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ПРАКТИЧНА РОБОТА №1 
 

ОЦІНКА СТУПЕНЮ ВПЛИВУ УЩІЛЬНЕННЯ ҐРУНТУ НА 
УРОЖАЙНІСТЬ С.-Г. КУЛЬТУРИ 

 
МЕТА РОБОТИ  
Ознайомлення із методикою оцінки ступеню впливу ущільнення 

ґрунту на урожайність с.-г. культури. 
 
1 ВКАЗІВКИ З САМОПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ 
1.1 Завдання для самостійної підготовки 
Вивчити: 
- природні особливості та об’єктивні закономірності 

сільськогосподарського виробництва [1-3]; 
- розвиток способів зменшення ущільнення ґрунту [4-6]. 
Ознайомитися: 
- з методикою оцінки ступеню впливу ущільнення ґрунту на 

урожайність с.-г. культури (теоретичний матеріал методичних 
вказівок). 

Скласти звіт по роботі: (розділ 4 методичних вказівок). 
Робота повинна бути оформлена окремим звітом на аркушах  

формату А4 згідно з вимогами  ДСТ 2.105-95 ЄСКД. 
 
1.2 Питання для самопідготовки 
1. Сутність організації та ведення рослинництва.  
2. Які фактори впливають на ріст рослин? 
3. З точки зору механізації грунт це що? 
4. Які якості грунту Ви знаєте? 
5. Дайте визначення гумусу та родючості. 
6. Що таке закон автотрофності.  
7.Перерахуйте особливості сільськогосподарського виробництва. 

Що таке ерозія і які види ерозії ви знаєте? 
8. Який характер має залежність ступеня ущільнення ґрунту і 

урожайності с.-г. культур? 
 

1.3 Рекомендована література 
1. Надикто В.Т., Кюрчев В.М., Кувачов В.П. Використання 

техніки в АПК: підручник. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. 268 с. 
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2. Саламатов Ю. П. Система законов развития техники. 
Красноярск. 1996. URL: http://www.triz.minsk.by.  

3. Кравчук В.І. Алгоритм розвитку сільськогосподарського 
машинобудування на сучасному етапі. Техніка і технології АПК. 
2012. С. 6–9. 

4. Деградація ґрунтів у світі, досвід її попередження і подолання / 
В. В. Медведєв, І.В. Плісько, С. Г. Накісько та ін. Нац. наук. центр "Ін-
т грунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського", Харків. нац. 
ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : Стильна типографія, 2018. 168 с. 

5. Біблік В.В. Засоби зниження негативного впливу на грунт 
ходових систем тракторів. Вісті академії інженерних наук України. 
2006. №1(28). С. 22–26. 

6. Русанов В.А. Проблема переуплотнения почв движителями и 
эффектиивные пути ее решения. Москва: ВИМ, 1998. 368 с. 

 
2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
 
2.1 Програма роботи 
2.1.1 Виконуючи роботу, студенту необхідно навчитися: 
− визначати ступінь впливу ущільнення ґрунту на урожайність 

с.-г. культури. 
2.1.2 Здійснити: 
− оцінки ступеню впливу ущільнення ґрунту на урожайність с.-г. 

культури; 
− дослідити якісно-кількісні закономірності зміни щільності 

грунту як в орному, так і підорному шарах на величину урожайності 
заданої с.-г. культури. 
 Скласти звіт та захистити роботу. 

 
2.2 Оснащення робочого місця  
1. Робочий зошит. 
2. Методичні вказівки до виконання роботи. 
3. ЕОМ. 
4. Інструкція з охорони праці (відповідно з ДНАОП 0.00-4.25-98). 
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3 МЕТОДИКА  ВИКОНАННЯ РОБОТИ  
 

3.1. Теоретичні відомості. 
Багаторічним світовим науково-практичним досвідом 

встановлено, що рослини негативно реагують як на дуже щільний, 
так і на дуже пухкий склад ґрунту. Щонайкраще вони розвиваються 
за певною оптимальною щільністю. 

На підставі узагальнених даних багатьох дослідників, серед яких 
роботи І.Б. Ревута, В.В. Медведєва, А.М. Васильєва, А. 
Крупчатнікова, І.Н. Головченко, С.Е. Дроговоза, І.К. Коваленко, Я.Н. 
Мухортова, С.А. Наумова, С.С. Рубина, А.Я. Рассадина, В.А. 
Русанова, А.С. Кушнарьова та ін. [1-4] випливає, що оптимальна 
щільність різниться залежно від типу ґрунтів, гранулометричного 
складу і біологічних груп с.-г. рослин. Відхилення щільності ґрунту 
від оптимальної, як убік збільшення, так і зменшення – погіршує 
умови життєдіяльності рослин та їх врожайність. Надмірно зменшена 
щільність ґрунту применшує кількість вологи і елементів живлення в 
одиниці об'єму, погіршує схожість насіння. Надмірно збільшена 
щільність ґрунту обмежує ріст коріння, різко зменшує доступність 
вологи і забезпеченості рослин повітрям. Як наслідок це призводить 
до зниження урожайності різних с.-г. культур від 5 до 50 %.  

Результати багаточисельних досліджень щодо впливу щільності 
ґрунту на урожай с.-г. культур формалізують стійку закономірність 
між цими показниками. За даними проф. Кушнарьова А.С. зменшення 
або збільшення щільності ґрунту, в порівнянні з оптимальною, на 
0,1…0,3 г/см3 призводить до зниження урожаю с.-г. культур на 20-
40% (рис. 1).  

 

Щільність ґрунту, г/см3 
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Рисунок 1 – Вплив щільності грунту на урожай с.-г. культур: 

1 – цукровий буряк; 2 – кукурудза; 3 – озима пшениця; 4 – сіно 
(люцерна) 
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Найбільш докладно вплив щільності ґрунту на урожай с.-г. 
культур представлений у монографії д.т.н., проф. Русанова В.А. За 
його дослідженнями залежність функції «урожай-щільність» можна 
представити має вид: 

 
 [ ]n

оптфmax )ρρ(CUU −−= 1 ,  (1) 

 
де ρф, ρопт – фактичне і оптимальне значення щільності ґрунту, 

г/см3; 
Umax – максимальна величина урожаю, отримана при ρф = ρопт, 

т/га; 
С – емпіричний коефіцієнт, см3/г; 
n – показник ступеню. Більшість науковців вважають з 

достатньоє для практики точністю приймати n = 2. Але, за 
дослідженнями проф. Русанова В.А., не завжди це є приємним. 
Наприклад для озимої пшениці ним обґрунтоване значення n = 1,850. 

Результати оцінювання науковцями нинішнього стану ґрунтів 
при проведені ними різних наукових досліджень свідчать, що в 
багатьох випадках щільність агрофонів становить 1,3-1,45 г/см3. За 
таким значенням величини щільності ґрунтів можна стверджувати, 
що в при вирощуванні с.-г. продукції її виробники, у переважній 
більшості, недоотримають врожаї щонайменше на 5-35%. 

Як правило зміну продуктивності ґрунту пов’язують із зміною 
щільності грунту в орному шарі, що є, певною мірою, інтегральним 
показником фізичних властивостей грунту. Водночас відомо, що на 
урожайність істотно впливає глибина закладання насіння, 
грудкуватість верхнього шару і щільність самих глиб, які визначені 
величиною контактних напружень на грунт, а також складанням 
орного шару, що залежить від площі розподілу контактних 
напружень і вихідного стану ґрунту у період його ущільнення. 

Механізм обліку ущільнюючого впливу сільськогосподарського 
агрегату на ґрунт при економічній оцінці перспективної технології в 
рослинництві достатньо вивчений. Відомі методи динамічного 
програмування дозволяють порівнювати технологічні регламенти 
локального використання ресурсів; визначають рівень впливу 
техногенної діяльності на ґрунт і видають економічну оцінку як 
розроблюваної або реалізованої технології вирощування 
сільськогосподарської культури, так і всієї технологічної системи 
обробітку ґрунту. В основу зазначених методів покладено вчення 
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В.А. Русанова [2]. Згідно його досліджень прогнозована зміна 
врожайності вирощуваної культури визначена щільністю ґрунту, як в 
орних, так і підорного її шарах: 

 ( ) ( )( )n n

f max p p 0 pp pp 0U U 1 C Cρ ρ ρ ρ = − − + − 
 

,  (1) 

де fU  – фактичний урожай вирощуваної сільськогосподарської 

культури, одержуваний при щільності ґрунту в орному 
p

ρ  (0–20 см) і 

підорному 
pp

ρ  (20–40 см) шарах, т/га; 

max
U  – максимальний урожай вирощуваної сільськогосподарської 

культури, одержуваний при оптимальній щільності ґрунту 
0

ρ , т/га;  

,p ppС C  – емпіричні коефіцієнти, cм3/г;  

n  – показник ступеня.  
Стосовно до розглянутих варіантів систем землеробства вираз 

(4.65), відповідно, прийме вид: 

 ( ) ( )( )n n

f 1 max p1 p1 0 pp1 pp1 0U U 1 C Cρ ρ ρ ρ = − − + − 
 

,  (2) 

 ( ) ( )( )n n

f 2 max p2 p2 0 pp2 pp2 0U U 1 C Cρ ρ ρ ρ = − − + − 
 

.  (3) 

З урахуванням (2, 3) вираз (1) прийме вид: 

 
( ) ( )( )

( ) ( )( )

n n

h max p2 p2 0 pp2 pp2 0

n n

max p1 p1 0 pp1 pp1 0

U U 1 C C

U 1 C C .

∆ ρ ρ ρ ρ

ρ ρ ρ ρ

 = − − + − − 
 

 − − − + − 
 

   (4) 

 
3.2. Методика. 
 
Розглянемо методику, яка забезпечує отримання найбільш 

коректних результатів по роздільної оцінки впливу складання орного 
та підорного шару грунту на зміну урожайності с.-г. культур. 

Для оцінювання ступеню впливу ущільнення ґрунту на 
урожайність с.-г. культур розглянемо два варіанта, так званої, 
продуктивності ґрунту в мовах одного поля. 

Згідно з першим варіантом за певною (первісною) технологію 
обробітку ґрунту її продуктивність така, що за фізичними 
властивостями відома щільність ґрунту як в орному 

p1
ρ , так і 

підорному 
pp1

ρ  (г/см3) шарі, яка, як правило, збільшена відносно 
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оптимальної. Приймемо за вхідний параметр згадані щільності  
відповідно. 

Відповідно до другого варіанту за новою технологію обробітку 
ґрунту здійснюється додаткове його розпушування як в орному так і 
підорному шарі. Через це продуктивність грунту змінюється, що за 
фізичними властивостями щільність, як в орному шарі 

p2
ρ , так і 

підорному 
pp2

ρ  її шарах (г/см3), прагне до свого рівноважного стану, і 

може бути наближена до оптимальної, що забезпечує отримання 
максимальної врожайності вирощуваної культури. 

Значення показників, які входять до складу виразу (4) приведені 
у табл. 1. 

Таблиця 1 - Значення показників, які входять до складу виразу (4) 
Культура 

max
U , ц/га n  pС  ppC  

Ячмінь 46,0 1,861 2,334 1,621 
Озима пшениця 57,2 1,850 1,958 1,365 
Бобово-злакова 
суміш 

68,8 1,840 2,029 1,324 

Картопля 225,0 1,610 1,485 0,925 
 

3.3. Завдання до роботи 
1) Для заданих двох варіантів щільностей грунту за виразом (4) 

оцінити ступінь впливу ущільнення ґрунту на урожайність с.-г. 
культур. 

2) Побудувати залежність впливу щільностей грунту як в орному, 
так і підорному шарах на зміну урожайності заданої с.-г. культури. За 
результатами розрахунків зробити висновки. 

3) Розробити методику оцінки ступеню впливу ущільнення 
ґрунту на урожайність іншої с.-г. культури, для якої невідомі 
Значення показників, які входять до складу виразу (4), зокрема  – це 
емпіричні коефіцієнти p ppС ,C  і  показник ступеня n .  

 
3.4. Методика виконання практичного завдання із 

використанням ЕОМ 
 
Необхідні розрахунки для виконання практичного завдання 

рекомендується виконати у середовищі Excell. Для цього необхідно: 
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1) Сформувати певний інтерфейс робочої сторінки у середовищі 
Excell, у якому слід відокремити вхідні та вихідні розрахункові 
параметри (наприклад за рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Інтерфейс формування таблиці для розрахунків у  

середовищі Excell 
 

2) У відповідні комірки сформованої таблиці внести кількісні 
значення вхідних параметрів та формули для обчислення проміжних 
розрахунків та вихідних параметрів (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Інтерфейс розрахунків у середовищі Excell 

 

3) Побудована розрахункова модель дозволяє досліджувати 
якісно-кількісні закономірності зміни вихідних параметрів від 
вхідних. Отриманий результат доцільно представити у вигляді 
графічних залежностей. За результатами розрахунків зробити 
висновки.  

 
Рисунок 4 - Інтерфейс розрахунків у середовищі Excell 



 10 

Література 
1. Надикто В.Т., Кюрчев В.М., Кувачов В.П. Використання 

техніки в АПК: підручник. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. 268 с. 
2. Русанов В.А. Проблема переуплотнения почв движителями и 

эффектиивные пути ее решения. Москва: ВИМ, 1998. 368 с. 
3. Надикто В.Т. Менше ущільнення – більша врожайність. 

Farmer. 2011. №1. С. 90–91 
4. Ясенецький В. Т. До питання ущільнення грунту рушіями 

мобільної сільськогосподарської техніки. Техніка і технології АПК. 
2012. №3. С. 33–36. 

 
4 ФОРМА ЗВІТУ ДО РОБОТИ 
 
Після виконання роботи, студент складає звіт, зміст якого 

включає: 
1) Номер, найменування та мета роботи. 
2) Методику оцінки ступеню впливу ущільнення ґрунту на 

урожайність іншої с.-г. культури. 
3) Вхідні дані. 
4) Результат визначення величини зміни урожайності с.-г. . 
5) Графічні залежності зміни щільності грунту як в орному, так і 

підорному шарах на зміну урожайності заданої с.-г. культури. 
6) Методику оцінки ступеню впливу ущільнення ґрунту на 

урожайність іншої с.-г. культури, для якої невідомі Значення 
показників, які входять до складу виразу (4), зокрема  – це емпіричні 
коефіцієнти p ppС ,C  і  показник ступеня n . 

7) Висновки. 
 
КОНТРОРЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Який характер має залежність ступеня ущільнення ґрунту і 
урожайності с.-г. культур? 

2. Методика оцінки ступеню ущільнення грунту. 
3. Який найбільший вплив здійснює щільність грунту в орному 

або підорному шарі на урожайність с.-г. культур? 
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