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15-16 травня у Мінагрополітики було проведено
низку важливих євроінтеграційних заходів, спрямо-
ваних на поглиблення співпраці між Україною та ЄС,
розвитку двосторонньої торгівлі, доступу на ринок
ЄС української аграрної продукції.

Так, відбулося 14-те засідання Діалогу з аграрних
питань Україна – ЄС, яке двічі на рік проходить в рамках
Меморандуму між Мінагрополітики та Генеральним
директоратом Європейської Комісії «Сільське госпо-
дарство та розвиток сільської місцевості».

Наступним заходом стало 4-те засідання кластеру 5
Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого спів-
робітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС
«Сільське господарство та розвиток сільських територій,
транскордонне та регіональне співробітництво, р. Дунай,
рибальство та морська політика».

Участь у заходах взяли заступник Міністра аграрної
політики та продовольства України Володимир Топчій,
начальник відділу стратегії та інструментів Європейської
політики сусідства, спів-голова європейської делегації
Анна Стрзаська, керівник сектору сільського господарст-
ва Представництва ЄС в Україні Крістіан Бен Хелл, керів-
ник Проекту SAFPI Джон Міллнз, керівник групи сільсько-
го господарства Групи підтримки ЄС України Маркус
Клінглер, представники Мінагрополітики, Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства
закордонних справ України, Секретаріату Кабінету
Міністрів України, Держпродспоживслужби,
Держгеокадастру, Європейської Комісії.

«Діалог Україна – ЄС – це гарна можливість проаналі-
зувати поточну ситуацію в аграрній сфері, обмінятись
досвідом щодо найактуальніших питань та поглибити
нашу співпрацю в рамках спільних проектів.
Напрацювання нових рішень з європейськими колегами
щодо розвитку таких важливих секторів, як, наприклад,
органічне виробництво, тваринництво, земельні відноси-
ни, матиме позитивний ефект на українську економіку в

цілому», - зазначив заступник Міністра Володимир Топчій.
Так, головними темами Діалогу стали – огляд нового

Закону України щодо органічного виробництва, з акцен-
том на положення, які стосуються контролю та нагляду
операторів, а також органів сертифікації; огляд системи
моніторингу та контролю в межах ЄС; співпраця та обмін
інформацією між Україною та ЄС щодо контролю та моні-
торингу органічного сектору та торгівлі органічними про-
дуктами (OFIS, TRACES), обмін досвідом у сфері контро-
лю та використання земель і охорони родючості ґрунтів,
вплив галузі тваринництва на зміну клімату.

На засіданні Кластеру було обговорено прогрес у здій-
сненні стратегії розвитку сільського господарства та сіль-
ських територій до 2020 року в Україні; питання імплемен-
тації Угоди про асоціацію в галузі сільського господарства
і стан справ щодо наближення законодавства; здійснення
Державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року
та використання Фонду державного регіонального роз-
витку; програми територіального співробітництва та при-
кордонного співробітництва Східного партнерства; спіль-
ну політику у галузі рибальства та морську політику; спів-
працю з розвитку блакитної економіки в Чорному морі.

«Європейський Союз повністю підтримує Україну в
контексті виконання Угоди про асоціацію та ПВЗВТ. Ми
підтримуємо цілі політичної асоціації та європейської
інтеграції України. І сьогоднішні теми дискусії з питань
розвитку сільського господарства, морської політики і
рибного господарства, а також в інших сферах, включаю-
чи транскордонне співробітництво, культурні питання,
дійсно в основі нашої співпраці. Окрім сьогоднішніх важ-
ливих засідань наших двосторонніх органів – Аграрний
Діалог та Кластер 5, – ми очікуємо на подальшу активну і
плідну співпрацю між Україною та ЄС», - прокоментувала
начальник відділу стратегії та інструментів Європейської
політики сусідства Анна Стрзаська.

16 травня заступник Міністра аграрної політики
та продовольства України Віктор Шеремета взяв
участь у 10-му Міжнародному форумі «Дні укра-
їнського бізнесу в Польщі», під час якого наголосив
на важливості поглиблення українсько-польської
кооперації в сфері АПК.

«Серед пріоритетів Мінагрополітики – розвиток
фермерства, сільськогосподарської кооперації та наро-
щення виробництва аграрної продукції з доданою варті-
стю. Потреби сільгоспвиробників в обладнанні та техні-
ці для виробництва продукції з доданою вартістю не
можуть повністю задовільнити українські виробники.
Враховуючи, що таке обладнання виробляється у
Польщі, Мінагрополітики зацікавлене у створенні спіль-
них українсько-польських підприємств для збирання

сільськогосподарської міні техніки та обладнання», -
зауважив Віктор Шеремета.

За його словами, сільгоспвиробники та кооперативи
потребують обладнання з виробництва, збирання, збе-
рігання, переробки, визначення якості, сортування та
фасування для плодово-ягідного напряму діяльності та
виробництва продукції бджільництва.

Крім того, міністерство зацікавлене у створенні
спільної логістичної кампанії для продажу сільськогос-
подарської продукції в країнах ЄС.

Також заступник Міністра Віктор Шеремета відмітив
збільшення товарообігу продукцією АПК між двома
країнами. Так, за 3 місяці 2019 року товарообіг між
Україною і Польщею зріс на 15% відповідно до минулого
періоду, при цьому експорт перевищив імпорт на 13%.

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 :  
– Мінагрополітики зацікавлене у поглибленні українсько-
польської кооперації в сфері АПК, - Віктор Шеремета;
–  U A - E U :  У  М і н а г р о п ол і т и к и  в і д бул и с я  з а с і д а н н я  з  
аграрних питань з експертами Європейського Союзу;

Прес-служба Мінагрополітики України

http://minagro.gov.ua/
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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

Адаптована до вимог ЄС 
сімейна вівцеферма на 25 голів 

УДК 636.32/.38:624.072.336

Стаття знайомить із розробленою в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого сімейною вівцефермою на 25 голів, адап-
тованою до нормативних вимог Європейського Союзу.

Створення сімейної вівцеферми ґрунтується на таких складових: відносна дешевизна тваринницьких буді-
вель і об’єктів інфраструктури ферми; відповідність технологічних і технічних характеристик тваринницьких
об’єктів сучасним вимогам; ефективність виробництва продукції. 

Під час розроблення технічного та технологічного рішення сімейної ферми для утримання овець на 25 голів
були враховані ключові нормативні вимоги Європейського Союзу до: 

умов утримання овець; щоденного догляду та спостереження за поголів’ям овець; здоров’я тварин; годівлі і
напування овець; прибирання й утилізації гною; мікроклімату у тваринницькій будівлі;  зооветеринарного обслу-
говування тварин; проектування вівчарень; облаштування вівчарень тощо. 

Адаптована до нормативних вимог Європейського Союзу сімейна вівцеферма на 25 голів відрізняється таки-
ми характеристиками: 

- розміри: ширина – 7 м, довжина –  5 м, висота – 3,5 м; 
- для будівництва сімейної вівцеферми використано високотехнологічні будівельні матеріали, (блоки фунда-

ментні опорні, бетон,  металоконструкції, профіль, полікарбонат прозорий покрівельний, дерево тощо); 
- для створення належного мікроклімату вівчарня обладнана вентиляційними клапанами із жалюзі, які розмі-

щені впродовж гребеня будівлі; 
- у вівчарні раціонально розміщені статеві, вікові і технологічні групи овець;
- вигульні майданчики для овець обладнані навісом для захисту від сонця та негоди; 
- для роздавання кормів вівцям і видалення гною з вівчарні потрібен енергетичний засіб – міні-трактор, агре-

гатований відповідними знаряддями;
- на території сімейної вівцеферми розміщається траншея для заготівлі силосу, навіс для зберігання сіна та

соломи, гноєзбиральний майданчик тощо. 
Для функціонування вівцеферми загальна річна потреба в кормах становить 159,8 ц к. од. Щоб забезпечити

вівцеферму власними кормами потрібно щорічно вирощувати кормові культури на площі  3,1 га земельних угідь.
Створення сімейної вівцеферми на 25 голів потребує 252,199 тис. грн загальних капіталовкладень, з них
128,096 тис. грн – будівництво ферми, 95,203 тис. грн – комплектування машинами і технологічним обладнан-
ням, 28,9 тис. грн – витрати на закупівлю поголів’я.

Орієнтовні витрати коштів у розрахунку на одне твариномісце становлять 10,2 тис. грн., рівень рентабельно-
сті виробництва продукції – 25 %, кількість членів сім’ї – 2 особи. 

Слід відмітити, що впровадження сімейної вівцеферми на 25 голів потребує державної фінансової підтримки.

Ключові слова: виробництво баранини, виробництво вовни, вівцеферма, вівчарня, вівці, галузь вівчарства,
об’єкти інфраструктури вівцеферми, тваринницькі будівлі. 

Кравчук В., д-р техн. наук, проф., чл.-кор. НААН України, Смоляр В., канд. с.-г. наук, 
Калмишева Л., інженер-конструктор (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Суть проблематики. 
Останнім часом в Україні крупнотоварна галузь вів-

чарства поступово перетворилась на дрібнотоварну, а
поголів’я овець у сільськогосподарських підприєм-
ствах становить лише 26 % від їх загальної кількості.
Для вівчарства в державі характерний зональний
принцип розміщення, його головним фактором є при-
родно-кліматичні та господарські умови [1].
Подальший розвиток вівчарства в різних зонах зале-
жить від співвідношення сприятливих та певних нега-
тивних факторів. 

Для зони Карпат позитивними факторами є
наявність великих масивів гірських пасовищ, народних
промислів з переробки овечої вовни тощо.
Стримувальний фактор цієї зони – віддаленість пасо-

вищ від населених пунктів, не завжди задовільні побу-
тові умови для працівників на полонинах, труднощі в
процесі заготівлі й постачання кормів на зимовий
період, висока ціна на концентровані корми. 

У зоні Полісся умови загалом – не дуже сприятливі
для розвитку вівчарства.

Лісостепова зона за своїми природно-кліматични-
ми умовами сприятлива для розведення овець. 

Степова зона в Україні – це зона вівчарства.
Перспективою у цьому регіоні є інтенсивне промисло-
ве виробництво баранини з використанням м’ясних
генотипів тварин і зрошуваних земель для виробницт-
ва високоякісних кормів і створення культурних пасо-
вищ для овець. 

За напрямами продуктивності в Україні використо-

© Кравчук В., Смоляр В., Калмишева Л. 2019
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вують такі породи: м'ясо-вовнова (цигайська, асканій-
ська м'ясо-вовнова, прекос); м'ясна (мериноланд-
шафт, олібс, суффолк); вовново-м'ясна (асканійська
тонкорунна); смушкова (сокільська, асканійська кара-
кульська); молочна (цигайська, українська гірськокар-
патська, авасі, лакон); багатоплідна (романівська).  

Пріоритетні напрями розвитку галузі вівчарства
такі: створення генотипів м'ясо-вовнового і молочного
спрямування, впровадження новітніх технологій утри-
мання і відгодівлі овець для виробництва баранини,
створення сімейних ферм з виробництва продукції вів-
чарства. Основною причиною, яка гальмує розвиток
галузі вівчарства, є висока собівартість продукції та
низькі ціни її реалізації. У цьому контексті, найважливі-
шого значення набуває державна підтримка галузі вів-
чарства. 

За даними наукових повідомлень [2], розвиток
фермерських, особистих селянських і домогоспо-
дарств повинен підтримуватися через стимулювання
створення сімейних вівцеферм, сільськогосподарсь-
ких виробничих кооперативів, зокрема коштом держа-
ви, а також спрощенням механізму їх реєстрації,
запровадженням механізму податкових пільг та
часткової компенсації витрат на будівництво і рекон-
струкцію тваринницьких приміщень, придбання
обладнання для утримання овець тощо.

Отже, у процесі розвитку галузі вівчарства в Україні
передбачено не лише нарощування крупнотоварного
виробництва баранини, а й інтенсифікацію малих
форм господарювання – ОСГ, фермерства, сімейних
вівцеферм.   

Мета досліджень – підвищення ефективності і
нарощування обсягів виробництва продукції вівчарст-
ва створенням адаптованих до вимог Європейського
Союзу сучасних сімейних вівцеферм.

Результати досліджень.
Створення сімейної вівцеферми ґрунтується на

таких складових: відносна дешевизна тваринницької
будівлі та об’єктів інфраструктури ферми; відповід-
ність технологічних і технічних характеристик тварин-
ницьких об’єктів сучасним вимогам; ефективність
виробництва продукції.

Вихідні критерії, покладені в основу створення
сімейної ферми для утримання овець на 25 голів. Під
час розроблення технічного та технологічного рішення
сімейної ферми для утримання овець на 25 голів були
враховані ключові аспекти нормативних вимог ЄС [3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] до:

- умов утримання овець;
- щоденного догляду та спостереження за пого-

лів’ям овець; 
- здоров’я тварин; 
- годівлі і напування овець; 
- прибирання й утилізації гною; 
- мікроклімату у тваринницькій будівлі; 
- зооветеринарного обслуговування тварин; 
- проектування вівчарень; 
- облаштування вівчарень тощо. 
Умови утримання овець. Утримуючи овець, потріб-

но створити сприятливі умови, наближені до природ-
них, для їх захисту та збереження. Щоб відчувати себе
в безпеці і не отримувати стресу, стадний інстинкт
овець вимагає візуального контакту з одноплемінни-

ками, тому мінімальна  кількість овець у технологічній
групі становить 4-5 голів, а  максимальна – 50. У тех-
нологічних групах вівцематок повинно бути не менше
20 голів.

Важливо створити вільні умови для утримання
овець, у тому числі з відтворення поголів’я, не допус-
кати агресивної поведінки тварин, яка може відбутись
на ґрунті помилок у технологічному влаштуванні коша-
ри. Не допускається прив’язне утримання овець.
Відлучення ягнят від вівцематок проводять через 3-4
міс. після народження. У господарських умовах відлу-
чення ягнят здійснюють раніше. Ягнята повинні бути
відлучені від вівцематок у віці не менше 60 днів. 

Технологічно у зоні для відпочинку овець в тварин-
ницькій будівлі повинно бути забезпечено суху і чисту
поверхню підлоги, вкриту підстилковим матеріалом.
Для відпочинку овець на пасовищі повинен бути
передбачений навіс для захисту тварин від екстре-
мальних проявів погоди. Важливо, щоб під навісом не
було протягів, до яких вівці особливо вразливі. У при-
родних умовах, на пасовищах вівці шукають захисту
від спеки у затінку під деревами. Особливо чутливі до
екстремальних погодних умов новонароджені ягнята,
вівцематки після окоту та вівці після стрижки.

Важливу роль у створенні комфортних умов відіг-
рає підлога і підстилковий матеріал. Молодняк живою
масою до 30 кг та дорослі тварини живою масою біль-
ше 30 кг потребують достатньої кількості підстилки.
Підлога не повинна мати негативного впливу на здо-
ров’я тварин. Огорожа кліток, загонів, секцій тощо
повинна унеможливлювати пошкодження тварин і
вихід овець за їхні межі. 

Рекомендовані технологічні площі секцій: 
- барани (жива маса тварин до 50 кг) – 2,0 м2/гол.,

(жива маса тварин більше 50 кг) – 3,0 м2/гол.; 
- вівцематки 1,0-1,2 м2/гол.; 
- вівцематки з ягнятами віком до 2 міс. 1,8-2,5 м2/гол.;
- ягнята після відлучення від вівцематок віком від 2

до 3 міс. 0,5-0,6 м2/гол.;
- молодняк овець віком від 3 до 6 міс. (дорощуван-

ня) 0,7-0,8 м2/гол.; 
- молодняк овець віком від 6 до 12 міс. 0,9-1,2 м2/гол.;
- відгодівельне поголів’я 1,3-1,5 м2/гол.;
- ремонтний молодняк 1,0-1,2 м2/гол. 
Технологічні площі можуть бути зменшені на 10 %.
Рекомендовані технологічні площі вигульних май-

данчиків:
- дорослі вівці – 2,5 м2/гол.; 
- ягнята – 0,5 м2/гол.;
- молодняк овець

віком 6-12 міс – 1,25
м2/гол. 

Навіс на вигульних
майданчиках (рис. 1)
влаштовують з розра-
хунку 1,0-1,4 м2 техно-
логічної площі на одну
вівцю.

Фронт годівлі для
овець: барани (органі-
зований доступ до
кормів) 0,5 м/гол.,
(годівля вволю) 0,18

Рис. 1 – Навіс для утримання овець
на вигульному майданчику
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м/гол.; вівцематки 0,4-0,14 м/гол.; вівцематки з ягня-
тами віком до 2 міс. 0,6-0,22 м/гол.; ягнята після відлу-
чення від вівцематки віком від 2 до 3 міс. 0,2-0,07
м/гол.; молодняк овець віком від 3 до 6 міс. (дорощу-
вання) 0,3-0,11 м/гол.; молодняк овець віком від 3 до
12 міс. 0,3-0,11 м/гол.; відгодівельне поголів’я 0,3-
0,11 м/гол.; ремонтний молодняк 0,3-0,11 м/гол. 

Вівці повинні мати можливість перебувати на від-
критому повітрі (на пасовищі, вигульному майданчику
тощо) щонайменше 90 днів на рік. Овець тепер все
частіше утримують на відкритому повітрі до 24 годин
на добу. Оскільки тварини вразливі до екстремальних
кліматичних умов, то потребують укриття в умовах
пасовищ. Для цього необхідно створити комфортні
безпечні умови утримання овець, забезпечити захист
поголів’я в умовах екстремальної погоди. У спеку в
овець спостерігається велике потовиділення, збіль-
шення споживання води, підвищення частоти дихання
тощо, тварини у такому стані шукають затінку.
Важливо, щоб всі вівці могли одночасно знайти місце
в укритті за умов екстремальної погоди – це одна з
найважливіших вимог.

Можна ефективно використовувати пасовища
(рис. 2, 3) протягом 120-200 днів, а в умовах гірських
пасовищ – 110-150 днів, споруджуючи загони з навіса-
ми для захисту овець від несприятливих погодних
умов і хижаків. Площа пасовищ у розрахунку на одну
голову становить 0,09 га. Під час утримання овець на
пасовищах техноло-
гічна площа повинна
бути 3,0-4,0 м2/гол.

Нормативні вимо-
ги щодо утримання
овець в укритті (тех-
нологічні площі):
ягнята (до 20 кг) –
0,15 м2 /гол.; молод-
няк (20-50 кг) – 0,3 м2

/гол.; вівці (50-70 кг)
–             0,5 м2 /гол.;
барани і вівцематки
без ягнят (70-90 кг) –
0,6 м2 /гол.; барани і
вівцематки без ягнят
(більше 90 кг) – 0,75
м2 /гол.; вівцематки з
ягнятами живою
масою до 20 кг (70-90 кг) – 0,75 м2 /гол.; вівцематки з
ягнятами живою масою до 20 кг (більше 90 кг) – 0,9 м2

/гол.
Щоденний догляд та спостереження за поголів’ям

овець. Вівці, як стадні тварини і порівняно невибагли-
ві, потребують хорошого догляду. Під час формування
стада важливо зосередитись на групуванні поголів’я
овець різних статевих та вікових груп. Для тварин
повинні бути створені вільні умови утримання, зокре-
ма на відкритому повітрі, на пасовищах. Слід відміти-
ти, що перебуваючи на пасовищах часто за екстре-
мальних погодних умов (холод –  низька температура
повітря, спека – висока температура повітря, опади –
висока відносна вологість повітря, вітер тощо) вівці
потребують захисту. Мінімальні вимоги щодо догляду
за вівцями: хворі або поранені тварини повинні невідк-

ладно отримувати необхідну допомогу; один раз на
день потрібно провести ретельний огляд засобів
механізації і електрифікації на фермі для відповідного
захисту тварин; у вівчарнях зі штучною вентиляцією
повітря, подача свіжого повітря повинна бути забез-
печена, навіть якщо система з певних причин не пра-
цює, наприклад, резервними енергетичними засоба-
ми; повинна бути встановлена аварійна сигналізація;
потрібно здійснювати контроль стану мікроклімату в
кошарі, контроль якості кормів тощо; особливу увагу
слід надавати вівцям під час їх утримання на пасови-
щах, насамперед тварини повинні бути захищені від
несприятливих погодних умов. 

Здоров’я тварин. На стан здоров’я овець впли-
вають такі фактори: довкілля і біологічна складова
(порода овець тощо); умови утримання (будівельні
матеріали, обладнання, будівельне рішення вівчарні,
мікроклімат, технологічні площі, дезінфекція); годівля
(раціональна, оптимізована, склад і якість кормів,
доступ до кормів і води, зоогігієна). Приміщення
повинні бути побудовані так, щоб забезпечити відпо-
відний мікроклімат, вільні умови утримання овець,
вільний доступом до кормів і води, можливість підігрі-
вання води тощо. Слід постійно проводити заходи з
профілактики захворювань, дегельмінтизації тощо. 

Годівля і напування овець. Важливо забезпечити
для овець вільний доступ до кормів і води. Корм роз-
давати треба щонайменше два рази на день. Під час
годівлі повинен бути забезпечений одночасний доступ
усіх тварин у технологічній групі (клітці) до кормів. В
окремих випадках допускається неодночасна годівля
– не більше 2,7 овець на одне місце годівлі (37 % тва-
рин можуть споживати корми одночасно). Доступ до
кормового стола повинен бути забезпечений для всіх
тварин певної технологічної групи одночасно (рис. 4).

Годівля ягнят повинна проходити 5 разів на день.
Основою годівлі овець
у літній період є пасо-
вище, порівняно з цим
вартість годівлі тварин
взимку вища: силосом
на 30-50 %, сіном – на
80 %, концентровани-
ми кормами – у 2-3
рази. Вівці пасовищні
тварини, випас відбувається протягом 9-11 годин в
день. Загальний час відпочинку овець за день стано-
вить 9-13 годин. 

У вівчарстві, як і в інших галузях тваринництва
ключова роль належить годівлі тварин. У цьому кон-
тексті особливого значення набуває заготівля кормів.
Виходячи з того, що середня добова потреба овець
становить 4-6 кг/гол. силосу, на рік потрібно 0,9-1,2
м3/гол. Відповідно сіна і соломи (з урахуванням потре-
би у підстилці) потрібно 1,6 м3/гол., концентрованих
кормів – 0,1 м3/гол. 

Не менш важливе значення має забезпечення віль-
ного доступу овець до води щонайменше два рази на
день. Баранцям віком старших двох тижнів потрібний
необмежений доступ до води і сіна. Вівці потребують
води 2-7 л/гол. на добу, вівцематки в період лактації
споживають до 18 л на добу, рН води повинна бути
6,0-8,0. Тиск води у водопровідній мережі повинен

Рис. 2 – Вівці на пасовищі

Рис. 4 – Кормовий стіл для овець

Рис. 3 – Годівниця для овець на
пасовищі
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бути ≥ 4 л/хв. 
Групові напувалки (рис. 5) повинні бути з підігріван-

ням води і відповідати таким вимогам: 
- кількість місць для одночасного напування овець –

5-8; 
- кількість тварин, які обслуговує одна напувалка –

до 50 гол.; 
- глибина напувалки – 20 см; 
- висота до верхнього краю напувалки для дорос-

лих овець – 45 см; 
- висота до верхнього краю напувалки для ягнят –

35 см.
До індивідуальних напувалок висуваються такі

вимоги: 
- висота до верхнього краю чашкової напувалки для

дорослих овець – 70 см; 
-  висота до верхнього краю чашкової напувалки

для ягнят живою масою 40 кг – 55 см; 
- висота до верхнього краю чашкової напувалки для

ягнят живою масою 15 кг – 35 см).
Новонароджені ягнята протягом 12 годин повинні

отримати молозиво, особливо це актуально в умовах
пасовища. Випоювання ягнят молоком здійснюють
протягом як мінімум 45 днів. Для випоювання молод-
няка, крім натурального овечого молока, допускається
використання органічного сухого молока, органічного

незбираного коров’ячого молока. Годівниці і напувал-
ки необхідно періодично очищати. Для виробництва
баранини доцільно використати систему відгодівлі
молодняка овець до вагової категорії 25-40 кг у живій
масі.

Прибирання й утилізація гною. Для компостування
гною протягом 6 місяців на території вівцеферми
закладають гнойовий майданчик з урахуванням даних
щодо річного виходу гною від овець: 

- ягнята віком до 0,5 року – 0,22 м3/гол.; - ягнята
віком від 0,5 року до 1,5 року – 0,52 м3/гол.; 

- вівцематки – 0,52 м3/гол. 
Гній з кошари видаляють щонайменше один раз на

рік, після чого вівчарню дезінфікують.
Мікроклімат у тваринницькій будівлі. Щоб підтри-

мувати стабільний мікроклімат у вівчарні слід задо-
вольняти: 

- нормативні вимоги до температури повітря: вівце-
матки з ягнятами  (мінімальна) 6 °С, (рекомендована) –
17 6 °С; вівці після стрижки – 8-17 °С; барани – 4-10 °С;
молодняк на дорощуванні 8-12 °С; вівці на відгодівлі –
5-12 °С;

- нормативні вимоги щодо швидкості руху повітря у
вівчарні: вівцематки з ягнятами, вівці після стрижки –
0,2 м/с; барани, молодняк на дорощуванні, вівці на
відгодівлі – 0,3 м/с; 

- нормативні вимоги щодо відносної вологості
повітря у вівчарні 50-80 %;

- узагальнені нормативні вимоги щодо показників,
які характеризують мікроклімат у вівчарні: температу-
ра повітря 0-22 °С; відносна вологість повітря 50-80 %;
швидкість руху повітря 0,2-0,3 м/с; 

- мінімальні вимоги до вентиляції повітря у вівчарні
(обмін повітря): вівцематки з ягнятами – 15 м3/год. х 1
гол. (зимовий період), 70 м3/год. х 1 гол. (літній
період); вівцематки, барани, молодняк віком до 12 міс.
– 12 м3/год. х 1 гол. / 56 м3/год. х 1 гол.; вівцематки без
ягнят, молодняк віком старше 1 року 13 м3/год. х 1 гол.
/ 63 м3/год. х 1 гол.; барани старші 1 року – 22 м3/год.
х 1 гол. / 100 м3/год. х 1 гол. 

Крім того:
- рівень шкідливих газів в повітрі вівчарні не пови-

нен перевищувати: NH3 – 20 ppm; (проміле) СО2 –

3000 ppm; H2S – 0,5 ppm; 

- максимально допустима концентрація пилу у вів-
чарнях – 10 мг/м3;

- рівень шуму у вівчарнях не повинен перевищувати
70 дБ; 

- денне освітлення (співвідношення площі вікон до
площі приміщення) становить: будівлі для овець –
1:15-1:18; родильне відділення – 1:15; доїльний зал –
1:15; молочне відділення – 1:20; приміщення для при-
готування кормів – 1:10; офіс – 1:8;

- штучне освітлення: будівлі для овець – 25 лк (орі-
єнтовне), 100 лк (робоче), 3-5 лк (нічне); родильне від-
ділення – 25 лк / 200 лк / 3-5 лк; доїльний зал – 200 лк;
молочне відділення – 200 лк; приміщення для приготу-
вання кормів – 50 лк; офіс – 100-200 лк. Освітленість у
вівчарні повинна бути 15-40 лк протягом дня. Не
допускається утримання овець постійно в темряві.
Важливо зазначити, що відстань між лампою (нижня
частина) і тваринами (спина або голова) повинна бути
не менше 1,2 м. 

Зооветеринарне обслуговування тварин. Овець
потрібно стригти щонайменше один раз на рік.
Найкращим часом для стрижки овець є весна. 

Ратиці на кінцівках овець виростають на 4-5 мм
протягом місяця, тому потрібно періодично їх обріза-
ти. Обрізання ратиць кінцівок здійснюють щонаймен-
ше два рази на рік. 

Великою небезпекою для овець, особливо в умовах
пасовища, є зараження гельмінтами та іншими пара-
зитами – кліщами тощо. У цьому випадку, потрібно
здійснювати профілактичні заходи та медикаментозне
лікування тварин. 

Кастрацію баранчиків краще здійснювати у раннь-
ому віці (у перші два тижні після народження) з вико-
ристанням місцевої анестезії. 

Укорочення хвоста у ягнят проводять у віці до 7
днів. 

Для того щоб мати можливість реагувати вчасно під
час догляду за поголів’ям, а власне окоту вівцематок,
лікування тварин тощо, потрібно перевіряти овець
щонайменше два рази на день. 

Згідно з вимогами для органічного поголів’я овець
максимально допускають три процедури лікування
протягом року з використанням антибіотиків і інших
лікувальних засобів. Не враховують лише вакцинацію і
дегельмінтизацію.

Проектування вівчарень. Під час проектування при-

Рис. 5 – Напувалки для овець
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міщень для утримання овець потрібно врахувати
умови довкілля – ґрунтові, водні, пріоритетні напрямки
вітру тощо, наявність під’їзних шляхів, постачання
електричної енергії, водопостачання, використання
природного освітлення тощо, можливість використан-
ня пасовищ, розташування вигульних майданчиків,
зеленого поясу навколо тваринницького об’єкта,
складських приміщень, кормового майданчика, утилі-
зації і компостування гною, запровадження заходів
протипожежної безпеки тощо. 

Якщо кількість овець не перевищує 200 голів, у вів-
чарні повинен бути щонайменше один аварійний
вихід. Ворота і двері в приміщенні повинні відкрива-
тись назовні. Ефективним є використання будівель
без проміжних опор. Глибина фундаменту (бетон або
залізобетон) повинна бути від 80 см до 140 см, міні-
мальна – 50 см. Цоколь будівлі повинен бути не менше
40 см. За максимального шару глибокої підстилки з
гноєм, який може досягати 1,2 м за рік, висота будівлі
повинна становити 4,5-5,0 м. У випадку коли глибоку
підстилку з гноєм товщиною 0,2-0,3 м періодично
видаляють з приміщення бульдозером, висота будівлі
повинна бути 3,5-4,0 м. 

Проектуючи будівлю для утримання  овець,
необхідно проводити розрахунки енергетичного
балансу конкретно кожного приміщення. В енергетич-
ному балансі передбачений приріст тепла від тварин,
втрати тепла через будівельні конструкції, вентиляцію
повітря тощо.  Кількість тепла, яка виділяється вівцями
за температури повітря 20 °С: ягнята живою масою 20
кг – 0,06 кВт/гол.; ягнята живою масою 40 кг – 0,12
кВт/гол.; дорослі вівці живою масою 60 кг – 0,14
кВт/гол.; дорослі вівці живою масою 80 кг – 0,15
кВт/гол. 

Зовнішні стіни можуть бути неізольованими або
ізольованими. Будівельні матеріали включають
дерев’яні та металеві конструкції, полікарбонат,
пластмасу, а теплоізоляційні – пінополістирол, пінопо-
ліуретан, полістирол товщиною 3-4 см, мінеральну
вату тощо. У бетонну підлогу доцільно додавати гер-
метики. З урахуванням вимог до навантаження на вісь
малогабаритних енергетичних засобів (до 1500 кг)
підлогу бетонують завтовшки не менше 15 см. 

На вівцефермі необхідно прокласти електричні,
водопровідні та каналізаційні системи. Необхідно
забезпечити окремі розетки з напругою в електричній
мережі 24 В для виконання окремих робіт у кошарі.
Свердловина повинна бути розташована на відстані
мінімум 70 м від вівчарні.  

Облаштування вівчарень. Тваринницькі будівлі
облаштовують так, щоб використовувати адекватне
обладнання та забезпечити постійний доступ до тва-
рин, догляд та спостереження за поголів’ям овець
(рис. 6). Об’єм приміщення у розрахунку на одну вів-
цематку повинен бути 6,0 м3. Висота вівчарні повинна
бути не менше 3,5 м, в окремих випадках мінімальна
висота вівчарень 2,5-2,75 м, за нового будівництва
≥ 3,0 м. Висота стін у вівчарні – 2 м.

Ширина кормового проходу повинна забезпечува-
ти проїзд енергетичного засобу з причепом та гужово-
го транспорту і має бути не менше 3,0 м.

Новонароджених ягнят утримують в індивідуальних
клітках (площею 1,2 м2) протягом не менше 3 днів.

Висота огороджень повинна бути 0,9-1,2 м. Ці огород-

ження не повинні бути повністю закритими, щоб
забезпечити контакт між тваринами. Відстань між
перегородками становить не більше 10 см. 

Рекомендована ширина воріт у приміщеннях для
утримання овець – 2,7-3,0 м. Мінімальні розміри две-
рей: ширина – 0,6 м; висота – 2,0 м. Мінімальна шири-
на проходів залежно від їхніх функцій: 0,6 м; 0,9 м; 2,4
м, в окремих випадках технологічні проходи можуть
бути завширшки 0,4 м. 

Вирізняють такі основні технологічні групи овець:
вівцематки (кітні, не кітні, ремонтний молодняк, з
одним ягням, з двома ягнятами, з трьома і більше
ягнятами, ярки віком 8-12 міс., спаровані,  вибракува-
ні – призначені для відгодівлі); ягнята (відлучені від вів-
цематок, ремонтні ярки, ярки призначені для відгодів-
лі, баранчики призначені для відгодівлі); барани. 

Інші вимоги. Під час транспортування овець на
пасовище, або на забій тощо мінімальна площа у роз-
рахунку на одну голову становить 0,2 – 0,5 м2.
Тривалість одноразового перевезення овець допус-
кається не більше 6 годин. Дозволено міжнародні
перевезення овець залізничним або повітряним
транспортом. 

Важливо сформувати зелений пояс навколо вівчар-
ні – це найприродніший з усіх захисних заходів, засно-
ваних на фундаментальних принципах органічного
виробництва продукції.

Сімейна ферма для утримання овець на 25
голів – це сучасно обладнана вівцеферма із замкнутим
циклом виробництва продукції вівчарства з інфра-
структурою та використанням міні-техніки для вико-
нання технологічних операцій.

Загальна потреба тварин вівцеферми в кор-
мах – 159,8 ц к. од. Для функціонування  вівцеферми
потрібно 3,1 га земельних угідь. Для формування
стада вівцеферми потрібно закупити тварин з високим
генетичним потенціалом: баранів-плідників (1 гол.),
вівцематок (9 гол.). Після завершення формування
стада, його відтворюють власним ремонтним молод-
няком, лише періодично потрібно проводити заміну
барана-плідника, щоб не допускати спорідненого спа-
ровування (інбридингу). 

На території сімейної вівцеферми повинні бути
передбачені такі об’єкти інфраструктури: будинок

Рис. 6 – Приміщення вівчарні
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фермера; вівчарня; траншея для силосу; навіс для
сіна, соломи; майданчик для збирання і компостуван-
ня гною; підсобне приміщення; свердловина; смуга
дерев і кущів навколо ферми.

Вихідні критерії щодо технологічних рішень функ-
ціонування вівцеферми 

Продуктивність стада овець – 7,3 ц баранини за рік,
1,25 ц вовни за рік. Отриманий приплід ярок викори-
стовують  для власного відтворення стада і відгодівлі,
баранчиків – для відгодівлі. Вихід молодняка овець
протягом календарного року – 90 %. Кількість окотів
овець протягом року – 2. Відлучають ягнят від вівцема-
ток у віці 2 міс. Середньодобові прирости молодняка
овець – 200 г. Вік першого осіменіння молодняка
овець – 12-20 міс. Жива маса молодняка овець під час
першого осіменіння – 20-25 кг. Бракування і заміна
основного стада тварин протягом року – 20 %.
Збереження поголів’я – 98 %. Продукція ферми: бара-
нина (молодняк овець, вибракувані тварини), вовна.
Витрати кормів на виробництво 1 ц продукції: приріст
живої маси овець – 4,5 ц к. од. Реалізаційні ціни на
продукцію: баранина – 5500 грн/ц, вовна – 5600 грн/ц.
Вартість закупки 1 гол. баранів-плідників – 2800 грн.
Вартість закупки 1 гол. вівцематок – 2900 грн. 

Вихідні критерії щодо об’ємно-планувального
рішення вівчарні 

Розміри вівчарні: ширина – 7 м, довжина – 15 м,
висота – 3,5 м. Об’єм приміщення – 313 м3, на 1 голо-
ву овець – 12,5 м3, на 1 вівцематку 34,0 м3, що відпові-
дає нормативним вимогам ЄС (не менше 6,0 м3).
Об’ємно-планувальне рішення сімейної вівцеферми
на 25 овець наведене в таблиці 1.

Будівля вівцеферми галерейного типу (ширина
галереї 3 м) з кормовим столом. Каркас вівчарні, який
поперечному розрізі має аркову форму, виготовляють
з опорних залізобетонних блоків (фундамент), мета-
левих труб і дерев’яних конструкцій. Вертикальні стіни
висотою 2 м, торці і дах будівлі покривають профілем.

З боку розміщення тварин на стіні вставляють двері з
кожної клітки для виходу овець на вигульні майданчи-
ки. У верхній частині даху симетрично з обох боків роз-
міщують отвори, закриті прозорим покрівельним полі-
карбонатом для освітлення приміщення в денний час
доби. Розміри отворів: висота – 1,5 м, довжина – 1,0 м.
Підлогу в приміщенні вистилають шаром бетону тов-
щиною 15 см. Огородження кліток виготовляють з
металевих труб і арматурних прутів, ворота-ролети.
Система вентиляції повітря в приміщенні функціонує
через вентиляційні клапани з жалюзі, розміщені
вздовж гребеня будівлі. У вівчарні передбачене штуч-
не освітлення, оскільки за вимогами ЄС не допус-
кається утримання овець постійно в темряві. Спосіб
утримання  овець – безприв’язний.

Таблиця 1 – Об’ємно-планувальне рішення сімейної
вівцеферми на 25 голів

Показник Вимоги ЄС Значення
показника

Розміри вівчарні, м:
- ширина, м
- довжина, м
- висота, м

-
-

Не менше 3,5

7,0
15,0
3,5

Мінімальна глибина фундаменту, см 50 50

Висота цоколя, см Не менше 40 40

Висота стін вівчарні, м 2,0 2,0

Об’єм приміщення, м3 - 313,0

Об’єм приміщення на одну вівцематку,
м3 Не менше 6,0 34,0

Ширина галереї з кормовим столом, м Не менше 3,0 3,0

Висота огороджень, м 0,9-1,2 0,9-1,2

Відстань між перегородками огород-
жень, см Не більше 10,0 10,0

Ширина воріт, м 2,7-3,0 3,0

Розміри дверей, м:
- ширина, м
- висота, м

0,6
2,0

0,6
2,0

Ширина технологічних проходів, м 0,4-2,4 1,0

Таблиця 2 – Основні технологічні показники з утриман-
ня овець сімейної вівцеферми на 25 голів 
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Кількість овець, гол. 1 6 3 4 3 2 6

Розміри технологіч-
них площ у вівчарні:

- довжина, м
- ширина, м:

вимоги ЄС
фактично

2,0 2,5 2,0 1,5 1,5 1,0 2,5

2,4-4,8
4,0

- площа, м2 8,0 10,0 8,0 6,0 6,0 4,0 10,0

- площа, м2/ гол.:
вимоги ЄС
фактично

3,0
8,0

1,2
1,6

2,5
2,6

0,8
1,5

1,2
2,0

1,2
2,0

1,5
1,6

Площа клітки індиві-
дуальної для ягнят,

м2
1,2 - - 1,2 - - - -

Фронт годівлі,
м/гол.:

вимоги ЄС
фактично

0,5
2,0

0,4
0,4

0,60
0,6

0,3
0,3

0,3
0,5

0,3
0,5

0,3
0,4

Висота розміщення
чашкових напува-

лок, см:
вимоги ЄС
фактично

70
70

70
70

70
70

35
35

55
55

55
55

55
55

Розміри технологіч-
них площ на вигуль-

них майданчиках,
м2/ гол.:

вимоги ЄС
фактично

2,5
6,4

2,5
2,5

2,5
4,0

0,5
2,2

1,25
3,0

1,25
3,0

2,5
2,5

Навіс на вигульних
майданчиках, м2/

гол.:
вимоги ЄС
фактично

1,4
6,4

1,4
1,4

1,4
2,2

1,0
1,2

1,4
1,7

1,4
1,7

1,4
1,4

Розміри технологіч-
них площ на пасо-

вищах, м2/ гол.
3,0-4,0 3,0-4,0

Розміри технологіч-
них площ в укритті,

м2/ гол. (вимоги ЄС)
0,75 0,75 0,75 0,3 0,5 0,5 0,6

Розміри технологіч-
них площ під час
транспортування
овець, м2/ гол.

0,2-0,5 0,2-0,5
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У вівчарні передбачені такі клітки: для барана-плід-
ника (1 гол.), вівцематок (6 гол.), ремонтного молод-
няка (2 гол.), вівцематок з ягнятами віком до 2 міс.
(3 гол.), молодняка овець після відлучення від вівцема-
ток віком від 2 до 6 міс. (дорощування) (4 гол.), молод-
няк овець віком від 6 до 12 міс. (3 гол.), для відгоді-
вельного поголів’я овець (6 гол.).

Розміри технологічних площ для утримання овець
наведені в таблиці 2.

Біля вівчарні розташовують вигульні майданчики
площею з розрахунку в середньому на 1 барана-плід-
ника – 6,4 м2, на 1 голову вівцематок – 2,5-4,0 м2, на
1 голову молодняка овець – 2,2-3,0 м2.

Вихідні критерії щодо технічного забезпечення
виконання технологічних процесів на вівцефермі

Перелік вітчизняних та зарубіжних машин і облад-
нання для сімейної ферми з утримання овець наведе-
ний в таблиці 3.

Корм для овець роздають з використанням енерге-
тичного засобу (міні-трактора) агрегатованого відпо-
відними знаряддями. Види кормів: сіно, солома,
силос, концентрати. Напувають овець із чашкових
напувалок, вода до яких надходить від свердловини.
Для підстилки використовують подрібнену солому з
розрахунку 0,6-1,0 кг/гол. овець на добу. Гній приби-
рають енергетичним засобом (міні-трактором) агрега-
тованим відповідними знаряддями і транспортують на
гноєзбиральний майданчик для його компостування
протягом 0,5 року. На кормовому майданчику влашто-
вують траншею для силосу. В ангарі зберігають сіно і
солому, зокрема солому на підстилку.  

Проведені розрахунки руху поголів’я овець показа-
ли, що після введення ферми в експлуатацію сформу-
ється стабільна структура стада вівцеферми на 25
голів, яка наведена в таблиці 4.

Проект забудови сімейної ферми на 25 овець наве-
дений на рисунках 7, 8, 9, 10. 

Висновки. Адаптована до нормативних вимог
Європейського Союзу сімейна вівцеферма на 25 голів

Таблиця 3 – Перелік вітчизняних та зарубіжних машин і обладнання для сімейної ферми з утримання овець

Технологічна
операція

Машини та обладнання для сімейної вівцеферми

Вітчизняні (фірма) Зарубіжні (фірма, країна)

Утримання
овець

Огорожа для овець (ТОВ «Техна»)
Огорожа електрична для овець («Спільна мета»)

Огорожа для овець 
(«Beiser», Франція, «Grobewinkelmann», Німеччина)

Огорожа електрична для овець 
(«Averde», «Horisont», Німеччина)

Малогабаритний мобільний агрегат для внесення підстилки Н-
900-2Z-ТВ («Holaras», Голландія)

Годівля овець

Міні-трактор Т-25 (ХТЗ)
Напівпричіп тракторний самоскидний типу 1ПТС-1 (ТОВ

«ЯРЗ»)
Самогодівниця комбінована для овець СКО-10 (ЗНДЦМТ) 

Самогодівниця пересувна гужова СПГ-1А (ЗНДЦМТ) 
Бачок з соскою для випоювання ягнят (компанія

«Поилка»)

Міні-трактор «Булат» Т-160 («Булат», Китай)
Малогабаритний фермський комбайн («Siloking», Німеччина)

Кормовий стіл, годівниці для овець
(«Patura», Німеччина, «Agritubel», Франція)

Обладнання для випоювання ягнят  («Sylco», Греція)
Відро з сосками для випоювання ягнят 

(«Agro ARteam», Німеччина)

Напування
овець

Напувалка чашкова для овець («Спільна мета»)
Автонапувалка групова АНО-10 (ЗНДЦМТ)

Напувалка чашкова для овець 43 А («Suevia», Німеччина)
Напувалка групова для овець WT-30 («Suevia», Німеччина)

Видалення гною Міні-трактор Т-25 (ХТЗ)
Лопата фронтальна (відвал) (ТОВ «Техніка і технології»)

Міні-трактор «Булат» Т-160, агрегатований лопатою фронталь-
ною (відвалом) («Булат», Китай)

Створення 
мікроклімату

Клапани вентиляційні
(ТОВ «ВКФ Агротех Консалт»)

Клапани вентиляційні
(«Rundbogen Hallen», Німеччина)

Зооветеринарне
обслуговування

овець

Лампа інфрачервона для обігрівання ягнят 
(«Спільна мета»)

Агрегат стригальний АС-1 (ЗНДЦМТ) 
Аплікатор для кастрації овець («Євро ферма»)

Вушна бирка для овець («Zorya Animal ID»)

Лампа інфрачервона для обігрівання ягнят
(«Kerbl», Німеччина)

Машинка для стрижки овець 
(«Kaison-300», США)

Тестер кітності овець («Draminski», Польща)
Щипці для кастрації овець (Німеччина)

Вушна бирка для овець («Китай»)

Таблиця 4 – Структура стада сімейної вівцеферми на
25 голів

Статева, вікова і технологічна група
Структура стада

голів %

Вівці – всього 25 100

у т. ч. барани-плідники 1 4

вівцематки 6 24

вівцематки з ягнятами віком до 2 міс. 3 12

молодняк овець після відлучення від вівцема-
ток віком від 2 до 6 міс. (дорощування) 4 16

молодняк овець віком від 6 до 12 міс. 3 12

ремонтний молодняк 2 8

відгодівельне поголів’я овець 6 24

1 – житловий будинок фермера; 2 – тваринницька будівля для
утримання овець; 3 – навіс над вигульними майданчиками; 4 –
вигульні майданчики для овець; 5 – навіс для сіна, соломи; 6 –
траншея для силосу; 7 – майданчик для накопичування гною; 8

– підсобне приміщення; 9 – свердловина; 10 – смуга дерев і
кущів навколо сімейної вівцеферми.

Рис. 7 – Об’єкти інфраструктури сімейної вівцеферми на 25
голів (загальний вигляд)
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відрізняється такими характеристиками: 
- розміри: ширина – 7 м, довжина –  15 м, висота –

3,5 м; 
- для будівництва сімейної вівцеферми використа-

но високотехнологічні будівельні матеріали, (блоки
фундаментні опорні, бетон,  металоконструкції, про-
філь, полікарбонат прозорий покрівельний, дерево
тощо); 

- для створення належного мікроклімату вівчарня
обладнана вентиляційними клапанами із жалюзі, які
розміщені впродовж гребеня будівлі; 

- у вівчарні раціонально розміщені статеві, вікові і
технологічні групи овець;

- вигульні майданчики для овець обладнані навісом
для захисту від сонця та негоди; 

- для роздавання кормів вівцям і видалення гною з
вівчарні потрібен енергетичний засіб – міні-трактор,
агрегатований відповідними знаряддями;

- на території сімейної вівцеферми розміщається
траншея для заготівлі силосу, навіс для зберігання
сіна та соломи, гноєзбиральний майданчик тощо. 

Для функціонування вівцеферми загальна річна
потреба в кормах становить 159,8 ц к. од. Щоб забез-
печити вівцеферму власними кормами потрібно
щорічно вирощувати кормові культури на площі  3,1 га
земельних угідь. Створення сімейної вівцеферми на 25
голів потребує 252,199 тис. грн загальних капіталовк-
ладень, з них 128,096 тис. грн – будівництво ферми,
95,203 тис. грн – комплектування машинами і техноло-
гічним обладнанням, 28,9 тис. грн – витрати на заку-
півлю поголів’я.

Орієнтовні витрати коштів у розрахунку на одне
твариномісце становлять 10,2 тис. грн., рівень рента-
бельності виробництва продукції – 25 %, кількість чле-
нів сім’ї – 2 особи. 

Слід відмітити, що впровадження сімейної вівце-
ферми на 25 голів потребує державної фінансової
підтримки.

Література

1. Вдовиченко Ю.В., Жарук П.Г. Стан та перспекти-
ви розвитку галузі вівчарства України / Вісник
Дніпропетровського державного аграрного універси-
тету «Сучасні проблеми землеробської механіки»,
2013. – № 1. – С. 135-138.

2. Смоляр В. Вівчарство: актуальність створення
сімейних ферм / В. Смоляр // Техніка і технології АПК.
– 2019. – № 1. – С. 10-14.

3. Systemy utrzymania owiec. Poradnik / Praca
zbiorowa. Warszawa: Instytut Budownictwa, Mechanizacji
i Elektryfikacji Rolnictwa; Dunskie Sluzby Doradztwa
Rolniczego; 2004. – 50 s.

4. Директива ЄС 98/58 від 20 липня 1998 року сто-
совно захисту тварин, що   утримують для сільськогос-
подарських потреб.

5. Schafe. – Tiere richtig halten.ch. – Oktober 2009. –
40 s.

6. Schaf- und Ziegenhaltung am Bio-Betrieb.
Ьberblick zu den Richtlinien in der biologischen Schaf-
und Ziegenhaltung. LK Landwirtschaftskammer Цsterre-
ich. Autor: Referat Biolandbau, LK OЦ. Stand: 2016-03. S
7.

7. Anzahl der Schafhalter auf zehnjдhrigem
Hцchststand. Schafe&Ziegen. Цsterreich. 2018.

8. Neue Bestimmungen fьr die Schafhaltung.
Krenmaier, LK OЦ. Цsterreich. Oktober 2017.

9. Цsterreichischer Bundesverband fьr Schafe und
Ziegen I Dresdnerstrasse 89/19 I 1200 Wien I
office@oebsz.at I www.oebsz.at. – Oktober 2013. – 24 s.

10. Handbuch Schafe. Selbstevaluierung Tierschutz

1 – стіна і дах, покриті профнастилом; 2 – двері; 3 – вентиляцій-
ні клапани з жалюзі; 4 – отвори, закриті полікарбонатом прозо-

рим покрівельним.
Рис. 8 – Тваринницька будівля на 25 овець (фасад )

1 – каркас будівлі; 2 – вентиляційні клапани з жалюзі; 3 – отво-
ри, закриті полікарбонатом прозорим покрівельним; 4 – навіс
над вигульними майданчиками; 5 – галерея з кормовим сто-

лом; 6 – огородження; 7 – огородження вигульних майданчиків
для овець.

Рис. 9 – Тваринницька будівля на 25 овець 
(поперечний переріз)

1 – клітка для барана-плідника; 2 – клітка для вівцематок; 3 –
клітка для ремонтного молодняка; 4 – клітка для вівцематок з
ягнятами; 5 – клітка для молодняка овець віком від 2 до 6 міс.

(дорощування); 6 – клітка для молодняка овець віком від 6 до 12
міс.; 7 – клітка для відгодівельного поголів’я овець; 8 – клітка

індивідуальна для новонароджених ягнят; 9 – галерея з кормо-
вим столом; 10 – огородження кормового стола; 11 – напувал-
ка; 12 – огородження кліток;  13 – ворота-ролети; 14 – двері; 15
– технологічний прохід; 16 – міні-трактор, агрегатований відпо-
відними знаряддями; 17 – вигульні майданчики для овець; 18 –

зона під навісом над вигульними майданчиками.
Рис. 10 – Тваринницька будівля на 25 овець (план)
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Аннотация. Статья знакомит с разработанной в
УкрНДИПВТ им. Л. Погорелого семейной овцефер-
мой на 25 голов, адаптированной к нормативным тре-
бованиям Европейского Союза.

Создание семейной овцефермы основывается на
следующих составляющих: относительная дешевизна
животноводческих зданий и объектов инфраструкту-
ры фермы; соответствие технологических и техниче-
ских характеристик животноводческих объектов
современным требованиям; эффективность про-
изводства продукции.

При разработке технического и технологического
решения семейной фермы для содержания овец на 25
голов были учтены ключевые нормативные требова-
ния Европейского Союза к:

условиям содержания овец; ежедневному уходу и
наблюдению за поголовьем овец; здоровью живот-
ных; кормлению и поению овец; уборке и утилизации
навоза; микроклимату в животноводческих зданиях;
зооветеринарному обслуживанию животных проекти-
рованию овчарен; обустройству овчарен и тому
подобное.

Адаптирована к нормативным требованиям
Европейского Союза семейная овцеферма на 25
голов отличается следующими характеристиками:

- размеры: ширина - 7 м, длина - 15 м, высота - 3,5 м;
- для строительства семейной овцефермы исполь-

зованы высокотехнологичные строительные материа-
лы, (блоки фундаментные опорные, бетон, металло-
конструкции, профиль, поликарбонат прозрачный
кровельный, дерево и т.п.);

- для создания надлежащего микроклимата овчар-
ня оборудована вентиляционными клапанами с жалю-
зи, которые размещены вдоль гребня здания;

- в овчарне рационально размещены половые,
возрастные и технологические группы овец;

- выгульные площадки для овец оборудованы
навесом для защиты от солнца и непогоды;

- для раздачи кормов овцам и удаления навоза из
овчарни нужно энергетическое средство - мини-трак-
тор, агрегатированный соответствующими орудиями;

- на территории семейной овцефермы размещает-
ся траншея для заготовки силоса, навес для хранения
сена и соломы, навозоуборочная площадка и тому
подобное.

Для функционирования овцефермы общая годовая
потребность в кормах составляет 159,8 ц к. ед. Чтобы
обеспечить овцеферму собственными кормами
нужно ежегодно выращивать кормовые культуры на
площади 3,1 га земельных угодий. Для создания
семейной овцефермы на 25 голов нужно 252,199 тыс.
грн общих капиталовложений, из них 128,096 тыс. грн
- строительство фермы, 95,203 тыс. грн - комплекто-
вание машинами и технологическим оборудованием,
28,9 тыс. грн - расходы на закупку поголовья.

Ориентировочные затраты средств в расчете на
одно скотоместо составляют 10,2 тыс. грн., Уровень
рентабельности производства продукции – 25 %,

количество членов семьи - 2 человека.
Следует отметить, что внедрение семейной овце-

фермы на 25 голов нуждается в государственной
финансовой поддержки. 

Summary. The article introduces the developed in
UkrNDIPPT them. L. Burned by a family sheep farm for 25
heads, adapted to the regulatory requirements of the
European Union.

The creation of a family sheep farm is based on the fol-
lowing components: the relative cheapness of livestock
buildings and infrastructure of the farm; compliance of
technological and technical characteristics of livestock
facilities with modern requirements; efficiency of produc-
tion.

During the development of a technical and technolog-
ical solution for a family farm to keep sheep on 25 heads,
the key regulatory requirements of the European Union
were taken into account:

conditions for keeping sheep; daily care and observa-
tion of sheep's livestock; animal health; feeding and
drinking sheep; cleaning and utilization of manure;
microclimate in a livestock building; animal veterinary
services; design of shepherds; arrangement of shep-
herds and the like. 

Adapted to the normative requirements of the
European Union family sheep farm for 25 heads has the
following characteristics:

- dimensions: width - 7 m, length - 15 m, height - 3,5 m;
- high-tech building materials were used for the con-

struction of a family sheep farms (blocks of foundation
support, concrete, metal structures, profile, transparent
roofing polycarbonate, wood, etc.);

- to create a proper microclimate, the sheеp house is
equipped with ventilation valves made of blinds, which are
located throughout the crest of the building;

- in the sheep house the rationally placed sexual, age
and technological groups of sheep;

- exercising areas for sheep equipped with sunshade
and weatherproof;

- for the distribution of feed for sheep and removal of
manure from a shepherd, a power means is required - a
mini tractor, aggregated with appropriate implements;

- on the territory of the family sheep farm is located a
trench for the storage of silos, a canopy for storing hay
and straw, a an area for manure, etc.

For the operation of the sheep farm, the total annual
need for feed is 159.8 centners per unit. In order to pro-
vide the sheep farms with their own forages, it is neces-
sary to grow forage crops annually on an area of 3.1
hectares of land. Creating a 25-member family-owned
sheep farm requires 252,199 thousand UAH of total capi-
tal investments, of which 128,096 thousand UAH is the
construction of a farm, 95,203 thousand UAH - acquisi-
tion of machinery and technological equipment, 28,9
thousand UAH - the cost of purchasing livestock.

The estimated cost of funds per one animal is 10.2
thousand UAH, the level of profitability of production is
25%, the number of family members is 2 people.

It should be noted that the introduction of the family
sheep farm for 25 heads requires state financial support.

Стаття надійшла до редакції 16 квітня 2019 р.
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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

Вступ. В умовах залежності від імпорту нафти та
газу Україна зобов’язана шукати шляхи забезпечення
країни паливом та енергією, які були б екологічно
чистими та не залежали від зовнішніх постачань сиро-
вини.

Довгострокова енергетична політика України має
бути спрямована на раціональне використання енер-
горесурсів та енергозбереження з необхідними захо-
дами з охорони навколишнього середовища на всіх
етапах життєвого циклу – від видобутку енергоресур-
сів до споживання енергії. Розроблювана зараз
Енергетична стратегія України на період до 2030 р. і
подальшу перспективу, поряд з іншими заходами,
передбачатиме й істотну модернізацію енергооблад-
нання електростанцій та котелень, що потребує вели-
ких капітальних вкладень. На найближчий же період
слід орієнтуватись не тільки на нові технології, але
треба використовувати всі наявні в теплоенергетиці
резерви з реалізації маловитратних, швидкоокупних
проектів, здатних дати вже зараз помітний енергоза-
ощаджувальний  ефект і знизити емісію парникових
газів  [1].  

Проблема. Внаслідок постійного збільшення
обсягів промислових і побутових відходів проблеми їх
переробки та охорони навколишнього середовища –
дуже актуальні. Необхідно розробити технологію
переробки полімерних відходів, таких як поліетилен і
поліетилентерефталат (ПЕТ), відходів гумотехнічних
виробів (ГТВ), медичних відходів, побутового сміття,
відходів нафтопереробки, відпрацьованих автомо-
більних та індустріальних мастил [2,3]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Міста
України генерують близько 40 млн мЗ / рік твердих
побутових відходів (ТПВ) (10 млн т / рік). Більше 90 %
ТПВ збирається і вивозиться на більш ніж 700 звалищ,
розташованих в околицях міст. Близько 140 звалищ
являють собою полігони ТПВ, придатні для збору і
подальшого використання біогазу. Зі 140 полігонів 90
є найбільшими, на яких розміщується до 30 % усіх ТПВ
України. В Україні утворюється щорічно приблизно 15
млн. т ТПВ, більше 90 % яких вивозиться на звалища.
З 655 звалищ близько 140 складають полігони ТПВ, які

можуть вважатися придатними для видобутку та вико-
ристання звалищного газу  [4]. До 30 % всіх ТПВ
України розміщується на 90 полігонах, найбільш рен-
табельних для видобутку та використання цього газу. 

Мета досліджень: Розробити технологію пере-
робки відходів для їх утилізації та одержання цінних
продуктів – добавок до рідких палив, пального, піро-
лізного газу, вуглецевого залишку (напівкоксу).

Результати досліджень. Піроліз – термічне роз-
кладання органічних сполук (пластикових, медичних
відходів, відходів нафтопереробки, нафтошламів,
м'яких покрівельних матеріалів та ін.), відпрацьованих
автомобільних та індустріальних масел без доступу
повітря. Сировина (рис. 1.) завантажується в посудину
з жаростійкого матеріалу (реактор). Реактор поміща-
ється в піч. Сировина нагрівається за допомогою теп-
лопередачі через стінки реактора до температури
110-450 ˚С і піддається термічному розкладанню
(піролізу) з утворенням парогазової суміші і вуглеце-
вого залишку – напівкоксу. Парогазова суміш виво-
диться з реактора по трубопроводу, охолоджується,

Технологія отримання палив для енергетики АПК
під час переробки відходів

УДК 622.75:629.7 

У статті узагальнені основні  напрямки і технології  переробки відходів для утилізації й одержання добавок до
рідких палив, пального, піролізного газу, вуглецевого залишку (напівкоксу). Розроблена технологія дасть змогу
знизити негативний вплив на навколишнє середовище і безпечно утилізувати: полімерні відходи; відходи гумо-
технічних виробів; деревинні відходи (тирса, тріска, гілки); відходи нафтопереробки, відпрацьовані автомобіль-
ні та індустріальні мастила.

Ключові слова: технологія, переробка, утилізація, піроліз, реактор, суміш.
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наук, Житков С., (Одеський державний аграрний університет)
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Рис. 1 – Схема переробки полімерних відходів (поліетилену,
поліетілентерафтарату), відходів ГТВ, медичних відходів, побу-

тового сміття, деревних відходів, соломи, полови, відходів
нафтопереробки, відпрацьованих автомобільного та індустрі-

ального мастил
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пари конденсуються і отримана піролізна рідина відді-
ляється від піролізного газу. Піролізна рідина накопи-
чується в збірнику рідкого продукту. Піролізний газ
частково або повністю використовується для підтрим-
ки процесу (спалюється в печі) або збирається в збір-
нику піролізного газу.

По закінченні процесу піролізу перший реактор з
напівкоксом витягують з печі і встановлюють у піч дру-
гий реактор із сировиною. І процес триває. Піролізна
рідина піддається кавітаційній обробці і прямує в коло-
ну на поділ за фракціями. Внаслідок ректифікації за
температури 120-440 ˚С виходять: піролізний газ,
високоякісна добавка до дизельного палива, висо-
кооктанова добавка до бензину, мазуто-солідолова
фракція.  

Для покращення показників високоякісної добавки
до дизельного палива та високооктанової добавки до
бензину їх піддають обробці на вакуумних фільтрах із
застосуванням спеціальних каталізаторів [5].
Установка займає близько 10 м2 площі. 

Використовуючи відпрацьоване масло як сирови-
ну, зі 100 літрів отримують 85 літрів дизпалива, 5 літрів
бензину, 3-4 м3 газу і 5-6 літрів смоли. Після вироб-
ництва 3 тонн палива, реактор, фільтр, і роздільник
бажано почистити. 

Якщо сировиною використовувати гуму, то зі 100 кг
можна отримати 20 літрів бензину, 20 літрів дизпали-
ва, 40 кг вугілля, 15 кг дроту, 6 кубів газу [2, 3, 4]. Через
наявність сірки в отриманому паливі його необхідно
пропустити через сухе вапно або луг.

До складу установки входить: реакторна піч з при-
строєм подачі палива, піч цегляна (зовнішня оболонка
реактора), бункер вторинної сировини, труби-з'єдну-
вачі, фланці, фільтр, роздільник, бункер накопичувач
готової продукції конденсатори-холодильники, збір-
ники-сепаратори рідких продуктів, збірник-ресивер
піролізного газу, насоси, теплообмінник підігріву піро-
лізної рідини, система управління і контролю. 

З дуже багатьох видів пластмаси найбільше підхо-
дить полістирол. Це білий одноразовий посуд. З неї
виходить майже 100 % дизпалива. Поліетилен і полі-
пропілен дають тільки газ, тому їх краще використову-
вати в суміші з відпрацюванням. ПЕТ пляшки під час
розкладання на газ, охолоджуючись, дають кристали,
які забивають фільтр і роздільник і виводять установку
з ладу. За цим їх застосування неможливе. Залежно
від виду і складу використовуваної сировини можливі
коливання в обсягах одержуваних продуктів [4,5].

Висновки. Запропонована технологія переробки
дозволяє виконати такі завдання: 

1. Екологічні – знизити негативний вплив на навко-
лишнє середовище і безпечно утилізувати: полімерні
відходи, такі як поліетилен, поліетілентерафтарат
(ПЕТ); відходи гумотехнічних виробів (ГТВ); медичні
відходи (використані шприци, пов'язки тощо); побуто-
ві тверді відходи (пластикові іграшки, упаковки пла-
стиковий одноразовий посуд, каністри тощо); відходи
нафтопереробки, відпрацьовані автомобільні та інду-
стріальні мастила. 

2. Економічні - внаслідок ефективної переробки
відходів отримують актуальні продукти:  піролізний
газ; високоякісне доповнення до дизельного палива;
високооктанову добавку до бензину; напівкокс;  мазу-

то-солідолову фракція. 
3. Соціальні - збільшується зайнятість населення,

створюються робочі місця, формується цивілізований
підхід до збору, переробки та використання відходів як
побутових, так і промислових. 
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Аннотация. В статье обобщены направления и
технологии переработки отходов с целью их утилиза-
ции и получения добавок к жидким топливам, топлив,
пиролизного газа, угольного остатка (полукокса).
Разработанная технология позволит снизить негатив-
ное влияние на окружающую среду и безопасно ути-
лизировать: отходы полимеров; отходы резинотехни-
ческих изделий; отходы нефтеперароботки, отрабо-
танные автомобильные и индустриальные масла.

Summary. Directions and technologies of waste
products processing with the purpose of their recycling
and obtaining of additives to liquid fuel, gas, the coal rest
are generalized in the article. The developed technology
will allow to lower negative influence on an environment
and safely utilize: waste products of polymers; waste
technical products; oil products wastes, the used auto-
mobile and industrial oils.

Стаття надійшла до редакції 19 березня 2019 р.
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Заготівля кормів 2019:  
сучасна техніка та технології

УДК 631.363

У статті наведена детальна інформація про сучасні технічні засоби для заготівлі кормів, які широко пред-
ставлені на вітчизняному ринку техніки для сільського господарства, а саме - косарки, косарки-плющилки,
перевертачі-валкоутворювачі, кормозбиральні комбайни, прес-підбирачі, візки-підбирачі.

Ключові слова: заготівля кормів, заготівля сіна, заготівля сінажу, кормозбиральний комбайн, скошування
трав, технічні засоби.  

Постельга С., Смоляр В., канд. с.-г. наук, Пшеняк П., Осіпова І. (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

© Постельга С., Смоляр В., Пшеняк П., Осіпова І. 2019

Вступ. Сучасні технології заготівлі кормів для тва-
ринництва можливо забезпечити лише за рахунок
високого технічного рівня та якості відповідної сіль-
ськогосподарської техніки. Фірми-виробники постійно
вдосконалюють наявну та розробляють нову техніку
для виробництва кормів. Новітні тенденції в галузі
заготівлі кормів для тваринництва – підвищення про-
дуктивності технічних засобів через збільшення шири-
ни захвату та робочих швидкостей, зниження ступеня
забруднення кормів, вдосконалення систем копіюван-
ня поля, скорочення часу на технічне і технологічне
обслуговування та переведення машин з транспорт-
ного положення в робоче і навпаки тощо [1]. Відомо,
що в кормових раціонах великої рогатої худоби
обов’язковим видом кормів є якісні грубі корми (сіно,
солома), які становлять до 13 % у загальній структурі
раціону за поживністю. Разом з тим, високоефектив-
ним кормом для тварин вважається сінаж, який заго-
товляють з пров’ялених багаторічних бобових трав
вологістю 50 ± 5 %. Основним завданням під час заго-
тівлі зелених кормів є забезпечення їх збирання в
оптимальні агротехнічні терміни (протягом 10 днів) з
максимальним виходом і збереженням поживних
речовин. Основними технологічними операціями під
час заготівлі кормів є скошування, ворушіння, згрібан-
ня у валки, пресування в рулони або тюки, обмотуван-
ня рулонів плівкою під час заготівлі сінажу або ж підби-
рання підв’яленої маси з її подрібненням візком-підби-
рачем та транспортування кормів до місця зберігання
– траншеї, кургану, плівкового рукава, сіносховища
тощо [2]. 

Скошування трав. Для скошування трав широко
застосовують ротаційні косарки. Машини такого типу
забезпечують косіння  на великих поступальних швид-
костях високоврожайних трав, а також травостоїв, які
вилягли. За даними досліджень, продуктивність рота-
ційних косарок на 20-30 % вища, ніж продуктивність
сегментно-пальцевих косарок зі зворотно-поступаль-
ним рухом ножів. Ротаційні косарки поділяють на
машини з верхнім (барабанні) і нижнім (дискові) при-
водом роторів. Провідні фірми виготовляють косарки
задньонавісні, фронтально навісні, причіпні та само-
хідні. За таких умов, підхід до ширини захвату косарок
значно диференційований – виготовляють косарки за
типорозмірним рядом з шириною захвату від 1,35 м до
6,20 м з інтервалом 0,1 м – 0,3 м. Є косарки і з більшою
шириною захвату, наприклад, комбіновані косарки від

8,8 м до 14,0 м. Практично всі косарки оснащені вал-
коутворювачами та пристроями для кондиціювання
маси. Барабанні косарки з шириною захвату від 1,35 м
до 3,0 м доцільно використовувати на перезволожених
та заболочених ґрунтах.

Найбільшим попитом користуються сучасні косар-
ки-плющилки (рис. 1).

За даними випробувань встановлено, що завдяки
паралелограмній системі різального бруса на рамі
косарки-плющилки забезпечується задовільне копію-
вання рельєфу поля під час скошування люцерни (уро-
жайність 150-180 ц/га, вологість 78 %, середня висота
рослин 83 см) навіть на полеглій масі досягається рів-
номірна висота зрізування (від 6 см до 9 см) трав’яної
маси за ширини захвату знаряддя 3,25 м. Висока ліній-
на швидкість обертання дисків з ножами (1000 об./хв)
забезпечує необхідне одноразове зрізування рослин і
винос скошеної маси із зони зрізування (чистий зріз)
та спрямовану рівномірну подачу стебел рослин до
плющильного апарата косарки. У косарці застосовані
металеві зіркоподібні плющильні вальці, які забезпе-
чують задовільне плющення стебел рослин вздовж
волокон за всією шириною плющильного апарата.
Повнота плющення складає біля 98 %. Косарка за
швидкості руху 10,6 км/год забезпечує продуктивність
3,2 га/год.

Збереження довкілля особливо в ландшафтних
умовах де відбувається симбіоз рельєфу, клімату,
ґрунтів, рослинного і тваринного світу зараз є надзви-
чайно актуальним. Для запобігання знищення об’єктів
живої природи на поверхні ґрунту під час заготівлі кор-
мів (сіно, сінаж) сільськогосподарська техніка повинна
бути оснащена пристроями для відлякування тварин, а
висота скошування рослин повинна бути не нижче 8 –
12 см.

Рис. 1 – Косарка-плющилка
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Ворушіння та валкоутворення скошеної маси. Під
час заготівлі сіна й сінажу найчастіше використовують
ротаційні ворушилки (рис. 2) та валкоутворювачі (рис.
3) з робочими механізмами у формі пружинних зубів,
які закріплені на штангах. Ці машини призначені для
виконання операцій з ворушіння й розпушування ско-
шених трав, перевертання і згрібання їх у валки.

Провідні фірми виготовляють широкий спектр
навісних і причіпних машин для ворушіння та згрібання
у валки пров’яленої маси трави чи сіна з шириною
захвату в діапазоні: перевертачі – від 2,2 м до 17,2 м,
валкоутворювачів – від 3,0 м до 19,0 м. Для високо-
продуктивної роботи кормозбиральних комбайнів,
прес-підбирачів та візків-підбирачів максимальну
ширину захвату валкоутворювачів доведено до 19 м.
Перевертачі мають від 2 до 16 роторів, а валкоутворю-
вачі від одного до чотирьох.

За даними випробувань, сучасний перевертач
складається з 8 роторів, на яких закріплені 7 консолей
із підпружиненими пальцями з двох граблин. Під кож-
ним ротором встановлено опорне колесо для копію-
вання рельєфу поля. Менша за розмірами граблина
запобігає забрудненню кормів землею. Система шасі
виготовлена так, що для транспортування компактно
складається. Перевертач забезпечує рівномірне роз-
кидання зеленої маси для пров’ялювання за шириною
захвату 10,2 м. Продуктивність перевертача на швид-
кості 13,8 км/год становить 13,8 га/год.
Валкоутворювач за ширини захвату 8 м забезпечує
формування валка завширшки 1,5 м і заввишки 0,4 м.
За швидкості 9 км/год валкоутворювач забезпечує
продуктивність 7,2 га/год.

Використання кормозбиральних комбайнів.
Потреба в консервованих кормах для ферм різних
типорозмірів коливається в широких межах – від
десятків до десятків тисяч тонн. Відповідно, виходячи з
агротехнічних термінів заготівлі та технологічних
вимог до процесу заготівлі кормів на зберігання, парк
кормозбиральних комбайнів повинен включати маши-
ни різних класів залежно від продуктивності, а отже, і
потужності приводу. 

Загалом кормозбиральні комбайни класифікують-
ся так:

1) за потужністю приводу: комбайни малого класу –
до 100 кВт; комбайни середнього класу – 100-200 кВт;
комбайни енергонасиченого класу – 200-300 кВт; ком-
байни надпотужного класу – 300-400 кВт і більше;

2) за способом агрегатування: причіпні, навісні та
самохідні;

3) за типом робочого механізму з подрібнення
маси: барабанний чи дисковий апарат.

Традиційна схема кормозбирального комбайна
(рис. 4) передбачає ходову частину, живильний апа-
рат, подрібнювальний апарат, змінні робочі механізми
(адаптери) для збирання різних культур, двигун (у
самохідних машинах). Більшість комбайнів обладнані
барабанними подрібнювачами, які відрізняються гео-
метричними параметрами (діаметр, ширина) кількістю
і розташуванням ножів, частотою обертання тощо.
Збільшення ширини барабана дозволяє підвищити
площу перерізу приймальної горловини і підвищити
продуктивність кормозбирального комбайна. Всі
останні  моделі подрібнювальних апаратів обладнують
автоматичною системою заточування ножів та елек-
трогідросистемою регулювання зазору між ножами
барабана і протирізальною пластиною. Дискові под-
рібнювачі, в основному, встановлюють на комбайнах,
які агрегатуються з універсальними енергетичними
засобами, де потрібні невеликі габарити подрібнюва-
ча за довжиною. 

Сучасні кормозбиральні комбайни мають низку
нових систем та пристроїв таких як доподрібнюваль-
ниий апарат, пристрій для внесення консервантів,
каменеметалодетектор, автоматичний заточувальний
пристрій та ряд інших. До змінних робочих механізмів
кормозбиральних комбайнів відносять: підбирачі для
підбирання пров'ялених скошених трав під час заготів-
лі сінажу; жатки для скошування трав'яних культур без-
посередньо для згодовування тваринам та заготівлі
деяких інших видів кормів. На ринку техніки для вироб-
ництва кормів наявні кормозбиральні комбайни з
потужністю двигуна від 345 к. с. до 980 к. с. Окремі
кормозбиральні комбайни оснащені двома двигуна-
ми. Завдяки цьому є можливість використовувати ту
потужність, яка необхідна в певний час, наприклад,
для руху по дорозі, чи для заготівлі сінажу. Конструкція
живильного апарата окремих кормозбиральних ком-
байнів складається з шести приймальних вальців, що
дає можливість попередньо підпресовувати масу,
тому вона подрібнюється барабаном краще і точніше.
Комбайни з-поміж іншого оснащують системою авто-
матичного настроювання довжини подрібнення, що
регулюється залежно від ступеня зрілості і вологості

Рис. 2 – Перевертач

Рис. 4 – Кормозбиральний комбайн

Рис. 3 – Валкоутворювач
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заготовлюваної маси. Розроблена також система, яка
автоматично настроює швидкість руху комбайна зва-
жаючи на склад та урожайності маси. Це значно полег-
шує роботу механізаторів та заощаджує витрати пали-
ва тощо. Під час попадання сторонніх предметів в тех-
нологічну масу, їхнє місцезнаходження відображаєть-
ся на моніторі в кабіні кормозбирального комбайна.

Для заготівлі сінажу комбайни оснащують підби-
рачами. Вони складаються з підбирального механізму,
шнека, механізму копіювання рельєфу поля та приво-
ду. Окремі кормозбиральні комбайни комплектують
підбирачами нової конструкції, де відсутній механізм
керування граблинами. За таких умов, у конструкції
підбирача відсутня велика кількість деталей, які під-
даються інтенсивному зношуванню. Одною з особли-
востей таких підбирачів є хвилеподібна конструкція
напрямних пластин в зоні заглиблення граблин та
збільшена кількість їх обертів на 30 %. Такі підбирачі
обладнані шістьма рядами граблин.

Підбирання скошеної маси прес-підбирачами.
Технологія заготівлі сіна та інших грубих кормів у пре-
сованому вигляді посідає панівне місце у світовій
практиці. Для заготівлі пресованих кормів застосо-
вують поршневі прес-підбирачі для формування мало-
габаритних тюків, рулонні преси та преси для форму-
вання  великогабаритних тюків. Прес-підбирачі
знайшли широке застосування в малих та середніх
господарствах. Останнім часом значного поширення
набула технологія заготівлі сіна в рулонах. Це
пояснюється простотою конструкції рулонних прес-
підбирачів і, відповідно, нижчою їхньою вартістю
порівняно з прес-підбирачами великогабаритних
тюків. Рулонні прес-підбирачі розрізняються на преси
з камерами постійного та змінного перерізу. За своєю
конструкцією камери з формування рулонів є вальце-
ві, ланцюгово-планчасті та пасові. Прес-підбирачі з
камерами змінного перерізу формують рулони діамет-
ром від 0,8 м до 1,8 м (рис. 5). Діаметр рулонів вста-
новлюють залежно від виду заготовлюваного корму.
Для заготівлі сінажу використовують рулони меншого
діаметра, а для сіна чи соломи – більшого. 

Водночас, все ширшого розповсюдження набуває
технологія із застосуванням прес-підбирачів велико-
габаритних тюків, які мають незаперечні переваги
перед вищезгаданими конструкціями машин. Вони
відрізняються між собою площею перерізу пресуваль-
ної камери, конструкційним виконанням робочих

механізмів, наявністю подрібнювального механізму,
кількістю вузлов’язальних апаратів тощо.

Варто звернути увагу на такі переваги технології
заготівлі сіна та соломи з використанням прес-підби-
рачів великогабаритних тюків: висока пропускна здат-
ність порівняно з малогабаритними та рулонними
прес-підбирачами; завдяки прямокутній формі вели-
когабаритні тюки краще транспортуються і складують-
ся на зберігання; можливість раціонально врахувати
вантажопідйомність транспортних засобів під час
транспортування тюків; менша кількість тюків з одини-
ці площі земельних угідь; невеликі витрати часу на
завантаження великогабаритних тюків, що підвищує
продуктивність транспортних засобів; невеликі питомі
витрати шпагату на обв’язування тюків; раціональне
використання кормосховищ під час зберігання вели-
когабаритних тюків.

До речі, за результатами випробувань встановле-
но, що сучасний рулонний прес-підбирач має такі тех-
нічні характеристики: діаметр пресувальної камери
1,25 м, ширина пресувальної камери – 1,23 м, відстань
між пальцями 64 мм, швидкість обертання вала відбо-
ру потужності – 540 об./хв. Прес-підбирач рулонний
забезпечує на прийнятному рівні подрібнення техно-
логічного матеріалу з довжиною часток подрібненого
корму від 4,5 см до 8,0 см. Щільність пресування
сінажної маси корму регулюється і становить від 450
кг/м3 до 630 кг/м3. Прес-підбирач рулонний, навіть за
вологості трав’яної маси до 70 % забезпечує форму-
вання рулонів правильної форми, з м’якшою серцеви-
ною і щільнішою зовнішньою частиною рулону. 

Під час заготівлі сінажу в рулонах, їх обмотують
полімерною плівкою. Обмотувальник рулонів має такі
технічні характеристики: діаметр рулону – 0,9-1,6 м,
ширина – 1,2-1,5 м, максимальна маса – 1500 кг.
Високопродуктивне знаряддя забезпечує задовільне
обмотування рулонів сінажної маси корму. 

Використання візків-підбирачів. 
Самонавантажувальні візки-підбирачі використо-

вують для підбирання з валків і транспортування кор-
мової маси та її розподілення в траншеї. 

На ринку сільськогосподарської техніки наявний
широкий модельний ряд візків-підбирачів (рис. 6),
наприклад, 14 моделей з об’ємом кузова від 33 м3 до
54 м3, 12 – з об’ємом кузова від 50 м3 до 72 м3, 4 – з
об’ємом кузова від
56 м3 до 70 м3, 57
моделей для трак-
торів від 20 к.с. до
320 к.с. Для підби-
рання та заготівлі
великих об’ємів
кормової маси та
транспортування
на великі відстані
виготовляють най-
більший візок-під-
бирач з об’ємом кузова 100 м3.

Основними складовими візків-підбирачів є: залеж-
но від вантажопідйомності одно-, дво- або тривісна
ходова частина, кузов з тентом або металевим щитом
зверху, підбирач, подавальний механізм у вигляді
граблин та подавальний ротор із спіралеподібним

Рис. 5 – Рулон сформований прес-підбирачем 

Рис. 6 – Візок-підбирач 
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розташуванням зубів, різальний апарат. На днищі
кузова змонтований скребковий транспортер, який
забезпечує швидке і рівномірне транспортування кор-
мової маси та її плавне вивантаження.

Для рівномірного укладання кормової маси в тран-
шеї під час заготівлі сінажу візки-підбирачі оснащують
двома дозувальними вальцями, з V-подібно розташо-
ваними пальцями, за замовленням можливе комплек-
тування трьома вальцями. Це забезпечує безперебій-
ний потік кормової маси та її швидке розвантаження.
Візки-підбирачі обладнані механізмом автоматичного
вимикання скребкового транспортера в кінцевому
положенні, за повного заповнення кузова.
Виготовляють також візки-підбирачі з поперечним
вивантажувальним транспортером для вивантаження
маси вліво або вправо. У цьому випадку, їх використо-
вують для роздавання кормів тваринам. 

З усіх названих моделей нами випробуваний сучас-
ний візок-підбирач, який характеризується об’ємом 
26 м3, шириною захвату 1,7 м, має п’ять рядів пальців,
розміщених на відстані 54 мм між собою, завдяки
цьому безкулачкове знаряддя для підбирання і подріб-
нення зеленої маси має ряд технологічних переваг.
Візок-підбирач на прийнятному рівні здійснює подріб-
нення технологічного матеріалу, середня довжина
часток подрібненого корму становить 12 см. За швид-
кості руху 9 км/год. машина забезпечує продуктив-
ність 110 т/год., або 7,2 га/год.

Заготівля сіна. Для заготівлі сіна використовують
посіви багаторічних і однорічних бобових і злакових
трав у чистому вигляді, їх сумішей, а також природні
кормові угіддя. Багаторічні й однорічні злакові трави
скошують у фазі колосіння, але не пізніше початку цві-
тіння; бобові – у фазі повної бутонізації, але не пізніше
масового цвітіння. Терміни збирання трав природних
кормових угідь визначають за вказаними вище фаза-
ми розвитку багаторічних трав, які переважають у тра-
востої. Вчасно скошені трави на сіно – це оптимальний
вміст білка, енергії та клітковини в кормах. Висота зрі-
зування під час збирання на сіно сіяних багаторічних і
однорічних трав, а також природних сінокосів, повинна
бути від 5 см до 7 см, сіяних багаторічних трав першо-
го року і за використання їх на наступний рік на насін-
ня – від 7 см до 9 см. За сприятливих погодних умов
для сушіння бобові трави і бобово-злакові суміші ско-
шують з одночасним плющенням. Повнота плющення
трав повинна становити не менше 90 %. Залежно від
урожайності і природно-кліматичних умов трави ско-
шують в покіс або валок. Стерня за висоти скошування
не нижче 8-10 см забезпечує певну «повітряну подуш-
ку» під валком, що сприяє рівномірному підсушуванню
сіна [3].

Основні вимоги  до операцій згрібання скошених
трав, їх ворушіння і спушування, обертання і здвою-
вання валків, зводяться до такого: обробка всієї
поверхні поля повинна бути виконана без огріхів,
валок повинен бути розпушеним, прямолінійним і рів-
номірним за довжиною і поперечним перерізом, дія
робочих механізмів на скошену масу не повинна при-
зводити до втрат найбільш цінної в кормовому відно-
шенні частини рослин – листочків і суцвіть. Виконання
цих вимог сприяє більш продуктивній роботі машин на
підбиранні валків, а також прискореному підсушуван-

ню маси і підвищенню якості кормів. Для створення
умов рівномірного і прискореного сушіння проводять
ворушіння скошеної трави. Перше ворушіння прово-
дять за ступенем підсихання верхнього шару через
1,5-2 години після скошування, наступні – залежно від
погодних умов через 2-4 години. Важливо, що вору-
шити бобові трави слід лише за урожайності більше 
10 т/га, за швидкості руху енергетичного засобу 6-8
км/год. Під час зниження вологості бобових трав до
55-60 %, а злакових – до 50-55 % масу з покосів згрі-
бають у валки і досушують до вологості, яка відповідає
вибраній технології заготівлі сіна. Валкоутворювач
повинен працювати за швидкості руху енергетичного
засобу не більше 8 км/год.

У процесі заготівлі пресованого сіна польового
сушіння в Лісовій і Лісостеповій зоні масу пресують за
вологості від 20 % до 22 %, щільність його пресування
не повинна перевищувати 130 кг/м3, у Степовій зоні –
відповідно від 20 % до 24 % і 190 кг/м3. Під час заготів-
лі пресованого сіна з досушуванням активним венти-
люванням масу в Лісовій та Лісостеповій зонах пре-
сують за вологості від 25 % до 30 %, в Степовій зоні –
від 30 % до 35 %. Щільність пресування повинна ста-
новити від 110 кг/м3 до 120 кг/м3. Щільність пресуван-
ня сіна для різних типів і марок прес-підбирачів стано-
вить  від 160 кг/м3 до 260 кг/м3. Технологічно, опти-
мальний вміст вологи у сіні – 12-15 %. У випадку засто-
сування причепа-підбирача є можливість заготовляти
сіно за вологості 18-22 %, а також забезпечені най-
менші втрати листя рослин.

Заготівля сінажу. Для заготівлі сінажу використо-
вують посіви багаторічних і однорічних бобових і зла-
кових трав як у чистому вигляді, так і в сумішах.
Багаторічні бобові трави скошують у фазі бутонізації,
але не пізніше початку цвітіння; однорічні бобові – не
пізніше фази утворення бобів у двох-трьох нижніх яру-
сах; злакові – в кінці фази виходу в трубку, але не піз-
ніше початку колосіння. Багаторічні травосуміші ско-
шують у названі вище фази розвитку рослин залежно
від виду компонента, який переважає в суміші. Бобові
трави, скошені на сінаж, прив’ялюють до вологості від
45 % до 55 %, злакові – від 40 % до 55 %. Допускається
відхилення вологості окремих проб корму від серед-
ньої величини – від 3 % до 5 %.

Багаторічні трави скошують у покоси або валки,
однорічні – у валки, щоб не допустити забруднення
маси землею. Лінійна щільність маси свіжоскошеної
трави у валку не повинна бути більша від 10 кг/м до 15
кг/м, ширина валка – від 1,2 м до 2,0 м, оптимальна
висота зрізування рослин – від 8 см до 12 см (злакових
культур від 5 см до 7 см). Маса технологічного мате-
ріалу з одного погонного метра валка повинна стано-
вити 12-16 кг. Валки підбирають з одночасним подріб-
ненням і завантаженням у транспортні засоби само-
хідними кормозбиральними комбайнами, візками-під-
бирачами-подрібнювачами або прес-підбирачами з
обмотуванням тюків плівкою. Робоча швидкість техніч-
них засобів – до 8 км/год. 

У процесі заготівлі пресованого сінажу в рулонах
або тюках, обмотаних плівкою, необхідно дотримува-
тись таких вимог: для одержання кормів високої якості
вологість пров’яленої трави повинна бути від 45 % до
50 %; спресовані тюки або рулони повинні бути обгор-
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нуті плівкою не пізніше ніж через 2 години після їх фор-
мування за температури повітря 20 °С, через 3 години
– за температури 15 °С, через 4 години – за темпера-
тури 10 °С; під час обгортання плівкою рулону або тюка
перекриття смуг плівки повинно складати не менше 
50 %, кількість шарів – не менше чотирьох. Щільність
пресування сінажу для різних типів і марок прес-підби-
рачів становить від 300 кг/м3 до 470 кг/м3.

Технологічний процес збирання кормових культур
повинен відповідати вимогам, які наведені в таблиці.

Подрібнену масу транспортують від кормозбираль-
них агрегатів спеціальними причепами або транспор-
том загального призначення: автомашинами-само-
скидами, енергетичними засобами агрегатованими з
причепами-самоскидами із нарощеними бортами
тощо.

Висновки. На вітчизняному ринку техніки для сіль-
ського господарства представлений широкий асорти-

мент сучасної техніки для заготівлі кормів, а саме
косарки, косарки-плющилки, перевертачі, валкоутво-
рювачі, кормозбиральні комбайни, прес-підбирачі,
візки-підбирачі. 
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Аннотация. В статье приведена подробная
информация о современных технических средствах
для заготовки кормов, которые широко представлены
на отечественном рынке техники для сельского хозяй-
ства, а именно косилки, косилки-плющилки, воро-
шилки, валкообразователи, кормоуборочные комбай-
ны, пресс-подборщики, тележки-подборщики.

Summary. The article provides detailed information
on modern technical equipment for the preparation of
feed, which is widely represented in the domestic market
for agricultural equipment, namely mowers, mowers,
mowers, tedders, rakes, forage harvesters, balers, trol-
leys.
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Таблиця – Показники якості виконання технологічного
процесу під час збирання кормових культур

Показник Значення
показника

Вологість сінажної маси, % 50 ± 5
Маса технологічного матеріалу з одного погонного
метра валка, кг 12-16

Робоча швидкість технічних засобів, км/год. До 8 

Висота скошування трав, см Від 8 до 12
Висота скошування злакових культур, см Від 5 до 7

Якість подрібнення:
Кількість частин завдовжки не більше 30 мм від
загальної подрібненої маси під час збирання трав, %
Кількість частин завдовжки 40-60 мм від загальної
подрібненої маси під час збирання трав (для прес-
підбирачів [4]), %

Не менше 80

Не менше 85

Втрати зеленої маси під час скошування і заванта-
ження в транспортні засоби, % Не більше 2

Енергоощадний апарат для отримання 
біодизельного палива в умовах агровиробництва 

УДК 622.75:629.

Розроблено гідродинамічний апарат з виробництва біодизельного палива. Він дає змогу спростити техно-
логію процесу його отримання, знизити на 20-30 % витрати електроенергії, отримати в умовах агровиробницт-
ва біодизельне паливо, яке  за своїми експлуатаційними характеристиками не поступається дизельному паль-
ному нафтового походження, збільшуючи водночас тривалість його зберігання без погіршення споживчих вла-
стивостей. 

Ключові слова: гідродинамічний випромінювач, акустична хвиля, відбивач, диспергування, 
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Вступ. Проблема виробництва палива на основі
біомаси актуальна для європейських країн, включаючи
й Україну. Біодизельне паливо масово виробляється
та використовується у розвинених європейських краї-
нах, таких як Німеччина, Франція, Австрія, Польща
тощо. Більшість європейських країн, які як і Україна,
мають дефіцит запасів нафти, розширюють посівні
площі під ріпак як сировину для виробництва біодизе-
лю [1,2]. Ріпак адаптований до грунтово-кліматичних
умов Європи. Для вирощування цієї культури на площі

1 га витрачається 100-120 кг дизельного палива
нафтового походження, а з отриманого врожаю ріпаку
можна виробити 1,2-1,5 тонн біодизельного палива. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Відомі дослідно-експериментальні лінії з виробництва
біодизелю на основі рослинної олії [2,3,4]. Вони скла-
даються з гідростанції, технологічних резервуарів, змі-
шувача механічної дії (у вигляді мішалки), контрольно-
вимірювальної апаратури (манометр, термометр та
ін.), з’єднувальної арматури (трубопроводи, крани та
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ін.), пульта керування. Недоліками ліній є: великі габа-
рити, складність конструкції, висока енергонасиче-
ність через тривалий технологічний процес отримання
біодизелю, низький гарантійний строк роботи.
Головним недоліком є те, що біодизельне паливо
отримується простим механічним змішуванням ком-
понентів, які входять у біопаливо, міксером. За цих
умов відсутнє диспергування компонентів на молеку-
лярному рівні, через що біодизельне паливо в процесі
зберігання розшаровується на компоненти. Це дуже
негативно впливає на працездатність дизелів (підви-
щений знос паливної апаратури, гільзопоршневої
групи, клапанного механізму та інших складових
частин, складність запуску дизеля та нестабільність
його роботи). З цих причин лінії не знайшли практич-
ного використання в умовах агровиробництва. 

Мета досліджень: обґрунтувати та розробити
енергоощадний апарат для отримання біодизельного
палива в умовах  агровиробництва.

Результати досліджень. На рис.1 пропонується
принципова схема гідродинамічного апарата для
отримання гідродинамічної активізованої суміші ріпа-
кової олії і дизельного палива [5]. Комплектність апа-
рата: живильний насос 3, гідродинамічний кавітатор 8.
ежектор з регулювальним краном 13, контрольно-
вимірювальна апаратура 4,5,9,10,12 та з’єднувальна
арматура 7,20, технологічні баки 11,15,16. Як живиль-
ний насоса  використана установка УСЖ-01 ПС та
струменевий ежектор з регулювальним краном.
Кавітатор 6 представляє собою моноблок який скла-
дається із секцій (рис. 2). Технологія отримання біоди-
зельного палива базується на дозуванні та диспергу-
ванні ріпакової олії з дизельним паливом. Схема гідро-
динамічного кавітатора представлена на рис. 2.
Кавітатор складається зі вхідного сопла 2 з визначени-
ми прохідними січеннями. Кавітатор збирається у
формі гідродинамічної труби, секції затискаються
фланцями 4, стяжними болтами 5, між секціями вста-
новлюються маслостійкі ущільнені кільця 6. На виході з
кавітатора встановлюється вентиль 7 для підпору і
регулювання тиску. Робота кавітатора заснована на
генеруванні збурень у рідинному середовищі у формі

деякого поля швидкостей з періодичним перериван-
ням струменя. Ці збурення справляють зворотну дію
на основі струменя біля сопла, сприяють встановлен-
ню автоматичного режиму. Механізм випромінювання
звуку збуреннями може бути різним залежно від кон-
струкції випромінювача. Гідродинамічний кавітатор
встановлюється вертикально, виходом догори.
Діаметр вихідної секції Д2 більший від вхідного Д1,

тобто Д2 > Д1. Співвідношення тиску Р1 на вході випро-

мінювача та тиску Р2 на виході регулюється вентилем

7. Апарат має три технологічні резервуари: для сиро-
вини (ріпакової олії) 15, для дизельного пального 11,
для готової продукції (біодизельного палива) 16. У
нагнітальну магістраль вмонтовані ежектор з регулю-
вальним краном 13 та гідродинамічний кавітатор.
Ежектор з регулювальним краном встановлений у
магістраль перед входом 17 в кавітатор 8, а вхід 17 у
кавітатор 8 з’єднаний магістраллю через бай-пасну
(обхідну) систему  19 з живильним насосом 3. Вихід 18
кавітатора під’єднано трубопроводом 20 до резервуа-
ра готової продукції 16, отвір виходу 20 за внутрішнім
діаметром більший від входу 17. Бай-пасна система 19
під час роботи апарата  регулює робочий тиск у кавіта-
торі 8. Змішувач-дозатор 13 ежекторного типу слу-
жить для насичення дизельного палива ріпаковою
олією, а гідродинамічний кавітатор 8 для інтенсивного
диспергування дизпалива з олією. Магістраль (а) слу-
жить для подачі олії з резервуара 15, магістраль (б) –
для подачі дизельного палива з резервуара 11, магіст-
раль (в) – для виходу готової продукції в технологічний
бак. Апарат працює так. З увімкненим приводним
електродвигуном 1, через муфту 2, насос 3 всмоктує
олію із зовнішнього джерела в магістраль (а) до від-
критого крану 4 та потрапляє у всмоктувальну магіст-
раль гідронасоса 3. У цей час кран 5 повинен бути від-
критим, а крани 7, 10, 12 – закриті. Після регулювання
краном 12 ежектором з регулювальним краном 13
подачі олії з резервуара 15 відкриваємо кран 12 і кра-
ном 5 регулюємо спочатку робочий тиск у нагнітальній
магістралі, який контролюється манометром 9.
Дизпаливо під тиском проходить по нагнітальній
магістралі та потрапляє у кавітатор 8, де відбувається
інтенсивне насичення та диспергування дизпалива
ріпаковою олією. З виходу 18, кавітатора, гідродина-
мічно активна суміш по магістралі подається у техно-
логічний бак 16.

Рис. 1 – Принципова схема енергоощадного апарата для отри-
мання біодизельного палива

Рис. 2 – Схема гідродинамічного кавітатора
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Після насичення дизпалива олією крани 10, 12
закриваємо, а установку вимикаємо. Установка апро-
бована в умовах агровиробництва [5], отримані
результати наведені у таблиці 1. Технічні характери-
стики: продуктивність – 300 л/г; використовувана
потужність – 2,0 кВт, 380 В; габаритні розміри
–1200x800x800 мм; маса – 35 кг. Витрати електро-
енергії на 20-30 % нижчі ніж в інших установках та апа-
ратах механічної дії.

Висновки. Малогабаритний енергоощадний апа-
рат для отримання біодизельного палива в умовах
агровиробництва включає живильний насос, гідроди-
намічний кавітатор, ежектор з регулювальним краном,
контрольно-вимірювальну апаратуру та з’єднувальну
арматуру, технологічні баки. Нагнітальна магістраль
містить струменевий ежектор з регулювальним кра-
ном та гідродинамічний кавітатор, який являє собою
моноблок і складається із секцій. Діаметр вихідної сек-
ції більший від вхідної і співвідношення тиску на вході
кавітатора та тиску на виході регулюється вентилем, а
вхідний штуцер кавітатора з’єднано магістраллю
через бай-пасну систему з насосом. Через вихідний
штуцер моноблок трубопроводом з’єднано з резер-
вуаром продукції. Розроблений енергоощадний апа-
рат для отримання біодизельного палива, дає змогу
спростити технологію процесу отримання біодизель-
ного палива, знизити на 20-30% витрату електроенер-
гії, отримати в умовах агровиробництва біодизельне
паливо, яке за своїми експлуатаційними характери-
стиками не поступається дизельному паливу нафтово-
го походження, збільшуючи водночас тривалість його
зберігання без погіршення споживчих властивостей.
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Аннотация. Разработан гидродинамический
аппарат для производства биодизельного топлива.
Он позволяет упростить технологию процесса получе-
ния биодизельного топлива, снизить на 20-30% рас-
ход электроэнергии, получать в условиях агропроиз-
водства биодизельное топливо, по своим эксплуата-
ционным характеристикам не уступающее дизельно-
му топливу нефтяного происхождения, увеличивая
при этом продолжительность его хранения без ухуд-
шения потребительских свойств.

Summary. A hydrodynamic apparatus for the produc-
tion of biodiesel fuel has been developed. It makes it pos-
sible to simplify the technology of the process of obtain-
ing it, to reduce the consumption of electricity by 20-30
%, to obtain biodiesel fuel in agricultural production con-
ditions, which, by its operational characteristics, is not
inferior to diesel fuel of petroleum origin, while increasing
the duration of its storage without deteriorating consumer
properties.

Стаття надійшла до редакції 19 березня 2019 р.

Таблиця 1 – Властивості біодизельного палива та дизельного
палива нафтового походження

Вид палива

Показники

Цетанове
число

Кінематична
в’язкість при

t=20°C, Ст

Температур
а спалаху,

°C

Густина.
при t=20°C,

кг/м3

Біодизельне
паливо 41 7,9 51 845

Дизельне пали-
во нафтового
походження

50 6,0 40 860

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

Вплив стимуляторів росту та біофунгіцидів на
архітектонік у різних морфобіотипів соняшника

УДК 631.15:65.011.4

У статті наведені результати формування структури елементів архітектоніки рослин гібридів соняшника із
застосуванням біофунгіцидів і стимуляторів росту.

Під впливом біопрепаратів спостерігалась суттєва перетрансформація довжини стебла рослин, кількості
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Вступ. Соняшник є найпоширенішою в Україні
олійною культурою, бо 98 % всієї рослинної олії вироб-
ляється саме із соняшника. Всупереч застереженням
багатьох фахівців, безпрецедентне за темпами і обся-
гами розширення посівних площ соняшника не супро-
воджувалось падінням урожайності [1] і станом на
2018 маркетинговий рік посівні площі соняшника
перевалили позначку в 6 млн/га. 

Вкрай важливим є той факт, що зазначена динамі-
ка супроводжується й постійним зростанням серед-
ньої врожайності соняшника. Якщо на початку 21-го
століття зазначений показник не перевищував 10 ц/га,
то вже за 15 років він зріс удвічі. Порівняно з валовим
збором соняшника у 1995 році, період з 2013 по 2015
рік характеризувався його зростанням у 7 разів.
Минулий рік став рекордним в Україні з урожаю олій-
них культур. Загалом у 2018 році вітчизняні аграрії, за
даними асоціації «Укроліяпром», зібрали понад 21 млн
тонн олійних культур, перевершивши попередній
рекорд 2016 року, який становив 19 млн тонн. Проти
2017 року врожай соняшника зріс на 16%. Зростанню
його виробництва сприяло збільшення у 2018 році
посівних площ порівняно з минулим роком на 1,7 %.
Однак головною складовою рекорду стала висока вро-
жайність культури, яка сягнула в середньому 2,3 т/га [2].

Отже, очевидним сьогодні є безпрецедентний ріст
об’ємів виробництва культури, за яким Україна безза-
перечно лідирує в Європі, а в окремі агросезони три-
має й загальносвітову першість. До того ж, цей процес
триває і надалі. 

На цей час ступінь інтенсифікації вітчизняних техно-
логій вирощування соняшника досяг надзвичайно
високого рівня. На тлі істотних виробничих результатів
більшість сільгосптоваровиробників ладні «не поміча-
ти» комплексу екологічних, господарських, соціальних
проблем, який супроводжує цей процес інтенсифіка-
ції. Через це будь-яке намагання якось «біологізувати»
процес виробництва соняшника, як на нас, є актуаль-
ним не лише в науковому контексті, а й повинно
схвально сприйматися практиками.

Аналіз досліджень і публікацій. Отримання гіб-
ридів із максимальною врожайністю насіння утворює
вектор розвитку сучасної селекції соняшника.
Селекція на врожайність – це насамперед селекція на
створення добре розвиненої рослини з високою фото-
синтетичною активністю, вільною від хвороб, зі здатні-
стю формувати максимальні врожаї за різних умов
зовнішнього середовища.   

Архітектоніка рослини Helianthus annuus (корінь,
стебло, листя, корзинка) суттєво різняться та їхня екс-
пресія залежить від генотипу сорту і факторів зов-
нішнього середовища. Розмір та кількість листя визна-
чають його загальну площу, доступну для фотосинте-
тичної асиміляції. Площа листя залежить від його
позиції і форми в поперечному перерізі, стадії розвит-
ку рослин і генотипу, а швидкість фотосинтезу соняш-
ника залежить від віку листя та його положення на
стеблі. Швидкість фотосинтезу вниз по вертикальній
осі рослини істотно залежить від кута, під яким листя
розташоване відносно горизонтальної площини.

Біопрепарати, змінюючи умови життєдіяльності
рослин, залежно від генотипу сприяють формуванню
різної, висоти рослин, ярусного розташування листя,

освітленості листової поверхня, а також розташування
кошика відносно осі стебла. Згідно з дослідженнями
вчених [3,4], обробка насіннєвого матеріалу соняшни-
ка біологічними стимуляторами ростових  процесів
призводить у подальшому до певних морфологічних
змін листової пластини рослин. Це стосується, перш
за все, співвідношення довжини та ширини першої і
другої пари справжніх листків. Оброблені такими пре-
паратами листки соняшника мали тенденцію до змін із
видовжених вузьких до більш скорочених і широких.
Такі морфологічні зміни завжди свідчать про зростан-
ня стійкості рослин до несприятливих факторів зов-
нішнього середовища завдяки зростанню вмісту хло-
рофілу в листках.     

Польовими дослідженнями вчених [5,6] встановле-
но, що обробіток насіння соняшнику перед сівбою біо-
логічними стимуляторами ростових процесів призво-
дить до збільшення середньої маси однієї рослини в
період цвітіння на 14,4 – 16,5 %, збільшувалася загаль-
на висота рослин і площа поверхні асиміляції. 

Вчені [7-9] вивчали мінливість і тип успадкування
основних показників архітектоніки соняшника. Їхні
результати суттєво відрізняються, що можна пояснити
використанням різних генотипів у різних дослідженнях
і в змінній експресії ознак у різних умовах вирощуван-
ня.

Мета дослідження. Дослідити, який вплив обу-
мовлюють біопрепарати та стимулятори росту на архі-
тектоніку гібридів соняшника.

Методика досліджень. Польові дослідження з
вивчення впливу стимуляторів росту і біологічних фун-
гіцидів на архітектоніку рослин соняшника були прове-
дені в умовах дослідного поля ДВНЗ «Херсонський
державний аграрний університет» впродовж 2016-
2018 рр. Польовий трифакторний дослід було закла-
дено методом розщеплених блоків. Агротехніка виро-
щування гібридів соняшника загальноприйнята для
умов Південного Степу за винятком досліджуваних
факторів.

Схема досліду передбачала вивчення таких факто-
рів: фактор А – гібриди соняшника компанії
«Лімагрейн» (Тунка, LG 5580); фактор В – біологічні
фунгіциди (Фітоспорин, Фітохелп, Фітоцид Р), та сти-
мулятори росту (Агростимулін, Гарт Супер); фактор С
– строки  внесення препаратів (фази розвитку культу-
ри). Обробку насіння проводили згідно зі схемою
дослідів – за добу перед висівом, позакореневий
обробіток рослин – у фазі бутонізації (9-10 пар
справжніх листків).

Результати дослідження. Аналіз показників архі-
тектоніки рослин соняшника передбачає визначення
впливу густоти стояння рослин на одиниці площі. Ряд
вчених вважають, що загущення рослин спричиняє
ріст стебла і воно витягується, проте, деякі дослідники
констатують за таких умов зростання конкуренції між
рослинами, яка істотно пригнічує ріст стебла [10-12]. 

Дані польових досліджень з довжини стебла залеж-
но від біологічних фунгіцидів і стимуляторів росту
наведено в таблиці 1. 

У наших дослідженнях застосування біофунгіцидів у
фазі бутонізації призводить до стійкого скорочення
стебла (у середньому на 3-6 см), а комбінація біофун-
гіцид + стимулятор, навпаки, сприяла зростанню



26

№ 2 (111) червень 2019 р.

довжини стебла на 2-5 см. Така не зовсім зрозуміла
закономірність все ж легко пояснюється тим, що на
варіантах з чистими біофунгіцидами діяв лише фактор
загущення, який призводив до скорочення стебла, а за
комбінації біофунгіцид + стимулятор проявилась дія
останнього, що призвело до видовження стебла рос-
лин. 

Ця доволі незвичайна тенденція чітко простежу-
ється на графічному зображенні ( рис. 1).

Коливання довжини стебла, хоч і не дуже великі,
але різниця є істотною і доведена математично.

Розташування листя ярусами на стеблах рослин є
генетично детермінованою ознакою, але може зміню-
ватись за різних умов вирощування. 

Аналіз листків рослин соняшника проводили за
трьома ярусами:

1) нижній ярус 0-50 см;
2) середній 50-100 см;
3) верхній 100-150 см;
У кожному ярусі підраховували кількість листків

окремо і визначали їх питому кількість. Вагомий

результат наведених розрахунків – це закономірне
зростання кількості листків верхнього ярусу із застосу-
ванням біопрепаратів. Візьмімо, у гібрида Тунка кіль-
кість листків нижнього ярусу зменшилася з 10 до 8, а у
верхнього – зросла з 12 до 13. Така ж закономірність
спостерігалась і в гібрида  LG 5580, у якого у верхнь-
ому ярусі кількість листя зросла з 11 до 13, а у нижнь-
ому зменшилась з 11 до 8 листків. Особливістю серед-
нього ярусу за всіх випадків була доволі стабільною
кількість листків у гібрида Тунка 6-7, а в гібрида LG
5580 – 7-8.

Наявна перетрансформація листя має позитивне
значення, бо площа листової поверхні, яка забезпече-
на безпосереднім контактом із сонячною інсоляцією,
має однозначно позитивний ефект. Якщо прийняти за
100 % усю площу асиміляційної поверхні у фазі цвітін-
ня, то розташування листків у верхньому і середньому
ярусах у відсотках до загального значення наведено у
табл. 2.

Представлені дані свідчать про те, що ситуаціє не є
радикальною, але вона має місце і представляє пев-
ний інтерес.

Зміна характеру розташування листя по довжині
стебла залежала від адекватних змін освітленості.
Освітленість вимірювали люксметром за трьома яру-
сами листя: нижній – 40 см від поверхні ґрунту; серед-
ній –75 см від поверхні; верхній – 130 см (25-35 см від
кошиків соняшника). Ці спостереження проводили у
фазі формування насіння. Для визначення освітлено-
сті використовували портативний люксметр німецько-
го виробництва LX -1108, через 10 діб виміри повтори-
ли, дані результатів спостережень наведено у табл. 3.

Освітленість нижнього ярусу є найнижчою, серед-
ній має вищу освітленість у 1,5-2,0 рази, а верхній
порівняно з середнім ярусом, ще вищу на 35-40 %.
Різниця між даними вимірювань у першу і другу дати
обумовлена лише впливом погодних умов (8 серпня
погода була похмурою), а не дією біопрепаратів, істот-
ність яких математично не доведена.

У верхньому активному ярусі застосування біопре-
паратів дещо зменшувало рівень освітленості листя,
хоча за умов ясного сонячного дня ці зменшення були
не суттєвими відповідно до зменшення рівня освітле-
ності.

Поняття про об’ємну масу посіву зустрічається у
науковій літературі як показник, який характеризує

Рис. 1 – Залежність довжини стебла гібридів соняшника із
застосуванням біопрепаратів, (середнє за 2016-2018 рр.)

Таблиця 1 – Довжина стебла гібриду Тунка залежно від
біопрепаратів у фазі повної стиглості, см 

(2016 – 2018 рр.)

Біопрепарати Фаза 
застосування 2016 р. 2017 р. 2018 р. середнє за

роками

Контроль 
(без препаратів) - 158 160 164 161

Фітоспорин
насіння 157 158 159 158

бутонізація 156 157 157 157

Фіто Хелп
насіння 157 158 154 156

бутонізація 156 157 155 156

Фітоцид Р
насіння 154 155 157 155

бутонізація 154 154 158 155

Фітоспорин / Гарт
Супер

насіння 157 161 167 162

бутонізація 158 164 168 163

Фітоспорин /
Агростимулін

насіння 158 165 169 164

бутонізація 158 168 170 166

Фітоцид Р / Гарт
Супер

насіння 158 163 167 166

бутонізація 160 165 169 165

Фітоцид Р /
Агростимулін

насіння 159 164 170 164

бутонізація 160 166 171 166

НІР05, см
А 1,1 1,3 1,8 -

В 1,3 1,1 1,2 -

АВ 1,6 1,5 2,0 -

Таблиця 2 – Питома вага листя верхнього і середньо-
го ярусів залежно від застосування біопрепаратів

(середнє за 2016-2018 рр.) %

Ярус
листя

Тунка LG 5580

К
он

тр
ол

ь

Ф
іт

оц
и

д
 Р

Ф
іт

оц
и

д
Р/

А
гр

ос
ти

м
ул

ін

К
он

тр
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ь

Ф
іт

оц
и

д
 Р

Ф
іт

оц
и

д
Р/

А
гр

ос
ти

м
ул

ін

1* 2* 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Верхній 12 66,8 13 68,4 13 65,0 11 61,1 12 60,0 13 62,0

Середній 6 33,2 6 31,6 7 35,0 7 38,9 8 40,0 8 38,0

1* – кількість листків у ярусі, шт. 
2 *- % від загальної кількості зеленого листя
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масу зерна, яка міститься у 1м3 посіву [13]. Вперше
розраховано об’ємну масу посіву тритікале, яка стано-
вила 0,75 кг/м3 посіву.

У нашому досліді вплив біопрепаратів простежу-
вався практично на всіх показниках архітектоніки рос-
лин (табл. 4).

Об’єм посіву безпосередньо залежить від довжини
стебла, а тому і коливання цього показника адекватні
коливанням довжини стебла. Наприклад, у гібрида
Тунка максимальний об’єм посіву становив 1,66 м *
1000 = 16600 м3 , у той час як мінімальною ця величина
була 15500 м3, що на 7,1 % менше.

Отже, сам показник об’ємної маси посіву, як
результат відношення урожаю сухої біомаси до об’єму
посіву, був вищим у разі максимального урожаю біо-
маси і мінімального об’єму посіву. Але такого співвід-
ношення не спостерігалась у жодному варіанті. Тому,
максимального значення об’ємна маса посіву досяга-

ла із застосуванням біофунгіцидів у чистому вигляді.
Якщо до біофунгіцидів додавали стимулятор, зроста-
ла довжина стебла, а разом з нею і об’єм посіву, що
обумовлювало зменшення показника об’ємної маси.
Якщо порівняти строки використання біопрепаратів,
то знову: застосування біофунгіцидів у чистому вигля-
ді саме у пізній строк (у фазі бутонізації) сприяло зро-
станню об’ємної маси посіву, але якщо препарати вно-
сили у комбінації, то рівень об’ємної маси залишався
майже беззмінним.

Порівняння гібридів соняшника, з точки зору об’єм-
ної маси посівів, представлено графічним зображен-
ням зміни цього показника за варіантами досліду на
рис. 2.

За цим показником в усіх випадках перевагу мав
гібрид LG 5580, який у середньому мав об’ємну масу
0,551 кг/м3, тоді як у Тунки вона була на рівні 0,528
кг/м3, або на 4,4% менше. Отже, препарати призвели
до зміни показників архітектоніки посіву. 

Висновки. На підставі наведених досліджень сто-
совно показників архітектоніки посівів можна зробити
такі висновки:

1. Довжина стебла під впливом біопрепаратів змі-
нюється за гіперболічною закономірністю з мінімумом
у варіантах з біофунгіцидами без стимуляторів. Як у
контролі, так і у варіантах із стимулятором стебло

Таблиця 3 – Освітленість різних ярусів листя 
соняшника залежно від застосування біопрепаратів,

тис. люкс

Варіанти дослі-
ду (А)

Фази засто-
сування (В)

29.07.2018 р. 08.08.2018 р.
ярус листя

ни
ж

ні
й

се
ре

д
ні

й

ве
рх

ні
й

ни
ж

ні
й

се
ре

д
ні

й

ве
рх

ні
й

Контроль ( без
препаратів) 8,2 13,6 18,4 5,9 11,8 14,9

Фітоспрорин
насіння 8,0 14,7 18,0 5,6 11,9 14,6

бутонізація 7,5 13,0 18,2 6,0 11,4 14,2

Фітоцид Р 
насіння 8,5 15,1 17,9 6,1 12,3 14,5

бутонізація 8,0 15,0 18,5 5,9 12,5 14,2

Фітоспорин
/Агростимулін

насіння 8,1 14,5 18,0 5,7 11,7 14,4

бутонізація 7,9 14,0 17,7 5,5 11,9 14,0

Фітоцид Р/агро-
стимулін

насіння 8,0 14,6 17,8 5,6 11,8 13,9

бутонізація 7,5 13,2 17,7 5,5 11,4 13,8

НІР05 тис.люкс А 0,9 - - 0,5 - -

НІР05 тис.люкс В 0,4 - - 0,4 - -

АВ 1,0 - - 0,8 - -

Рис. 2 – Порівняльна характеристика гібридів соняшника за
об’ємною масою посіву, (середні за 2016-2018 рр.)

Таблиця 4 – Залежність об’ємної маси посіву соняшника від застосування біопрепаратів 
(середні за 2016 - 2018 рр.)

Варіанти досліду Фази засто-
сування

Тунка LG 5580

довжина
стебла м

об’єм посіву
тис.м3/га

урожай сухої
біомаси

кг/га
об’ємна маса
посіву кг/м3

довжина
стебла м

об’єм посіву
тис.м3/га

урожай сухої
біомаси

кг/га
об’ємна маса
посіву кг/м3

Контроль без
препаратів 1,61 16,1 8170 0,507 1,59 15,9 8480 0,533

Фітоспорин
1* 1,58 15,8 8370 0,529 1,56 15,6 8640 0,554

2* 1,57 15,7 8530 0,543 1,55 15,5 8790 0,567

Фіто Хелп
1 1,57 15,7 8280 0,527 1,56 15,6 8610 0,552

2 1,55 15,5 8430 0,543 1,55 15,5 8670 0,559

Фітоцид Р
1 1,55 15,5 8430 0,544 1,56 15,6 8600 0,551

2 1,55 15,5 8410 0,543 1,54 15,4 8650 0,562

Фітоспорин
/Агростимулін

1 1,64 16,4 8620 0,526 1,61 16,1 8800 0,547

2 1,66 16,6 8750 0,527 1,62 16,2 8940 0,552

Фітоцид Р
/Агростиму

лін

1 1,64 16,4 8500 0,518 1,61 16,1 8740 0,543

2 1,66 16,6 8620 0,518 1,63 16,3 8890 0,545

1* - обробка насіння ; 
2* - обробка у фазі бутонізації
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соняшника обох гібридів було на 6-10 см довшим.
2. Під впливом біопрепаратів спостерігається

певна перетрансформація листя: нижній ярус втрачає
2-3 листки, а верхній формує на таку ж кількість більше
листків з доволі стабільною кількістю листків у серед-
ньому ярусі.

3. Перетрансформація листків за ярусами суттєво
не вплинула на освітленість листя, яка у верхньому
(найактивнішому) ярусі становила 17,7 -18,5 тис. люкс
у сонячну та 13,8-14,9 тис. люкс у похмуру погоду.
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Аннотация. В статье приведены результаты фор-
мирования структуры элементов архитектоники
растений гибридов подсолнечника при применении
биофунгицидов и стимуляторов роста.

Под влиянием биопрепаратов наблюдалась пол-
ная перетрансформация длины стебля растений,
количества листьев за ярусами, стеблестоя и характе-
ра солнечной инсоляции, что повлияло на фотосинте-
тическую деятельность растений, а в конечном итоге
на формирование архитектоники гибридов подсол-
нечника.

Summary. The article presents the results of the for-
mation of the structure of elements of the architectonics
of plants of sunflower hybrids while applying biofungi-
cides and growth promoters.

Under the influence of biopreparations, a complete
over-transformation of the length of the plant stem, the
number of leaves per tiers, stems and the nature of solar
insolation was observed, which affected the photosyn-
thetic activity of the plants, and eventually resulted in the
formation of the architectonics of sunflower hybrids.
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Smar t  Farming,  дигіталізація та дуальне навчання
в сільському господарстві  Німеччини

У статті описано досвід упровадження «розумного землеробства», дигіталізації сільського господарства та
організації дуальної освіти на базі вищої школи Ангхальт (Hochschule Anhalt) в Німеччині, яким поділилися
німецькі спеціалісти з групою українських фахівців у ході фахово-інформаційної поїздки до Німеччини під деві-
зом "Smart Farming і дигіталізація в сільському господарстві". 

Під час візиту було оглянуто технічні засоби та прилади, які використовуються на підприємствах сільського
господарства, розглянуто основні підходи до побудов карт завдання на основі проведення агрохімічного аналізу ґрунту.

На підприємствах показали як можна економити значні кошти завдяки запровадженню цифрового земле-
робства. У вищій школі Ангхальт (Hochschule Anhalt) було продемонстровано та представлено основні принци-
пи та ідеологію дуальної освіти в сільському господарстві Німеччини.

Ключові слова: Німеччина, вища школа Ангхальт (Hochschule Anhalt), дуальне навчання, Smart Farming, дигі-
талізація, машина для внесення добрив, GPS-навігації, точне землеробство.
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Виклад основного матеріалу. У ході фахово-
інформаційної поїздки під девізом "Smart Farming і
дигіталізація в сільському господарстві" до Німеччини
в період з 05 по 10 листопада 2018 року, організованої
проектом "Німецько-український аграрний демонст-
раційний та навчальний центр" (АДНЦ), група спеціалі-
стів з України (рис. 1) відвідала ряд підприємств та
навчальний заклад, де члени групи ознайомилися з
досвідом точного землеробства, аграрного менедж-
менту, цифрового сільського господарства та дуаль-
ної освіти.

Насамперед слід пояснити значення термінів вжи-
тих у цій статті.

«Smart Farming» перекладається з англійської
«розумне землеробство», але слово «SMART» висту-
пає також як мнемонічна абревіатура, компоненти якої
є критеріями постановки завдань, наприклад у про-
ектному управлінні, менеджменті та персональному
розвитку. Вона утворена зі слів specific, measurable,
attainable, relevant, time-bound – конкретний, вимірю-
ваний, досяжний, доцільний, обмежений у часі. 

«Дигіталізація», або «диджіталізація» від англій-
ського «digitalization» – переведення інформації в циф-
рову форму. Українські відповідники у цьому значенні
– оцифровування, цифровізація. Отже все це означає,
що сільське господарство з паперового господарю-
вання переходить у цифрове.

«Дуальна освіта» означає, що у підготовці молодих
спеціалістів беруть участь одразу два заклади –
навчальний (вищий або коледж) та виробничий, тобто
підприємство.  

На підприємстві Хельге Бекурса, котре відвідала
українська група, протягом десяти років впровад-
жують точне землеробство. Багаторічний досвід ком-
панії показує, що на 1500 га можна зекономити близь-
ко 40 тис євро в рік, але це не межа. Власником було
продемонстровано ряд технічних засобів та приладів,
які використовуються на підприємстві (рис. 2).
Основний підхід полягає в побудові карт завдання на
основі проведення агрохімічного аналізу ґрунту.
Метою цих заходів є забезпечення оптимальних умов
розвитку сільськогосподарських рослин для подаль-
шого отримання максимального прибутку від їхнього
вирощування. Хельге Бекурс розповів, що навесні або
після збирання урожаю зернових чи технічних культур
він аналізує вміст базових поживних речовин у ґрунті.
Після отриманих результатів господарство визначає,

де на ділянках потрібно вносити додаткову кількість
добрив, а де, навпаки, – меншу. 

Хельге Бекурс тривалий час користується програм-
ними продуктами фірми «AGRICON». Електронні карти
розкидання добрив використовують для внесення
вапна, фосфору, калію, і магнезії. Диференційованим
внесенням добрив на загальній площі, відповідно до
потреб конкретних ділянок ґрунтів, вкладені кошти
швидко окупаються. На ділянках з низьким запасом
поживних речовин чи там, де показники кислотності
значні, внесення добрив підвищує урожайність куль-
тур, а зони з достатнім забезпеченням поживних речо-
вин дають змогу економити певну кількість добрив
завдяки зменшенню норми внесення. Це достатньо
відомий для українських агропідприємств підхід. Він
дає змогу отримувати електронні карти-завдання для
диференційованого внесення добрив. Провівши агро-
хімічне дослідження поля, отримується інформація
про зони з однаковим вмістом органічної речовини та
іншими показниками.

Також була відвідана вища школа Ангхальт
(Hochschule Anhalt), у стінах якої учасників групи озна-
йомили зі специфікою навчання фахівців аграрної
галузі (рис. 3). Було продемонстровано та представ-
лено основні  принципи та ідеологію дуальної освіти в
Німеччині. Під цією системою мається на увазі практи-
ка навчання, коли у підготовці молодих спеціалістів
беруть участь одразу два заклади – навчальний та
виробничий. 

Навчальний процес організований так, що спочатку
у ВНЗ або коледжі студент отримує базові теоретичні
знання, а потім іде здобувати практичні знання на під-
приємство, яке заздалегідь уклало з навчальним

Рис. 1 – Українська делегація в Німеччині

Рис.  2 – Машина для внесення добрив

Рис. 3 – Ознайомлювальна нарада в стінах вищої школи
Ангхальт (Hochschule Anhalt)
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закладом угоду про співпрацю, і виконує там роботу,
пов'язану з обраною спеціалізацією. Праця студента
оплачується. 

Щоб вступити на дуальну систему освіти, випуск-
ники шкіл звертаються до місцевих відомств із праці чи
встановлюють контакти з підприємством. Відбором
учнів займаються підприємці. Зарахування учнів відбу-
вається після екзамену та спеціального тестування,
вивчення атестата та бесіди з психологом.  

Навчальний заклад тісно співпрацює з DLG-
Feldtage, закладаючи дослідні ділянки для освоєння
практичних навичок та подальших проведень Днів
Поля DLG. Групі показали демонстраційні ділянки з
посівами озимого ріпака та пшениці (рис. 4.) 

Під час перебування в Німеччині колектив фахівців
відвідав компанію  «Agrosat». Компанія займається
побудовою цифрових карт та ортофотопланів.
Ортофотоплан може бути отриманий різними спосо-
бами: цифровою обробкою космічних знімків, аеро-
знімків, а також знімків, одержаних безпілотниками
(дронами). Технологія цифрової орторектифікаціі
аерокосмічних знімків передбачає виконання зйомки з
перекриттям, геодезичне прив'язування знімків до
наземних контрольних точок, побудова цифрової
моделі рельєфу, виконання орторектифікаціі і форму-
вання остаточного продукту – ортофотоплану у вигля-
ді цифрової мозаїки ортотрансформованних знімків.
Усім цим і займається компанія «Agrosat» в Німеччині і
це було продемонстровано наочно (рис. 5).

Наступне сільськогосподарське підприємство –
«Neu-Seeland Agrar» GmbH, познайомило відвідувачів
із технікою, яка використовується під час упроваджен-
ня точного землеробства (рис. 6). Фахівці господарст-
ва ознайомили гостей з паралельним водінням та
рекомендували зосередитися на відпрацюванні руху
по полю. 

Упровадження GPS-навігації для точного руху між-

ряддями або технологічними коліями забезпечує міні-
мум витоптування рослин. Тільки уникненням пере-
криттів і пропусків завдяки паралельному водінню
можна заощадити 5-10 % витрат. Було рекомендовано
перейти до посекційного вимкнення обприскувачів
або купити машини з такою можливістю, або пере-
обладнати наявні. Починати диференційоване внесен-
ня саме з засобів захисту рослин (ЗЗР) фахівці радять,
по-перше, тому, що пестициди досить дорогі, відпо-
відно, економічний ефект від посекційного вимкнення
буде вищим, ніж від економії насіння або добрив
завдяки точному землеробству.

Економічний ефект від переобладнання обприску-
вачів залежить від ширини штанги і форми поля. З
шириною захвату обприскувача 36 м на полях складної
форми економія може досягати 23 %, а після пере-
обладнання сівалки під індивідуальне вимикання сош-
ників – усього 2-3 %. 

Впровадження точного землеробства передбачає
контроль операцій диференційованої сівби і внесення
добрив, тобто вміння механізаторів користуватися
автопілотами, навігаторами, їздити по паралельних

Рис. 4 – Демонстраційні посіви

Рис. 5 – Побудова цифрових карт спеціалістами

Рис. 7 – Компанія «POTTINGER»

Рис. 6 –  Техніка, яка використовується для точного 
землеробства



31

№ 2 (111) червень 2019 р.

лініях тощо. Крім цього, потрібна велика кількість
інформації, зокрема, цифрова модель рельєфу, істо-
рична карта продуктивності будь-якого поля на основі
супутникових даних. Проте ефективність від цих захо-
дів не така висока, як від вимикання секцій і форсунок
на обприскувачах. До того ж, якщо паралельне водіння
і навігація по GPS не відпрацьовані, ця ефективність
може бути зведена нанівець.

Компанія «POTTINGER» (рис. 7) дала можливість
побачити виробництво своїх сівалок з нуля та переко-
нала нас в якості та надійності цих агрегатів, експорт
яких в Україну займає 30 % від усього виробництва.

Сільськогосподарський кооператив у місті
Лангенхурсдорфі та компанія «Agrarset» ознайомили
групу з автоматизацією та впровадженням новітніх
технологій у тваринництві, зокрема в утриманні вели-
кої рогатої худоби (ВРХ). Перш за все годівля тварин
повинна бути здоровою, привабливою, ефективною,
керованою. У формуванні кормових раціонів для годів-
лі корів важливо проаналізувати наявність основних
кормів у господарстві, урожайність кормових культур,
структуру сівозміни, систему машин, які використо-
вують у рослинництві. Заготовлені основні корми (рис.
8) – силос і сінаж, використовуються рівномірно про-
тягом року. Кормовий раціон для корів повинен бути
"здоровим", адже активність процесу жуйки у корів
залежить від розмірів часток кормів, чим більші за роз-
міром частки кормів, тим нижча кислотність у рубці
корів, що впливає на ефективність процесів травлення
у шлунково-кишковому тракті. 

Усі корови в господарствах "прочіповані" і всі їхні
"настрої та бажання" контролюються на моніторах
комп’ютерів господарств, а саме: поведінка під час
споживання корму, відпочинку і руху, агресивність,
апатія, тривале лежання (рис. 9).

Молода компанія «Yara Digital Farming», яка входить
до світового гіганта «Yara» розповіла та презентувала
амбіційні плани компанії та рішення щодо живлення
рослин і точного землеробства, що дозволяють фер-

мерам покращити врожайність та підвищити якість
продукції, одночасно зменшуючи вплив на навколиш-
нє середовище, показали нові програми для цифрово-
го сільського господарства та розповіли про нюанси в
роботі з ними (рис. 10).

Висновки. Для прискорення інтеграції України в

європейське суспільство доцільно паралельно з роз-
витком власного виробництва та науки залучати
досвід Німеччини у сільськогосподарському вироб-
ництві та системі освіти.

Аннотация. В статье описан опыт внедрения
«умного земледелия», дигитализации сельского
хозяйства и организации дуального образования на
базе высшей школы Ангхальт (Hochschule Anhalt) в
Германии, которым поделились немецкие специали-
сты с группой украинских представителей в ходе про-
фессионально-информационной поездки в Германию
под девизом "Smart Farming и дигитализация в сель-
ском хозяйстве".

Во время визита были осмотрены технические
средства и приборы, используемые на предприятиях
сельского хозяйства, рассмотрены основные подхо-
ды к составлению карт заданий на основе проведения
агрохимического анализа почвы.

На предприятиях показали, как можно экономить
значительные средства благодаря внедрению цифро-
вого земледелия.

В высшей школе Ангхальт (Hochschule Anhalt) было
продемонстрировано и представлены основные
принципы и идеологию дуального образования в
сельском хозяйстве Германии.

Summary. The article describes the experience of
introducing "smart farming ", digitization of agriculture
and organization of dual education on the basis of the
Hochschule Anhalt high school in Germany, which was
shared by German specialists with a group of Ukrainian
specialists during a professional- informational trip to
Germany under the motto "Smart Farming and
Digitization in agriculture".

During the visit, the technical facilities and devices
used in agricultural enterprises were examined, the main
approaches to the construction of task maps were con-
sidered on the basis of agro-chemical analysis of the soil.

The enterprises showed how it is possible to save con-
siderable money due to the introduction of digital agricul-
ture.

The Hochschule Anhalt High School demonstrated and
presented the basic principles and ideology of dual education
in agriculture in Germany.

Рис. 8 – Заготівля кормів

Рис. 9 –  Утримання ВРХ

Рис. 10 – Ознайомлювальна нарада в «Yara Digital Farming»

Стаття надійшла до редакції 11 квітня 2019 р.
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Вступ. У світовому виробництві рослинних олій
соєва олія займає провідне місце. Її застосовують у
рафінованому вигляді в їжу. Соєва олія широко вико-
ристовується в харчовій промисловості. З її викори-
станням у промислових масштабах виробляють масу
різних харчових продуктів, включаючи салати, марга-
рин, хліб, майонез, немолочні вершки для кави та
закуски. Висока температура початку димоутворення
соєвої олії дозволяє використовувати її для смаження.

Основна частина. Механічна переробка сої є аль-
тернативою екстракційним заводам, насамперед
малих і середніх потужностей.

Традиційний спосіб переробки соєвих бобів поля-
гає в промиванні олії з підготовлених бобів хімічним
розчинником, найчастіше гексаном. Ця технологія
включає цілий ряд ризиків (безпека, інвестиції тощо).
Через складність вимог до виробничого процесу вико-
ристання такої технології вигідне для потужності 
200 000 тонн соєвих бобів в рік. Найскладнішим у
всьому процесі екстракції є робота з гексаном, тому
що мова йде про вибухову речовину, яка дуже випаро-
вується, тому необхідно забезпечити безпеку роботи з
цим розчинником.

Оскільки гексан – дуже отруйна речовина, його
необхідно видалити з олії і макухи, а це енергоємний
процес, який вимагає великої кількості пари, щоб зни-
зити вміст цього небажаного компонента до допусти-
мих меж.А механічна переробка сої не потребує вико-
ристовувати гексану. Цим способом рослинну олію
отримують без використання розчинників, а тільки
шнековими пресами та екструдерами. Пресування з
екструзією може бути альтернативою хімічній екстрак-
ції олії. Механічна переробка полягає в екструзії вимо-
лочених, випадково невимолочених соєвих бобів і
частковому вичавлюванню олії в шнековому пресі
олійних культур. Весь процес відбувається без вико-
ристання будь-яких хімічних розчинників, це означає,
що не потрібно вимагати особливих заходів безпеки,
пов'язаних з вибуховим середовищем. Завдяки ком-
пактним розмірам окремих машин вся технологія
невимоглива з точки зору площі забудови, що знижує
її вартість.

Зважаючи на доступність екструдерів і пресів різ-
них потужностей, можна скласти лінію потужністю від 
2000 тонн до 400 000 тонн сої на рік (рис. 1). Такі
потужності повністю відповідають сучасному тренду
місцевої переробки сільськогосподарських товарів
для виробництва корму і продуктів. Продуктом меха-
нічної екстрак-
ції є сира рос-
линна олія і
макуха без
з а л и ш к о в о г о
вмісту хімічних
розчинників.

Олія, отри-
мана таким
с п о с о б о м ,
містить менше
фосфоліпідів,
що полегшує
процес рафінування, а вміст фосфоліпідів у макусі від-
повідно збільшується, що безперечно є вигіднішим
для використання її як корму. Пресування з екструзією
поєднує користь екструзії і пресування. У процесі екс-
трузії руйнується клітинна структура, видаляються
антипоживні речовини, желатинізується крохмаль і
сирі боби нагріваються. Це призводить до підвищення
виходу олії у подальшому процесі пресування і до під-
вищення засвоюваності макухи.

Змінивши параметри процесу, можна вплинути на
швидкість розчинності білків у травному тракті сіль-
ськогосподарських тварин. Підвищенням теплового
впливу можна досягти захисного ефекту білків під
впливом організмів рубця жуйних тварин, що впливає
на збільшення можливості використовувати білки. А
нижчий тепловий вплив у процесі механічної екстракції
поліпшує засвоюваність білків, що дуже корисно для
полігастричних тварин (свиней, птахів, риби). 

Оскільки впродовж механічної екстракції не відбу-
вається ідеального виділення рослинної олії з насіння,
макуха на відміну від екстрагованого шроту містить
більше олії, зазвичай 6-8 %, що означає вищий вміст
енергії, який перетвориться в ході обміну речовин,
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Технологія переробки сої  
від фірми «Farmet» (Чехія)
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У статті наведено технологію переробки соєвих бобів без гексану від фірми «Farmet» (Чехія). Механічна пере-
робка полягає в екструзії вимолочених, випадково невимолочених соєвих бобів і частковому вичавлюванні олії
в шнековому пресі олійних культур. Весь процес відбувається без використання будь-яких хімічних розчинників,
це означає, що не потрібно вимагати особливих заходів безпеки, пов'язаних з вибуховим середовищем.
Завдяки компактним розмірам окремих машин вся технологія невимоглива з точки зору площі забудови, що
знижує її вартість. Невід'ємною частиною технологій «Farmet» є система розумного управління і візуалізації всіх
виробничих процесів Farmet Intelligent Control (FIC). Технологія одноразового пресування з екструзією – ком-
плексне рішення переробки олійного насіння пресуванням.
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Рис. 1 – Лінія пресування сої від компанії
Farmet 
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порівняно з екстрагованим шротом. Олія у макусі
зв’язана з клітинами і не є вільною, що збільшує її
засвоєння, насамперед у жуйних тварин. Зв’язана олія
також підвищує механічну стійкість гранул під час
виробництва гранульованих кормових сумішей з маку-
хи.

З урахуванням інших кормових цінностей необхідно
вважати макуху не  просто звичайною заміною екстра-
гованому шроту, а іншим продуктом з кращими вла-
стивостями з багатьох точок зору, тому відповідно і з
вищою ринковою вартістю.

Технологія переробки олійного насіння методом
пресування базується на багаторічному досвіді роботи
компанії «Farmet» у цій галузі. Із завданням редукуван-
ня антинутрієнтів, які містяться в сої, а також з підви-
щенням вмісту байпас-протеїнів (для максимального
використання енергії корму), екструдери фірми справ-
ляються відмінно. Використання екструдера як облад-
нання для попередньої термічної і механічної обробки
матеріалу є вельми перспективним. Преси легко
вичавлюють з підготовленого таким методом матеріа-
лу максимальну кількість олії.

Невід'ємною частиною технологій фірми «Farmet» є
система розумного керування і візуалізації всіх вироб-
ничих процесів – Farmet Intelligent Control (FIC). 

Технологія одноразового пресування з екструзією
– комплексне рішення переробки олійного насіння
пресуванням. Це технологічне обладнання пропону-
ється в діапазоні продуктивності від 6 до 600 т насіння
на добу. У стандартному варіанті електропроводка
розрахована на під’єднання до електромережі, що від-
повідає специфікації ЄС, але її можна адаптувати і до
вимог локальних ринків (США, Канада ...).

Початковою точкою технології є проміжний бункер,
у якому знаходиться запас насіння на декілька годин
роботи пресувального цеху. Там, де є небезпека, що
температура насіння може знизитися нижче 15° C (у
зимовий час), спеціалісти фірми «Farmet» рекомен-
дують доукомплектувати технологію температурною
стабілізацією насіння. Насіння з проміжного бункера
безперервно надходить в екструдер. Цей транспорт-
ний шлях краще обладнати пристроєм очищення
насіння.

Також можна доповнити технологію на вході вагами
безперервного зважування або рушильно-віяльним
обладнанням. Перед входом в екструдер насіння
краще подрібнити у дробарці. Таке пошкодження
структури полегшить його проходження через екстру-
дер.

Екструдований матеріал доставляється транспор-
тером у прес. Транспортер має відкриту конструкцію,
щоб була можливість відводу пари, яка виникає на
виході з екструдера. Там спостерігається дуже інтен-
сивне випаровування, тому спеціалістами фірми про-
понується локальна витяжка пари на виході екструде-
ра, яка вирішує цю проблему.

Підготовлене насіння поступово стискається у шне-
ковому пресі і вичавлена олія витікає через щілини
кошика. В олії містяться фізичні домішки (осад), тому
вона потребує сепарації і фільтрації.

Компанія «Farmet» пропонує також додаткове
(необов'язкове) обладнання, яке задовольняє всі
потреби виробництва. До технології пропонується

широкий вибір завантажувальних воронок (бункерів),
транспортерів, резервуарів, пристроїв для поперед-
ньої обробки насіння, а також для перекачування,
фільтрації, рафінування та зберігання олії. Однак най-
кращим рішенням є постачання комплектної техноло-
гічної лінії «під ключ», що задовольняє технічні та еко-
номічні вимоги замовника та автоматизацію всього
процесу.

У 2017 році компанія АТ «Farmet a.s.» реалізувала
для замовника Gamota JR s.r.o. у Словаччині техноло-
гію переробки олійного насіння за допомогою екстру-
зії і пресування. Технологія здатна переробити 65 000
тон соєвих бобів за рік. Завдяки системі багатоступе-
невої рекуперації енергії технологія здатна заощадити
багато енергії. Протягом процесу пресування з екс-
трузією виділяється чимала кількість тепла у формі
відпрацьованої пари на виході з екструдера і тепло з
шнекового преса. Завдяки комплексній багатоступе-
невій системі рекуперації енергій можна рекуперувати
до 40 кВт.год / т, що дозволяє підвищити енергозбе-
реження всього процесу. Саме завдяки системі реку-
перації енергії процес механічної екстракції порівняно
з хімічною екстракцією менш енергоємний, різниця
може складати навіть 150 кВт.год / т. Низька енер-
гоємність процесу і можливість переробки локально
вирощеної сої забезпечує зниження вугільного залиш-
ку у продукції кормів на основі соєвої макухи.

Висновок. Технологія пресування сої з екструзією
має потенціал стати на рівні з екстракцією важливим
джерелом рослинної олії і макухи. Перевага технології
насамперед для місцевої переробки сої в малих і
середніх потужностях до 400 000 т сої в рік. Значною
вигодою місцевої переробки є можливість контролю
якості від насіння на вході до кінцевого продукту.
Технологія також готова переробляти продукти з сер-
тифікатами Organic і Clean Label.
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Аннотация. В статье приведена технология пере-
работки соевых бобов без гексана от фирмы «Farmet»
(Чехия). Механическая переработка заключается в
экструзии обрушенных, случайно необрушенных
соевых бобов и частичном отжиме масла в шнековом
прессе масличных культур. Весь процесс происходит
без использования каких-либо химических раствори-
телей, это значит, что не нужно требовать особых мер
безопасности, связанных с взрывной средой.
Благодаря компактным размерам отдельных машин
вся технология нетребовательна с точки зрения пло-
щади застройки, что снижает ее стоимость.
Неотъемлемой частью технологий «Farmet» является
система умного управления и визуализации всех про-
изводственных процессов Farmet Intelligent Control
(FIC). Технология однократного прессования с экстру-
зией – комплексное решение переработки масличных
семян прессованием.
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Summary. The article presents the technology of pro-
cessing soybeans without hexane from the company
“Farmet” (Czech Republic). Mechanical processing con-
sists in the extrusion of collapsed, accidentally undis-
turbed soybeans and partial pressing of the oil in a screw
press of oilseeds. The whole process takes place without
the use of any chemical solvents, which means that it is
not necessary to require special security measures asso-
ciated with the explosive environment. Due to the com-

pact size of individual machines, all technology is unde-
manding in terms of built-up area, reducing its cost. An
integral part of “Farmet” technology is the system of intel-
ligent control and visualization of all production process-
es Farmet Intelligent Control (FIC). The technology of sin-
gle pressing with extrusion is a complete solution for the
processing of oilseeds by pressing.

Стаття надійшла до редакції 10 травня 2019 р.

Сільськогосподарська техніка на виставці
«АгроВесна 2019» 

«Зернові  технології»,  «Agro Animal  Show» 
та «Овочі.  Фрукти.  Логістика».

УДК 631.3:061

У статті наведена інформація про сільськогосподарську техніку на виставці «АгроВесна 2019», яка вже вдру-
ге об’єднує в себе такі виставки: «Зернові технології», «Agro Animal Show» та «Овочі. Фрукти. Логістика». Ця
подія тривала з 19 по 21 лютого цього року в Міжнародному виставковому центрі в Києві. Організатор виставки
– ТОВ «Київський міжнародний контрактовий ярмарок». Дуже насичена бізнес-програма виставок включала
понад 30 бізнес-заходів: конференції, семінари, практикуми. Тематика ділової програми включала насінництво,
нішеві сільськогосподарські культури, альтернативну енергетику, біоенергетичну технологію, кролівництво та
іншу актуальну тематику. Понад 18000 відвідувачів оглянули 570 експозицій з України та інших 23 країн-учасниць.

Ключові слова: Сільськогосподарська техніка, Міжнародні виставки, «АгроВесна 2019», «Зернові техноло-
гії», «Agro Animal Show», «Овочі. Фрукти. Логістика».
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Вступ. Цього року у м. Києві з 19 по 21 лютого біль-
ше 18 тисяч аграріїв з усієї України та ще з 35 країн
розпочали новий агросезон з відвідування  міжнарод-
них виставок «Зернові технології», «Agro Animal Show»
та «Фрукти. Овочі. Логістика», які проводяться
вдев’яте і вже вдруге під назвою «АгроВесна» та сим-
волізують початок нового аграрного сезону. У відкрит-
ті виставки взяли участь та виступили: заступник
Міністра аграрної політики та продовольства України
Шеремета В.В. (рис. 1), Надзвичайні і Повноважні Посли
Німеччини, Голландії, Великобританії, Данії в Україні.

Основна частина. 
Технічні та технологічні рішення для тваринництва
На вітчизняному ринку будівельних конструкцій,

технічних засобів та обладнання для сільського госпо-
дарства все більшого поширення набувають каркасні
споруди, які можуть бути використані в тваринництві
для утримання тварин. Наприклад, вітчизняна компа-
нія «Оптима Бізнес груп» пропонує збірно-розбірні
каркасні споруди арочного типу завширшки 9, 12, 15 і
18 метрів за ціною 2 тис. грн/м2. Схожі конструкційні
рішення будівель пропонують також інші фірми, а
саме: «Агродар», «Ecos Group», «Брацлав»,
«ПівденьАнгарБуд», «Корпорація Промстан»,
«Надійний ангар», «Оскар Метал». Фірми «УкрЭкотек» і
«Combiboard» (Голландія) представили в інформацій-
них матеріалах професійні теплогідроізоляційні піно-
поліуретанові системи та будівельні матеріали і профі-
лі з полівінілхлориду. 

ТОВ «Фрайт» представлено широкий спектр облад-
нання для утримання великої рогатої худоби.
Вітчизняна фірма «Kraft» експонувала оригінальні кон-
струкційні рішення виробів з пластику, зокрема буди-
ночки для утримання телят. 

Фірмою «GEA» (Німеччина) вперше був представ-
лений доїльний робот для корів (рис. 2).

Відомою в Європі фірмою «DeLaval» (Швеція) впер-
ше представлені вдосконалений доїльний робот «VMS
V 300» і новий автоматизований підгортач кормів наРис. 1 – Заступник Міністра аграрної політики та продовольства

України Шеремета В.В.
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кормовому столі «OptiDuo» (рис.3).

Сучасні матеріали
для влаштування підло-
ги боксів для відпочин-
ку корів пропонують віт-
чизняна фірма
«EvaLine» і такі відомі
європейські фірми як
«Bioret agri» (Франція),
«Kraiburg» (Німеччина). 

Широкий спектр
обладнання для ско-
тарства, яке забезпе-
чує комфортні умови
утримання худоби, екс-
понований такою відомою в Європі фірмою як
«Braeuer» (Австрія). Оригінальне обладнання фірми
для утримання корів, а саме удосконалені хедлоки
(шийні фіксатори) до кормового стола, здобули
визнання на провідній виставці з тваринництва «Euro
Tier-2018». Обладнання удостоєне срібної медалі
виставки. Завдяки запропонованим хедлокам ство-
рюється високий рівень комфорту для тварин, вільне,
наближене до природного, споживання кормів, забез-
печується більший
радіус доступу до
кормів на кормово-
му столі та безпечні
умови їх утримання.

Заслуговує на
увагу вперше пред-
ставлена на вистав-
ці ТОВ «Асат-
Україна» система
охолодження повіт-
ря «Port-A-Cool 48»
(рис. 4).

В експозиції
виставки досить
широко були пред-
ставлені технічні засоби для свинарства. Вперше іта-
лійська фірма «Evoteсk» експонувала оригінальний
станок для утримання свиноматки з приплодом (рис. 5).

Особливістю станка є те, що свиноматка перебуває
у боксі, розміщеному на рухомій платформі. У випадку,

коли свиноматка встає на кінцівки, платформа під нею
поступово піднімається вгору на висоту до 300 мм.
Коли ж свиноматка лягає і є небезпека придушування
поросят, платформа перебуває у піднятому положен-
ні. Далі платформа повертається на попередній
рівень. Завдяки такій конструкції станка забезпечу-
ється збереження поросят-сисунів від придушування
їх свиноматкою, вони перебувають у безпеці, крім того
для них створені комфортні умови для годівлі. 

Вперше на виставці була представ-
лена фірма «HIS Kunststofftechnik»
(Німеччина), яка спеціалізується на
розробці і виробництві технічних засо-
бів для створення мікроклімату в тва-
ринницьких приміщеннях. Розпо-
ділювач припливного повітря «UNI»
показаний на рис. 6. 

Це обладнання забезпечує безпе-
рервне розподілення повітря в тва-
ринницьких будівлях, його встановлю-
ють під дахом приміщення для спря-
мування свіжого повітря ззовні всере-
дину приміщення. Важливо, що з
використанням розподілювача при-
пливного повітря «UNI», завдяки вен-
тилятору всередині його вентиляцій-
ної шахти, є можливість поперемінно-
го застосування обладнання для рів-
номірної подачі припливного повітря в
приміщення, для вентиляції змішаного
типу та для рециркуляційної вентиля-
ції.

Особливо ефективність використання розподілю-
вача припливного повітря для вентиляції тваринниць-
ких приміщень підтверджується в регіонах з різкими
перепадами температури повітря.

На виставці в широкому асортименті представлене
ефективне обладнання для свинарства від провідних
фірм – «Hog Slat» (США), «Dacs», «DanBred», «Jyden»,
«Landmeco» (Данія), «Weda» (Німеччина), «Asserva»
(Франція), «Braeuer», «Schauer» (Австрія),
«Combiboard» тощо. Представлене обладнання й
окремих вітчизняних фірм, а саме ТОВ «ДБК

Рис. 5 – Cтанок для свиноматки з приплодом фірми «Evoteсk»

Рис. 3 – Автоматизований підгор-
тач кормів на кормовому столі

«OptiDuo»

Рис. 4 – Система охолодження повітря
«Port-A-Cool 48»

Рис. 6 –
Розподілювач
припливного
повітря «UNI»

фірми «HIS
Kunststofftechnik»

Рис. 2 – Доїльний робот фірми «GEA»
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Агроімпорт», ТОВ «ВКФ Агротех Консалт», ТОВ
«Фрайт» тощо.

Відповідно до Закону України «Про основні принци-
пи та вимоги до органічного виробництва, обігу та
маркування органічної продукції» (№ 2496-VIII від
10.07.2018 р.) заборонено утримання домашньої птиці
у клітках. Виходячи з цього, особливу увагу було нада-
но обладнанню для вільного, підлогового, каскадного
та верандного утримання птиці.

Широкий спектр обладнання для птахівництва
представили вітчизняні фірми ТОВ «Асат-Україна»,
ТОВ «Скіолд Україна», ТОВ «Саграт Агро»,
ТОВ «ЧК Альтернатива» та інші. Більшою різноманітні-
стю характеризується закордонне обладнання для
утримання та вирощування птиці від фірм «Hog Slat»
(США), «Poultec NV» (Бельгія), «Prullage Systeme», «Big
Dutchman» (Німеччина), «Evoteсk», «Facco» (Італія),
«Dacs», «Landmeco» (Данія) тощо.

Особливу увагу у відвідувачів виставки викликало
обладнання, яке вперше експонувалось, – карбоновий
обігрівач для птиці фірми «Inter Heat» (Корея), оснаще-
ний контролером термостата (рис. 7).

На експозиції Австрійської асоціації з вівчарства
були представлені інформаційні матеріали щодо пле-
мінних овець з Австрії, які відповідають високим стан-
дартам здоров’я і племінної якості. В Австрії функціо-
нує 4 тис. племінних господарств, де утримують 45
тис. племінних овець. Зараз найвищою продуктивні-
стю характеризуються вівці таких порід як Меринос,
Тирольська гірська, Юра. Відомий фахівець у галузі
вівчарства, власник вітчизняного фермерського гос-
подарства з розведення овець «Меринос-Захід»,
Огньов Д. В. активно співпрацює з австрійськими
партнерами, зокрема з представником Австрійської
асоціації з вівчарства Йозефом Штьоклом (рис. 8).  

На виставці було представлене племінне госпо-
дарство «Лісова Коза» –  одне з найбільших госпо-
дарств України, яке спеціалізується на розведенні та
реалізації племінного молодняка кіз Альпійської поро-
ди, французької селекції.

Вітчизняна фірма «Bee Star Techology» пропонує у
широкому асортименті професійне обладнання для
бджільництва: медогонки, автоматичну лінію для від-
качування меду, станок для розпечатування рамок,

воскотопку електричну, шнековий насос для перекачу-
вання меду тощо.

Технічні та технологічні рішення  для виробництва
кормів. 

ТОВ «Агротехніка» вперше експоновано самохід-
ний нарізувач-завантажувач

силосної маси «Taurus» виробництва фірми
«Gonella F.lli» (Італія), (рис. 9), причіп-перевантажувач
силосованої маси «Hawe Sum 4000» (Німеччина), 
(рис. 10). 

Самохідний нарізувач-завантажувач силосної маси
«Taurus» призначений для забору силосу з траншеї і
характеризується такими технічними даними: продук-
тивність 35-40 т/год.; висота забору 4,3-6,0 м; ширина

Рис. 7 – Карбоновий обігрівач для птиці фірми «Inter Heat»

Рис. 8 – Власник вітчизняного фермерського господарства з
розведення овець «Меринос-Захід» Огньов Д. В. (зліва) та

представник Австрійської асоціації з вівчарства Йозеф Штьокл
(справа)

Рис. 9 – Самохідний нарізувач-завантажувач силосної маси
«Taurus»

Рис. 10 – Причіп-перевантажувач силосованої маси 
«Hawe Sum 4000»
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забору 1,9 м; глибина забору 0,4 м; висота виванта-
ження 3,3 м. Причіп-перевантажувач силосованої
маси «Hawe Sum 4000» призначений для завантажен-
ня зеленої маси з кормозбирального комбайна в пол-
ьових умовах та перевантаження у великогабаритні
транспортні засоби для доставки кормових матеріалів
на ферми для силосування, сінажування тощо. Причіп-
перевантажувач характеризується такими технічними
даними: об’єм 40-47 м3, продуктивність (швидкість
перевантаження) 300 т/год.; висота вивантаження 4,7 м.

З інших машин для агропромислового комплексу
України заслуговує на особливу увагу універсальна
причіпна техніка «Organic Trucks» виробництва ТОВ
«Варіант Агро Буд». Нова причіпна техніка розроблена
власним конструкторським бюро підприємства.
Універсальні причепи – це велика вантажопідйомність,
маневреність, зручність доступу до вузлів та агрегатів,
гарантійне обслуговування та європейська якість. 

Засоби захисту рослин.
Компанія «БТУ-Центр» (рис. 11) представляла на

виставці ефективні біопрепарати для рослинництва як
для промислового сектора, так і для невеликих приса-
дибних ділянок, а також кормові добавки для тварин-
ництва.

Обладнання для переробки олійних культур.
Компанія «Farmet» (рис. 12) представляла на

виставці «Зернові технології 2019» обладнання для

переробки олійних культур і пропонувало такі техноло-
гії олійного пресування: холодне пресування; гаряче
пресування; комбіноване холодно-гаряче пресування;
попереднє опресування перед екстракцією. 

Будівництво комплексів під ключ. 
ТОВ «Вольф Систем» (рис. 13) експонувало облад-

нання для зберігання різних рідин, комплексів для
утримання тварин, птиці, розведення коней, пропону-
вало рішення для відпочинку та активного спорту.
«Вольф Систем» також займається вузькоспеціалізо-
ваним будівництвом приміщень для кіз, овець та кро-
ликів. 

Елементна база.
Елементну базу широко представляла компанія

«Бондіолі і Павезі» (рис. 14) та пропонувала відвідува-
чам виставки карданні передачі, розпилювачі до
обприскувачів, насосне обладнання, редуктори, еле-

менти сервоконтролю та іншу широку гаму запасних
частин.  

На Міжнародній виставці інноваційних рішень у
зерновому господарстві «Зернові технології 2019»
експозиція УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого (рис. 15), яка

була розміщена у першому павільйоні виставкового
корпусу, представила розробки інституту:

- інноваційний проект «Біоенергетичний конвеєр»;
- «Фахове тестування сільськогосподарської техніки»;
- «Науково-виробничий журнал «Техніка і технології

АПК».
Також на виставці реалізовувались посібники серії

«Сільськогосподарська техніка – XXI: моніторинг,

Рис. 12 – Експозиція компанії «Farmet»

Рис. 11 – Стенд компанії «БТУ-Центр»

Рис. 14 – Стенд компанії «Бондіолі і Павезі»

Рис. 13 – Експозиція ТОВ «Вольф Систем»
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випробування, прогнозування» та інші наукові видання
й рекомендації для аграріїв. Усім зацікавленим відвіду-
вачам експозиції були роздані інформаційні листки з
пропозиціями щодо співпраці за інноваційними про-
ектами та видами діяльності провідних підрозділів
інституту.

Наукові співробітники та спеціалісти установи
взяли участь у цілій низці бізнес-заходів, які відбулися
в рамках виставок.

Висновки. Огляд виставки «АгроВесна 2019» пока-
зав, що в процесі розвитку галузей тваринництва і
виробництва кормів в Україні відбувається наповнення
ринку сучасною технікою та обладнанням як вітчизня-
ного, так і закордонного виробництва.

Summary. The article provides information on agri-
cultural machinery at the AgroVesna 2019 exhibition,
which for the second time brings together such exhibi-
tions as Grain Technologies, Agro Animal Show and
Vegetables. Fruits. Logistics. " This event lasted from 19
to 21 February this year at the International Exhibition
Center in Kyiv. The exhibition organizer is Kyiv
International Contract Fair. A very rich business program
of exhibitions included more than 30 business events:
conferences, seminars, workshops. The topics of the
business program included seeding, niche crops, alter-
native energy, bioenergy technology, rabbit breeding and
other relevant topics. More than 18,000 visitors visited
570 expositions from Ukraine and other 23 countries.

Аннотация. В статье приведена информация о
сельскохозяйственной технике на выставке
«АгроВесна 2019», которая уже второй раз объеди-
няет в себе такие выставки: «Зерновые технологии»,
«Agro Animal Show» и «Овощи. Фрукты. Логистика ».
Это событие продолжалась с 19 по 21 февраля этого
года в Международном выставочном центре в Киеве.
Организатор выставки - ООО «Киевский международ-
ный контрактовый ярмарок». Очень насыщенная биз-
нес-программа выставок включала более 30 бизнес-
мероприятий: конференции, семинары, практикумы.
Тематика деловой программы включала семеновод-
ство, нишевые сельскохозяйственные культуры, аль-
тернативную энергетику, биоэнергетической техно-
логию, кролиководство и другую актуальную темати-
ку. Более 18000 посетителей осмотрели 570 экспози-
ций из Украины и других 23 стран-участниц.

Рис. 15 – Гості експозиції УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
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техніки на форумі  
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21-22 березня 2019 року у м. Львові в терміналах «Міжнародного аеропорту «Львів» ім. Д. Галицького» від-
булась X Міжнародна агропромислова виставка «АГРОПОРТ ЗАХІД ЛЬВІВ 2019», в рамках якої були проведені
чотири семінари, п’ять круглих столів та дві дискусійні панелі. На виставці експонувалась техніка для рослин-
ництва, тваринництва та автомобілі. У статті наведена інформація про вітчизняних виробників сільськогоспо-
дарської техніки, які взяли участь у виставці «АГРОПОРТ ЗАХІД ЛЬВІВ 2019».

Ключові слова: Міжнародна агропромислова виставка «АГРОПОРТ ЗАХІД ЛЬВІВ 2019», сільськогоспо-
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во, садівництво.
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Вступ. З 2018 року Міжнародний форум з розвитку
фермерства AGROPORT проходить в трьох містах та
охоплює індивідуальні інтереси західних, південних та
східних агровиробників. Місцем його проведення вже
традиційно є термінали, виставкові площі та аеро-
дромні перони аеропортів Львова, Херсона та
Харкова. Протягом 21-22 березня цього року вистав-

ка-форум відбувалася в терміналах «Міжнародного
аеропорту «Львів» ім. Д. Галицького». Організаторами
виставки виступали Департамент агропромислового
розвитку Львівської облдержадміністрації та Aviabrand
LLC. АГРОПОРТ Захід Львів 2019. Цей захід прово-
диться за підтримки Міністерства аграрної політики та
продовольства України та Львівської обласної держав-
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ної адміністрації. 
У роботі форуму взяли участь Прем’єр міністр

України В. Гройсман (рис. 1), в.о. Міністра аграрної
політики та продовольства України О. Трофімцева,
Голова Львівської ОДА Синютка та інші високопостав-
лені гості з Голландії, Польщі, Узбекистану,
Казахстану.

До участі в Агропорті у Львові було запрошено фер-
мерів та господарів зі Львівської, Волинської,
Рівенської, Тернопільської, Хмельницької, Івано-
Франківської, Закарпатської, Чернівецької областей, а
також з інших регіонів України.

Серед ключових тем – тваринництво, рослинницт-
во, вирощування органічної продукції, вирощування
ягід, овочівництво, садівництво, рибне господарство,
а також – діджиталізація сільського господарства. 

Особлива увага приділялася сталому розвитку
(SDG) сільських територій. Це охоплювало комплекс
питань та проблематики від диверсифікації економіки
на рівні громад до соціальної сфери та безпечності
харчових продуктів. Також у рамках програми вже
вдруге відбулося Українське Трипілля. Формат про-
екту передбачав демонстраційні покази в полях
Західної, Східної та Південної України, а перший етап
пройшов саме на Львівщині на третій день заходу.

Основна частина. Цього року у виставці взяли
участь більше п’ятнадцяти заводів виробників та
постачальників сільськогосподарської техніки з різних
регіонів України: ТОВ «Спецлісмаш», ТДВ «Львівський
фрезерних верстатів», ТОВ «Краснянське СП
Агромаш» та ТОВ «Агромаш-Калина», ТОВ «Велес
Агро». ТОВ «Оріхівсільмаш», СТ ВФ «Агрореммаш»,
ТОВ «Завод «Фадеєв Агро» та інші. Коротко зупини-
мось на експозиціях та стендах цих підприємств.

Експозиція ТОВ «Спецлісмаш» (рис. 2) була пред-
ставлена трьома групами машин: 

- машини для садіння саджанців та сівби насіння
лісових культур;

- машини для догляду за лісовими культурами;
- машини для заготівлі лісу, навантаження та колу-

ни.
Підприємством упроваджено у виробництво ряд

нових машин: культиватори причіпні ґрунтообробні
КПГ-2,1, культиватори лісові борозенні КЛБ-2,2Б,
колуни гідравлічні КГ-630, відвали бульдозерні універ-
сальні ВБУ-2,5. Машини та обладнання для лісового
господарства виробництва ТОВ «Спецлісмаш»
включені в Державний реєстр технічних засобів для

АПК України.
На виставковому майданчику відвідувачі форуму

могли побачити агрегат комбінований для передпосів-
ного обробітку ґрунту з шириною захвату 2 м моделі
ЛК-2 (рис. 3) виробництва ТДВ «Львівський завод
фрезерних верстатів». Конструкційне виконання та
компонування його робочих органів аналогічне добре
відомим комбінаторам ЛК-4 та ЛК-6, які продукує це
підприємство. Ґрунтообробна техніка підприємства
виготовляється та реалізується більше 15 років. 

Ґрунтообробна техніка ТОВ «Краснянське СП
Агромаш» представлена важкими і легкими дискови-
ми боронами різної ширини захвату, лущильниками,
комбінованими агрегатами, глибокорозпушувачами,
дискаторами та  зчіпками гідрофікованими.

На стенді підприємства (рис. 4) відвідувачі могли
ознайомитися з характеристиками борін дискових
важких причіпних серії БДВП, які комплектуються стій-
кими до зношення робочими органами (дисками) із
борвмісткої сталі, агрегатом смугового обробітку
ґрунту АСОГ-8, який застосовується для грунтообро-
бітку за технологією стрип-тіл, комплектом обладнан-
ня для внесення рідких мінеральних добрив і біоде-
структора стерні та іншою ґрунтообробною технікою.
На базі борони БДВП-4,2 розроблено нові зразки
борін БДВП-4,2-02 та БДВП-4,2-03.

Велику зацікавленість у відвідувачів та гостей
виставки викликав стенд ТОВ «Агромаш-Калина» 

Рис. 1 – Офіційне відкриття форуму «АГРОПОРТ ЗАХІД ЛЬВІВ
2019» Прем’єр міністром України В. Б. Гройсманом

Рис. 2 – Експозиція ТОВ «Спецлісмаш» (директор ТОВ
«Спецлісмаш» Назаренко В. І. та представник Львівської філії

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого Ценюх Я. О)

Рис. 3 – Агрегат комбінований для передпосівного обробітку
ґрунту ЛК-2 виробництва ТДВ «Львівський завод фрезерних

верстатів»
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(рис. 5). Це підприєм-
ство взяло курс на
розроблення і впро-
вадження у вироб-
ництво нових зразків
прогресивної сучасної
техніки, призначеної
для задоволення
сучасних агротехніч-
них вимог до обробіт-
ку ґрунту, зокрема,
компакт АКПК, культи-
ватор КПС
WILLHARVEST, культи-
ватор КПГД, дисковий
лущильник DEFT,
борона ротаційна
ANTOKS, глибокороз-
пушувач CULTER, коток рубальний CRUSH, культива-
тор MAKTILLER, посівний комплекс GALAXI, борона
пружинна БПШ, агрегат комбінований та інші.

На стенді підприємства ПАТ «Уманьферммаш»
можна було
ознайомитись
з новими кон-
струкціями тех-
нічних засобів
для аграрного
виробництва, а
саме лущиль-
ником ЛДВ-
2,4М, бороною
р о т а ц і й н о ю
БРР-6, культи-
ватором паро-
вим КПС-4М,
котком подріб-
нювачем рос-
лин КЗК-2,
зчіпкою гідрав-
лічною причіп-
ною СГП-15,
плугом оборотним навісним ПОН-6.

ТОВ «Велес Агро» представив сівалку зернову
механічну NІКА SZM 4 та плуг оборотний РОN 3-35, які
викликали інтерес у відвідувачів, зокрема фермерів.

ТОВ «Оріхівсільмаш» крім представленого на май-
данчику розкидача мінеральних добрив РМД 1000
«Урожай» (рис. 6) пропонувало відвідувачам виставки

маніпулятори гідравлічні МГС-1000, культиватори
передпосівні причіпні типу КПП різної ширини захвату,
культиватор пропасних культур КПК-5,6, борони
шлейфові моделі БШ, борони ротаційні БР, дискові
борони комбіновані серії «ХОРС», гідрофіковані боро-
ни з пружинним зубом, зернометачі, коток подрібню-
вач КП-6, очисник вороху універсальний ОВУ-2,5,
напівпричепи, причепи, завантажувачі та відвали.

Завод СТ ВФ «Агрореммаш» експонував культива-
тор суцільного обробітку КСО-1,9 та широкий спектр
дискових ґрунтообробних агрегатів серії АГД для трак-
торів різного класу потужності.

ТОВ «Завод
«Фадеєв Агро» пред-
ставив пневмовібро-
стіл для очистки і сор-
тування насіння різних
культур ПВСФ-3 (рис.
7), обладнаний елек-
тронним регулюванням
вентиляторів, які фор-
мують псевдозрідже-
ний шар та двокомпо-
нентний протруювач
ПСФ з автономними
системами подачі пре-
паратів.

Висновок. «АГРОПОРТ» – це один з найбільших
заходів аграрної галузі в Східній Європі, на якій можна
ознайомитись із обладнанням для вирощування пол-
ьових культур, овочівництва, садівництва, бджолярст-
ва, а також з інноваційними технологіями та досвідом
впровадження енергоощадних технологій у сільсько-
господарське виробництво.

Аннотация. 21-22 марта 2019 в г. Львове в терми-
налах «Международного аэропорта «Львов» им. Д.
Галицкого» состоялась X Международная агропро-
мышленная выставка «АГРОПОРТ ЗАПАД ЛЬВОВ
2019», в рамках которой проведены четыре семинара,
пять круглых столов и две дискуссионные панели. На
выставке экспонировалась техника для растениевод-
ства, животноводства и автомобили. В статье приве-
дена информация об отечественных производителях
сельскохозяйственной техники, принявших участие в
выставке «АГРОПОРТ ЗАПАД ЛЬВОВ 2019».

Summary. On March 21-22, 2019 in the city of Lviv in
terminals of the “D. Galytsky International Airport «Lviv»
the Xth International Agro-Industrial Exhibition "AGRO-
PORT WEST LVIV 2019" took place, in which four work-
shops, five round tables and two discussion panels were
held. The exhibition exhibited equipment for plant grow-
ing, animal husbandry and automobiles. The article gives
information on domestic agricultural machinery manufac-
turers who took part in the exhibition " AGROPORT WEST
LVIV 2019".

Рис. 4 – Експозиція ТОВ
«Краснянське СП Агромаш»

Рис. 5 – Експозиція ТОВ «Агромаш-Калина»

Рис. 6 – Розкидач мінеральних добрив РМД 1000 «Урожай»

Рис. 7 – Пневмовібростіл для очи-
стки і сортування насіння різних

культур ПВСФ-3

Стаття надійшла до редакції 9 квітня 2019 р.
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Вступ. За оцінками ООН, населення світу до 2050
року сягне 9 мільярдів чоловік [1].

Проблема доступу до головних ресурсів, таких як
їжа, чиста вода, свіже повітря, постане дуже гостро.
Крім того, зміни клімату, спричинені бурхливим
ростом промисловості та сільського господарства, не
будуть сприятливими для  господарській діяльності та
будуть вносити свої корективи у місця проживання
людини, впливати на кліматичну міграцію, формувати
харчовий кошик тощо. Зрозуміло, що населення, яке
стрімко збільшується, потребує все більшої кількості
їжі. Забезпечення продовольчої безпеки людства ціл-
ком залежить від сільського господарства, як головно-
го виробника, з одного боку, так і галузі, яка так чи
інакше є відповідальною за збереження таких природ-
них ресурсів як ґрунт, підземні води, біорозмаїття
живої природи.

Будь-який розвиток може відбуватися залученням
більшої кількості ресурсів або впровадженням нових
технологій та винаходів. Агропромисловий комплекс
вже давно має тенденцію до другого типу розвитку. На
відміну від інших галузей, він має свої особливості –
висока вразливість до природних факторів, залежність
від багаторічного досвіду спеціалістів, хибні рішення
впливають не тільки на короткострокові результати,
але можуть мати і багаторічні руйнівні наслідки.

Сучасне сільське господарства неможливе без
використання засобів захисту рослин (ЗЗР).
Проблема збільшення життєстійкості культурних рос-
лин стає все більш значущою – в останні роки шкідни-
ки та хвороби набирають стійкості до отрутохімікатів.
Мільйони тон найпотужніших пестицидів – хімічних
ЗЗР, щороку розпилюються над сільськогосподарсь-
кими угіддями для ефективного захисту рослин від
шкідливих комах, хвороб та бур’янів. 

За даними ООН, 45 відсотків [1] населення планети
живе у сільській місцевості – тут вони народжуються,
навчаються, працюють. Низькій рівень автоматизації
праці, соціального захисту, юридично-правової підт-

римки, висока залежність від погодних умов і змін клі-
мату, а в деяких країнах, поганий доступ до фінансових
інструментів робить цю верству населення найбільш
вразливою до людської недбалості, протиправних дій
та, як наслідок, виникнення загроз здоров’ю, немож-
ливості працювати у чистому довкіллі та отримувати
фінансовий прибуток від результатів своєї праці. 

Мета: розподілити сільських мешканців на групи
залежно від безпосереднього чи опосередкованого
впливу на них засобів захисту рослин. Поділ на номі-
нальні групи проводиться на базі аналізу фінансово-
економічних, територіальних, соціальних, вікових та
гендерних чинників. 

Основна частина. Хімічні речовини, які використо-
вуються для знищення тих чи інших видів шкідливих
організмів, називаються пестицидами. До пестицидів
також відносяться хімічні засоби стимулювання та
пригнічення  росту рослин, а також препарати для під-
сушування рослин та видалення листя (для механізації
робіт під час збирання сої, бавовни та багатьох інших).
До пестицидів відносять препарати для відлякування,
привернення та стерилізації комах [2].

Пестициди – це отрутохімікати, тому становлення
до цих хімічних речовин завжди особливе.
Міжнародний кодекс поведінки у сфері розподілу і
використання пестицидів [3], розроблений ФАО ООН,
визначає поводження упродовж усього їхнього життє-
вого циклу. Базуючись на цьому документі, кожна краї-
на регламентує поводження за власними потребами.
В Україні застосовується Закон України «Про пестици-
ди і агрохімікати» [4].

Станом на квітень 2019 року в Державному реєстрі
пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використан-
ня в Україні, зареєстровано  9332 препарати [5]. Як
зазначає голова Держпродспоживслужби Володимир
Лапа, в Україні річна потреба аграрного сектора в
пестицидах становить понад 100 тис. тон [6]. Ще за
часів СРСР  накопичено 8218,65 тон застарілих пести-
цидів [7].

© Петрів Л. 2019

Підвищення рівня обізнаності  щодо регламентів
безпечного повод ження із  засобами захисту 

рослин у с ільській місцевості

Стаття присвячена проблемі низького рівня усвідомлення населенням сільських територій України небез-
печного впливу засобів захисту рослин у разі порушеннях обігу на усіх етапах життєвого циклу останніх.
Наведені дані дозволяють розглянути проблему комплексно – необхідність застосування отрутохімікатів з одно-
го боку та уразливість населення у разі недотримання усіх регламентів – з іншого. Досліджено номінальні групи
сільського населення та наведено обґрунтування подібного розподілу. Зроблено аналіз для подальшого прове-
дення інформативних кампаній.

Ключові слова: підвищення рівня обізнаності, нелегальні пестициди, мешканці сільських територій, номі-
нальні групи, квазі-групи.

Петрів Л., (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)
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На 1 січня 2018 року чисельність наявного населен-
ня України у сільській місцевості – 13015,4 тис. осіб
(30,7 %) [8]. Кількість особистих селянських госпо-
дарств становить 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. [8]

Застосування пестицидів має певні ризики.
Обізнаність сільського населення щодо небезпечного
впливу пестицидів на організм людини в Україні – на
дуже низькому рівні. 

Пестициди можуть нести смертельну небезпеку як
для навколишнього середовища,  так і для людей у разі
недотримання регламентів обігу, таких як застосуван-
ня непридатних пестицидів, порушення регламентів
внесення, несправність техніки, порушення умов
транспортування та зберігання, нещасні випадки.

Ризики, які виникають через порушення правил
обігу пестицидів, регулюються відповідними закона-
ми, постановами та іншими нормативно-правовими
документами. Але недосконалість виконавчої систе-
ми, реформування відповідних агенцій та органів конт-
ролю призводить до порушень. Тому підвищення рівня
обізнаності людей у сільській місцевості буде мати
певні переваги у протидії розповсюдженню непридат-
них пестицидів, збереженні здоров’я населення, збе-
реженні біорозмаїття, земельних та водних ресурсів,
зменшенні фінансових ризиків та втрат врожаю. Для
визначення стратегій інформативної підтримки, збору
інформації, проведення тренінгів і т. п. населення сіль-
ських територій та працівників поділяють на номіналь-
ні групи.

Номінальні групи виділяються для вирішення як
наукових, так і практичних завдань. Великі номінальні
групи, виділені за соціально значимими ознаками
(стать, вік, професія тощо), називаються соціальними
категоріями. Їх виділяють для статистичного обліку
населення та вирішення великих соціально-економіч-
них проблем. 

Зважаючи на значну кількість населення, яка підпа-
дає під безпосередній чи опосередкований вплив дії
отрутохімікатів у той чи іншій спосіб, необхідно розді-
лити усіх мешканців за певними параметрами.
Наприклад, деякі групи особливо уразливі до отруєння
пестицидами – жінки, вагітні жінки, а також діти. Разом
вони утворюють відносно велику частку працівників
сільського господарства. За даними ФАО, жінки ста-
новлять 43 % [9] від усієї сільськогосподарської робо-
чої сили у всьому світі. До того ж вони входять до скла-
ду сімейних фермерських господарств, де їхня праця
залишається неоплачуваною або низькооплачуваною.
У середньому, по всьому світі від 20 % до 30 % [9] най-
маних працівників становлять жінки. Згідно з оцінкою,
понад дві третини (70 %) усіх працюючих дітей зайняті
в сільському господарстві [10]. Через те, що безліч
дітей, які не досягли працездатного віку, живуть на
фермах, ризик нещасних випадків і впливу пестицидів
на їхні організми відносно високий. Внаслідок змін клі-
мату відбувається так звана кліматична міграція. Вона
пов’язана зі змінами традиційних місць вирощування
культурних рослин. Під цю категорію підпадають міг-

ранти, сезонні і тимчасові працівники. Вони можуть
бути особливо уразливі до отруєння пестицидами
через складне фінансове становище, низький рівень
свідомості або впевненості в тому, що вони викори-
стовують небезпечні методи роботи.

Уразливі групи населення в Україні.
В Україні діє кілька соціальних факторів, які впли-

вають на визначення вразливих груп, які піддаються
найбільшій небезпеці під час роботи з пестицидами:

• недостатня фінансова забезпеченість найманих
сільськогосподарських працівників;

• незалученість сільськогосподарських працівників
в діяльність профспілок;

• недостатній рівень загальної освіти сільськогос-
подарських працівників;

• недостатній рівень інформованості про ризики
під час роботи з пестицидами сільськогосподарських
працівників;

• недоступність кваліфікованої і своєчасної медич-
ної допомоги для сільськогосподарських працівників;

• великий відсоток людей похилого віку, задіяних в
сільськогосподарських роботах;

• великий відсоток жінок, задіяних у сільськогоспо-
дарських роботах;

• великий відсоток дітей, залучених у сільськогос-
подарські роботи.

Наявність таких факторів дає можливість визначити
вразливі групи, які піддаються найбільшій небезпеці
під час роботі з пестицидами в Україні:

• сезонні (наймані) сільськогосподарські працівни-
ки;

• сезонні (наймані) сільськогосподарські працівни-
ки з мінімальним постійним доходом (бідні верстви
населення, мігранти);

• сезонні (наймані) сільськогосподарські працівни-
ки з незакінченою середньою освітою;

• сезонні (наймані) сільськогосподарські працівни-
ки в регіонах, віддалених від стаціонарних медичних
установ;

• літні люди (старші 60 років), задіяні в сільськогос-
подарських роботах;

• жінки (дітородного віку), задіяні в сільськогоспо-
дарських роботах;

• жінки (вагітні), задіяні в сільськогосподарських
роботах;

• жінки (1-й триместр вагітності), задіяні в сільсько-
господарських роботах. 

Особливо вразлива група через відсутність діагно-
стики вагітності на ранніх термінах і, як наслідок, від-
сутність захисту під час роботі з пестицидами:

• жінки (матері-годувальниці), задіяні в сільсько-
господарських роботах;

• діти, втягнуті в сільськогосподарські роботи;
• діти в утробі матері, немовлята та інші діти, неза-

діяні в сільськогосподарських роботах.
Сезонні (наймані) сільськогосподарські працівники

є найбільш вразливою групою під час роботи з пести-
цидами. Причини вразливості людей, які входять у
групу «Сезонні (наймані) сільськогосподарські праців-
ники»:

• немає офіційних контрактів з роботодавцем;
• низький рівень фінансової забезпеченості;
• низький рівень освіти;
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• низький рівень інформованості про правила
поводження з пестицидами;

• робота пов'язана зі складними погодними умова-
ми;

• робота пов'язана з побутовими незручностями
(необхідність приймати їжу під час роботи, відсутність
умов для душа і т. п.);

• значна частина (від 40 до 60 %) сезонних праців-
ників – жінки, включаючи вагітних. Це може бути обу-
мовлено тим, що 54 % населення – це жінки і тради-
ційним для України є залучення жінок під час сільсько-
господарських робіт.

Ці причини є характерними для України загалом.
Причина «низький рівень освіти» може бути виражена
в меншій мірі, ніж інші, оскільки отримання безкоштов-
ної вищої освіти в Україні існує для різних соціальних
верств населення. Також сезонні робітники є вразли-
вою групою і з законодавчої точки зору.

Категорії сільськогосподарських виробників.
В Україні сільськогосподарських виробників умов-

но можна розділити на 3 категорії:
• великі сільськогосподарські холдинги; 
• середні господарства;
• дрібні фермерські господарства.
Соціальна структура цих господарств наведена в

табл. 1.
Великі холдинги у більшості є власниками землі

або орендарями земель у населення. Використання
землі, сівозміна, обробіток землі, насіння і сільсько-
господарських культур ведеться планово, централізо-
вано з використанням сертифікованого продукту.
Застосування пестицидів здійснюється планово, під
повним контролем і відповідно до корпоративних
систем управління якістю та контролю, які передба-
чають повне дотримання всіх норм безпеки. Наймані
працівники працюють за трудовими договорами, від-
повідно до своїх посадових інструкцій. Для них прово-
дяться відповідні тренінги.

Середні господарства завжди є власниками землі
як підприємство або як об'єднання пайовиків землі. 

Виходячи з цього, середні господарства, залежно
від фінансово-економічних показників, виробляють
сільськогосподарський продукт двома методами –
самостійно або «на замовлення».

Перший метод означає, що господарство само-
стійно визначає за станом ринку на поточний момент
кон'юнктурні позиції. Культури вирощуються відповід-
но до принципу залучення найменших економічних
витрат, а також найсильнішого вичавлювання з землі
усіх можливих ресурсів. Це може мати на увазі таке:

• використання дешевих пестицидів (можуть мати
місце такі факти як використання контрафактних або
фальсифікованих пестицидів);

• порушення технологій;
• порушення регламентів щодо сівозміни (як наслі-

док, внесення величезної кількості добрив);
• залучення некваліфікованих фахівців;
• використання некваліфікованих працівників без

укладення трудового контракту;
• економія на засобах для проведення спеціальних

тренінгів з техніки безпеки, зокрема щодо поводження
з пестицидами.

Другий метод – «на замовлення», коли господарст-

во вирощує на своїх площах культури для великих сіль-
ськогосподарських холдингів. Це означає, що холдинг
надає насіння, пестициди, технологічні регламенти.
По суті, господарства, надаючи свою землю, техніку
для обробки землі та своїх працівників, ніяк не впли-
вають на технологічні процеси, пов'язані з вирощуван-
ням культур.

Основна відмінність цих методів полягає в тому, що
вирощуючи культури для холдингів, контроль за
пестицидами, а саме якість та регламент застосуван-
ня, здійснюється безпосередньо холдингом згідно з
договірними зобов'язаннями.

Дрібні фермерські господарства завжди є власни-
ками землі. Сюди відносяться як дрібні виробники
сільськогосподарських культур, так і жителі сіл, які
реалізують надлишки виробленої для себе продукції.
Сільськогосподарські культури вирощуються для
подальшої реалізації оптовим закупникам або для
самостійної реалізації в торгових мережах,  на ринках.
Працівниками таких господарств є власники, їхні

Таблиця 1 – Соціальна структура фермерських 
господарств

№
п/п

Соціальні категорії 
працівників
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1. Сезонні (наймані) сільськогосподарські
працівники. так так так

2.
Сезонні (наймані) сільськогосподарські

працівники з мінімальним постійним
доходом (бідні верстви населення, міг-

ранти).
так/ні так так

3.
Сезонні (наймані) сільськогосподарські
працівники з незакінченою середньою

освітою.
ні ні/так так

4.
Сезонні (наймані) сільськогосподарські
працівники в регіонах, віддалених від

стаціонарних медичних установ.
ні так/ні так

5. Літні люди (старші 60 років), задіяні в
сільськогосподарських роботах. ні ні/так так

6. Жінки (дітородного віку), задіяні в сіль-
ськогосподарських роботах. так так так

7. Жінки (вагітні), задіяні в сільськогоспо-
дарських роботах. ні ні так

8.

Жінки (1-й триместр вагітності), задіяні в
сільськогосподарських роботах.

Особливо вразлива група через відсут-
ність діагностики вагітності на ранніх

термінах і, як наслідок, відсутність захи-
сту під час роботи з пестицидами.

так так так

9. Жінки (матері-годувальниці), задіяні в
сільськогосподарських роботах. так так так

10. Діти, втягнуті в сільськогосподарські
роботи. ні ні так

11.
Діти в утробі матері, немовлята й інші

діти, незадіяні в сільськогосподарських
роботах.

ні ні так
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родичі, підлітки і залучені сезонні працівники.
Контроль за обігом пестицидів здійснює власник.

Вимоги з техніки безпеки щодо поводження з пести-
цидами залежать від рівня інформованості кожного
окремого власника.

Висновки. Класифікація мешканців сільських
територій та працівників сільського господарства на
номінальні групи, уразливі до негативного впливу
засобів захисту рослин, дає змогу проводити опиту-
вання щодо умов виробничої діяльності, вирішення
проблем охорони здоров'я, освіти, соціального забез-
печення, дотримання соціальної справедливості в
реалізації кожною людиною свого права на працю.

Для роботи щодо захисту певних верств населення
від впливу ЗЗР, впровадження нових технології, про-
ведення інформативних заходів нормативні групи,
сформовані за певними ознаками, легко трансфор-
муються під певні потреби у реальні групи та квазі-
групи.  

Для проведення інформативної роботи необхідно
застосовувати окремий підхід до кожної з груп,
наприклад друкування зошитів для школярів з інфор-
мативним матеріалом на обкладинці, розміщення у
медичних закладах постерів, орієнтованих  на здо-
ров’я жінок та дітей, як категорію, яка найчастіше від-
відує ці установи. 

Інформування населення – дієвий засіб донести
проблеми, шляхи їх вирішення, профілактику недопу-
щення шкідливого впливу ЗЗР. Така практика націлена
на кінцеву та  найуразливішу ланку населення – най-
менш захищену як фінансово, так соціально і юридич-
но. До цього процесу можуть бути залучені будь-які
установи – державні, громадські або представники
бізнесу. 

Здорова нація починається зі здорових та освіче-
них громадян!
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Аннотация. Статья посвящена проблеме низкого
уровня осознания населением сельских территорий
Украины опасного воздействия средств защиты
растений в случае нарушениях обращения на всех
этапах жизненного цикла последних. Приведенные
данные позволяют рассмотреть проблему комплекс-
но - необходимость применения ядохимикатов с
одной стороны, и уязвимость населения в случае
несоблюдения всех регламентов - с другой.
Исследована номинальные группы сельского населе-
ния и приведено обоснование подобного распреде-
ления. Сделан анализ для дальнейшего проведения
информативных кампаний.

Summary. The article is devoted to the problem of the
low level of awareness of the population of rural areas of
Ukraine of the dangerous impact of plant protection prod-
ucts in case of violation of the treatment at all stages of
the life cycle of the latter. The given data allow us to con-
sider the problem complex - the need for pesticides on
the one hand and the vulnerability of the population in
case of non-compliance with all regulations - on the
other. The nominal groups of the rural population have
been investigated and the justification of such a distribu-
tion is presented. An analysis is carried out for further
informative campaigns.

Стаття надійшла до редакції 25 квітня 2019 р.
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Рубльов Владислав
Іванович народився
02.05.1939 р. у м.
Душанбе (Таджицька
РСР). Закінчив школу зі
срібною медаллю у 1956
р., а Таджицький сіль-
ськогосподарський інсти-
тут (м. Душанбе) із черво-
ним дипломом у 1961 р.
За направленням працю-
вав завідувачем майстер-
ні Центрального експери-
ментального господарст-
ва Таджицького науково-
дослідного інституту сіль-
ського господарства (Гісарський район, Таджицька
РСР). Інститут був багатопрофільний, бо був заснова-
ний на базі науково-дослідних інститутів бавовни,
садівництва та виноградарства, тваринництва, богар-
ного землеробства та економіки. Їхні землі треба було
обробляти різноманітною технікою. Спеціальних
машин для експлуатації в умовах континентальних
сухих субтропіків не було, отже їх треба було створю-
вати і постійно удосконалювати. Площа для зрошення
складала біля 10 тис. га., богарного землеробства –
біля 5 тис. га. Робота на землі в цій зоні виконувалася
протягом усього року.

Агресивність ґрунтів (сіроземів піщаних та  глини-
стих) зумовлювала швидкий абразивний знос робочих
органів плугів, важких дискових борін і сівалок.
Підвищення зносостійкості деталей ґрунтообробної
техніки було основою майбутньої кандидатської
дисертації Рубльова В. І. "Исследование износостой-
кости чугунов как материала подшипников скольже-
ния сельскохозяйственных машин (при их изготовле-
нии и ремонте)".

Поступивши в аспірантуру у Таджицький НДІ сіль-
ського господарства в 1964 році, Владислав Іванович
займався роботою, яка охоплювала знання з метало-
знавства, експлуатації і ремонту сільськогосподарсь-
кої техніки. Для визначення оптимальної структури
чавунів він використовував методи стереометричної
металографії, електронної металографії, рентгено-
структурного аналізу.  Аспірантуру закінчив у 1967 р.
Кандидатську дисертацію захистив у спеціалізованій
вченій раді в Московському інституті інженерів сіль-
ського господарства в 1971 р. 

З 1967 по 1972 рік Владислав Іванович працював
асистентом кафедри технології металів Таджицького
сільськогосподарського інституту,  читав лекції з мета-
лургії, ливарного виробництва, обробки тиском, зва-
рювання і гальваніки, проводив заняття з механічної
обробки матеріалів. Як наслідок,  у процесі викладаць-
кої роботи Владислав Іванович добре вивчив машино-
будівництво і був готовий працювати у цій галузі на
заводі. За госпдоговірною тематикою з
Нурекгідробудом виконував роботу щодо підвищення
якості футеровок класифікаторів для промивання
піску, з якого робили конструкції найвищої греблі ГЕС
у світі. Для будівництва каналу Іртиш-Караганда виго-

товляв підшипники ковзання для екскаваторів на
Карагандинському металургійному комбінаті у м.
Темір-Тау.

Набраний досвід визначив працевлаштування
Рубльова В. І. на  Волзькому автозаводі легкових авто-
мобілів у м. Тольятті. Тут пригодилися знання, які він
отримав у процесі виконання кандидатської дисерта-
ції, виробничої і педагогічної роботи. З посади стар-
шого інженера лабораторії механічних випробувань
Управління лабораторних досліджень починав роботу
на заводі у серпні 1972 р. У травні 1973 р. закінчив роз-
роблення технології з підвищення зносостійкості роз-
подільчого вала, чим вирішив проблему 30 % відмов
двигунів. У тому ж 1973 році був переведений на поса-
ду начальника лабораторії, а наступного 1974 року був
призначений на посаду начальника дослідного відділу
СКБ роторно-поршневих двигунів Управління головно-
го конструктора АвтоВАЗа. Були вирішені задачі роз-
роблення технологій виготовлення статорів, ексцент-
рикових валів, ущільнювачів, підшипників роторно-
поршневих двигунів і виведений  їхній ресурс на 100
тисяч км пробігу.

Зустріч із Погорілим Л. В. у 1973 р. у Києві, який
щойно захистив докторську дисертацію, виявилась не
випадковою. У травні 1977 року Рубльов В. І  приїхав у
ВНІВМОТ і почав працювати начальником відділу оцін-
ки якості та надійності с.-г. техніки.  Постійні відряд-
ження впродовж 1977-1987 р. р. не давали зосереди-
тися на обробці накопчених матеріалів і написати док-
торську дисертацію, тому по конкурсу він перейшов на
посаду завідувача кафедри механізації та електрифі-
кації Білоцерківського СГІ (нині БНАУ).  

Докторську дисертацію на тему «Концепція і науко-
во-технічні основи забезпечення якості сільськогоспо-
дарської техніки при поставці (в умовах ринкової еко-
номіки)» захистив у 2001 р. (м. Київ, НАУ). 

У період з 2003 по 2015 рік поза конкурсом працю-
вав професором кафедри технічного сервісу та інже-
нерного менеджменту НАУ-НУБіП. Працював профе-
сором кафедри геодезії, картографії та землеустрою
БНАУ у 2017-2018 роках.

Виробнича і наукова діяльність Рубльова В. І. була
пов’язана з Нурекгідробудом (механічні кар'єри) у
Таджицькій РСР, будівництвом каналу Іртиш-
Караганда, Карагандинським  металургійним комбіна-
том у м. Темир-Тау, Карагандинської обл., ВНДІ мото-
циклетної промисловості у м. Серпухові, НДІ хімічних
технологій Литовської АН у м. Вільнюсі, ВНДІ техноло-
гій і машин для тваринництва у Білорусі, АвтоВАЗом
(упровадження нових технологій і матеріалів у вироб-
ництві легкових автомобілів) у м. Тольятті.

У здобутках Рубльова В. І. – розроблення та впро-
вадження нових методів, випробувальних стендів,
залу для виробничих ліній і тестування двигунів,
частин і машин для кормовиробництва і тваринництва,
розвиток та впровадження статистичних методів та
засобів контролю сільгосптехніки на заводах України
(Київгума, Лисичанський завод гумових виробів,
Новоград-Волинський завод сільгосптехніки,
Харківський завод тракторних двигунів).

Розроблені ювіляром методи статистичного при-

Рубльову Владиславу Івановичу -  80 років
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ймального контролю дали змогу зупинити постачання
дефектної техніки на агропідприємства України.
Розробляючи концепцію оптимізації забезпечення
якості сільськогосподарської техніки у постачанні на
матеріально-технічні підприємства України, викори-
стовував топографічні методи досліджень щодо
визначення відстаней між ними і постачальниками-
виробниками техніки. 

За час роботи Рубльов Владислав Іванович зареко-
мендував себе як добре відомий фахівець і науковий
діяч у галузі випробувань і контролю якості сільсько-
господарської техніки, удосконалення технологій її
виготовлення і технічного сервісу та підготовки фахів-
ців. Протягом 50 років він цілеспрямовано удоскона-
лював рівень своїх теоретичних знань і практичних
здібностей у вирішенні проблем зносостійкості,
довговічності, надійності і якості ґрунтообробної і
посівної техніки, доїльного обладнання, очистки моло-
ка, кормодробарок, автомобілів Волзького автозаводу
(м. Тольятті). Роботи захищені авторськими свідоцтва-
ми і патентами та викладені у 240 статтях, монографіях
і 14 навчальних посібниках, які використовуються у
підготовці фахівців донині. Розроблені програми

досліджень, підготовки фахівців і впровадження нових
технологічних рішень. 

Рубльов Владислав Іванович неодноразово наго-
роджувався відзнаками УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого,
медалями ВДНГ СРСР, УРСР, Виставкового Центру
України і "Знаком Пошани" Міністерства аграрної полі-
тики України від 12.11.2007 р. за №443-R.

Протягом останніх трьох років Владислав Іванович
є членом вченої ради Державної наукової установи
«Український науково-дослідний інститут прогнозу-
вання та випробування техніки і технологій для сіль-
ськогосподарського виробництва імені Леоніда
Погорілого» (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого), членом
редакційної колегії збірника наукових праць інституту
«Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробуван-
ня нової техніки і технологій для сільського госпо-
дарства України» та науково-виробничого журналу
«Техніка і технології АПК».

Колектив УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого щиро вітає
Владислава Івановича Рубльова з 80-річчям. Від усь-
ого серця бажаємо Вам, шановний Владиславе
Івановичу міцного здоров’я, довголіття, благополуччя,
невичерпної енергії та натхнення.

Барвінченко Віктор
Іванович народився 25
травня 1939 року в м.
Лебедині Сумської обла-
сті.

З а к і н ч и в ш и
Житомирський сільсько-
господарський інститут у
1962 році, Віктор
Іванович працював агро-
номом у колгоспі, а в
1967 році вступив до
аспірантури при
Інституті землеробства
УААН. З 1969 по 1973 рік
він працював молодшим
науковим співробітником відділу географічної мережі
дослідів з добривами цього ж інституту, а з 1973 року
старшим науковим співробітником – завідувачем
лабораторії агрохімії Чорторийського дослідного поля
ІЗ УААН.

У 1977 році Віктор Іванович за конкурсом перейшов
на посаду старшого наукового співробітника в Інститут
кормів УААН, де з 1989 року займав посаду провідного
наукового співробітника, а з 1994 року –  завідувача
лабораторії удобрення кормових культур.

3 1998 року він працював професором кафедри
землеробства, ґрунтознавства та агрохімії
Вінницького Державного сільськогосподарського
інституту, де читав курс "Ґрунтознавство з основами
геології".

Кандидатську дисертацію захистив у 1971 році, а в
1994 році – докторську.

За період роботи в науково-дослідних установах
України В. I. Барвінченко займався вивченням і роз-
робленням системи удобрення кормових i польових
сівозмін, зокрема питанням встановлення оптималь-

них доз добрив з урахуванням удобрення попередніх
культур i сівозміни загалом. Цими дослідженнями
встановлено величину післядії добрив, внесених в
сівозміні, а також вплив ґрунтово-кіматичних умов на
ефективність добрив та спрямованість їхньої дії на
формування урожаю кормових культур.

Під його керівництвом та за його безпосередньої
участі розроблено нормативи затрат мінеральних доб-
рив під кормові культури в розрізі ґрунтово-кліматич-
них зон та для України загалом, а також нормативні
покажчики виносу та використання кормовими культу-
рами елементів мінерального живлення.

На посаді професора кафедри агрономічного
факультету ВДСГІ Барвінченко В. І. успішно поєднував
передачу знань i науково-виробничого досвіду студен-
там.

Віктор Іванович має біля 100 наукових праць, мето-
дичних розробок та авторських свідоцтв на винаходи.

Протягом останніх трьох років Віктор Іванович є
членом вченої ради Державної наукової установи
«Український науково-дослідний інститут прогнозу-
вання та випробування техніки і технологій для сіль-
ськогосподарського виробництва імені Леоніда
Погорілого» (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого), членом
редакційної колегії збірника наукових праць інституту
«Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробуван-
ня нової техніки і технологій для сільського госпо-
дарства України» та науково-виробничого журналу
«Техніка і технології АПК».

Колектив УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого щиросер-
дечно вітає Віктора Івановича Барвінченка з 80-річчям
та бажає міцного здоров’я, щасливого довголіття,
благополуччя, невичерпної енергії та натхнення.

Хай світить сонце і шумлять жита,
І доля ще не раз Вам усміхнеться,
Нехай на многії та благії літа
Освячене любов’ю серце б’ється.

Барвінченк у Віктору Івановичу – 80
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