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Анотація. У статті наведені результати
досліджень та розробки оптимізованого за
складом та кількістю машинно-тракторного
парку.
В умовах широкого вибору технічних засобів
для сільгоспвиробництва формування оптимальних машинно-тракторних парків для конкретних умов господарювання є досить
актуальним завданням для забезпечення ефективного виробництва товарної продукції рослинництва.
Метою досліджень наукового проекту є селекція споживчих якостей технічних засобів та
створення оптимального набору польових
машин для ефективного вирощування та збирання сільськогосподарських культур в 4-пільній
зерно-просапній сівозміні площею 720 га на
зрошенні.
Формування оптимального машинно-тракторного парку було проведено на основі:
- дефрагментації технічного забезпечення
виконання агротехнологічних операцій вирощування культур у сівозміні із заданою якістю і в
задані агростроки визначенням типорозмірних
рядів тракторів і сільгоспмашин і їхньої номенклатури із застосуванням процедур ранжування;
- визначення подекадного завантаження
машин (агрегатів) протягом року на основі
таблиці номенклатури агротехнологічних операцій та оптимальних строків їх виконання для

всіх культур у сівозміні(агротехнологічного регламенту);
- максимального подекадного завантаження
тракторів і машин різного призначення та дощувальної техніки протягом агрономічного
року;
- розрахунку кількісного складу МТП на основі даних продуктивності машин і агрегатів,
одержаних випробуванням та врахуванням випадків збігу у декаді агротехнологічних операцій на різних культурах.
Отже, розроблено проект оптимізованого
за складом машинно-тракторного парку для
суб’єкта господарювання на зрошенні в 4-пільній сівозміни площею 720 га із забезпеченням
оптимальної кількості техніки для вирощування та збирання сільськогосподарської продукції.
Розроблений за проектом оптимальний
склад МТП може стати основою інвестиційних капіталовкладень в реалізацію зрошуваного
землеробства на визначеному земельному масиві, або, як приклад, для розробки аналогічних
бізнес-проектів під інвестиційні програми на
зрошенні.
Ключові слова: АгроОлімп, дефрагментація,
диференційована система обробітку ґрунту,
агротехнологічні операції, зрошення, типи
машин, ранжування, машинно-тракторний
парк, техніко-технологічне забезпечення, продуктивність.

Постановка проблеми.
Агропромислове виробництво, зокрема рослинництво, характеризується значною інваріантістю підходів до вирішення завдань

виробництва і досягнення його ефективності,
наявністю впливів випадкових та непереборних
факторів.
У теперішні часи сільгоспвиробники
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України мають повний доступ до впровадження
агротехнологій світового досвіду та техніки світових виробників, але крім позитиву цього процесу виникає багато ускладнень вибору
оптимальних рішень із величезного різноманіття технологій і техніки та випадків суттєвих
інвестиційних втрат у разі помилкових рішень.
Ці особливості значно утруднюють завдання
створення успішних та ефективних засобів механізації виробничих процесів у рослинництві
та приводять до строкатості і дуже широкої номенклатури технічних рішень. За таких умов
досягнення ефективності рішень в агротехнологіях чи то в агротехніці можливе тільки на
базі системних підходів.
У попередні роки Південно-Українська філія
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого розробила проект техніко-технологічних рішень для забезпечення вирощування товарної продукції
рослинництва в богарних умовах півдня
України «АгроОлімп Степ-200» та«АгроОлімп
Степ-300» [1].
Ураховуючи глобальні зміни клімату в
останні десятиріччя, які проявляються в зростанні температур та підвищенні залежності
землеробства від дефіциту природного вологозабезпечення виникає потреба у розробленні
техніко-технологічних рішень для зони посушливого степу України із застосуванням дощувальної техніки та оновлення й оптимізації
застосування агротехнологій і відповідно до
них – комплексів машин.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Оснащення сільськогосподарських господарств сучасною високопродуктивною технікою є основною умовою подальшого
індустріального розвитку, росту продуктивності
праці, збільшення врожайності сільськогосподарських культур, скорочення трудових, матеріальних та грошових витрат на виробництво
продукції рослинництва.
Енергозаощадження виробництва продуктів
харчування є одним з актуальних питань сьогодення і сільськогосподарське виробництво не
повинно стояти осторонь сучасних наукових досягнень та тенденцій розвитку техніки в цьому
напрямку. У значній мірі витрати енергії
пов’язані з рівнем технологій виробництва сільськогосподарської продукції та задіяними для їх
реалізації комплексів машин. Саме на технічне
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забезпечення витрачається найбільший відсоток
коштів в загальному обсязі затрат на виробництво продукції.
Одним з основних базових елементів різних
технологій вирощування сільськогосподарських культур є система обробітку ґрунту в науково обґрунтованій сівозміні. Саме система
обробітку ґрунту у вирощуванні сільськогосподарських культур та комплекс технічних засобів
для її реалізації в значній мірі визначають рівень енергоощадності конкретної технології, її
екологічну спрямованість та економічну ефективність [2].
Вирощування продукції рослинництва повинно проводитись з диференційованим обробітком ґрунту під кожну із культур з
врахуванням їхніх біологічних особливостей та
підвищенням родючості ґрунту.
Мета дослідження. Формування оптимального комплексу польових машин (машиннотракторного парку - МТП) для ефективного
виробництва продукції рослинництва на зрошенні в рамках наукового проекту «АгроОлімп
Зрошення».
Виклад основного матеріалу
1. Об’єктом досліджень та розроблення проекту МТП для виробництва продукції рослинництва на зрошенні в умовах Півдня України
(зони Степу) були вибрані техніко-технологічні
рішення для типових господарств площею 5003000 га, основна спеціалізація яких - вирощування зернових і технічних культур на
зрошенні.
2. Дефрагментація технічного забезпечення
виконання агротехнологічних операцій вирощування культур у сівозміні із заданою якістю і в
задані агростроки виконана :
- визначенням типорозмірів тракторів і сільгоспмашин та їх номенклатури, оптимальних
до: розмірів господарства (земельного масиву),
розмірів ланок сівозміни, конкретних культур у
сівозміні, визначеної диференційованої системи
обробітку ґрунту, визначених графіків та норм
поливу, внесення засобів живлення та захисту
культур(наведені у технологічному регламенті);
- вибором ранжуванням конкретних моделей
тракторів і сільгоспмашин та визначенням
(уточненням) їхніх споживчих і технічних характеристик проведенням лабораторно-польових дослідів і випробувань в умовах
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господарств, близьких за розміром і рівнем матеріально-технічного забезпечення до вибраного за проектом;
- визначенням максимального подекадного
завантаження тракторів і машин різного призначення протягом агрономічного року та розрахунком кількісного складу МТП на основі
даних продуктивності машин і агрегатів, одержаних їх випробуванням.
Визначення номенклатурного складу
МТП
Наукові дослідження та відпрацювання елементів проекту та випробування, обраних до
проекту машин в господарських умовах, проводились в сільгосппідприємствах Херсонської
області, наближених за грунтово-кліматичними
умовами, розміром ріллі і спеціалізацією до типових.
Передумовою для формування МТП для
проекту «АгроОлімп-Зрошення» був вибір та
наукове обґрунтування сівозмін з визначенням
технологій обробітку ґрунту під кожну культуру
з урахуванням їхніх біологічних особливостей
вирощування.
На наступному етапі були сформовані вимоги до якості виконання робіт та їх технічне
забезпечення (агротехнологічні вимоги) [ 3].
За визначеними сівозміною способами обробітку ґрунту в диференційованій системі всього
комплексу технологічних операцій вирощування сільськогосподарських культур у сівозміні, строками і нормами поливу, проведений
вибір типів машин для виконання технологічних операцій.
На першому етапі проведено вибір тракторів
для забезпечення комплексу польових робіт на
площі 720 га.
Під час вибору тракторів було визначено два
їх типорозміри:
- базовий – трактор який застосовується для
основного обробітку та більшості операцій обробітку ґрунту і сівби;
- допоміжний – трактор який застосовується
для догляду за посівами та може використовуватись для сівби і збирання незернової частини
урожаю.
Клас тракторів було визначено виходячи з:
- розмірів посівної площі господарства та
ланок сівозміни;
- практики використання тракторів у госпо-

дарствах відповідної їм площі;
- оптимального завантаження тракторів у
формуванні системи машинно-тракторних агрегатів, виходячи з пропозиції на ринку та агротехнічних строків виконання агротехнічних
операцій.
У проект складу МТП для господарства площею 720 га в 4-пільній зерно-просапній сівозміні визначений базовий трактор МТЗ 2022.3
потужністю 212 к. с. та допоміжний трактор МТЗ 920 потужністю 80 к. с.
Передумовою вибору типів машин для забезпечення технологічних операцій, було завдання
по визначенню таких сільськогосподарських
машин, які б забезпечували якісне виконання
технологічного процесу в оптимальні агростроки, були б мало енергозатратні, та оптимально використовували тягово-потужнісні
характеристики вибраних енергозасобів [ 4].
Під конкретні технологічні операції в рамках визначених типів машин вибрано кращі
зразки техніки вітчизняного та зарубіжного виробництва. Вибір технічних засобів здійснювався за результатами незалежних багаторічних
випробувань на основі ранжування, аналізу конструкційних особливостей машин, виходячи з
принципу їх максимальної універсалізації.
Ранжування проводилось за порівнянням показників технічних та споживчих властивостей
вибраних типів машин та за додатковими факторами до яких відносяться:
- технологія, в якій застосовується машина;
- регіональність заводу-виробника чи постачальника техніки (наближеність його до споживача);
- наявність, професіоналізм та розгалуженість центрів комплексного обслуговування техніки.
Вибрані до проекту машини випробувані та
внесені в Державний реєстр техніки, рекомендованої для використання в АПК України [5].
Номенклатурний склад МТП під базовий
трактор МТЗ 2022.3 та допоміжний трактор
МТЗ 920 для господарства з площею ріллі 720
га для характерних сівозмін в умовах зрошення
Півдня України наведено у таблиці 1.
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Таблиця 1 – Номенклатурний склад МТП проекту «АгроОлімп-Зрошення»

Визначення кількісного складу МТП
Для сталого виробництва продукції необхідно забезпечити відповідність машиннотракторного парку обсягам виробництва
сільськогосподарської продукції в господарстві.
З огляду на це необхідно визначити кількість
власних тракторів, комбайнів та іншої сільськогосподарської техніки.
Умовою правильної організації господарсь-
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кої діяльності потребу в техніці необхідно визначати з урахуванням комплексної механізації
робіт для всіх культур сівозміни протягом агрономічного року, які представлені в технологічному регламенті
Кожен агрегат залежно від своєї продуктивності повинен виконувати відповідний обсяг роботи в оптимальний агротехнічний строк, тому
технічні засоби підібрані залежно від норм ви-
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робітку на виконання технологічних операцій,
агротехнічних строків та розміру земельної
площі. При цьому навантаження на техніку враховується у піковий період.
Розрахунок виробітку на кожну сільськогосподарську машину здійснено за відповідними
видами робіт, а тракторів за всіма видами робіт.
Визначено необхідний кількісний склад
МТП на базі:
- визначених в результаті випробувань продуктивності за годину змінного часу машин та
машинно-тракторних агрегатів;
- графіка оптимальних агростроків виконання агротехнічних операцій у сівозміні; визначення добового завантаження машин
(агрегатів) та врахування випадків збігу у декаді
агротехнологічних операцій на різних культурах (табл. 2).

Для наочності та взаємозв’язку елементів
техніко-технологічних рішень після визначення
складу МТП, розроблений техніко-технологічний регламент представлений в таблиці 3
Таблиця 3 – Техніко-технологічний регламент
проекту «АгроОлімп-Зрошення»

Кількість днів агростроку

Розрахункова кількість
машин та агрегатів

Прийнята кількість

Коефіцієнт використання МТА

10

20

0,626

1

0,626

ЧГ-40-02 180,2 2,51

7

20

0,513

1

0,513

КП-10,5

7,5

10

10

0,240

1

0,240

180,2 2,26

10

10

0,797

1

0,797

180,2 3,48

10

10

0,518

1

0,518

540,6 11,79

7

10

0,655

1

0,655

180,2 3,60

10

10

0,501

1

0,501

10

10

0,501

1

0,501

10

10

0,553

1

0,553

180,2 6,23

7

10

0,413

1

0,413
0,355

540,6 21,77

7

10

0,355

1

360,4 0,51

24

10

2,944

4

0,736

180,2 2,98

10

10

0,605

1

0,605

180,2 2,82

10

10

0,639

1

0,639

10

10

0,715

1

0,715

10

10

0,715

1

0,715

КРНВ5,6
A L Борона P
LADAдискова
6000
Ро з к и д ач Р М Д мін добрив 3000
Сівалка
СЗТ-5,4

180,2

Продуктивність за годину змінного часу, га

Мастер 6 180,2 1,44

Гл и б о к о розпушувач
Кул ьт и ватор паровий
Кул ьт и ватор

Площа виконання
робіт, га

Плуг

Назва
машини

Марка машини

Час роботи за зміну,
год

Таблиця 2 – Розрахункова таблиця кількісного складу
машинно-тракторного парку

Пристрій
для прямої ППС-5,4 180,2 3,60
сівби
УПС-8
Сівалка
180,2 3,26
Коток
Обприскувач
Д о щ у вальна машина
Комбайн
Прес-підбирач

КП-9
О П Ш 3 0 2 4
Тетіс
Reinke
E2065-G
4WD387,
5м
MF 73472
Aktiva
C h a l lenger
SB36
КМС-8

Ку к у р у д з о з б и 180,2 2,52
р а л ь н а
машина
Пристрій
для
збирання рі- ПРМ-7,6 180,2 2,52
пака

У наведеному регламенті агротехнічні параметри доповнені даними щодо застосування
техніки на виконанні агротехнічних операцій.
Забарвлений певним кольором прямокутник
технологічної операції вказує на плановий термін виконання цієї операції протягом декади,
біла частина прямокутника вказує на резерв
часу на виконання декадного завдання.
Приведений техніко-технологічний регламент надає узагальнювальну інформацію щодо
завантаженості техніки протягом року, наявності пауз для технічного обслуговування, ремонту, переміщення техніки та інше.
Висновки.
У результаті проведеної науково-дослідної
роботи досліджені та реалізовані в розробленні
проекту АгроОлімп «Зрошення» для господарства з площею 720 га процеси оптимізації
техніко-технологічного забезпечення підприємства АПК, які спеціалізуються на виробництві
продукції рослинництва на зрошенні в умовах
Півдня України, а саме:
1. Проведена дефрагментація технічного за199
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безпечення обробітку ґрунту, сівби, та загалом
вирощування та збирання культур у задані агростроки з потрібною якістю, шляхом визначення типорозмірних рядів тракторів,
сільгоспмашин та дощувальної техніки, їхніх
типів, номенклатури та кількості із застосуванням процедур ранжування та випробувань техніки в реальних умовах експлуатації.
2. Визначено склад МТП для забезпечення
ефективного виробництва товарної продукції
рослинництва, а саме створення та експлуатації
оптимального за складом та достатнього для забезпечення агротехнологій машинно-тракторного парку.
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Summary.
The article presents the results of research and
development of the optimized composition and
number of machine-tractor park.
In the conditions of a wide choice of technical
means for agricultural production, the formation
of optimal machine-tractor parks for specific conditions of management is a rather actual task for
ensuring efficient production of marketable crop
production.
The purpose of the research project is to select
the consumer qualities of technical equipment and
create an optimal set of field machines for efficient
cultivation and harvesting of agricultural crops in
a 4-way crop-growing crop rotation with an area
of 720 hectares on irrigation.
The formation of an optimal machine-tractor
park was carried out on the basis of:
- defragmentation of technical support for the
implementation of agrotechnological operations of
growing crops in crop rotation with a given quality
and in specified agro terms by determining the
standard sizes of tractors and agricultural machinery and their nomenclature with the use of ranking
procedures;
- determination of every ten days loading machines (units) during the year based on the table
range agrotechnological operations and optimal

timing of their implementation for all crops in rotation (Agrotechnological regulations);
- Maximal partial loading of tractors and machines of different purposes and sprinkler machinery during the agronomic year;
- calculating the quantitative composition of the
ICC based on performance machines and units obtained by testing their cases and account matches
agrotechnological decade of operations in different
cultures.
Thus, the project of optimized machine-tractor
park for the economic entity for irrigation in 4-way
crop rotation with the area of 720 hectares with the
provision of the optimal amount of equipment for
growing and harvesting agricultural products has
been developed.
The optimal composition of the ICP, developed
by the project, can become the basis for investment
in the implementation of irrigated agriculture on a
defined land mass, or, as an example, for the development of similar business projects under investment programs for irrigation.
Key words: agriolimp, defragmentation, differentiated soil tillage system, agrotechnological operations, irrigation, types of machines, ranks,
machine-tractor park, technical and technological
support, productivity.
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Аннотация.
В статье приведены результаты исследований и разработки оптимизированного по составу и количеству машиyно-тракторного
парка.
В условиях широкого выбора технических
средств для сельхозпроизводства формирования оптимальных машинотракторных парков
для конкретных условий хозяйствования является весьма актуальной задачей для обеспечения эффективного производства товарной
продукции растениеводства.
Целью исследований научного проекта является селекция потребительских качеств технических средств и создания оптимального
набора полевых машин для эффективного выращивания и уборки сельскохозяйственных
культур в 4-польном зерно-пропашном севообороте площадью 720 га на орошении.
Формирование оптимального машиннотракторного парка было проведено на основе:
- дефрагментации технического обеспечения
выполнения агротехнологических операций выращивания культур в севообороте с заданным
качеством и в заданные агро сроки путем определения Типоразмерный рядов тракторов и
сельхозмашин и их номенклатуры с применением процедур ранжирования;
- определение подекадного загрузки машин
(агрегатов) в течение года на основе таблицы
номенклатуры агротехнологических операций
и оптимальных сроков их выполнения для всех
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культур в севообороте (агротехнологического
регламента)
- максимального подекадного загрузки тракторов и машин различного назначения и дождевальной
техники
на
протяжении
агрономического года;
- расчета количественного состава МТП на
основе данных по производительности машин
и агрегатов, полученных путем их испытаний
и учета случаев совпадения в декаде агротехнологических операций на различных культурах.
Таким образом, разработан проект оптимизированного по составу машинотракторного
парка для хозяйствующего субъекта на орошении в 4-польном севообороте площадью 720 га
с обеспечением оптимального количества техники для выращивания и уборки сельскохозяйственной продукции.
Разработан по проекту оптимальный состав МТП может стать основой инвестиционных капиталовложений в реализацию
орошаемого земледелия на определенном земельном массиве, или, как пример - для разработки аналогичных бизнес проектов под
инвестиционные программы на орошении.
Ключевые слова: АгроОлимп, дефрагментация, дифференцированная система обработки
почвы, агротехнологические операции, орошения, типы машин, ранжирование, машиннотракторный парк, технико-технологическое
обеспечение, производительность.

