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Овочеві та баштанні культури посідають одну з провідних 

позицій серед культур, що використовуються в їжу багатьма народами 

світу, зокрема, й українцями. Плоди баштанних культур є дієтичним 

продуктом харчування для людей будь-якого віку та вживаються як в 

свіжому, так і переробленому вигляді. Також баштанні є цінним 

джерелом ряду вітамінів і мікроелементів, найважливіший з яких – 

каротин. Баштанні культури використовують у фармацевтичній 

промисловості при виготовленні вітамінів і лікарських препаратів [1-2] 

і тому збільшення їх обсягів виробництва, а також зниження 

собівартості продукції одержуваної з баштанних культур вельми 

актуальне завдання сільського господарства нашої країни. 

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/6887-vinnychchyna-maie-velykyi-potentsial-u-vyrobnytstvi-produktsii-sadivnytstva
http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/6887-vinnychchyna-maie-velykyi-potentsial-u-vyrobnytstvi-produktsii-sadivnytstva
http://dereva.lviv.ua/porady/obrizka-plodovykh-derev
http://sadok.co.ua/obrizka-plodovuh.html
http://dereva.lviv.ua/porady/obrizka-plodovykh-derev
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Серед заходів, які сприяють підвищенню обсягів виробництва 

та поліпшення якості баштанних культур, найбільш важливою є 

організація високоефективного насінництва, що неможливо без 

створення нових і вдосконалення існуючих засобів механізації. 

Матеріальні витрати, що йдуть на підвищення якості 

насіннєвого матеріалу баштанних культур, визначаються 

ефективністю застосовуваних способів сушіння та сушильного 

обладнання, тому що посівні якості насіння при зберіганні 

безпосередньо залежать від вологості. Свіжозібране насіння, отримане 

в результаті виділення з плодів, мають велику вологість, при якій у 

насінній масі швидко розвивається процес самозігрівання, що посилює 

дихання насіння й активує діяльність мікроорганізмів [2-4]. Усе це 

призводить до необхідності в сушінні насіння. 

Вітчизняні та зарубіжні сушарки насіння баштанних культур 

мають великі габаритні розміри, неприпустимо металоємні, 

енергоємні, складні в обслуговуванні та ремонті, крім цього, вони 

відрізняються високою вартістю.  

Обґрунтування принципової схеми зневоложувача було 

проведено на основі накопиченої бази теоретичних і практичних знань, 

а також принципових схем установок для зневоложення високовологої 

сировини.  

Експериментальний вібровідцентровий електроосмотичний 

зневоложувач складається з центрифуги 5 (рис. 1, 2), яка за допомогою 

пружних елементів кріпиться до рами (1). Вібраційні коливання 

центрифузі надаються за допомогою дебалансного вібропривода (3), 

який приводиться до руху за допомогою електродвигуна (4). Ротор 

центрифуги (2) обертається двигуном (6). По периферії ротора 

розміщені електроди електроосмоса (10). Для підведення теплоагенту, 

який нагнітається компресором (9) та нагрівається в теплогенераторі 

(8), в корпусі центрифуги розміщений перфорований патрубок [5-6]. 
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Рис. 1. Принципова схема 

вібровідцентрового 

електроосмотичного зневоложувача 

 
 

 

Рис. 2. Експериментальна 

модель вібровідцентрового 

електроосмотичного 

зневоложувача 

 

Експериментальне визначення робочих режимів зневоложення 

харчового насіння баштанних культур представлено на рис. 3 

 
Рис. 3 Схема комбінованої фізико-механічної обробки  

високовологої сировини 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ПРИ ОДНОТИПНІЙ 

ГОДІВЛІ КОРІВ 

 

Ікальчик М.І., кандидат технічних наук, доцент  

ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний 

інститут" 

 

Постановка проблеми. Сучасний стан тваринництва в Україні 

ставить завдання щодо упровадження нових технологій, зокрема типів 

годівлі корів, що забезпечують найбільший економічний ефект. 

Однотипна годівля корів сьогодні використовується переважно на 

великотоварних фермах, на яких важко організувати повноцінний 

випас тварин [1]. 

Найкращі результати при застосуванні однотипної годівлі 

спостерігаються в господарствах, які застосовують безприв’язний 

спосіб утримання тварин, годівлі тварин з кормових столів і проводять 

групування тварин відповідно до їх фізіологічного стану та рівня 

молочної продуктивності. 

Мета досліджень. Вивчити досвід застосування однотипних 

раціонів та технічних засобів. 
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