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З
магання організувала група ком
паній «РостокХолдинг» на полях 
одного зі своїх підприємств у Чер
нігівській області. Серед ком паній

виробників, які представили на тестування 
ґрунтообробну техніку,  John Deere (диско
ва борона John Deere 2623, дисковий гли
бокорозпушувач John Deere 512), Horsch 
(дискова борона Joker 6 HD, культиватор 
Tiger 4MT), Case (чизель дисковий глибоко
розпушувач CASE 530), Kuhn (комбінований 
агрегат DMR 4850), Wishek (дискова борона 
Wishek 842N), Quivogne (причіпна дискова 
борона APVRS FF36, причіпна дисколапова 
борона ТМ 32), «ВелесАгро ЛТД.» (агрегат 
ґрунтообробний комбінований АГК5,4).

Метою заходу було порівняння таких 
показників: продуктивність, якість оран
ки, витрата палива, вартість планово
технічного обслуговування і самої техніки. 
Для з’ясування цих параметрів було про
ведено чотири варіанти тестувань на чо
тирьох ділянках поля.

В демонстраційнопоказовій роботі аг

Перевірка на якість
Чим більша пропозиція на ринку, тим важче зробити вибір. Полегшити сільгоспвиробникам 
процес вибору взялися УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого спільно з групою компаній «Росток-Холдинг», 
провівши на новому кластері земель групи в Новгород-Сіверському, що на Чернігівщині, тестування 
ґрунтообробної техніки різних фірм-виробників.

плекси. У перерахованій лінійці техніки  
більшість машин цього виробника. Друге 
місце за кількістю займає Case – трактори 
Case Magnum 335 та культиватори Case Tiger. 
А лідерство серед обприскувачів  за Lemken 
Primus 35. 

«Ми ретельно підходимо до вибору 
кожної одиниці техніки у нашому автопар
ку,  зазначив комерційний директор «Ро
стокХолдинг» Дмитро Купавцев.  Кожна 
машина, кожен агрегат оцінюється за цілим 
рядом параметрів. Для цілей більш якісного 
оцінювання ми щорічно проводимо зма
гання певного виду сільгосптехніки, який 
група на той момент потребує закупити. 
За традицією техніку оцінює спеціальна 
комісія групи, а також незалежні експерти 
Українського науководослідного інституту 
прогнозування та випробування техніки 
і технологій для сільськогосподарського 
виробництва ім. Л. Погорілого. Як резуль
тат, весь автопарк групи представлений 
технікою, яка максимально задовольняє 
наші потреби».

Завдяки подібним випробуванням тех
ніки кожен сільгоспвиробник може зробити 
певні висновки і правильний вибір. Адже 
техніка  річ дороговартісна, тому й вибір має 
бути виваженим і обґрунтованим.

А щоб більше і детальніше знати про 
ґрунтообробну техніку, читайте в на-
ступних номерах журналу офіційні ре-
зультати випробувань техніки на полях 
групи «Росток-Холдинг» від Інституту ім. 
Л. Погорілого. 

Олеся ПАВЛЕНКО

ре гатів вираховували робочу швидкість, 
гли бину обробітку та якість загортання 
бур’янів. Провели і лабораторнопольові 
досліди з визначення агротехнічної якості 
роботи агрегатів, де контролювали такі па
раметри як: кришіння ґрунту, повнота за
гортання рослин, гребенистість поверхні 
поля після проходу агрегату.

Під час проведення довготривалого 
експлуатаційного тесту агрегатів з’ясо ву
вали витрати палива, продуктивність, робо
чу швидкість, глибину обробітку. А під час 
спеціального демонстраційнопорів няль
ного тесту рушіїв трактора контролювали 
ди наміку руху агрегата.

В агропромислового холдингу «Росток
Хол динг» чималий технопарк – понад 
150 оди ниць, адже в управлінні ком па
нії сьогодні май же 60 тис. га землі в Чер
нігівській і Сумській обла стях х, з яких у по
точному році обробляється 47 тис. гектарів. 
Близько 80% техніки  світові бренди. Най
більше в «РостокХолдинг» довіряють John 
Deere – трактори, комбайни, посівні ком
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