
Опробування сівалки «РОСТА»
Не перший рік кафедра сільгоспмашин активно співпра
цює з ПП НВК «РОСТА» (генеральний директор д.т.н., про
фесор кафедри «Сільськогосподарські машини» В. В. 
Тарасенко). Традиційними формами співпраці вже ста
ли екскурсійні заняття студентів на виробничому депар
таменті підприємства, використання техніки, що вироб
ляє «РОСТА», у навчальному процесі, задіяність студентів 
під час виробничих практик, участь викладачів кафедри у 
міжнародних та внутрішніх семінарах підприємства «РОС
ТА». Співпрацює кафедра І в питаннях випробування нової 
техніки.

З минулого року ПП 
НВК «РОСТА» готує до ви
пуску новий тіш висіваю
чого апарату для дрібного 
насіння овочевих сівалок. 
Унікальний за конструк-

ціею механічний висіваю
чий апарат активного ви
далення насіння із втул
ки проходив дослідження 
не тільки в умовах ааводу, 
але й на дослідному стенді

кафедри сільськогосподар
ських машин, який вико
ристовується у навчально
му процесі для проведення 
лабораторних робіт.

Найважливішим показ
ником роботи сівалки СОТ- 
4/2 із висіваючими апара
тами ВАС стало практичне 
випробування роботи цієї 
сівалки на полях фермер
ського господарства.

23 травня викладачі ка
федри сільгоспмашин брали 
участь у процесі сівби насін
ня моркви вищеназваною сі
валкою, що проводилось під 
наглядом представників

ПП НВК «РОСТА» на зем
лях фермерського господар
ства Мелітопольського ра
йону. Зацікавленість таким 
заходом виявили фермери 
не тільки Мелітопольсько
го регіону, але й з Одещи
ни. Фермери мають намір 
використовувати для сів
би овочевих культур сівал
ки «РОСТА», тому прибули 
до нашого краю з конкрет
ною метою - наочно ознайо
митись із практичним вико
ристанням засобів сівби.

Значну частину часу на 
початку сівби було витраче
но на підготовчу роботу із



сівалкою: установка шири
ни міжряддя, глибини ходу 
сошників, перевірка рів
номірності та норми висі
ву насіння на кожному ви
сіваючому апараті. Сівалка 
випускається з додатковим 
устаткуванням для уклад
ки трубки крапельного зро
шення, тому достатньо ба
гато уваги було надано 
регулюванню глибини ходу 
трубкоукладчиків. Після 
підготовчих операцій трак
тор із сівалкою рушив у 
перший прохід.

Без хвилювання, але з 
професійним інтересом фер
мер йшов поряд, уважно 
слідкуючи за ходом сошни
ків, укладенням трубок. На 
краю поля вичікували пред

ставники «РОСТА» та всі, 
хто був присутній на про
бному використанні сівал
ки. Виробничники взяли до 
уваги всі зауваження та про
позиції фермера - вони зна
йдуть конкретні вирішення 
у практичних поправках до 
конструкції сівалки.

Для наших гостей з 
Одеської області цей ві
зит дав дуже багато від
повідей на їх питання, а 
викладачі кафедри сіль
ськогосподарських машин 
отримали додатковий прак
тичний досвід, що буде 
використовуватись у на
вчальному процесі і буде по
кладений в основу оновлен
ня навчально-методичних 
матеріалів для студентів.


