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Развiццё фермерекага руху у краiне- складаны узаемазвя.Заны лра
цэс, у якiм вельмi важным з'яуляецца развiццё сродкау механiзацыi вы
творчасцi. Складваецца унiкальная сiтуацыя фармi.ра'вання новых вы
творчых структур у аграрным сектары, што базiруецца на створанай 
вытворчай базе калгасау i саугасау, але з якасна адрозным ладыходам да · 
выбару i лрымянення сродкау механiзацыi. Галоуным латрабаваннем 
пры гэтым з'яуляецца максiмальная эфектыунасць лрымяняемых машын 
i абсталявання, што забяспечвае высокую рэнтабельнасць вытворчасцi. 

Навукова абгрунтаваныя падыходы да вырашэння праблем механi
зацыi сельскагаспадарчай вытворчасцi заклiканы ужо на лачатковым 
этапе станаулення гасладарак фермерекага тыпу вызначьщь мэтазгодныя 
параметры набываемых сродкау механiзацыi. Гэтыя пытаннi непасрэдна 
звязаны з магчымымi аб'ёмамi крэдытау, рацыянальнымi памерамi пры-
значаных для апрацоукi зямельных участкау. 1 

. 

Некаторую пэунасць у вырашэнне гэтых пр,аблем уносiць вопыт эка
намiчна развiтых краiн з адладжанай структурай фермерскiх гаспадарак. 
Аднак поуная арыентацыя на мадэлi фермы у развfтых краiнах не з'яу
ляецца поунасцю апрауданай. Напрыклад, у ЗША каля 34% ад агульнай 
колькасцi ycix ферм атрымлiваюць ад дзяржавы датацыi у памеры каля 
1 тыс. долаNу на кожную ферму i вырабляюць яны тош~кi 3,2% сельска
гаспадарчых прадуктау. Умовы станаулення рыначных адносiн выму
шаюць дамагацца эканамiчнай эфектыунасцi ствараемых гасладарак з 
перспектывамi росту i развiцця. , 

Аналiз сродкау механiзацыi у краiнах з развiтой фермерекай гаспа
даркай дазваля~ вызначьщь некаторыя _тэндэнцыi развiцця асноуных 

1 вытворчых структур. У першую чаргу гэта адносiцца да тыпажу сельска-
гаспадарчых трактароу. · 

Статыстычны аналiз даных па структурнаму саставу трактарнага 
ларка фермерскiх гаспадарак развiтых краiн паказвае (рыс. 1), што 
сярэдняя магутнасць прымяняемых трактароу знаходзiцца у межах 58-
69 кВт. Есць iстотныя якасныя адрозненнi у трактарах магутнасцю да 
37 кВт (50 к. с.) i больш магутных. Садова-агародныя трактары магут
насцю каля 20 кВт уяуляюць даволi значную групу машын, якая скшiдае 
каля 30% у структуры трактарнага парка развiтых краiн. 

3 улiкам сучаснага стану галiны у. якасцi энергасродкау ддя ферм 
раслiнаводчай накiраванасцi могуць разглядацца трактары, матаблокi, 
мотакультыватары ад 2 к'Вт i больш. Пры гэтым матаблокi, мотакуль
тынатары i мiнiтрактары магутнасцю каля 6,0-7,3 кВт ва умовах аса
бiстых гаспадарак могуць знайсцi абмежаванае прымяненне з-за невялi
кай прадукцыйнасцi i значных працазатрат. У структуры вытворчасцi 
сельскагаспадарчай прадукцыi гэтыя энергетычныя сродкi атрымлiваюць 
прымяненне на садовых, дачных i прышкольных участках памерам 
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0,03-0,10 га. Вырошчванне сельскагаспадарчых культур на участках 
большай плошчы патрабуе больw магутных i прадукцыйных тэхнiчных 
-сродкау. 

Ва умовах Беларусi i рэспублiк Прыбалтьl'Кi уяуляецца апрауданай 
арыентацыя на пераважнае выкарыстанне трактароу Т-25А, Т-30А, 
Т-40АМ, МТЗ, для якiх iснуюць i распрацоуваюцца комплексы адпа
ведных машын. Пры гэтым у навуковым плане павiнны бьщь дакладна 
вы3начаны nepaлiкi машын i nрылад, што поунасцю прыдатныя для вы-

.Р,% 
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Р1>1с. 1. Crpy!<1'YPiil>l смад трактарнага парка фермерскiх rаспадарак без улiку садова
агародных- 1 i па усiм складзе- 2 (А, Б- адnаведныя кл асы айчынных трактароу): 

J-Nc .. p.-=69, 2-58 кВт 

Рыс. 2. Уnлыу шырынi saxony В на nрадукцыйнасць W (1, 3, 5) i масу М (2, 4, 6) для 
навясных nлyroy, дыскавых баронау i папаравых культыватарау 

карыставня у гасп~дарках фермерекага тыпу або ix можна прымянiць 
3 улiкам пераробкi цi удасканальвання, а таксама дадаткова неабходныя 
3 улiкам сnецыфiкi фермерскiх гасnадарак. 

У гэтых адносiнах патрабуе асаблiвай увагi выбар найбольш энерга
ёмiстых i металаёмiстых прылад для апрацоукi rлебы. Правед3ены па
раунальны аналiз навясных плугоу, дыскавых баронау i культыватарау 
(рыс. 2) характарызуе агульную тэндэнцыю да павышэння прадукцый
насцi i масы ,прылад 3 rfавелiчэннем рабачай шырынi 3ахопу. У большасцi 
выпадкау ад3начаныя 3аканамернасцi можна апраксiмiраваць ураунен
нямi 

W =К1В, 

М=К2В. 

Велiчынi каэфiцыентау для навясных плугоу роуныя К1 =0,670, К2= 
=496,0; для дыскавых баронау- К1 =0,722, К2 =399,2; для культывата
рау- К1 =0,685, K2=2lS,S. Разнастайнасць значэнняу Kt i К2 для пра
аналi3аваных сродкау па каэфiцыентах варыяцыi складае 27,3-40,9%. 

У .адпаведнасцi з лрывед3енымi данымi i спецыфiкай гаспадарак фер
мерекага тыпу рацыянальная шырыня 3ахопу плугоу складае каля 1. 
дыскавых барон ау i культыватарау- да 3-4 м. Прылады такой шырынi 
3ахопу могуць паспяхова агрэгатаваuuа з трактарамi тыпу МТЗ. Аднак 
пры распрацоуцы новай сельскагаспадарчай тэхнiкi неабходна улiчьщь 
персnектывы працяглага выкарыстання машын i маrчымасцi ix. аrрэга
тавання 3 ро3нымi тыпамi трактароу, у тым лiку i меншай маrутнасцi. 
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Прымяняльна да разглядаемых rлебаапрацоучых прылад не~бхоцна 
вылучьiць мэта3rоднасць стварэння двухкорпусных плуrоу 3 п.ашыранай 
рамай да трох-чатырох корпусау, культыватарау 3 базавай рамай шыры
нёй каля 2 м i маrчымасцю прылучэння дадатковых секцый з давядзен
нем агульнаrа захопу да 4 м. Тако~ удасканальванне прылад павысiць 
ix унiверсальнасць i не будзе стрымлiваць працэс эвалюцыi фермы у бок 
павелiчэння плошчау для апрацоукi. 

Рацыянальныя ламеры апрацоуваемых плошчау непасрэдным чынам 
звязаны са ступенню механiзацыi, вiдам i колькасцю тэхнiкi, што прымя
няецца. У rэтым вьшадку неабходна рэальная тэхнiка-эканамiчцая ацэн-

( Bыffap кvльmуры 

~ 

/ AHflЛi.J агратэхнiкi 6ырашч~ання i лobtfap 
, 

неа5хооных 6//Jay МОШЬ/Н 

nаказчыкi трактара Харокторштыкi 

Мя аtрзеото6оння: сельскогосnflоорчых MflШЬfH; 

Р- r:iлa цнгi, н; w- праоукцыiiнасць, 
го;гаtlз; У- ра~очы11 скорасцi, 

В·м- Ворmасць , Pl/5 ·; км;гаоз; 

Bmp - 6ортасць; р1Jб. ; Му - металаеi.liстсць, кеjм; 

G- pacxoil noлi/Ja, n ~ затраты працы, 
кг;га ЧЩ!.- гаilз 1 га 

1 t 
' 

Вартасць комплекса Пры/Jе/Jзено!R затраты Вартасць 6ыра5ленаu 

тэхнivных cpoilкaij з 'lлlкам НО 66/KOHOHHl' ра5от праоукцыi J аозiнкi 

тэрмiноij вьтлоты л Па 6ЫроШ'180ННi ПЛОШ'IЫ 3 IJЛiKOM 

кpэдbtmafi на тэхнiку : i уоорцы культ1Jрьt !Jpailжaю Q. i кошту е : 
Bmp + l6 м 

, руо. IBnp, pijбjra qe, р1J5/га n 

t • 
"<Л(JНО6Ы ЛРЫОЫЛ10К Л ,pijO. \ 

POЦIJ{fllfflЛbHQЯ ЛЛОШЧО q~ермь1 

1 s = ( n .. Bmp; lВм )/( Q.e -"Нпр) 

' \ Проирка МОШЫN НО 30iJ060ЛbHl'HHe патробаванняу 

агротэхнiкi па тэрмiнах пра6нiJзення работ за 

t iJзён: t"' _s_ 
- W·7 

t 
Poцыnlfaлыt6t/l ламеры фермы 

i нeooxoдlfafl тэхнiка 

' 

Рыс. 3. Блок-схема алгарытму разлiку рацыянальнага nамеру фермау ва умовах эфек
ты)·нага выкарыстання сродкау механiзацыi 
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ка эфектыунасцi набытай сельскагаспадарчай тэхнiкi. Яна можа быць 
вызначана з улiкам вiдау культур для вырошчвання i базiруецца на пры
мяненнi комплексау сучасных тэхнiчных сродкау. У залежнасцi ад вы
творчай накiраванасцi гаспадаркi для рэалiзацыi тэхналогiй вырошч
вання i уборкi асноуных культур кошт патрэбных · комплексау машын 
складае 9-22 тыс. руб. (у цэнах пачатку 1991 г.). 

Для вызначэння рацыянальных памерау фермы з улiкам эфектыvнага 
выкарыстання сродкау механiзацыi распрацавана блок-схема тэхнiка
эканамiчных разлiкау (рыс. 3). Пры ix выкананнi вылiчэннi поаводзюr
ца па ycix культурах, што вырощчваюцца цi займаюць асноунае месца 
у аб'ёмах вытворчасцi. 

На пачатковым этапе неабходны падрабязны аналiз агратэхнiкi вы
рошчвання з вызначэннем мiнiмальнай колькасцi аперацьiй, неабходных 
для атрымання плануемых ураджаяу Q культур, якiя вырошчваюшrа. 
Для выканання пэуных аперацый вызначаецца базавы трактар i п ~пбi
раецца комплекс машын i механiзмау, прыдатных для выканання агоя
тэхнiчна неабходных аперацый. Вызначаюцца таксама важнейшыя тэх
нiка-эканамiчныя характарыстыкi пэуных сельскагаспядарчых машын. 
такiя, як праду!{'Цыйнасць, вартасць, металаёмiстасць, расход палiва на 
адзiнку выкананай працы. Пасля гэтага папярэдняга разгляду па vcix 
варыянтах магчымых тэхнiчных сродкау праводзяцца падлiкi ix кпштv 
з улiкам тэрмiнау выплаты крэдытау на набыццё тэхнiкi за n гадоу, а 
таксама прыведзеныя затраты на вырошчванне i уборку культvры . Маг
чымая вартасць (В) вырашчанай прадукцыi вызначаецца з улiкам пла
нуемай ураджайнасцi Q i вартасцi адзiнкi прадукцыi е. 

Вылiчэнне раuыянальнай плошчы фермы па вырошчваннi дадзенай 
культуры праводзiцца з улiкам плануемага прыбытку П, велiчыня якога 
павiнна быць дастатковай для вырашэння дадатковых вытворчых i са
цыяльна-бьпавых пытанняу. Алгарытм вылiчэння 

улiчвае названыя вышэй складаючыя затрат, прыбытак i вартасць атры
манай прадукцыi. 

г. Pifl. /. 
1 

1 

Атрыманыя рэзультаты разлi
кау правяраюцца на задавальиен
не патрабзваниям агратэхнiкi па 
тэрмiнах выканапня работ за -t 
дзён з улiкам прадукцыйнасцi 
прымененьтх тэхнiчных сродкау. 
У выпадкv неа бходнасцi пры пе
равышэннi аrратэхнiчных тэрмi
пау правядзепня работ павiнны 
выбiрацца болnш прадукцьтйныя 
машыны i раз.1 iкi неабходна пау
тарыць. Разлiкi павiнны правn· 
л:зiцца у першую чарrу па най
больш энерrаёмiстьтх i праuаёмi
стых аперацыях апрацоукi глебы 
i )·боркi. 
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Рыс. 4. Агульны я затраты на. тэхнiку 
яе выкарыстанне для рознаи плошчы 

ферм S па вырошчванню збожжявьтх 
культур (1, 2), бульбы (3 4), кораняпло
дау i rароднiны (5, 6) (штрьтхавэя лi-

нiя- кошт ураджаю зерня) 



У радзе выпадкау у якасцi дадатковых фактарау па выбранай сiстэме 
машын могуць вызначацца затраты палiва, працы i металаёмiстасць 
гэтых машын. У выпадку адпаведнасцi выбранага н~бору машын асноу
ным патрабаванням такая сiстэма машын з'яуляецца найбольш эфектыу
най для механiзацыi паляводства у гаспадарцы фермерекага тыпу. 

Разлiкi па распрацаванай схеме могуць праводзiцца з Быкарыстан
нем nереанальных ЭВМ цi iншай вылiчальнай тэхнiкi. У якасцi прыкладу 
для рэгiянальных умоу Беларусi праведзены разлiкi рацыянальных па
мерау плошчы ферм для вырошчвання зерневых, бульбы, караняплодау 
нi гароднiны (рыс. 4). Прадугледжвалася выкарыстанне у кожным ва
рыянце v якасцi базавых энергетычных сродкау трактароу МТЗ (лiнii 1, 
3, 5) цi Т-ЗОА ( лiнii 2, 4, 6). 

У залежнасцi ад вiду культуры, якая вырошчваецца, nрыведзеныя за
траты складаюць 31,8-160,6 руб/га. Мiнiмальны агульны кошт неабход
ных машын i прылад складае 9,0-20,5 тыс. руб. У разлiках nрыняты 
nяцiгадовьт тэрмiн выплаты крэдытау на пакупку комплексу машын. 
Лiнii атрыманых графiкау характарызуюць узроунi акупнасцi сродкау 
механiзацыi, што прымяняюцца. 

Умовай нармальнага функцыянiравання фермы з'яуляецца атрыман
пе прыбытку П, неабходнага для iншых вытворчых i сацыяльна-бытавых 
патрэб. Аналiз. магчымай велiчынi прыбытку можа бьщь праведзены з 
выкарыстаннем графiка (рыс. 4) сувязi затрат на тэхнiку з рознай пло
шчай фермы. Наnрыклад, для фермы па вырошчваннi зерня пры nлану
емым ураджаi 30 ц/rа i узроунi даходу 6 тыс. руб/год падлiчаны рацы~
нальныя яе памеры. Пры вь~карыстаннi комплексу машын на базе трак
тара МТЗ рацыяпалыrы памер зерневай фермы nры такiх жа умовах 
складае 14,6, nры выкарыстаннi машын з трактарам Т-30А- 13,7 га. 

У рэальных вытворчых адносiнах магчымы розныя падыходы i nа
трабаваннi да стварэння гасладарак фермерекага тылу, прымяняюцца 
розныя тэхнiчныя сродкi пры вырошчваннi асобных культур цi севазва
ротау. У гэтай складанай справе, асаблiва на пачатковых этапах, неаб
ходны нануковы падыход да вырашэння асноуных гаспадарчых пытан- 1 

няу на аснове методыкi мадэлiравання вытворчай дзейнасцi, дзе базай 
з'яуляюцца сродкi механiзацыi. 

БСГг1 
1 • 

Пacтyni?f у рэдакцьио 
15.05.91 


