
НОВЕ 
ЖИТТЯ 
СТАРОЇ 
СІВАЛКИ

Старі просапні сівалки втрачають точність 
сівби, надійність їхньої роботи знижується 
й вони не завжди можуть виконувати 
поставлені перед ними завдання. Рішенням 
є придбання нової сівалки або ж відновлення 
старої. А якщо провести переобладнання 
з модернізацією вузлів та механізмів, то 
можна отримати сучасну високотехнологічну 
сівалку з точним висівом.

ТЕХНІЧНИЙ СЕРВІС

МЕХАНІКPRO
№5(8)/жовтень/2018 82 МЕХАНІКPRO

№5(8)/жовтень/2018 83

Руслан Оляднічук
Артем Сироїд, ТОВ "АГ ПРОСТІР"



При висіві просапних культур точність має важ-
ливе значення. Розміщення насінин по глибині, від-
стань між насінинами в рядках, двійники та пропуски, 
рівномірність ширини стикових міжрядь, пересіви на 
розворотних смугах і клинах — все це значно впли-
ває на собівартість майбутнього врожаю.

Навіть за умови, що ви придбали хорошу техніку, 
з часом все зношується і можна скільки завгодно на-
лаштовувати сівалку, сваритися з механізатором, 
зменшувати робочу швидкість агрегату та якості 
це не прибавить.

Зношування елементів висівних апаратів такі, 
як стирання прокладок та ущільнень, знос скидачів 
зайвих насінин та відсікачів вакууму не усунеш ре-
гулюваннями. А додаємо до цього вібрації висівних 
апаратів під часу руху, адже поверхня ґрунту геть 
не така рівна, як поверхня столу, і наша сівалка до 
точного висіву перестає мати жодного відношення.

Як відслідкувати зміну умов роботи? Щільність 
ґрунту на полі буде змінюватися не одноразово, а від-
повідно і дотримання глибини висіву стане пробле-
мою. При засміченні датчиків контролю за висівом 
на моніторі сівалки ви побачите зовсім не реальну 
картину. Вже не кажучи про те, що деякі виробники 
вибирають невірне місце для їх розміщення.

З даної ситуації є кілька виходів. Самий прості-
ший, але в той же час дорожчий і не завжди кращий 
— це придбання нової машини. Можна замінити зно-
шені висівні апарати новими цього ж виробника. 
Проте, можна і зовсім переобладнати сівалку, встано-
вивши на неї обладнання, що дійсно зробить цю ма-
шину точною, а якісний висів набагато доступнішим.

З роками в Україні шириться «мода» по максимуму 
вижимати з сівалки її продуктивність. Тому разом із 
ТОВ «АГ Простір» вдалося описати те, як практично 
переобладнати свою сівалку й які результати це дає. 

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД

Переобладнання та модернізацію сівалки Great 
Plains проводили у «Росток-холдингу» в Сумській 
області фахівці ТОВ «АГ Простір». В 2017 році 
у зв’язку з пошкодженням проводки та виходом 
із ладу датчиків постало питання, відновлювати 
стару сівалку чи купувати нову. Ефективним рішен-
ням при модернізації просапних сівалок американ-
ського виробництва є використання обладнання 
Precision Planting. Особливістю даного проекту 
було те, що це дуже нестандартне завдання, і го-
тового рішення для переобладнання Great Plains 
у Precision Planting немає.

16-рядна сівалка Great Plains YP4025F (2010 р. в.) 
з міжряддям 70 см та центральним бункером подачі 
насіння має механічний висівний апарат пальцевого 
типу. Оцінивши ступінь спрацювання дозувальних 
механізмів, вирішили замінити їх на вакуумні ви-
сівні апарати vSet2 й дообладнати сівалку індивіду-
альними електроприводами vDrive та відмовитись 
від привідних коліс, зірочок і ланцюгів.

Після узгодження попередньої вартості проекту 
почалась конструкторська робота. Враховуючи нети-
повість проекту, створили 3D-модель секції сівалки та 
всіх елементів, які слід було встановити, а також ви-
готовили дослідний зразок. Лише після узгодження 
моделі деталі надійшли в серію.

Модернізація сівалки передбачала встановлення:

 V Вакуумного вентилятора.

 V Висівних апаратів vSet2, які дозволяють сіяти широке різноманіття культур з насінням різних розмірів та 
форм завдяки встановленню відповідного диска.

 V Електроприводу vDrive, що відповідає за контроль рядів та якість сівби. Завдяки йому вдалося уникнути 
перекриття на обсівах і клинах, а також зекономити посівний матеріал та уникнути втрати врожайності через 
подвійне внесення насіння.  

 V Датчиків висіву Wave Vision, розміщених унизу висівної трубки. Вони реагують на об'єм насіння, завдяки 
чому можна отримати більш реальну картину, яка буде відображена в землі.

 V Тензометричних датчиків, які показують рівень контакту сівалки з ґрунтом. 

 V Хвостовиків Keeton Seed Firmer, що придавлюють кожну насінину до дна насіннєвого ложа та забезпечують 
залягання насіння на однаковій глибині.

 V Дисплея 20/20 Seed Sense, який дає змогу операторові бачити повну картину якості сівби, незалежно від 
пори доби та зовнішніх факторів. Картинка на дисплеї дозволяє контролювати пропуски/двійники, розкладку 
насіння, ступінь контакту сівалки з ґрунтом, рівень вакууму (завдяки чому можна змінювати швидкість 
висіву), бачити фактичну норму внесення матеріалу. У базовій комплектації в системі інтегровано можливість 
диференційовано вносити матеріали через карти-завдання та компенсувати норму висіву на поворотах, що 
дало змогу вирівняти посіви на криволінійних траєкторіях руху.

Робота модернізованої сівалки в полі.

Дисплей 
20/20 Seed 
Sense.

Результат 
роботи 
функції 
відключення 
секцій.

Результат 
роботи на 
криволінійних 
ділянках.

ПОЛЬОВІ ВИПРОБУВАННЯ

На запуск сівалки в роботу приїхали усі керівники 
підрозділу, оскільки раніше подібних модернізацій 
у господарстві не проводили. Після калібрування сі-
валки на полі почали сівбу соняшнику. Спочатку сі-
яли на швидкості 6 км/год, бо механізатор та агроном 
хвилювалися за якість, але, звикнувши до системи, 
вже через годину зрозуміли, що швидкість можна 
збільшувати, поки витримується гарна якість висіву, 
яка відображається на дисплеї 20/20 Seed Sense, та 
контакт із ґрунтом для забезпечення глибини сівби. 
Швидкість підняли до 10 км/год. Місцевий агроном 
був приємно вражений тим фактом, що при розра-
хунку насіння на площу не треба було закладати до-
даткового насіння на пересіви, а механізатори точно 
знали, коли в бункері закінчиться насіння та потрібно 
буде їхати на дозаправку.

Завдяки добору оптимальної швидкості та її збіль-
шення, за посівну вдалося закрити власні площі та 
площі інших підрозділів. Загалом наробіток становив 
2200 га, продемонструвавши «нову» якість сівби. 

Коментар агронома після 
переобладнання:

 V Площа сівби: кукурудза 496 га 
(норма 68-75 тис./га), соняшник 
Метеор — 765 га, Ніома — 715 га. 
Посіяно 2 демополя з кукурудзою, 117 
і 109 га, по картах-завданнях. Всього 
наробіток сівалки 2202 га.

 V Скільки гібридів соняшнику/
кукурудзи сіяли та яка їхня форма? 
На кукурудзі різниці немає, все сіється 
чудово. Соняшник Ніома — більш 
круглий, Метеор — тонкий і довгий за 
формою, як овес. Сіяли одним диском. 
Якістю задоволені.

 V Рік випуску сівалки: 2010.

 V Якість сівби: на кукурудзі 99,8% 
сингуляції, на соняшникові — 97-98%.

 V Засіяно гектарів за добу: 150-160.

 V Швидкість сівби: 10-12 км/год.

 V Якість сходів та стан посівів на 
сьогодні: сходи гарні та однакові. 
Культури розвиваються нормально 
й одночасно. Про  врожайність 
поговоримо після збирання.

 V Вартість переобладнання:  
Орієнтовна вартість 
на ряд — 2900 дол з пдв.
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