – недостатнє харчу-
вання, недоліки знежирених речовин, ожиріння тощо –
призводять до неприйнятно високих економічних та
соціальних витрат у всіх країнах. 

Найчастіше вважається, що сільське господарство
та виробництво продовольчих товарів забезпечують
життєві потреби людей. Проте часто це не так.

Сільськогосподарська політика, яка зосереджу-
ється виключно на продуктивності, часто сприяє
обмеженій кількості товарів, що, як правило, зменшує
наявність різноманітної їжі, особливо в сільській місце-
вості, і призводить до погіршення харчового статусу
людей.

Створення сільськогосподарської та харчової
систем для підвищення якості харчування вимагає
вживання заходів на всіх етапах харчового ланцюга з
тим, щоб забезпечити споживачеві безпечні та пожив-

ні продукти цілий рік.

13. Запобігання та захист від криз і катастроф:
підвищення сталості

Повторення криз та катастроф підриває зусилля
держав зі скорочення бідності, голоду, недоїдання та
досягнення сталого розвитку. Сільське господарство
сильно страждає, приймаючи на себе приблизно
чверті всіх збитків, спричинених стихійними лихами. Ці
ситуації головним чином впливають на людей, які
покладаються на сільське господарство, худобу, ліси
або полювання, а це - близько третини населення
світу.

Люди зі сталими засобами до існування здатні
запобігати та зменшувати вплив стихійних лих на їхнє
життя. Вони можуть краще протистояти пошкоджен-
ню, відновлюватися,  адаптуватися, коли неможливо
уникнути катастрофи.

Профілактика передбачає об'єднання кількох заці-
кавлених сторін: з державних установ, місцевих орга-
нів влади та інших.

14. Підготовка та реагування на шоки
Надзвичайні ситуації, в основному, стосуються

дрібних виробників та сімейних фермерів. Коли криза
вражає, вони втрачають не тільки врожай, але й при
цьому обмежуються виробничі фонди. Вони більше не
здатні забезпечувати себе та часто складають великі
міграційні потоки.

У рамках зусиль зі зменшення ризику стихійних лих
та зміцнення сталості уразливих груп населення треба
мати можливість передбачати, реагувати та відновлю-
ватись після потрясінь та криз. Це означає передачу
інформації для запобігання небезпеки загрозам,
таким як повені, шторми та посухи, які можуть зашко-
дити активам, знищити виробництво або забруднюва-
ти джерела води.

15. Акцент на адаптацію до змін клімату
Все більше зрозуміло, що цілі забезпечення продо-

вольчої безпеки та сталого сільського господарства і
вирішення проблем, пов'язаних зі зміною клімату,
переплетені та потребують узгодженого вирішення.

Потужність сільськогосподарських секторів для
реагування на зміну клімату має далекосяжні наслідки
для засобів до існування більшості людей у багатьох
країнах, які розвиваються, та національних економік.

Водночас сільське господарство також є значним
джерелом викидів парникових газів. Завданнями
Паризької угоди про зміну клімату є необхідність в
тому, щоб сільське господарство та інші сектори зем-
лекористування були частиною кліматичного рішення.

Зміна клімату вже є реальністю для багатьох фер-
мерів та виробників продуктів харчування у всьому
світі.

Наслідки все більш нестабільних та екстремальних
погодних явищ завдають шкоди інфраструктурі, зни-
щують врожай, загрожують рибним запасам, зни-
щують природні ресурси та загрожують безпеці видів.

Дослідження показують, що зміна клімату може
призвести до збільшення цін на продукти харчування в
Африці до 2030 року, коли вартість продуктів харчу-
вання найбідніших сімей становить понад 60 відсотків
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загальних витрат.
Реакція на зміну клімату є пріоритетом сьогодні, а

не завтра. Фермери, тваринники, рибалки та громади
лісників залежать від дій, які нерозривно пов'язані з
кліматом. 

Для розвитку клімат-сталості вони потребують
більшого доступу до технологій, ринків, інформації та
кредитів для інвестицій, щоб адаптувати свої виробни-
чі системи та практику.

16. Зміцнення сталості екосистем
Суперечності існують між сталістю екосистем та

ростом виробництва сільськогогосподарського про-
дукту.

Інтенсифікація сільського господарства зазвичай
досягається через спеціалізацію, що передбачає
великомасштабне виробництво одиночних культур
(монокультур) або інтенсивне тваринництво. Проте
існує все більша кількість доказів того, що екосистем-
ні послуги, які надаються монокультурою, не в змозі
компенсувати великі витрати на ресурси та забруд-
нення екосистеми. Інтенсифікація напружує систему
особливо там, де ресурсна база невелика, як у випад-
ку з дрібними власниками.

І навпаки, чим більше елементів, інтегрованих у
систему фермерства, тим пластичнішою вона стає,
тим більше надаються екосистемні послуги.
Інтегровані системи, які включають сівозміни, тварин-
ництво, агролісомеліорації, продемонстрували свою
здатність справлятися з кліматичними змінами для
забезпечення безпеки продуктів харчування та засо-
бів до існування.

17. Посилення діалогу та координації 
Інтегрований та трансформаційний характер про-

грами 2030 року вимагає політики, яка систематично
розглядає міжгалузеві зв'язки та підтримує міжгалузе-
ві комунікації і співпрацю. Зокрема, харчовій та сіль-
ськогосподарській галузям необхідно застосовувати
інтегрований підхід до сталості, який включає аналіз
відповідних галузевих політик, картографування, ана-
ліз синергії та компромісів між економічною, соціаль-
ною та екологічною сферами, оцінку стану життєздат-
ності систем виробництва продовольчих товарів та
сільського господарства, виявлення ключових питань.

18. Зміцнення інноваційних систем
Найважливішим чинником для більшості, якщо не

для всіх ЦСР, є інновації. Це головна рушійна  сила
сільськогосподарських і сільських перетворень.
Інновації стосуються не лише технологій та практик,
таких як покращення сортів сільськогосподарських
культур, агроекологічних практик, біотехнологій та
фінансових інструментів, а також організаційних
форм, таких як державно-приватні партнерства та
фермерські кооперативи.

Незважаючи на прогрес, багато людей залишають-
ся виключеними з переваг соціальних та технічних
змін. Люди, непропорційно бідні та позбавлені добро-
буту, здебільшого живуть у сільській місцевості. Щоб
виправити це, уряди та партнери повинні заохочувати
інновації, які вигідні для дрібних фермерів, вирішувати
такі питання як підвищення стабільності та сталості,

підвищення доходів та зменшення ризиків, включаючи
створення нових ринкових можливостей, заохочення
диверсифікації, зменшення виснаження та деградації
природних ресурсів.

19. Адаптація та покращення інвестицій і
фінансування

Підтримка політики, яка сприяє перетворенню сіль-
ських територій, передбачає виявлення того, як інве-
стиції в сталі системи виробництва продуктів харчу-
вання та сільськогосподарського виробництва можуть
істотно сприяти розширенню національних цілей.

Досвід багатьох країн показує, що державні інве-
стиції в сільськогосподарські дослідження та розроб-
ки, освіта та доступ до інформації для виробників і
сільської інфраструктури дають значно більшу дохід-
ність, ніж інші витрати, такі як субсидії на виробництво.

Вже зараз виробники, включаючи дрібних власни-
ків, є головними інвесторами в сільське господарство,
незважаючи на те, що дрібні власники часто стикають-
ся з особливими обмеженнями, включаючи бідність,
брак або недосконалість ринку земельних відносин,
поганий доступ до ринків та фінансових послуг.

Забезпечення рівних умов між дрібними та велики-
ми інвесторами є важливим для справедливості та
економічної ефективності.

20. Зміцнення сприятливого середовища та
реформування інституційної структури

Зміна інституційного потенціалу надання сільських
послуг збільшить різноманіття  суб'єктів з боку приват-
ного сектора, організацій-виробників і громадянсько-
го суспільства. Це передбачає зміну ролі держави від
єдиного постачальника послуг до регулятора, коорди-
натора та посередника. 

Різноманітність постачальників послуг, знаньта
навичок, які вони приносять, має вирішальне значення
для того, щоб дозволити виробникам підвищити про-
дуктивність, управляти наявними ресурсами, ефек-
тивно працювати на фермах, а також отримувати
доступ та реагувати на ширші ринки.

Висновки.
Україна вже розробила низку рекомендацій для

сталості розвитку сільського господарства та сіль-
ських територій (Національна доповідь «Цілі сталого
розвитку: Україна»): 
∎ Підвищити інвестиційну привабливість сільсько-

господарського сектора (завершенням процесу ство-
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рення цивілізованого ринку сільськогосподарських
угідь). 
∎ Стимулювати створення невеликих ферм (до 50

гектарів), зокрема сімейних господарств, удоскона-
ленням правової бази та забезпеченням благополуч-
ної економічної та соціальної обстановки для своєї
діяльності. 
∎ Забезпечити технічну модернізацію сільськогос-

подарської та харчової промисловості, покращити
енергетику, ефективність та впровадження
енергоощадних заходів.
∎ Забезпечити зростання експорту харчових про-

дуктів з високою доданою вартістю, включаючи приве-
дення українського законодавства до сільськогоспо-
дарських вимог ЄС та забезпечення комплексного
впровадження постійних процедур HACCP на підпри-
ємствах харчової та переробної промисловості. 
∎ Створити ефективну систему сертифікації як чіт-

кий механізм регулювання ринку органічних продуктів
та сировини. 
∎ Забезпечити стабільність, передбачуваність та

прозорість державної підтримки аграрного сектора
через запровадження середньострокового бюджетно-
го плану та надання фінансової підтримки з вироб-
ництва сільськогосподарської продукції щонайменше
на 1% валової продукції сільського господарства.
Державні кошти повинні спочатку спрямовувати на
пріоритетне фінансування інноваційних інвестиційних
проектів та стимулювати розвиток малого бізнесу.
∎ Розробити та впровадити цільову програму підт-

римки харчування для найбільш уразливих груп.
∎ Запустити програму "Шкільне молоко",

"Овочевий мікс" та "Шкільний обід", щоб забезпечити
дітей різних вікових груп щоденним доступом до міні-
мального раціону та забезпечити третину їх щоденних
калорій
∎Провести інформаційні кампанії щодо пропаганди

здорового харчування, особливо в дошкільних та
шкільних установах. 
∎ Обмежувати надмірну нестабільність цін на про-

дукти харчування та забезпечити належне функціону-
вання харчових ринків, зокрема шляхом зменшення
ринкових ризиків шляхом диверсифікації інструментів
сільськогосподарського ринку (страхування, фонди
безпеки, торгівля на умовах прямих торгів, торгівля
зацікавленими сторонами, електронна торгівля тощо).
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Аннотация. Статья посвящена анализу сегодняш-
него состояния и будущего развития сельскохозяй-
ственной и пищевой промышленности с учетом прин-
ципов устойчивости. Климатические изменения,
стремительный рост населения планеты, сокращение
природных ресурсов, техногенные экологические
катастрофы призывают все государства мира и каж-
дую отдельно взятую личность изменить отношение и
принять ряд шагов на приостановление разрушающих
последствий развития цивилизации. Организация
Объединенных Наций разработала 17 Целей устойчи-
вого развития, имеющих главной целью дать возмож-
ность наращивать экономический рост, социальное
развитие и сохранение природных ресурсов для буду-
щих поколений. Освещены современные рекоменда-
ции Всемирной Продовольственной Организации
ФАО ООН по внедрению в сельском хозяйстве и сель-
ских территориях принципа постоянства. Приведены
шаги Украины в этом направлении.

Summary. The article is devoted to the view on the
present state and future development of the agricultural
and food industry, account to the principles of sustain-
ability. Climate change, the rapid growth of the popula-
tion, the reduction of natural resources, and man-made
ecological disasters call on all states of the world and
each individual person to change their attitude and take a
steps to stop the devastating effects of civilization. The
United Nations has developed 17 Sustainable
Development Goals, which have the main goal of enabling
economic growth, social development and the preserva-
tion of natural resources for future generations. Present
the modern recommendations of the Food and
Agriculture Organization of the United Nations (FAO) on
the implementation of the principle of sustainability in
agriculture and rural landscape. The steps of Ukraine in
this direction are presented.

Стаття надійшла до редакції 8 жовтня 2018 р.
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ВИПРОБУВАНО в УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого

Призначення і технічний опис
Дискова борона ТАУРУС-3,3Н призначена

для обробітку ущільнених ґрунтів різного меха-
нічного складу з подрібненням та загортанням
пожнивних залишків у ґрунт.

Борона ТАУРУС-3,3Н складається з таких
основних частин: рами, дискових робочих орга-
нів, котка та навісного пристрою. На рамі, виго-
товленій з повздовжніх та поперечних балок
квадратного перетину, закріплені за допомогою
стійки робочі органи.

Робочий орган – диск, виготовлений зі
стального листа товщиною 7 мм з 10-ма виріза-
ми по твірній. Диск розміщений на стійці, зваре-
ній з двох криволінійних площин з легованої уда-
ростійкої сталі. Конструкція стійки забезпечує
установку диска під двома кутами – повороту
відносно напряму ходу агрегату і нахилу випук-
лої сторони до ґрунтової поверхні. Диск оберта-
ється на маточині, в якій розміщено підшипник,

що надійно захищений від потрапляння вологи
та пилу ущільненою касетою виробництва фірми
Simrit. Патентоване пружне кріплення системи
підвіски стійки з дисковим робочим органом до
рами, в якому поєднано раціональну жорсткість
гуми, трикутну форму і довжину еластичних
гумових демпферів, а також плече виносу дис-
ків, їх діаметр, крок розстановки і рознесення
рядів дисків, дозволяє використовувати борону
при різних режимах роботи на різних глибинах і
технологічних операціях.

Коток модульного типу, складається з 
П-подібної рамки у вигляді труби та вилкоподіб-
них площин з листової сталі з підшипниковими
вузлами, в яких закріплено цапфи вісі котка,
приєднаної до торцевих і проміжних шпицевид-
них площин жорсткості. Труба котка-модуля
шарнірно зв’язана дуговидними тримачами з
рамою. Коток має змогу підніматись і опуска-
тись відносно рами за допомогою талрепів.

Протокол 
державних приймальних випробу-

вань технічного засобу для АПК
№ 2253/0229-01-2018

Виробник
ФОП «Федоренко В.М.», 

вул. Сквирське шосе, 29, 
м. Біла Церква, Київська

область, 09112

Особливості конструкції:
Загальний вигляд висівного 
апарату Prosem (в розрізі) 

Загальний вигляд робочих органів
борони (диски, коток) та гвинтових

механізмів регулювання глибини
обробітку

Демпферне кріплення системи 
підвіски стійки з дисковим робочим

органом до рами

Заключення за результами 
випробувань

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
РЕКОМЕНДУЄ дискову борону

ТАУРУС-3,3Н включити до
Державного реєстру технічних
засобів для агропромислового

комплексу України

Д и с к о в а  б о р о н а  ТАУ Р УС - 3 , 3 Н

Технічна характеристика за результатами випробувань 

Коментарі до результатів випробувань

Коротка інформація про технологічний процес, 
в якому застосовується дискова борона

Показники призначення
Необхідна потужність енергозасобу, к.с. 110, (трактор John Deere 6506)
Робоча швидкість руху, км/год 12,3
Конструкційна ширина захвату, мм 3300
Продуктивність, га/год: 
за годину основного часу / за годину змінного часу 3,9 / 3,3
Габаритні розміри в робочому положенні, мм: 
довжина / ширина / висота 2600 / 3900 / 1200

Показники транспортабельності
Габаритні розміри в транспортному положенні, мм: 
довжина / ширина / висота 2600 / 3900 / 1570
Дорожній просвіт, мм 360

Показники технологічності
Конструкційна маса, кг 1535
Питома матеріаломісткість на 1м ширини захвату, кг 465

Показники якості роботи
Робоча ширина захвату, м 3,2
Середня глибина обробітку, см 
– середньоквадратичне відхилення, ± см

10,7 
1,9

Кришіння спушеного шару грунту, вміст грудочок по фракціях, % 
(0-25,0) мм / (25,1-50,0) мм / (50,1-100,0) мм / більше 100,0мм 86,9 / 5,9 / 6,2 1,0
Підрізання рослинних решток, % 99,8
Загортання рослинних решток, % 90,3
Гребенистість поверхні поля після обробітку, см 2,0

Показники надійності
Щозмінний оперативний час технічного обслуговування, год 0,11
Питома сумарна оперативна трудомісткість технічного 
обслуговування, люд.-год/год 0,011
Коефіцієнт готовності 1,0

Економічні показники
Прямі експлуатаційні витрати, грн/га 289,60
Затрати праці, люд.-год/га 0,30
Ціна, грн 126000

Агрегатування. Агрегатується з трактора-
ми класу 2-3 без ускладнень.

Транспортабельність. Ширина борони у
транспортному положенні складає 3,9 м за
допустимої величини не більше 3,9 м. 

Елементи конструкції. Рама. Жорстка кон-
струкція, проста і надійна. Забезпечує надійне
кріплення робочих органів.

Якість роботи. Борона стало виконує тех-
нологічний процес при показниках якості, що

задовольняють агротехнічні вимоги.
Показники надійності. Відмов не відмічено.

Показники надійності отримані задовільними.
Експлуатаційні показники. Проводити

технічне та технологічне обслуговування зручно.
Експлуатаційно-технологічні показники мають
достатній рівень.

Економічні показники. Затрати праці та
прямі експлуатаційні затрати отримані в відпо-
відних умовах експлуатування борони.

Під час руху борони в робочому положенні
диски, обертаючись, заглиблюються в ґрунт, підрі-
зають та кришать його на заданій глибині, частково

обертають ґрунт і зсувають у бік. Коток завершує
виконання технологічного процесу, подрібнюючи
ґрунтові фракції та вирівнюючи поверхню поля.
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Призначення і технічний опис
Дискові агрегати навісні типу ДАН скла-

дають типорозмірний ряд, в якому машини
мають однакове призначення, однотипні робочі
органи – диски, однокову конструкцію базових
вузлів і відрізняються між собою шириною
захвату, деякими відповідними конструкційними

параметрами та потужністю енергозасобу для
агрегатування. На випробування був представ-
лений дисковий агрегат навісний ДАН-2,1.

Дисковий агрегат ДАН-2,1 призначений для
обробітку необроблених ущільнених ґрунтів різ-
ного механічного складу з одночасним подрібнен-
ням та загортанням пожнивних залишків у ґрунт.

Протокол державних
приймальних випробувань

№ 01-29-2018

Виробник
ТОВ ІСМ «Промінь», 

вул. Леваневського, 87, оф.
325, Київська область, м. Біла

Церква, 09100, Україна.
Тел.: +38 (04563)-37-29-96; 
e-mail: promin_ism@ukr.net 

Особливості конструкції:

Рама з жорстко закріпленими 
дисками, навіска та кронштейн для

агрегатування з трактором

Пристрої для очищення дисків від
ґрунту та рослинних решток 

Заключення за результами 
випробувань

Дисковий агрегат навісний
ДАН-2,1 може бути 

використаний як для поверх-
невого (лущення, 

дискування), так і для 
мілкого обробітків ґрунту з
одночасним підрізанням та

загортанням рослинних 
решток, а також для 

передпосівного обробітку
ґрунту в два сліди. 

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
вважає, 

що дисковий агрегат 
навісний ДАН-2,1 доцільно
впровадити у виробництво.

Агрегатування. Агрегатується з трактора-
ми класу 14 кН, обладнаними трьохточковою
навісною системою, без ускладнень.

Транспортабельність. Ширина дискового
агрегату в транспортному положенні складає
2,50 м за допустимої величини не більше 4,40 м.  

Елементи конструкції. Рама. Жорстка кон-
струкція, проста і надійна. Забезпечує надійне
кріплення робочих органів.

Якість роботи. Дисковий агрегат ефектив-
но виконує технологічний процес при показниках

якості, що задовольняють агротехнічні вимоги.
Показники надійності. Відмов не відмічено.

Показники надійності отримані задовільними.
Експлуатаційні показники. Проводити

технічне та технологічне обслуговування зручно.
Експлуатаційно-технологічні показники мають
достатній рівень.

Економічні показники. Затрати праці та
прямі експлуатаційні затрати отримані у відпо-
відних умовах експлуатування дискового 
агрегату.

При переміщенні по полю диски заглиблю-
ються в ґрунт, кришать та переміщують його по
увігнутих площинах, підрізають кореневу систему
стерні та бур’янів і загортають пожнивні рештки в
ґрунт. При контакті з пристроєм для очистки, ґрунт
рівномірно сходить з ввігнутої сторони дисків,

забезпечуючи вирівняну оброблену поверхню.
Наявність двох рядів дисків забезпечує інтенсивне
кришіння ґрунту. Опорний коток додатково подріб-
нює грудки і прикочує верхній шар ґрунту для 
збереження вологи.

Д и с к о в и й  а г р е г а т  
н а в і с н и й  Д А Н - 2 , 1

Технічна характеристика за результатами випробувань 

Коментарі до результатів випробувань

Коротка інформація про технологічний процес, 
в якому застосовується культиватор

Показники призначення

Необхідна потужність енергозасобу, к.с. 80 (МТЗ-80)

Робоча швидкість руху, км/год 10,5

Конструкційна ширина захвату, мм 2,15

Продуктивність, га/год: 
за годину основного часу / за годину змінного часу 2,10 / 1,70

Габаритні розміри в робочому положенні, мм: довжина / ширина / висота 2200 / 2450 / 1150

Показники транспортабельності

Габаритні розміри в транспортному положенні, мм: 
довжина / ширина / висота 2400 / 2500 / 1500

Дорожній просвіт, мм 300

Показники технологічності

Конструкційна маса, кг (без ЗІП) 800

Питома матеріаломісткість на 1м ширини захвату, кг 372

Показники якості роботи

Робоча ширина захвату, м 2,0

Середня глибина обробітку, см 
– середньоквадратичне відхилення, ± см

10,0 
2,3

Кришіння спушеного шару грунту, вміст грудочок по фракціях, % 
– (0-50,0) мм 88,8

Гребенистість поверхні поля після обробітку, см 2,6

Показники надійності

Щозмінний оперативний час технічного обслуговування, год 0,17

Питома сумарна оперативна трудомісткість технічного обслуговування, 
люд.-год/год

0,018

Коефіцієнт готовності 1,00

Економічні показники

Прямі експлуатаційні витрати, грн/га 278,77

Затрати праці, люд.-год/га 0,59

Ціна, грн. (дискового агрегату/енергозасобу ) 62800/500000
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