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19 червня 2012 року № 365
Перелік
механізмів та техніки для проведення технологічних операцій у
виноградарстві, садівництві і хмелярстві, нового обладнання для
сублімаційного висушування фруктів, модернізації холодильного та
газового режимів зберігання у реконструйованих холодильниках, що
підлягають компенсації
І. Для хмелярства
1. Нова техніка:
трактори тягових класів 0,6; 0,9; 1,4; 2 або прирівняних до них за
потужністю.
2. Нові механізми:
обприскувачі вентиляторні;
вежі для навішування підтримок;
вежі для дозаведення стебел хмелю;
обрізувачі маток хмелю;
відорювачі гребенів рядків хмелю;
зривачі плетин хмелю та хмільникові причепи до зривачів;
культиватори вузькорядні;
плуг-культиватор вузькорядний;
глибокорозпушувачі;
фрези, борони та інші ґрунтообробні вузькорядні знаряддя;
хмільникові причепи для підвезення плетин хмелю до хмелекомбайнів;
бури для копання ямок;
устаткування та обладнання для ізомеризації хмельових препаратів;
комплектуючі до хмелезбиральних ліній та комбайнів, хмелезбиральних
комплексів, хмелесушарень та хмелесушарок, обприскувачів вентиляторних,
хмелевих пресів, ліній і обладнання для гранулювання та екстрагування
хмелю;
механізми для внесення добрив, вапнякових матеріалів та ґрунтових
отрутохімікатів;
намотувачі підтримок хмелю (верстати);
хмелесадильні машини;
плуги;
мульчувачі та подрібнювачі рослинних решток.
3. Нові механізми або які були у використанні:
хмелезбиральні лінії та комбайни, хмелезбиральні комплекси;
хмелесушарні та хмелесушарки;
лінії і обладнання для гранулювання хмелю;
хмелеві преси;
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обладнання

для

екстрагування хмелю.

ІІ. Для виноградарства
1. Нова техніка
а) трактори тягового класу або
прирівняні до них за потужністю
0,6
0,9
1,4
2,0
б) виноградозбиральні комбайни

за наявності площі молодих
насаджень на одиницю
техніки, га
10
15
20
40
за наявності площі
плодоносних насаджень на
одиницю техніки від 100 га

2. Нові механізми:
плуги плантажні;
плуги виноградникові;
корчувачі та скоби виноградникові;
ямокопачі;
стовпостави;
машини для садіння винограду;
гідробури;
пристрій для щеплення виноградних чубуків;
пристрій для калібрування виноградних чубуків;
самонавантажувальні причепи для збирання винограду;
машини для викопування саджанців;
розпушувачі виноградникові, у тому числі з пристроями для внесення
мінеральних добрив;
культиватори виноградникові, у тому числі з пристроями для міжкущової
обробки;
культиватори виноградникові фрезерні;
культиватори для догляду за виноградною шкілкою, у тому числі з
пристроями для внесенням добрив;
борони дискові;
обприскувачі вентиляторні;
обприскувачі тунельного типу;
обприскувачі для внесення гербіцидів;
обрізувач виноградної лози;
обприскувачі виноградної шкілки;
чеканочні машини;
лозозбірники виноградникові, у тому числі з подрібнювачами;
виштовхувачі лози;
машини для внесення органо-мінеральних добрив;
машини для захисту від заморозків;
косарки для скошування задерніння у міжряддях;
навантажувачі причіпні;
копачі траншей для будівництва краплинного зрошення;
тракторні причепи.
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ІІІ. Для садівництва
1. Нова техніка
а) трактори тягового класу або
прирівняні до них за потужністю
0,6
0,9
1,4
2,0
б) ягодозбиральні комбайни

за наявності площі молодих
насаджень на одиницю
техніки, га
10
15
20
40
за наявності площі
плодоносних насаджень на
одиницю техніки від 20 га

2. Нові механізми:
плуги плантажні;
корчувачі;
ямокопачі;
машини для нарізання посадкових борозен;
машини для підгортання кущів маточних рослин;
машини для розгортання відсадків;
машини для розкриття кореневої системи маточних рослин;
машини для викопування насіннєвих підщеп;
машини для викопування саджанців;
машини для садіння саджанців, у тому числі для суниці;
косарки для скошування задерніння у міжряддях;
косарки для скошування листя суниці;
навантажувачі причіпні для контейнерів;
механізми причіпні для збирання продукції;
машини для захисту від заморозків;
стовпостави;
культиватори, у тому числі з пристроями для пристовбурного обробітку;
фрези садові;
борони дискові;
обприскувачі вентиляторні;
обприскувачі для внесення гербіцидів;
обприскувачі тунельного типу;
машини для подрібнення гілок в міжряддях;
виштовхувачі гілок з міжрядь;
копачі траншей для будівництва краплинного зрошення;
машини для внесення органо-мінеральних добрив, у тому числі для
внесення сипкого субстрату у пристовбурні смуги;
тракторні причепи.
IV. Обладнання для сублімаційного висушування
модернізації холодильного та газового режимів зберігання
сублімаційні сушки;
скрубери;

фруктів,
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генератори азоту;
повітряні компресори;
щити управління обладнанням;
обладнання систем вентиляції, компенсації тиску, безпеки, вимірювання;
розподільники;
компресори;
компресорні станції;
конденсатори;
ресиверні станції;
повітроохолоджувачі.
Директор Департаменту землеробства
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