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Лекція 3. 
 

Тема: Методика й організація досліджень із сівозмінами та система 
обробітку ґрунту 

1. Особливості планування досліджень, організації закладання та 
проведення тимчасових та стаціонарних дослідів із сівозмінами. 

2. Основні спостереження та обліки в умовах тимчасових і стаціонарних 
дослідів із сівозмінами 

3. Методика і організація вивчення заходів і систем механічного обробітку 
ґрунту. 

4. Методика основних спостережень у польових дослідах з обробітку 
ґрунту. 

 
1. Особливості планування досліджень, організацій, закладання та 

проведення тимчасових та стаціонарних дослідів із сівозмінами. 
Перш ніж розглядати питання організації досліджень із сівозмінами, 

згадаємо, що таке сівозміна. 
Сівозміна - це науково обґрунтоване чергування сільськогосподарських 

культур і пару в часі і на території. 
46,5% площі сільськогосподарських угідь України знаходиться в Степовій 

зоні. Основними культурами цієї зони є зернові. Науково обгрунтовано що озимі 
в сівозміні розміщують по чорних і зайнятих парах, а також після деяких 
непарових попередників. В зоні недостатнього зволоження (Степ, південно - 
східні райони Лісостепу) озимі слід висівати лише по чорних парах, які в зоні 
Степу повинні займати 20% в зоні. 

Останнім часом цей принцип дуже часто порушується, хоча наукове 
обґрунтування нових коротко ротаційних сівозмін відсутнє. 

Дослідження із сівозмінами можна проводити у тимчасових і стаціонарних 
дослідах. 

1. У тимчасових дослідах проводять вивчення ефективності розміщення 
окремих культур у сівозміні; наприклад, 

- вивчення впливу тривалості вирощування культури на одному полі в 
умовах повторних посівів на продуктивність рослин; 

Схема досліду:  
1) культура в сівозміні після рекомендованого попередника; 
2) культура другий рік на одному полі; 
3) третій рік на одному полі; 
-           вивчення впливу попередника на продуктивність рослин; 
Під озимі культури рекомендують: 
- парові попередники(К- найб. пошир, і ефектив.)  
- непарові попередники (досл.) 
 
зернобобові просапні стерньові 
 



 2

Схема досліду (Степу), (озимі культ.) 
Попередник: 
1) чорний пар (К); 
2) горох; 
3) соняшник (ранньостиглі сорти) кукурудза на силос 
4) ячмінь ярий (ріпак 
 
Схема досліду (для соняшнику) 
1) озима пшениця (К); 
2) ярий ячмінь; 
3) ріпак; 
4) соя; 
5) кукурудза на зерно. 
 
В стаціонарних дослідах із сівозмінами об’єктами досліджень є окремі 

сівозмінні ланки  або цілі сівозміни. 
1) В районах, де провідною культурою польової сівозміни є озима пшениця, 

загальна схема сівозмінної ланки буде такою (сівозмінні ланки різні з 1 
культурою). 

- попередник озимої пшениці - озима пшениця - наступна культурам 
Кількість варіантів сівозмінних ланок - дорівнює кількості досліджуваних 

попередників (2-я і 3-я культури ланки однакові). 
Якщо в сівозмінних ланках перші дві культури однакові, то варіанти 

називають за заключною культурою. 
2) Сівозмінні ланки різняться двома культурами; 
наприклад, схема такого досліду: 
1) горох - озима пшениця - соняшник; 
2) горох - ячмінь - кукурудза; 
3) горох - картопля – ріпак 

 
3) Сівозміні ланки різняться трьома культурами:  
1) горох - озима пшениця - соняшник;   
2) ячмінь - картопля - соя;  
3) кукурудза - озима пшениця - просо.  
 
При дослідженні цілих сівозмін схема досліду має передбачати: 
1) використання чистого пару або парозаймаючої культури; 
2) наявність чи відсутність багаторічних трав; 
3) частку провідних культур. 
У першому випадку в схему досліду включають варіанти сівозмін, які 

відрізняються тільки одним умовним паровим полем. 
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Таблиця 1. П’ятипільна сівозміна з чистим паром або парозаймаючою 
культурою 

Варіант Номер поля 
1 2 3 4 5 

1(К) Чистий пар (К) Озима 
пшениця 

Кукурудза Соняшник Ячмінь 

2 Озимі на зел. 
корм 

(зайнятий) 

Озима 
пшениця 

Кукурудза Соняшник Ячмінь 

3 Вико-вівсяна 
суміш 

Озима 
пшениця 

Кукурудза Соняшник Ячмінь 

4 Конюшина на 
сіно 

(на 1 укіс) 

Озима 
пшениця 

Кукурудза Соняшник Ячмінь 
підсівом 

конюшини 
5 Кукурудза на 

зелений корм 
Озима 

пшениця 
Кукурудза Соняшник Ячмінь 

 
У другому випадку в схему включають різні багаторічні бобові трави і 

обов'язково включають варіант сівозміни, де замість багаторічних трав 
використовують однорічні трави і з ним порівнюють усі інші варіанти сівозмін, 
наприклад: 

 
Таблиця 2. Чотирьохпільна сівозміна з багаторічними травами 

Варіант Номер поля 
1 2 3 4 5 

1(К) Вико-вівсяна 
суміш 

 

Озима 
пшениця 

Кукурудза Соняшник Ячмінь 

2 Еспарцет Озима 
пшениця 

Кукурудза Соняшник Ячмінь з 
підсівом 

трав 
3 Люцерна Озима 

пшениця 
Кукурудза Соняшник Ячмінь з 

підсівом 
трав 

4 Конюшина Озима 
пшениця 

Кукурудза Соняшник Ячмінь 

 
У третьому випадку схеми дослідів значно складніші. При вивченні 

ефективності насичення сівозмін провідними культурами - посіви однієї культури 
розширюються, а площі інших зменшуються. І тут слід виходити за межі 
допустимого розширення чи скорочення посівів відповідної культури. В таких 
дослідах, як правило вивчається одночасно кілька питань щодо концентрації 
посівів різних с. - г. культур. 

Розглянемо схему досліду з вивчення ефективності сівозмін з різним 
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насиченням просапними культурами: 
 

Таблиця 3. П’ятипільна сівозміна з різним насиченням просапними 
культурами 

Варіант Частка 
просапних 

культур 

Номер поля 
1 2 3 4 5 

1 20% Горох 
 

Озима 
пшениця 

Соняшник Ячмінь Овес 

2 40% Віко-
вівсяна 

сум. 

Озима 
пшениця 

Соняшник Ячмінь Кукурудза 
на зерно 

3 60% Кукурудза 
на силос 

Озима 
пшениця 

Соняшник Соя Ячмінь 

4 80% Кукурудза 
на силос 

Озима 
пшениця 

Соняшник Соя Кукурудза 
на зерно 

5 100% Кукурудза 
на силос 

Соя Соняшник Соя Кукурудза 
на зерно 

 
Окрім того в цьому досліді можна вивчити: 
- насичення сівозміни кукурудзою-вар. 3-20%, вар. 4-40% 
- насичення соєю-вар. 4-20%, вар. 5 - 40% 
 
2. Основні спостереження та обліки в умовах тимчасових і 

стаціонарних дослідів із сівозмінами 
 
В кожному досліді усі дослідження можна поділити на 2 групи:  
1) - аналіз умов життя рослин; 
2) - аналіз процесу формування врожаю. 
Загальноприйнятими при аналізі умов життя рослин є: 
- інтенсивність випадання опадів 
- температурний режим; 
- стан вологості повітря; 
- поживний режим ґрунту; 
- фітосанітарний стан посівів.  
Обов'язково потрібно фіксувати екстремальні фактори погоди, які можуть 

суттєво вплинути на формування врожаю. 
Обов'язковими елементами дослідження процесу формування врожаю є: 
дати проходження фенологічних фаз розвитку; 
- густота сходів; 
- стан перезимівлі рослин (озимі); 
- наростання вегетативної маси (маса рослин, висота стебел, площа 

листкового апарату). 
Формування врожаю зернових і зернобобових культур оцінюють за: 
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- густотою продуктивного стеблостою, кількість бобів або качанів на 
1 рослині, кількість і маса зерен у колосі, бобі, качані, волоті. 

- урожайність, т/га. 
Окрім показників врожайності, визначають якісні показники, наприклад, 

для зернових: 
- маса 1000 зерен; 
- натура зерна; 
- вміст білка (пшениця –вміст і якість клейковина); 
- вміст олії (соняшник). 
В стаціонарних дослідах із сівозмінними ланками можна обмежитися тими 

ж самими дослідженнями, що і в тимчасових дослідах, з попередниками. 
Додатково проводиться визначення продуктивності сівозмінних ланок 

(вихід продукції з 1 га в абсолютних величинах або зерно чи кормопротеїнових 
одиницях. Обов'язково продукцію одержану в сівозмінних ланках виражають в 
енергетичних одиницях (Дж.). 

В стаціонарних дослідах із сівозмінами додатково обов'язково визначають: 
- Вміст основних елементів живлення в грунті  на початку та 

наприкінці ротації у кожному варіанті: 
- баланс гумусу за ротацію сівозмін; 
- вплив сівозмін на фізичний стан одного шару ґрунту (щільність, 

структурність, вологостійкість структури та ін. 
- динаміку засміченості ґрунту органами розмноження бур'янів за 

ротацію; 
- оцінити .сівозміну за здатністю забезпечити захист грунтів від ерозії, 

нагромадження збудників хвороб і шкідників, створення умов для одержання 
екологічно чистої продукції. 

3. Методика і організація вивчення заходів і систем механічного 
обробітку ґрунту. 

Перш ніж розглядати методику і організацію досліджень з обробітку ґрунту 
згадаємо, що таке заходи, способи і системи обробітку ґрунту. 

Захід обробітку ґрунту - одноразова дія на грунт робочими органами 
знарядь і машин обробітку, яка супроводжується одним або одночасно кількома 
технологічними процесами. 

Спосіб обробітку ґрунту - характер і ступінь дії робочих органів 
ґрунтообробних знарядь і машин на оброблювальний шар ґрунту з метою зміни 
його будови, генетичного складу і властивостей у вертикальному напрямі. 

Система обробітку ґрунту - сукупність окремих заходів обробітку в 
порядку їх виконання. 

Щодо дослідження заходів і способів обробітку ґрунту, то вони 
проводилися багатьма вченими. Нагромаджено значний досвід, є достатня 
кількість монографій і навчальних посібників з цих питань. Зокрема можна 
рекомендувати навчальний посібник : І.Д. Примак, В.О. Єщенко, Ю.П. Манько, 
М.І. Трегуб, О.І. Примак. Ресурсозберігаючі технології механічного обробітку 
ґрунту в сучасному землеробстві України. -К.: «КВІЦ»; 2007 - 272с. 
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Напрями дослідження з обробітку ґрунту досить різноманітні. Вони 
визначаються перш за все від того під які культури планується обробіток. 

Схема дослідів з обробітку ґрунту під озимі культури залежить від 
попередників та зони досліджень. 

Для зони Степу однофакторні досліди з вивчення системи основного 
обробітку ґрунту можуть проводитися за схемою: 

Після багаторічних трав: 
1) полицева оранка на глибину 24 - 25см. (К); 
2) безполицевий обробіток на глибину 24 - 25см.; 
3) обробіток на глибину 10 - 12см. важкими дисковими боронами; 
4) обробіток на глибину 14 - 16см.комбінованим агрегатом з плоскоріза, 

гольчостої борони і котка. 
Після гороху, кукурудзи на силос: 

1) лущення дисковими лущильниками (К); 
2) обробіток важкими дисковими боронами; 
3) полицева оранка на 20 - 22см.; 
4) безполицевий обробіток на 20 - 22см.; 
5) комбінований обробіток на 14 - 16см. 
Найпростіший двофакторний дослід з основного обробітку ґрунту може 

бути закладений за схемою: 
Попередник: горох, кукурудза на силос; 

1) полицева оранка на 20 - 22см. (К) - фактор обробітку (1,2); 
2) полицева оранка на 14- 16см.- фактор обробітку (1,2); 
3) обробіток плоскорізом на 20 - 22см.- фактор обробітку (1,2) (2,4); 
4) обробіток плоскорізом на 14 - 16см.- фактор обробітку (3,4) 
Схеми дослідів з обробітку ґрунту під ярі культури можуть бути такими:  
При дослідженні глибини і способу основного обробітку в двофакторному 

досліді під ячмінь схема досліду може бути такою: 
- 1) зяблева оранка на глибину 20 - 22см. (К); 
- 2) весняна оранка на глибину 20 - 22см.; 
- 3) осінній плоскорізний обробіток на 20 - 22см.; 
- 4) весняний плоскорізний обробіток на 20 - 22см.  
1 фактор –строки обробітку (осінь, весна) 
2 фактор –способи обробітку (полицевий, безполицевий) 
          (мілкий, середній) 
В зоні Степу найбільш поширені технології мінімального обробітку ґрунту 

(залишок рослинних рештків на полі 15 - 30%), та ґрунтозахисні – (решток 30 - 
60%). За останніми даними вони складають 85% ріллі. Нульова технологія або 
прямий висів займає не більш 3%. 

Так при вивченні ґрунтозахисних технологій обробітку ґрунту схема 
однофакторного досліду з вивчення різних заходів основного обробітку ґрунту 
може бути такою: 

- 1) полицева оранка на глибину 20 - 22см.(К); 
- 2) безполицева оранка на глибину 20 - 22см.;(безполицевий плуг 

Мальцева) 
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- 3) плоскорізний обробіток на 20 -22см; (культ. - плоскорізами) 
- 4) обробіток важкою дисковою бороною на 20см. 
Для дослідження стійкості ґрунту до вітряної ерозії схема двофакторного 

досліду може бути такою: 
Варіанти вибираються з різним ступеням збереженості стерні: 
- 1) лущення стерні дисковими лущильниками + полицева оранка на 20 -

22см.(К); 
- 2) лущення стерні дисковими лущильниками + полицева оранка на 14-16 

см; 
- 3) лущення стерні дисковими лущильниками + плоскорізний обробіток на 

20-22см; 
- 4) лущення стерні дисковими лущильниками + плоскорізний обробіток на 

14-16 см; 
- 5) плоскорізний обробіток на 20 - 22см;  
- 6) плоскорізний обробіток на 14 - 16см. 
Для дослідження стійкості ґрунту до водної ерозії схема досліду може бути 

такою: 
-1) полицева оранка на 20 - 22см.(сер.); 
-2) полицева оранка на 25 - 30см.(глиб.); 
-3) безполицевий обробіток із залишенням стерні, (щілювання 30см). 
При вивченні мінімалізації обробітку ґрунту, наприклад, під ярий ячмінь 

можна проводити досліди за схемами;  
Попередник - (кукур. на силос). 
- Однофакторний дослід на спосіб основного обробітку: 
1. оранка на 16-18 см. 
2. обробіток важкими боронами. 
3. без обробітку. 
Аналогічно вивчають системи передпосівного обробітку ґрунту і 

післяпосівного його обробітку. Тут як правило проводять три типи дослідів: 
- кількість обробіток (кількість культивацій); 
- глибина обробітку; 
- використання різких знарядь і с.-г. машин (різні типи культиваторів); 
- різні робочі органи просапних мотик; (стрілчасті лапи; лапи - бритви; 

лапи-долота, пружинні лапи). 
4.  Методики основних спостережень у польових дослідах з 

обробітку ґрунту. 
Програма обов'язкових досліджень повинна передбачити:  
1. Вивчення будови ґрунту на глибину максимального обробітку: 
- Співвідношення пор і твердої фази ґрунту; 
- Капілярна і некапілярна пористість; 
- Об'єм вологи і повітря в ґрунтових прошарках; 
2. Щільність 30 см. шару ґрунту; 
- Після обробітку; 
- На початку - вегетації культури 
- Всередині - вегетації культури  
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- наприкінці - вегетації культури  
3.Структури ґрунту та її стійкості до розмивання водою; 
4.Водопроникності ґрунту; 
5. вологості кореневмісного шару на час сівби та в основні фази розвитку 

культури. 
У дослідах з вивчення способів і глибини основного обробітку ґрунту до 

цих обов'язкових показників додають: 
- якість зароблення рослинних решток попередника та органічних добрив. 
У дослідах з різним передпосівним обробітком ґрунту: 
- якість загортання насіння. 
Обов'язковими є також визначення: 
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- інтенсивність виділення грунтом СО2 (інтенс. мікробіол. 
процесів) 

- нітрифікаційна здатність грунту: 
- гуміфікаційна здатність ґрунту: 
- аналіз забур'яненості посівів та розподіл насіння бур'янів по 

профілю ґрунту, що обробляється; 
- здатність ґрунту протидіяти водній та вітровій ерозії, (при 

вивченні ґрунтозахисних систем обробітку ґрунту); 
- розподіл елементів живлення (NРК) по профілю ґрунту 

(полицевий і безполицевий обробіток) 
спостереження за ростом і розвитком рослин і формування 

урожаю такі ж як і в попередніх дослідах із сівозмінами. 

 




