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Короткий опис розробки: Розроблена нова теорія взаємодії робочих
органів технічних засобів для агрохімічного обслуговування з технологічним
матеріалами та їх розподілу на площі поля, розроблена принципово нова
методологія обґрунтування раціональної рівномірності висіву насіння з
врахуванням зон живлення рослин, а також теорія пневматичного розподілу
насіння в широкозахватних посівних комплексах. Окрім того, розроблені
наукові основи динаміки руху машинно-тракторних агрегатів, сформованих з
одноопераційних машин, в тому числі і на основі комбінованого
агрегатування. Це дало змогу створити більше 70 найменувань нових
технічних засобів для вирощування зернових та інших культур за енерго-,
ресурсоощадними технологіями. Виробництво комплексів освоїли шість
вітчизняних машинобудівних заводів, загальний обсяг виробництва
зазначених технічних засобів становить більше 28 тис. штук. Загальний
вигляд основних з них наведено на рис. 1-14. Впровадження у виробництво
високоефективних комплексів технічних засобів завдяки збільшенню
продуктивності і зменшенню питомих енерговитрат дало економічний ефект
2477,68 млн. грн.

Рис. 1. Борона дискова важка БДВП-6,3

Рис. 2. Диско-чизельна борона БДВП-3-01

Рис. 3. Культиватор важкий ALСOR 7,5

Рис. 4. Компактор АК-10

Рис. 5. Машина для розсівання мінеральних добрив МРД-5

Рис. 6. Агрегат АСОГ-8 з обладнанням для внесення твердих мінеральних
добрив

Рис. 7. Диско-чизельна борона БДВП-4,2-03 з обладнанням для
внесення рідких добрив і біодеструкторів

Рис. 8. Аплікатор ПЖУ 5000-10

Рис. 9. Підживлювач навісний ЄКО-600

Рис. 10. Посівний комплекс ALCOR 10

Рис. 11. Сівалка пневматична універсальна точного висіву VEGA 8
PROFI

Рис. 12. Обприскувач ОСШ-2500

Рис. 13. Обприскувач причіпний ШТОРМ-3000-18

Рис. 14. Обприскувач самохідний МАF-4200

