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оптимально використати ці компоненти, адже він розуміє, що він сам господар 

свого діла [5]. 

За американським економістом Полем Самуельсоном, підприємництво 

пов’язане з новаторством, а сам підприємець є сміливою людиною з 

ориґінальним мисленням, яка домагається успішного впровадження нових ідей 

[6]. 

Узагальнюючи наукові погляди на сутність підприємництва і роль 

підприємця в контексті історичної еволюції, можна констатувати, що 

підприємець – це активний суб’єкт пошуку й реалізації нових можливостей у 

генеруванні та освоєнні новаторських ідей, розробленні нових продуктів і 

технологій, здійсненні інновацій та оволодінні перспективними факторами 

економічного розвитку. 
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Розвиток галузі тваринництва в Україні неможливий без розвинутого 

кормовиробництва, яке, в свою чергу, потребує повного забезпечення насінням 

кормових трав, в першу чергу люцерни та конюшини. 
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Для збирання насіння трав в Україні і закордоном в більшості випадків 

використовуються комбайнові технології збирання: пряме, роздільне дворазове 

комбайнування. Спеціальні комбайни для збирання насіння трав не 

виготовляють. В комбайнових технологіях обмолот рослинної маси і сепарація 

насіннєвого вороха здійснюється зернозбиральними комбайнами зі 

спеціальними пристосуваннями. В отриманому воросі знаходиться ще значна 

кількість (іноді до 15%) необмолочених бобів конюшини і люцерни. Тому цей 

ворох транспортують на стаціонарний пункт , якщо вологість вороха більше 

18% - підсушують, і ще раз обмолочують стаціонарними машинами. 

Роздільне комбайнування проводять при сприятливих погодних умовах 

(відсутність дощу), при побурінні 70…80% бобів, коли скошена маса у валках 

може підсохнути до вологості 18…21% за декілька днів. Пряме комбайнування 

починають при побурінні 80…90% бобів. Цю технологію, як правило, 

використовують при нестійких погодних умовах. Дворазове комбайнування 

можна представити як поєднання роздільного і прямого комбайнування, 

використовують його відносно рідко, в основному  для збирання нерівномірно 

достигаючих посівів при сприятливих погодних умовах. 

Застосування зернозбиральних комбайнів, навіть з відповідними 

пристосуваннями, не дозволяє зібрати урожай насіння трав без витрат. Це 

пояснюється значною відмінністю агробіологічних і фізико-механічних посівів 

насінників бобових трав і зернових культур. Так, травостій має значно більшу 

вологість на корені (до 60%), значно відрізняється відношення маси насіння до 

маси соломи, урожайність насіння, подача рослинної маси в комбайн при 

збиранні та інші показники. Тому для зменшення втрат цінного насіння 

потрібно проводити додатковий обробіток полови на стаціонарному пункті. 

Також можна застосовувати, наприклад, такі варіанти збирання при яких після 

першого проходу комбайна трав'яна маса обмолочується на «м'яких» режимах, 

при цьому в бункері комбайна збираються не обмолочені боби, які потім 

обробляються на стаціонарному пункті.  

 Різноманіття можливих технологічних операцій при збиранні та варіанти 

виконання їх різними машинами складають значну кількість технологій: 

комбайнових, стаціонарних, комбінованих. 

При аналізі технології можна оцінювати багатьма показниками. Серед 

різноманіття показників, які характеризують технології збирання, можна 

виділити наступні: приведення та енергетичні затрати, коефіцієнт енергетичної 

ефективності, негативні екологічні наслідки від її реалізації, втрати насіння, 

металоємність, витрати палива та інші. При цьому всі показники можуть мати 

різну направленість зміни показників, що ускладнює  вибір оптимальних 

варіантів технологій і машин, якими вони реалізуються. Адже як, наприклад, 

порівняти технології, які мають різні втрати, витрати палива, екологічну 

післядію. На нашу думку, це найкраще робити за комплексними показниками, 

які враховують основні екологічні показники [1]. Характерною індивідуальною 

особливістю даної методики є застосування ступеню вагомості індивідуальних 

оціночних показників.  
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При виборі індивідуальних оціночних показників, на нашу думку, 

найбільш вагомими є забрати грошові та енергетичні. Потрібно відмітити, що 

між ними існує тісний кореляційний зв'язок, але кожен з них має свої 

особливості. Приведені затрати характеризують технології в теперішньому часі, 

але  вони значно залежать від коливання цін на пальне, технологічні матеріали 

тощо. Енергетичні затрати більш стабільні, не залежать від коливання цін, але 

це є одночасно і їх недоліком. Ще один важливий показник - продуктивність 

агрегатів, на нашу думку, не підходить для оцінки технологій, тому що 

втрачається сенс самого поняття продуктивності, адже технологія реалізується 

різними агрегатами, які виконують різні технологічні операції.  

При аналізі технологій важливо не забувати про екологічні наслідки від їх 

застосування. Саме тому, наприклад, останнім часом все менше застосовують 

технології збирання насіння з використанням десикації посівів.  

Аналіз технологій збирання насіння бобових трав з використанням 

методик наведення в [1] дозволяє виявити «вузькі місця» технологій, помітити 

перспективи їх розвитку, поставити задачі нових досліджень по модернізації 

існуючих машин для реалізації перспективних напрямків збирання насіння 

трав.   
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SOIL SCIENSE AS A SCIENCE 

 

 Soil physics is a phase of soil science that has been receiving increasing 

interest and attention within the last twenty years. Numerous technical contributions 

have appeared in English, French, German, and Russian scientific journals. In almost 

every instance, the individual has been interested in only one particular aspect of the 

physical properties of the soil. The field is so large that it limits the scope of activity 

of and one person. 

 Although much research in the field of soil physics has been accomplished, 

teachers of the subject have been handicapped by a lack of suitable instructional 

material. Unless the teacher happens to be closely associated with soil-physics 




