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Corteva Agriscience звітує про сильні результати І кварталу 2021 року
Постійне проникнення нових 

продуктів у поєднанні зі спри-
ятливими основними ринкови-
ми факторами в цілому спри-
яли зростанню обсягів та цін у 
всьому світі. У першому кварта-
лі 2021 року чисті продажі та ор-
ганічні1 продажі збільшились на 
6% порівняно з попереднім ро-
ком. Компанія звітує про прибут-
ки у більшості регіонів, позитив-
ну динаміку очолює двозначне 
зростання у Латинській Америці. 

Продаж нових та диференці-
йованих продуктів сприяв зрос-
танню обсягів та цін у напрям-
ку засобів захисту рослин. Чисті 
продажі та органічні1 прода-
жі зросли на 12%, причому дво-
значне зростання відбулося у 
кожному регіоні. Продаж нових 
продуктів у  напрямку засобів 
захисту рослин збільшився на 

понад 120 млн дол. США порів-
няно з попереднім роком. 

Чисті продажі насіння зрос-
ли на 2%, а органічні продажі  
— на 3% у річному обчисленні, 
що зумовлено продовженням 
проникнення нових продуктів 

та зростанням місцевих цін, що 
більш ніж компенсувало вплив 
сезонних термінів постачання 
насіння в Північній Америці. 

У першому кварталі відбу-
лось збільшення ринкових ви-
трат компанії, включаючи ви-

трати на фрахт та логістику, а 
також на сировину. Ці виклики 
були частково компенсовані по-
стійним виконанням компані-
єю своїх програм підвищення 
продуктивності. 

Компанія збільшила попере-
дньо надані рекомендації щодо 
чистих продажів на весь 2021 
рік і тепер очікує чистого об-
сягу продажів у межах від 14,6 
до 14,8 млрд дол. США, що в се-
редині періоду очікується зрос-
тання чистого продажу 3-4% за 
рік та нарощення органічних 
продажів на 3% за рік. Corteva 
підтвердила свої попередні 
розрахунки щодо прибутків. 
Очікуваний показник EBITDA 
очікується у межах від 2,4 до 2,5 
млрд дол. США, а чинний діапа-
зон EPS становитиме від 1,85 до 
1,95 дол. США за акцію.

Розширено програму держпідтримки виробництва тваринницької 
продукції

Кабінет міністрів ухвалив по-
станову, яка розширює та вдоско-
налює державну підтримку роз-
витку тваринництва та переробки 
сільськогосподарської продук-
ції, на фінансування якої у держ-
бюджеті 2021 року передбачено 
1,15 млрд грн. Про це повідомляє 
«ПроАгро Груп» із посиланням на 
інформацію Мінекономіки.

Так, до бюджетної програми 
додано два нові напрями — до-
тація за утримання кіз та овець 
і дотація за приріст корів.

Також збільшено відсоток 
відшкодування за такими на-
прямами:

 � з 50% до 80% — часткове від-
шкодування вартості племін-
них тварин, бджіл, генетич-
ного матеріалу;

 � з 30% до 50%, а сільськогоспо-
дарським кооперативам до 
70% – часткове відшкодуван-
ня вартості будівництва та/
або реконструкції тварин-
ницьких ферм і комплексів;

 � з 30% до 50% — часткове від-
шкодування вартості об’єктів 
із зберігання та переробки 
зерна.

Загалом державна підтрим-
ка надаватиметься за шістьма 
напрямами:

 � спеціальна бюджетна дота-
ція за наявні бджолосім’ї —  
240 млн грн;

 �часткове відшкодування вар-
тості племінних тварин, 
бджолиних пакетів, гене-
тичного матеріалу та ін. —  
350 млн грн;

 � часткове відшкодування вар-
тості будівництва та/або ре-
конструкції тваринницьких 
ферм і комплексів, риб-
ницьких господарств, до-
їльних залів, підприємств 
з переробки сільськогос-
подарської продукції —  
350 млн грн;

 � часткова компенсація вар-
тості будівництва та ре-
конструкції тваринницьких 
ферм і комплексів, доїль-
них залів, підприємств з 
переробки сільськогоспо-
дарської продукції за раху-
нок банківських кредитів —  
60 млн грн;

 � спеціальна бюджетна дотація 
за утримання кізочок, козе-
маток, ярок, вівцематок —  
50 млн грн;

 � спеціальна бюджетна дота-
ція за приріст поголів’я ко-
рів власного відтворення – 
100 млн грн.
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В. Ф. Кузьменко 
канд. техн. наук, ННЦ «ІМЕСГ» 
О. В. Холодюк 
канд. техн. наук,  
Вінницький НАУ 
В. В. Максіменко 
наук. співроб. ННЦ «ІМЕСГ»

Насамперед мають бути об-
раховані з урахуванням запасів 
необхідні обсяги корму, визна-
чено культури та передбаче-
но площі для сівби. Найякісні-
ше сіно отримують із бобових 
трав, бобово-злакових міша-
нок. Сіно доцільно заготовля-
ти з менш урожайних другого, 
третього укосів, оскільки білко-
ві сполуки, що є в бобових тра-
вах, повільно віддають воду і 
таким чином потрібно додат-
кових 1–2 доби для гаранто-

ваного висушування трав пер-
шого укосу. 

Наявний комплекс технічних 
засобів працював і торік, однак, 
ураховуючи тогорічні недоліки 
в його роботі, які слід усунути, й 
щорічні зміни, що відбуваються 
в заготівлі сіна, майбутнє зби-
рання відрізнятиметься від по-
переднього (не можуть бути по-
втореними поля, культури та їх 
урожайність, терміни збирання, 
стан технічних засобів, погод-
ні умови тощо). З огляду на це 

змінюється й ефективність за-
готівлі корму.

Оскільки заготівля триває 
короткий період, а вже зібране 
сіно може бути змочене опада-
ми й, внаслідок цього втратити 
якість, особливу увагу слід при-
ділити підготовці навісу чи ан-
гара для зберігання сіна, перед-
бачивши необхідну площу для 
зберігання, підготувати проїзди 
для навантажувача. Слід ретель-
но підготувати навантажувач 
для складування сіна, передба-

Заготівля сіна, як й інших кормів, передбачає системний, усебічно виважений підхід до організації робіт, 
комплектування комплексу технічних засобів, їх підготовки до роботи, самого збирання та наступного  
зберігання корму.

Розпочинати скошування 
за будь-якого укосу 
слід таким чином, щоб 
завершити скошування 
для бобових — у кінці 
фази бутонізації, для 
колосових — на початку 
колосіння. На цей момент 
трави мають максимальну 
поживність, яка на 
цьому рівні тримається 
2–4 доби. За наступні 
чотири доби втрачається 
в бобових третина 
протеїну, в злакових 
— 12% енергетичної 
поживності

Технічні засоби для заготівлі сіна

User
Подсветка



10 (449) травень 2021

«Агробізнес Сьогодні» 44

чивши використання захвату 
для роботи відповідно до ста-
ну сіна (рулони, тюки, розсип-
не сіно), забезпечити освітлен-
ня для можливості виконання 
робіт у нічний час.

Плануючи роботи із заготівлі 
сіна, через не завжди прогнозо-
вані короткочасні зливи слід пе-
редбачувати можливість зміню-
вати послідовність виконання 
окремих операцій, не виконую-
чи окремі з них за сприятливих 
умов, пришвидшуючи чи при-
зупиняючи деякі роботи, тобто 
технологічний процес заготів-
лі має бути гнучким, забезпе-
чуючи гарантоване отримання 
якісного корму. Слід розуміти, 
що операції заготівлі викону-
ють як у полі, так і на стаціо-
нарі. Саме в полі відбувається 
сушіння сировини, і після за-
вершення польових операцій 
повернення до сушіння потре-
бує більших затрат.

За підготовки технічних за-
собів за результатами роботи в 
минулорічний сезон слід якісно 
усунути несправності й за по-
треби замінити окремі деталі. 
Щодо косарок, то обов’язково 
слід зробити запаси ножів. По-
трібно мати запасні граблини 
для ворушилок і граблів тощо.

Встигнути за 2–4 дні 

Коли визначено обсяги ро-
біт, сховище та технічні засоби 
для збирання підготовлено від-
повідно до обсягів робіт, сфор-
мовано колектив для збирання, 
настає пора сінокосу. Розпочи-
нати скошування за будь-якого 
укосу слід таким чином, щоб за-
вершити скошування для бо-
бових — у кінці фази бутоніза-
ції, для колосових — на початку 
колосіння. На цей момент тра-
ви мають максимальну пожив-
ність, яка на цьому рівні три-
мається 2–4 доби. За наступні 
чотири доби втрачається в бо-
бових третина протеїну, в зла-
кових — 12% енергетичної по-
живності. Таким чином, роботи 
із заготівлі мають тривати не 
більше як чотири доби. Висо-
та скошування трав — 8–10 см. 
Зріз — не рваний, стерня не має 
відрізнятися по висоті. Робоча 
швидкість для ротаційних коса-
рок — 10–12 км/год і вище, для 
сегментно-пальцевих — до 7– 
9 км/год. На ротаційних косар-
ках слід контролювати гостроту 
ножів і за потреби їх змінюва-
ти на заточені. Виважена бал-
ка косарки з одного з країв має 
відриватися від землі зусиллям 
25–30 кг. Валок має бути рівно-
мірний, без скупчень, прямо-

лінійний. Щозмінний початок 
роботи 9–10 год (обов’язкова 
умова — відсутність роси), за-
вершення роботи — 19 год (до 
випадання роси). За відсутнос-
ті роси косити можливо і вночі. 
Контролюючи роботу, відстежу-
вати, щоб косарка не здіймала 
пилу, не задирала дернину, рів-
номірно зрізала травостій. За 
другого укосу висоту скошуван-
ня слід зменшити до 5–8 см. За 
виявлення сторонніх предметів 
на полі слід відразу зупинятися 
та прибирати їх. 

Замінюючи одні косарки на 
інші, додатково збільшуючи 
їх кількість, слід пам’ятати не 
лише про уніфікацію косарок, 
а й про перспективи розвитку 
господарства, можливість вчас-
но та якісно виконувати роботи.

Окрім забруднення ґрунтом 
скошеної маси вимогою до ско-
шування є чистота зрізування, 
відсутність розмочалювання 
кінчиків стебел. Цей показник 
забезпечується гостротою лез 
ножів. 

Для скошування застосову-
ють косарки із сегментно-паль-

цевим різальним апаратом, що 
забезпечують підпорне зрізан-
ня. Однак ці машини, забезпе-
чуючи якісне скошування, пра-
цюючи зі швидкістю до 7–9 км/
год, через низьку продуктив-
ність застосовують переважно 
в невеликих господарствах.

Відповідність вимогам 
продуктивного 
скошування 

Вимогам продуктивного ско-
шування відповідають ниж-
ньоприводні ротаційні косар-
ки відомих фірм-виробників: 
«Клаас», «Тааруп», «Кун», «Кро-
не», «Пьоттінгер», «САМАШ», 
«СІП» та інших. Усі вони завдя-
ки високій швидкості ножів 
(близько 80 м/с) надійно скошу-
ють різні культури на швидкості 
не меншій за 15 км/год. Осно-
вою косарки є різальна привод-
на балка, яка з використанням 
системи виважування приєдну-
ється з правого боку до задньої 
навіски трактора. Там само об-
лаштовано і систему приводу 
різальних елементів. Ширина 

захвату косарки залежить від 
довжини балки і варіює в межах 
2,1–3,2 м. По суті балка є редук-
тором, у закритій внутрішній 
порожнині якої розташова-
ні зубчаті колеса й шестерні та 
знаходиться мастило. Більшість 
конструкцій балок розбірні в го-
ризонтальній площині. Однак 
останні конструкції передбача-
ють зварні варіанти з торцеви-
ми кришками («Кроне»).

На валах шестерень привод-
них балок установлюють еліп-

А

Б

Енергозасіб XERION 3300 з комбінацією косарок DISCO 8600 DUO в роботі (А) та під час переїзду (Б)

Робоча швидкість для 
ротаційних косарок — 
10–12 км/год і вище, для 
сегментно-пальцевих — 
до 7–9 км/год.  
На ротаційних косарках 
слід контролювати 
гостроту ножів і за 
потреби їх змінювати  
на заточені
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тичні диски розміром 390…420–
200…300 мм з міжцентровою 
відстанню по осях дисків 370–
420 мм. На них установлюються 
ножі. Розробники машин ство-
рюють конструкції, що забезпе-
чують надійне, чисте скошуван-
ня. Так, приводні балки косарок 
«Клаас Діско» різної ширини 
захвату уніфіковані й завдяки 
ефекту «тунелю», що виникає під 
час руху косарки між поглиблен-
нями на нижній опорній поверх-
ні балки, увесь бруд відводиться 
туди, і, таким чином, зрізані сте-
бла не забруднюються. Завдяки 
еліптичності дисків ножі побли-
зу балки утворюють значну зону 
перекриття, що сприяє надійно-
му скошуванню. Цьому ж сприяє 
і встановлена в тому місці змін-
на пластина. Якщо раніше вико-
ристовували плоскі прямокутні 
ножі із загостреними по боках 
кінцями, то в сучасних зразків 
за тих самих розмірів ножа 48 
× 120 мм задня в напрямку руху 
піднята над передньою на 5– 
6 мм, що сприяє транспортуван-
ню маси й дозволяє уникнути 
повторного перерізання.

У конструкціях сучасних ко-
сарок для якісного виважуван-
ня бруса використовується по-
довжена центральна балка, яка 
з’єднана з різальним брусом по 

центру його ваги й завдяки сис-
темі гідровиважування підтримує 
постійним тиск на ґрунт. Це до-
зволяє не лише зберігати неушко-
дженою дернину, а й подовжити 
строк експлуатації захисних по-
верхонь, знизити на 20% витра-
ту пального (не менше ніж на 1 л/
га), зменшити вміст забруднень 
у кормі на 17%. Ступінь виважу-
вання бруса можна регулювати з 
кабіни трактора, що важливо під 
час обкошування ділянок.

Для мінімізації простоїв у 
разі аварій через заклинювання 
сторонніми предметами дисків 
фірми «Клаас», «Кроне» пропо-
нують запобіжні пристрої, які, 

руйнуючись, лишають у працез-
датному стані диск і ножі. За-
міна зруйнованих деталей на 
нові потребує до 20 хв. Також 
зберігає час, що затрачається 
на обслуговування косарки крі-
плення ножів до диска за допо-
могою пружинних притискачів. 
Це значно скорочує час для що-
змінної заміни ножів. 

Однак потреба у високих 
темпах скошування та ви-
користання в господарствах 
потужних тракторів із по-
воротною кабіною (понад 200– 
250 к. с) вимагає використання 
комбінації косарок: задньона-
вісні право- та лівобічні та пере-

дньонавісна фронтальна. Така 
комбінація може бути навіше-
ною й на задню навіску трак-
тора (фото).

Скошування комбінаці-
єю трьох ротаційних косарок 
DISCO  8600 DUO в агрегаті з 
енергозасобом XERION 3300 в 
умовах господарства підтверди-
ло продуктивність косарки за го-
дину чистого часу в 10,65 га/год. 
З тим за конструкційної шири-
ни захвату 8,3 м ширина захвату 
становила 7,84 м. Висота стерні в 
нормальних умовах скошуван-
ня — 7,88 см, на полеглій люцер-
ні — 18,19 см. Робоча швидкість 
косарки — 13,58 км/год.
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