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Сучасні проблеми землеробської механіки: матеріали ХX 
Міжнародної наукової конференції, присвяченої 119-й річниці з дня 
народження академіка Петра Мефодійовича Василенка, 17-19 жовтня, 
2019 р., м. Миколаїв / Міністерство освіти і науки України ; 
Миколаївський національний аграрний університет. – Миколаїв : 
МНАУ, 2019. – 222 с. 

 
У матеріалах збірника ХX Міжнародної наукової конференції «Сучасні 

проблеми землеробської механіки», присвяченої 119-й річниці з дня 
народження академіка Петра Мефодійовича Василенка, розглянуто актуальні 
проблеми землеробської механіки та запропоновано шляхи їх вирішення, 
обґрунтовано інноваційні шляхи в розробці та проектуванні новітньої 
сільськогосподарської техніки. 

Для інженерів, науково-педагогічних працівників, аспірантів. 
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Гарольд характеризувався контрольний варіант на фоні без добрив – 51,50 т/га. 
Застосування фунгіцидів у посівах обох досліджуваних нами сортів сприяло 
зміні урожайності коренеплодів. Так при внесені фунгіцидів прибавка 
врожайності в порівняння до контролю на варіантах без внесення мікродобрив 
складала 2,6-3,4 т/га у сорту Гарольд та 5,6 т/га у сорту Кестрел. 

Найбільшою урожайністю характеризувався варіант де позакоренево 
вносили комплексні мікродобрива АДОБ макро+мікро сумісно з фунгіцидами 
Імпакт та Топсин М при цьому прибавка становила у сорту Гарольд – 20,4% і 
сорту Кестрел – 21,7% в порівнянні з контролем. Дещо меншою урожайність 
коренеплодів була при застосуванні мікродобрив Авангард Р Буряк, Інтермаг - 
буряк та Сані Мікс сумісно з фунгіцидами, а саме 55,50-60,10 т/га у сорту 
Гарольд та 70,30-73,20 т/га у сорту Кестрел. Загалом же у варіантах із 
застосування Топсину М розвиток та поширеність хвороби були більш 
інтенсивними, ніж на варіантах застосування фунгіциду Імпакту, що 
безсумнівно свідчить про вищу ефективність цього фунгіциду. 

Отже, таке застосування комплексних мікродобрив сумісно з 
фунгіцидами дозволяє отримати не тільки максимальну реалізацію біологічного 
потенціалу рослин за рахунок ефективного засвоєння елементів живлення, а й 
високий потенціал продуктивності із-за ефективного захисту листкового 
апарату від хвороб, що зменшують його площу та ефективність роботи. 

Висновки Встановлено, що збільшення урожайності коренеплодів буряка 
столового у більшій мірі відбуваються за рахунок позакореневого підживлення 
комплексними мікродобривами, особливо АДОБ макро+мікро, що дозволило 
отримати у сорту Гарольд – 59,40 т/га, а у Кестрел 71,10 т/га, відповідно. Під 
впливом фунгіцидів ростові процеси проходили більш інтенсивно в порівнянні 
із варіантом без обробки із-за ефективного захисту листкового апарату від 
хвороб, що забезпечило збільшення урожайності на варіантах із внесенням 
мікродобрива АДОБ макро+мікро у сорту Гарольд на 4,7% та у сорту Кестрел 
на 8,4%. 

УДК 631.171.075.4 

СТВОРЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ МІКРОКЛІМАТУ В 

УМОВАХ ЗРОСТАЮЧОГО ДЕФІЦИТУ ЕНЕРГОНОСІЇВ В ГАЛУЗІ 

СВИНАРСТВА 

Болтянська Н. І., Болтянський О. В. 

Таврійський державний агротехнологічний університет 
імені Дмитра Моторного 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Україна має 
значний природний потенціал, завдяки чому здатна не лише забезпечити власні 
потреби в основних продуктах харчування рослинного і тваринного 
походження, але і стати експортером високоякісної, конкурентоспроможної, 
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біологічно чистої продукції. Проте, упродовж останніх років в Україні відбувся 
катастрофічний занепад тваринництва в цілому і, зокрема,  свинарства як однієї 
з основних складових галузі [1,2]. Занепад тваринництва в цілому і, зокрема, 
свинарства як однієї з основних складових галузі пояснюється незацікавленістю 
товаровиробників в розвитку тваринництва в результаті його збитковості, 
оскільки собівартість продукції в 2.3 рази перевищує її реалізаційну ціну 
[1,3,].Темпи скорочення поголів'я свиней в сільськогосподарських 
підприємствах залишаються вищими,  в порівнянні, з особистими 
господарствами населення, а співвідношення між поголів'ям свиней, які 
містяться в господарствах населення і сільгосппідприємствах залишається 
незмінним, - приблизно 70:30. Причому, в окремих областях (Чернівецька, 
Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Рівненська) чисельність поголів'я 
свиней в господарствах населення складає від 85 до 90% [1,2]. 

Мета досліджень. Розглянути впровадження енергозберігаючих 
технологій для створення мікроклімату при будівництві і реконструкції 
сучасних свинарських ферм і комплексів в умовах зростаючого дефіциту 
енергоносіїв та вживані нині у вітчизняній практиці способи і технології 
видалення зі свинарських приміщень гною. 

Результати досліджень. При будівництві і реконструкції сучасних ферм і 
комплексів в умовах зростаючого дефіциту енергоносіїв важливим питанням є 
впровадження енергозберігаючих технологій. Найбільш енергоємними 
показниками відрізняються системи опалювання і вентиляції. Витрати на них 
складають 45…50% від загальних витрат на устаткування по комплексу. Існує 
декілька шляхів зниження енерговитрат при експлуатації свинарських 
підприємств: використання нетрадиційних джерел енергії; рекуперація тепла 
повітря, що видаляється; децентралізація опалювальних систем, ширше 
застосування методів локального обігріву; використання енергозберігаючих 
методів обігріву; використання будівельних матеріалів і конструкцій з 
оптимальними ізотермічними параметрами, стосовно конкретних кліматичних і 
технологічних умов [2]. 

Аналіз тепловтрат зі свинарських приміщень показав, що встановлена 
потужність устаткування систем мікроклімату і енергоємність його створення 
залежать від параметрів зовнішнього повітря і повітря усередині приміщень, 
міри теплозахисту будівель, повітрообміну і інших чинників. Тому основними 
заходами щодо зменшення енергоспоживання є такі, як скорочення 
енерговитрат на вентиляцію і підігрівання припливного повітря у поєднанні з 
раціоналізацією об'ємно-планувальних рішень. Існують різні способи побудови 
енергозберігаючих систем мікроклімату, засновані, в основному, на скороченні 
тепловтрат з вентиляційними викидами і через захищаючі конструкції, а також 
на використанні нетрадиційної енергії. Найбільш ефективним технічним 
рішенням проблеми скорочення енерговитрат на вентиляцію є утилізація тепла 
повітря, яке віддаляється з тваринницьких приміщень. У існуючих системах 
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забезпечення оптимального мікроклімату не передбачається повна утилізація 
тепла, в результаті більше 70 % її видаляється з вентиляційним повітрям [3,4].  

Нині 85% устаткування по регулюванню мікроклімату тваринницьких 
приміщень поставляється зарубіжними виробниками. Витрати на його 
закупівлю, доставку і монтаж при будівництві свинарських підприємств 
складають 25...30% від загальної вартості усього технологічного устаткування. 
Власне виробництво цього устаткування, в основному, розраховане для 
птахівничих ферм. Відсутні вітчизняні системи очищення повітря від 
механічних, біологічних і хімічних забруднень свиноферм, що виникають в 
процесі експлуатації. 

Висновки. Аналіз стану питань по використанню відходів свинарства 
показує, що розроблені раніше і рекомендовані нині основні технології, 
машини і устаткування часто не відповідають збільшеним технологічним, 
зоотехнічним, санітарно-ветеринарним і соціально-екологічним вимогам. 
Наукові дослідження в цьому напрямі і практичне рішення проблем видалення і 
використання відходів свинарства продовжує залишатися найважливішим 
напрямом наукового забезпечення галузі. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ЗАХВАТУ ШАРУ  

РОСЛИННОГО МАТЕРІАЛУ ПЛЮЩИЛЬНИМИ ВАЛЬЦЯМИ 

Яропуд В. М. 

Вінницький національний аграрний університет 

Заготівля силосу із кукурудзи відбувається здебільшого у молочно-
восковій стадії стиглості зерна. На цій стадії рослини, в яких міститься 
порівняно невелика кількість грубих волокон і достатня кількість вологи, добре 
ущільнюються, що дає змогу створити анаеробні умови консервування їх для 
одержання якісного силосу [1]. 

Плющення рослинної маси безпосередньо під час заготівлі силосу є 
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– повна гармонізація національного технічного регулювання допуску на 
ринок та введення в експлуатацію сільськогосподарських машин з 
європейськими регламентами та директивами; 

– приведення процедур випробувань до європейських процедур для 
отримання достовірних параметрів безпечності та функціонування 
сільськогосподарських машин; 

– Формування нових техніко-технологічних рішень для сталого розвитку 
сільськогосподарського виробництва України. 
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