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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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Для мінімізації втрат важли-
во максимально швидко довес-
ти вологість скошеної трави до 
рівня меншого за 35%. Досяг-
ти цього можливо, застосову-
ючи кондиціювання скошеної 
трави. Завдяки кондиціоне-
рам маси, які бувають вальце-
ві та бильні, руйнується захис-
ний шар на поверхні рослин, 
що захищає їх від висихан-
ня. Одночасно з руйнуванням 
воскового покриття робляться 
надломи, тріщини на стеблах. 
Для обробки бобових трав ре-
комендується використовува-
ти гумовані вальці, що оберта-
ються з однаковою швидкістю 
з гвинтоподібними виступа-
ми та впадинами, причому ви-
ступи одного вальця заходять 
у впадині іншого. На відміну 
від бильних кондиціонерів та-
кий робочий орган не оббиває 
листя люцерни, уникаючи втрат 
найціннішої складової корму. 
Бильні кондиціонери активні-
ше обробляють масу, протягую-
чи її рифленою поверхнею, що 
розташовується над ротором — 
обриваються листя, суцвіття та 
частини стебел. 

Виробники «Клаас», «Кун», 
«Кроне», «Пьоттінгер» випус-
кають косарки з обома типами 

кондиціонерів, окремі моделі 
причіпних косарок пропону-
ють споживачеві зі знімальни-
ми кондиціонерами обох типів. 
Використання кондиціонерів на 
косарках пришвидшує висушу-
вання стебел і забезпечує більш 
рівномірне сушіння маси та до-
зволяє уникнути окремої опе-
рації — проїзд агрегатів полем. 

За кожен прохід косарки 
формувалися три валки. Для ін-
тенсифікації сушіння маси від-
разу після скошування їх роз-
кидала ворушилка Volto 1320Т 
з конструкційною шириною 
захвату 13 м (фото 1). Робоча 
ширина захвату ворушилки — 
11,5–12,3 м. Для забезпечення 
необхідних темпів робіт ши-
рина захвату ворушилки має 

перевищувати сумарну шири-
ну використовуваних косарок 
в 1,6–1,7 раза, оскільки робоча 
швидкість ворушилки має бути 
7–8 км/год. Така швидкість за-
безпечує якісне копіювання по-
верхні поля, мінімізує забруд-
нення сировини часточками 
ґрунту.

Вимоги до сушіння 

За досягнення вологості си-
ровини 50-55% її слід згріба-
ти у валки. Особливо критич-
ним цей показник є для бобових 
трав, оскільки через нерівно-
мірності висушування за ниж-
чої вологості листя останнє об-
бивається та втрачається під час 
згрібання. 

Для їх зменшення згрібання 
бобових проводять у вранішні 
та вечірні години на понижених 
обертах двигуна, коли дещо під-
вищується вологість повітря. За 
потреби бобові згрібають у ніч-
ний час. Окрім вимог до сушін-
ня сіна операція згрібання за-
безпечує продуктивну роботу 
засобів механізації на операціях 
підбирання. Граблі, які випуска-
ють в Україні, мають ширину за-
хвату 4,2–6,0 м. Такі граблі за-
безпечують вчасне виконання 
робіт на ділянках до 50–80 га, 
формуючи лінійну потужність 
валка 3–4 кг/м. Бажана потуж-
ність валка більша в 2–3 рази. 
Тому перевагу слід віддавати 
ротаційним граблям із робочою 
шириною 12–18 м. Це зумов-
лено якісними показниками їх 
роботи, надійним виконанням 
технологічного процесу.

Граблі провідних фірм ма-
ють модульну конструкцію й 
пропонуються з одним, двома (з 
центральним або боковим укла-
данням валка) і чотирма рото-
рами, формують за один прохід 
один або два валки. Конструкція 
та кількість граблин ротора за-
безпечує високу продуктивність 
й укладання розпушених вал-
ків. Привод роторів не потре-
бує щоденного обслуговування. 
Завдяки три-, чотириколісним 
опорам під роторами вони якіс-
но копіюють поверхню поля та 
майже не мають втрат під час 
згрібання. Такими є Лайнери 
— типорозмірний ряд роторних 
граблів фірми «Клаас» (фото 2).

Застосовуючи чотириротор-
ні граблі Лайнер 3500 після до-
сушування люцерни до воло-
гості 54,10% отримали робочу 
ширину захвату граблів 11,81 м, 
яка коливалася в межах 11,5–
12,0 м. Ширина валка, що фор-
мувався, становила 1,8–2,6 м, 
середня робоча швидкість була 
9,32 км/год, що дещо переви-
щувала швидкість ворушилки.

Для уникнення втрат від об-
бивання листя доцільно досу-
шувати сировину у валку. За 
похмурої погоди валок мож-
на поворушити двома ротора-

Технічні моменти:  
сушіння, тюкування, в’язання
Відразу після скошування трав розпочинається їх сушіння. Мірою висушування рослин виникає голодний обмін, що 
характеризується перевагою розпадання органічних речовин над їх синтезом. За тривалого голодного обміну втрати 
сягають понад 10–15%.

 Фото 1. Причіпна ворушилка трави в роботі; а — під час переїзду  
в складеному стані, б — під час ворушіння, вид збоку

А

Б

Сучасні преси обладнано 
різальними апаратами, 
аналогічними апаратам 
рулонних прес-
підбирачів, електронними 
пристроями для 
контролю за процесом, 
вологістю маси, обліком 
виконаної роботи
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ми граблів, переклавши його на 
2,0–2,5 м на бік. 

По досягненню валком воло-
гості 17–19% сіно слід підбира-
ти. Доцільним є заготівля сіна в 
пресованому вигляді, оскільки 
це суттєво полегшує облік кор-
мів, перевезення та складуван-
ня сіна.

Однак у господарствах заго-
товлюють і розсипне сіно, бо 
саме розсипним можна його 
досушувати активним венти-
люванням. Уникнути перевал-
кових операцій дозволяє ви-
користання візків-підбирачів. 
Ними виконуються операції з 
підбирання маси, вантаження в 
кузов із підпресовуванням і пе-
ревезення до місця складуван-
ня. Таким чином, мінімізуються 
затрати та спрощується логісти-
ка виконання робіт. Виробники 
«Клаас», «Кроне», «Пьотінгер» 
пропонують схожі конструкції, 
що відрізняються об’ємами ку-
зовів в межах 22–100 м³. Для 
подачі в причеп різання маси 
в них використовується бітерно 
— ножовий різальний апарат із 
ротором діаметром 750–880 мм, 
з 7–9 рядами пальців по колу та 
встановленою довжиною різан-
ня — 34–45 мм. Для виванта-
ження маси використовується 
днищовий транспортер.

Технічні особливості 
прес-підбирачів 

Рулонні прес-підбирачі ха-
рактеризуються своєю про-
стотою (конструкційною та 
технологічною), і формують 
циліндричні рулони діаметром 
0,6–1,8 м, завдовжки 1,2–1,5 м, 
щільністю 120–140 м³. Розріз-
няють прес-підбирачі з каме-
рами постійного та змінного 
обсягу. В прес-підбирачах пер-
шого типу розділену навпіл ка-
меру утворюють барабани або 
планки на гнучкому носії (за-
звичай ланцюг). Рулон, що утво-
рюється в такій камері, має сер-
цевину пониженої щільності. 
Камери змінного обсягу утво-
рюють петлі кількох плоских 
пасів. Паси підтягуються з по-
стійним зусиллям, тому маса в 
камері ущільнюється із самого 
початку формування рулону. В 
результаті отримують рулон із 
щільнішою серцевиною.

П р е с и  в і д р і з н я ют ь -
ся й ін шими особливостями. 
Обв’язування шпагатом відбу-
вається, коли прес зупиняється. 
Чим швидше буде обв’язаний 
рулон, тим вища продуктив-
ність преса, тому викорис-
товують в’язання одночасно 
двома нитками замість однієї.  

А використання сітки дозво-
ляє завершити цю операцію 
за 2–3 оберти рулону. Вироб-
ники встановлюють на сучас-
ні преси інколи обидві систе-
ми обв’язування. Залежно від 
сировини (сіно, солома) визна-
чається, яка із систем буде ви-
користана. Іншою особливіс-
тю є використання в системі 
подачі маси інтегрального ро-
тора шнека. Він дозволяє зву-
зити масу до ширини рулону і 
примусово направляти масу до 
камери. Ротор являє собою ба-
рабан із установленими на ньо-
му по краях витках шнека, а в 
центральній частині барабана 
— пальці для подачі маси. Вста-
новлення в зоні переміщення 
маси ножів дозволяє отриму-
вати бітерно-ножовий різаль-
ний апарат. Ножі зазвичай для 
захисту встановлюють підпру-
жинено з можливістю виходу з 
каналу. Система рівномірно по-
дає масу в камеру, а різана маса 
краще ущільнюється й легше 
змішується в кормороздавачі-
змішувачі. 

Найпродуктивніше на заго-
тівлі сіна працюють великопа-
кові прес-підбирачі. На ринку 
України їх пропонують фірми 
«Клаас», «Кун», «Кроне», «Мас-
сей Фергюссон», «Нью Холланд» 
й інші. Максимальний переріз 
тюків, що формується ними, — 
0,8…1,2 × 0,7…1,3 м², а довжина 
може регулюватися до 2,5–3,0 
м. Щільність регулюється в ме-
жах 120–300 кг/м³. Найчастіше 
формують тюки розміром 1,2 × 
0,9 ×2 ,5 м і масою 300–500 кг та 
1,2 × 1,2 × 2,5 м масою 500–650 
кг. Такі розміри роблять їх при-
датними для транспортування, 
складування та зберігання. Маса 
пресів — в межах 7–10 т. Такі 
машини провідних виробників 
мають власну систему керуван-
ня робочим процесом, термінал 
якої розташовано в кабіні трак-
тора. Для ефективного застосу-
вання прес-підбирача його слід 
агрегатувати з трактором відпо-
відної потужності (понад 200 к. 
с.), що має можливість приєд-
нувати пнемо-, гідро- та елек-
тросистеми. 

В’язальний механізм 
покращено 

Для подачі маси крім підби-
рача застосовують подаваль-
ні граблини, пальцеві бітери, 
шнеки, що звужують масу до 
ширини тюка. У пресах вико-
ристано схему попереднього 
пресування, за якої зібране і 
частково ущільнене в криво-
лінійному каналі за три ходи 
набивача сіно подається в ка-
меру пресування. Подача сіна 
в камеру — нижня. В камері 
сіно остаточно ущільнюєть-
ся поршнем, у механізмі при-
воду якого передбачено ма-
ховик. За досягнення заданої 
довжини тюка подається сиг-
нал на в’язальний механізм, 
і голки в момент максималь-
ного стискання маси по кана-
лах у поршні подають шпагат 
до вузлозав’язувача, викорис-
товується в’язання подвій-
ним вузлом. Найбільш надій-
ною вважають конструкцію 
вузлозав’язувачів фірми «Кла-
ас», якому вже майже 100 ро-
ків. Його за незмінної схе-
ми постійно вдосконалюють, 
і тюки в’яжуться одинарним 
вузлом. Так, у моделі Квадрант 
3200 встановлено потовщені 
пустотілі штифти, покраще-
но протягувач нитки й затис-
кач шпагату. В сучасних моде-
лях обов’язково застосовують 
систему пневмоочищення 
вузлозав’язувачів від рослин-
них решток. Після цього тюк 
виштовхується з камери пре-
сування масою, з якої форму-
ється наступний тюк.

Сучасні преси обладнано 
різальними апаратами, ана-
логічними апаратам рулон-
них прес-підбирачів, елек-
тронними пристроями для 
контролю за процесом, во-
логістю маси, обліком вико-
наної роботи.

Для вантаження тюків, що на 
полі та в сховищі, доцільне ви-
користання телескопічних са-
мохідних навантажувачів.Фото 2. Граблі чотирироторні в роботі (а), ротор граблів (б)
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Для ефективного 
застосування прес-
підбирача його слід 
агрегатувати з трактором 
відповідної потужності 
(понад 200 к. с.), що надає 
можливість приєднувати 
пнемо-, гідро-  
та електросистеми


