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Систему обробітку ґрунту в сівозміні розробляють у рік її освоєння з
урахуванням вимог культур, ґрунтово-кліматичних умов зони, типу і ступеня
забур’яненості полів, продуктивності техніки, досягнень науки і передового
досвіду та ін. При цьому намагаються зменшити кількість обробітків і
проходів по полю сільськогосподарських машин та знарядь, передбачити
застосовування комбінованих агрегатів, які виконують кілька операцій за
один прохід.

На лабораторних заняттях з питань розроблення системи обробітку
ґрунту в сівозміні студенти повинні послідовно ознайомитися з основними
заходами обробітку ґрунту, навчитися самостійно складати та
обґрунтовувати системи обробітку ґрунту під різні культури в різних ланках
сівозмін різних ґрунтово-кліматичних зон країни. В підсумку вони повинні
розробити систему обробітку ґрунту і заходи боротьби з бур’янами для
конкретної сівозміни даної зони, приділивши при цьому увагу
обґрунтуванню запланованих заходів обробітку ґрунту.

Види обробітку ґрунту в розроблювальній системі зазначаються у
послідовності їх виконання під кожну культуру. При цьому вказують
агротехнічні строки виконання, використовувані знаряддя, глибину
обробітку ґрунту, спрямування того чи іншого заходу.



Лабораторна робота № 1

СИСТЕМА ОСНОВНОГО ТА ПЕРЕДПОСІВНОГО
ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ В СІВОЗМІНІ

Основний (зяблевий) обробіток ґрунту

Система зяблевого обробітку ґрунту складається з двох
взаємозв’язаних ланок – лущення стерні і наступної оранки. Завдяки
лущенню поверхня ґрунту розпушується, знищуються вегетуючі бур’яни,
шкідники і пожнивні рештки з осередками збудників хвороб, провокується
проростання насіння бур’янів. Запізнення з лущенням стерні на 10 – 15 днів
призводить до збільшення забур’яненості посівів ярих культур на 50 – 60 %.
За даними досліджень кафедри землеробства Львівського ДАУ, від
повторного лущення стерні плугами-лущильниками на глибину 10 – 12 см
забур’яненість ґрунтів знижувалася у 2 – 3 рази.

Основним заходом зяблевого обробітку ґрунту є культурна оранка
плугами ПЛН-3-3,5, ПЛН-4-35, ПН-4-35, ПЯ-3-35, ПТК-9-35. Глибину її
треба встановлювати залежно від товщини гумусового шару, типу ґрунту та
його окультуреності, враховуючи також біологічні особливості культур в
сівозміні так, щоб забезпечити їм оптимальні умови розвитку, досягти
економії пального і скоротити строки проведення робіт.

На території України запроваджено диференційовану систему
обробітку ґрунту на різну глибину. Вона поєднує в сівозміні глибокий (25 –
30 – 32 см) — під просапні культури; звичайний (18 – 20 – 22 см) — під інші
культури (овес, ячмінь, озимі зернові, по пласту багаторічних трав 23 – 25
см) і мілкий (до 16 см) — під ярі та озимі зернові по чистих попередниках, а
також під післяукісні та післяжнивні культури.

В Лісостепу на чорноземах і темно-сірих опідзолених ґрунтах під
цукрові і кормові буряки орють на глибину 30 – 32 см, під картоплю і
кукурудзу — на 25 – 27 см, під зернові колосові і зернобобові — на 20 – 22
см. Високоякісна підготовка ґрунту під просапні культури, особливо під
цукрові буряки при заорюванні органічних добрив і значної кількості
післяжнивних решток, забезпечується ярусними плугами ПЯ-3-3,5. Так, за
дворічними даними кафедри землеробства Львівського ДАУ, при проведенні
двоярусної оранки під цукрові буряки плугами ПЯ-3-3,5 на глибину 30 – 32
см урожайність їх становила 560 – 572 ц/га, тоді як за традиційного обробітку
плугами ПЛН-5-35 — 532 – 541 ц/га.

У зоні Полісся за сучасного рівня внесення органічних та мінеральних
добрив оптимальна глибина оранки під зернові колосові й зернобобові 18 –
20 см, під просапні культури 22 – 25 см. На дерново-підзолистих і змитих
ґрунтах Передкарпаття з неглибоким гумусовим горизонтом та низькою
родючістю підорного шару оранку проводять на глибину гумусового
горизонту з одночасним його окультуренням — поглибленням орного шару
проорюванням на 2 – 3 см підзолистого шару (табл. 1). Однак на важких за



механічним складом ґрунтах навіть після кількаразової оранки з
ґрунтопоглибленням не слід захоплюватися глибокою оранкою. Глибина
основного обробітку має відповідати товщині орного шару. При цьому
ґрунтопоглиблювач у підорному шарі ґрунту виконує функції
мікромеліорації. Глибоке заорювання (25 – 27 см) пласта багаторічних трав
на дерново-підзолистих ґрунтах менш ефективне, ніж мілке (20 – 22 см) через
слабку біологічну активність ґрунту внаслідок його надмірного зволоження,
яке, у свою чергу, призводить до сповільнення процесу мінералізації
органічної маси заорюваних решток.

Таблиця 1. Диференційована система обробітку ґрунту в льоно-
картоплярській сівозміні Полісся

№
поля

Культура Основний обробіток Передпосівний обробіток

1 Багаторічні
трави

— Весняне боронування важкими
боронами в 1 – 2 сліди

2 Озимі зернові Дискування пласта у два
сліди на 8 – 10 см. Полицева
оранка в агрегаті з кільчасто-

шпоровими котками і боронами

Культивація з боронуванням і
вирівнюванням ґрунту, при
потребі коткування, в суху

погоду — обробіток РВК-3,6
3 Льон Лущення стерні на глибину 8 –

10 см. Оранка на 18 – 20 см.
Напівпаровий обробіток на

глибину 5 – 7 см

Ранньовесняне боронування
зубовими боронами з

одночасним вирівнюванням,
культивація, боронування на

глибину 6 – 8 см. Передпосівна
культивація з боронами ЗОР-
0,7 на 3 – 4 см, коткування

кільчасто-шпоровими коткам
4 Озимі зернові Дискове лущення на 6 –

8 см, оранка на 18 – 20 см,
а на чистих площах

поверхневий обробіток
дисковими знаряддями на 10 –

12 см в агрегаті із зубовими
боронами

У міру потреби проводять
1 – 2 культивації з

боронуванням на 6 – 8 см,
передпосівну культивацію на

глибину 5 – 6 см або обробіток
РВК-3,6

5 Картопля Лущення стерні дисковими
знаряддями на 6 – 8 см, на

забур’янених полях повторне
лущення лемішними

лущильниками на 12 – 14 см.
Полицева оранка на 23 – 25 см з

поглибленням на 5 – 7 см

Боронування зябу важкими
боронами. Культивація із

боронуванням і вирівнюванням
на 10 – 12 см, передпосівна

культивація на глибину садіння

6 Ярі зернові
з підсівом

багаторічних
трав

Полицева оранка слідом
за збиранням попередника
на 18 – 20 см. Поверхне-
вий обробіток дисковими
знаряддями на 10 – 12 см

Боронування зябу. Культивація
з боронуванням і

вирівнюванням: перша – на
глибину 8 – 10 см і друга на 5 –

6 см

В інших ґрунтово-кліматичних зонах заорюють рослинні рештки
однорічних та багаторічних трав на глибину 28 – 30 см, одночасно



ущільнюючи розпушений ґрунт кільчасто-шпоровими котками . Замість
весняного переорювання, особливо на дерново-підзолистих поверхнево
оглеєних ґрунтах, зяб глибоко розпушують плоскорізами КПП-2,2, КПГ-2,2,
КПГ-250 і чизелем ПЧ-2,5.

Диференційний обробіток у сівозміні на різну глибину запобігає
утворенню шкідливого для багатьох культур ущільненого прошарку ґрунту –
плужної підошви, яка утворюється за незмінної глибини оранки.

Під озимі після багаторічних трав слід провести лущення дернини
дисковими знаряддями БДТ-3 або БДТ-7. При проведенні основного
обробітку після однорічних трав, зернобобових і кукурудзи на силос,
картоплі, буряків на полях, чистих від бур’янів, доцільно проводити
обробіток на глибину 10 – 12 см плоскорізами КПП-2,2, КПШ-5, КПГ-2-150
або дисковими боронами БДТ-3, БДТ-7 тощо. Якщо поле засмічене
коренепаростковими бур’янами, особливо після зернобобових на зерно, то
кількість обробітків збільшують до 2 – 3, залежно від проростання бур’янів, а
також вносять гербіциди.

Чизельний основний обробіток поля плугами ПЧ-2,5 на глибину 20 – 22
см під озиму пшеницю забезпечує урожайність зерна 52,9 ц/га, тобто на рівні
урожайності за традиційної оранки. При збиранні кукурудзи у пізні строки
поле зразу дискують боронами БДТ-7, а слідом орють плугами з
передплужниками в агрегаті з кільчасто-шпоровими котками, що дає змогу
зберегти вологу в ґрунті і добре загорнути післяжнивні рештки.

Лише при створенні глибокого однорідного і окультуреного шару, чого
досягають проведенням якісної різноглибинної оранки, в полях сівозміни
можна застосовувати мінімальний мілкий обробіток ґрунту під ярі й озимі
зернові, а також під проміжні культури. Систему обробітку ґрунту в
польових сівозмінах Степу подано в табл. 2, а в Лісостепу – в табл. 3.

Таблиця 2. Орієнтовна система обробітку ґрунту в польовій сівозміні
центральних районів Степу

Поля сівозміни Вид обробітку ґрунту Глибина, см Ґрунтообробний
агрегат

1. Чорний пар Дискування у двох
напрямках

6 – 8

Плоскорізний обробіток, при
внесенні гною – оранка

28 – 30 КПГ-2,2
ПЛН-4-35

2. Озима пшениця — — —
3. Кукурудза на
силос

Лущення стерні 8 – 10
12 – 14

КПШ-5 + БИГ-3

Культивація 8 – 10 КПЭ-3,8
Плоскорізний обробіток 20 – 22 КПГ-2,2

4. Озима пшениця Мілкий обробіток 8 – 10 БД-10 + БЗТС-1
Культивація 6 – 8 КПС-4 + БЗТС-1

5. Кукурудза на
зерно

Лущення стерні 6 – 8 БД-10
Культивація 12 – 14

8 – 10
КПШ-5 + БИГ-3
КПЭ-3,8 + БИГ-3

Оранка 25 – 27 ПЛН-4-35
Продовження таблиці 2



6. Ячмінь з
підсівом трав

Лущення у двох напрямках 6 – 8 БД-10
Плоскорізний обробіток 12 – 14 КПШ-5 + БИГ-3

7. Еспарцет - - -
8. Озима пшениця Мілкий обробіток 8 – 10 ОПТ-3-5

Культивація 6 – 8 КПС-4 + БЗТС-1,0
9. Соняшник Лущення стерні 8-10

12-14
КПШ-5 + БИГ-3

Культивація 8-10 КПЭ-3,8 + БИГ-3
Плоскорізний обробіток 20-22 КПГ-2,2

Таблиця 3. Орієнтовна система основного обробітку ґрунту в польовій
сівозміні Лісостепу (підзона нестійкого зволоження)

Поля сівозміни Вид обробітку ґрунту Глибина,
см

Ґрунтообробний
агрегат

1. Багаторічні
трави

— — —

2. Озима пшениця Дискування у двох напрямках 6 – 8
Оранка 20 – 22 ПЛН-4-35 + БИГ-3 +

ЗККШ-6
Боронування 3 – 4 БЗСТ-1,0
Культивації 6 – 8; 5 – 6 КПС-4 + БЗСТ-1,0

3. Цукрові буряки Лущення стерні 6 – 8
12 – 14

ЛДГ-10 ППЛ-10-
25+ЗККШ-6, КПШ-5 +
БИГ-3

Культивації 8 – 10 КПЭ-3,8 + БЗТС-1,0
Оранка 30 – 32 ПНЯ-4-40

4. Кукурудза Оранка або плоскорізний
обробіток

20 – 22 ПЛН-5-35, КПГ-2-150

5. Горох Дискування 6 – 8
20 – 22

ЛДГ-10
ПЛН-5-35

6. Озима пшениця Поверхневий або мілкий
обробіток

6 – 8
8 – 10

ЛД-10 + БЗСТ-1,0 або
АКП-2,5

7. Цукрові буряки
стерні

Лущення 6 – 8 ЛДГ-10
Оранка 30 – 32 ПНЯ-4-40+ЗККШ-6
Культивації 8 – 10 КПС-4 або КПЭ-3,8
Розпушування 16 – 18 КПШ-5 або КПЭ-3,8

8. Кукурудза на
силос

Оранка або плоскорізний
обробіток

20 – 22 ПЛН-4-35 або КПГ-
2-150

9. Озима пшениця Поверхневий або мілкий
обробіток

6 – 8
8 – 10

ЛДГ-10 або
АКП-2,5

10. Ярий ячмінь з
підсівом
багаторічних трав

Лущення стерні 6 – 8 ЛДГ-10
Оранка 20 – 22 ПЛН-4-35+ЗККШ-6
Культивації 8 – 10 КПС-4
Розпушування 16 – 18 КПШ-5 або КПЭ-3,8

Система передпосівного обробітку ґрунту
Ранньовесняний (передпосівний) обробіток ґрунту полягає в



розпушуванні, вирівнюванні верхнього шару ґрунту для того, щоб зменшити
втрати вологи, прискорити прогрівання посівного шару і створити сприятливі
умови для проростання насіння польових культур.

Якість боронування і шлейфування (закриття вологи) значною мірою
залежить від вологості ґрунту. Не можна боронувати дуже вологий ґрунт,
оскільки він не розпушується, мажеться, ущільнюється, а пізніше, з
настанням сухої погоди, твердіє і пересихає. Не можна боронувати і сухий
ґрунт, тому що він також не розпушується, а надмірно розпилюється.

Важливо роботи, пов’язані із закриттям вологи, провести в найкоротші
строки (1 – 2 дні), оскільки в суху погоду, особливо вітряну, навесні втрати
ґрунтової вологи з незаборонованого зябу можуть становити 80 – 100 т/га за
добу. Для цього треба використовувати широкозахватні агрегати зубових
борін або зубових борін і шлейфів різних типів.

Малоструктурні ґрунти доцільно розпушувати культиваторами на
глибину 8 – 12 см з одночасним боронуванням. Під пізні ярі крім
передпосівної проводять ще 1 – 2 додаткові культивації залежно від появи
сходів бур’янів. Для цього використовують культиватори суцільного
розпушування (КПС-4), які розпушують ґрунт на однакову глибину і
повністю відрізають бур’яни. Разом з культиватором КПС-4, залежно від
механічного складу і вологості ґрунту, використовують борони, шлейфи та
кільчасто-шпорові котки, що дає змогу провести одночасно культивацію,
боронування й вирівнювання поверхні поля.

Для обробітку слабозабур’янених полів на грядилах попереднього ряду
культиватора КПС-4 встановлюють стрілчасті лапи із захватом 270 мм, а на
грядилах заднього ряду — 330 мм. На дуже забур’янених полях застосовують
тільки стрілчасті лапи із захватом 330 мм.

При підготовці поля до сівби озимих культур слід безпосередньо після
оранки, не чекаючи пересихання верхнього шару, обробити його
культиваторами або боронами, доводячи до дрібно-грудочкуватого стану. В
конкретних умовах можна використовувати також агрегати РВК-3,0, ВІП-5,6,
культиватор УСМК-5,4 та ін. Щоб краще вирівняти поверхню поля,
передпосівний обробіток ґрунту проводять під кутом до напрямку оранки і з
перекриттям між суміжними проходами 15 – 20 см. Якісно підготовлене до
сівби озимих поле має бути вирівняним і містити в посівному шарі не менше
80 % грудочок розміром від 1 до 5 см. Наявність у ньому грудочок понад 10
см в діаметрі не допускається, а відхилення від норми глибини
передпосівного обробітку не повинно перевищувати ± 1 см.

Поле під цукрові буряки, льон, люпин та інші культури, глибина
загортання насіння яких становить 1,5 – 4 см, вимагає якісної підготовки
ґрунту. Для цього доцільно застосовувати комбіновані агрегати у складі
зчіпки трьох рядів борін (важких, середніх і легких) під льон і люпин та
культиватори УСМК-5,4, УСМК-5,4А під кормові буряки.

Передпосівний обробіток ґрунту під кукурудзу складається з двох
культивацій: першої – відразу після сівби ранніх на глибину 6 – 8 см і другої
– на глибину загортання насіння (4 – 5 см) з одночасним внесенням



ґрунтових гербіцидів.
На дуже ущільненому зябу, особливо на важких за механічним складом

ґрунтах Передкарпаття і таких, які мають блюдця, краще проводити глибоку
культивацію культиваторами з долотоподібними лапами, чизель-
розпушувачами РУ-45, РУ-60 або чизельними культиваторами КЧ-5,4.

Лабораторна робота № 2

МІНІМІЗАЦІЯ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ

Суть мінімізації обробітку ґрунту полягає у зменшенні механічного
впливу на ґрунт сільськогосподарської техніки та витрат на обробіток. На
полях великих господарств застосовують трактори, маса яких становить 8 –
14 т. При вирощуванні зернових під час підготовки ґрунту, догляду за
посівами, збирання врожаю сільськогосподарські машини проходять по полю
5 – 15 разів, внаслідок чого ґрунт ущільнюється і в кінцевому підсумку
знижується його родючість.

Відтак основним завданням обробітку ґрунту має бути поліпшення
будови його орного шару, головним показником якої є оптимальна щільність
(об’ємна маса). Для більшості сільськогосподарських рослин вона повинна
становити 1,1 – 1,3 г/см3. Однак розпушений ґрунт з часом ущільнюється, а
ущільнений саморозпушується і набуває характерної для нього рівноважної
щільності. Величина її залежить від типу ґрунту. Для чорноземів, наприклад,
вона становить 1,1 – 1,25 г/см3. За оптимальної об’ємної маси ґрунту
мінімальний його обробіток підвищує врожайність сільськогосподарських
культур. Таку щільність мають чорноземи, окультурені суглинкові та інші
ґрунти легкого механічного складу. Важкі за механічним складом
безструктурні ґрунти слід розпушувати частіше.

Щороку на оранку в країні витрачається близько 3,3 млн т
нафтопродуктів, використовується 40 % енергетичних і 25 % трудових
ресурсів на його обробіток. Ці цифри свідчать про те, що мінімізація
обробітку ґрунту має важливе економічне й організаційно-господарське
значення. Вона передбачає насамперед зменшення кількості слідів від
проходів машин і зменшення глибини обробітку. На чистих від багаторічних
бур’янів, передусім чорноземних, темно-сірих опідзолених, добре
окультурених дерново-підзолистих ґрунтах, після просапних культур
(цукрових буряків, картоплі, кукурудзи), однорічних трав та зернобобових
оранку під озимі (пшеницю, ячмінь, жито) доцільно замінити мілким
обробітком дисковими знаряддями в агрегаті з важкими зубовими боронами
у два сліди або плоскорізним обробітком — голчастою бороною БІГ-3 на
глибину 10 – 12 см. Поверхневий обробіток ґрунту після названих
попередників під ярі і
озимі зернові проводять дисковими знаряддями БД-10, ЛДГ-5, БДН-3, БДТ-3,
БДТ-7, а також плоскорізами КПП-2,2, КПГ-250, КПГ-2-150, КПБ-5,
плугами-лущильниками ПЛН-5-25, ПЛП-10-25. Після поверхневого



обробітку всі наступні операції у разі потреби проводять культиваторами
КПС-4, що обладнані стрілчастими лапами, голчастою бороною БИГ-3, БИГ-
3А, а також комбінованим агрегатом РВК-3,6, РВК-5,4.

На важких оглеєних ґрунтах, особливо під просапні культури,
застосовують плоскорізні глибокорозпушувачі КПГ-2,2, КПГ-250 і чизель-
плуги ПЧ-2,5, ПЧ-4,5, які розпушують ґрунт на глибину до 28 – 30 см, не
вивертаючи на поверхню глейового горизонту. При цьому органічні добрива
треба загортати дисковими боронами БДТ-3, БДТ-7, а для передпосівного
обробітку використовувати БИГ-3 або БИГ-3А.

При поверхневому обробітку ґрунту обов’язково треба вносити
гербіциди. Завдяки цьому відпадає потреба у надмірному розпушуванні
орного шару ґрунту.

Останнім часом широко застосовується мінімальний обробіток під
проміжні посіви, які вирощують для одержання додаткових кормів, а також
на сидеральне добриво.

Після озимих проміжних посівів (озимого жита, ріпаку, озимих
сумішей) на зелений корм треба відразу приступити до підготовки площі під
післяукісні посіви. При цьому краще використовувати знаряддя для
поверхневого обробітку ґрунту БДН-3, БДТ-3, БДТ-7 в агрегаті із зубовими
боронами, плугами-лущильниками ПЛ-5-25, ПЛ-10-25, плоскорізами КПП-
2,2, КПГ-250, чизель-плугами ПЧ-2,5, ПЧ-4,5 в агрегаті з БИГ-3, БИГ-3А.

Рис. 1. Дискова борона EURODISC

За мілкого обробітку ґрунту у
ньому сповільнюються процеси ній
системі обробітку внесення добрив,
особливо азотних, є обов’язковим
агротехнічним заходом. Доцільним
є мінімальний обробіток і в
посушливий період при сівбі
післяжнивних культур на зелений
корм і зелене добриво. Відомо, що
мілкий обробіток ґрунту після
озимого ячменю під редьку олійну,
гірчицю білу і ріпак на сидеральне
добриво забезпечував урожай
зеленої маси понад 200 ц/га.

Перспективним засобом мінімізації обробітку ґрунту є застосування
комбінованих агрегатів, які виконують за один прохід кілька технологічних
операцій (внесення добрив, обробіток ґрунту, сівба та ін.).

Наприклад агрегати РВК-3,6, РВК-5,4, РВК-7,2, ВІП-5,6, АКР-3,6 за
один прохід виконують передпосівний обробіток ґрунту. Для передпосівного
обробітку незораного ґрунту під озимі культури використовують агрегат
АКП-2,5, до складу якого входять дискові і плоскорізні робочі органи,
кільчасто-шпоровий коток. Для прикладу наводимо агрегати зарубіжних
виробників (рис. 1, 2, 3).



Рис. 2. Ротаційний культиватор KG

а)

б)

Рис. 6. Начіпний культиватор FG HORSCH для незаглибленого обробітку ґрунту:
а — культиватор; б — в агрегаті з гусеничним трактором

Комбінований агрегат КА-3,6
суміщає передпосівну підготовку
ґрунту (без попередньої оранки) на



Рис. 4. Комбінований передпосівний агрегат
EUROPAK

глибину 8 – 10 см, внесення
добрив, сівбу зернових і
коткування ґрунту; сівалки СЗС-
2,1, ЛДС-6, СЗМ-2М виконують
операції, які виконує агрегат КА-
3,6. Перспективним є застосування
нових прогресивних агрегатів
вітчизняних та закордонних
виробників.

Серед них комбінований передпосівний агрегат EUROPAK (рис. 4), сівалки
D9, VARIANT,PRIMERA (рис. 5, 6, 7).

Сівалка D9

Рис. 6 Сівалка PRIMERA



Рис. 7 Сівалка PRIMERA

Значний економічний ефект дає застосування комбінованого обробітку
посівів просапних культур з одночасним смуговим внесенням гербіцидів. Для
кращого кришіння і вирівнювання поверхні ґрунту застосовують комбіновані
агрегати АКП-2,5; АКП-5; РВК-3,6 і 5,4; АКР-3,6; КФГ-3,6; ВИП-5,6 тощо.
Одночасно висівають зернові культури і коткують ґрунт агрегатами КА-3,6;
КФС-3,6; СЗС-2,1М; 2,1ЛА та ін.

Лабораторна робота № 3

СИСТЕМА ПРОТИЕРОЗІЙНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ

Для визначення ерозійної ситуації в агроландшафтах визначають
еродованість ґрунтового покриву загалом для тієї чи іншої території. При
збільшенні крутизни схилів у цілому в Україні еродованість ґрунтів зростає.
Схили крутизною більше 3° вже еродовані більш як на 80 %. При цьому
середньобагаторічні втрати ними гумусу перевищують 10 т/га (табл. 4).

Таблиця 4. Поширення еродованих ґрунтів на схилах різної крутизни (% від
загальної площі схилів) і втрата ґрунту на них (т/га на рік)

Крутизна
схилів,

град

Нееродован
і

Еродовані Усього Коефіцієн
т

еродо-вано
сті

Втрата
ґрунту з

1 га
схилу

слабо середньо сильно

0 – 1 83,75 15,16 1,02 0,07 1625 1,04 1,07
1 – 3 35,95 52,62 10,06 0,57 64,05 1,18 820
3 – 5 16,29 59,92 20,71 3,05 83,08 0,9 10,01
5 – 7 3,91 32,60 57,79 5,70 96,09 1,48 22,10
7 – 10 — 14,94 63,83 2123 100,00 1,73 30,80
10 – 12 — 4,56 51,92 43,52 100,00 1,99 3920

> 12 — — 58,45 41,55 100,00 1,99 > 3920

Ніяка інтенсивність ґрунтотворного процесу не зможе компенсувати
таку велику втрату ґрунту. Для вирішення проблеми захисту ґрунтів від
ерозії, сталого розвитку землеробства та його екологічної збалансованості
потрібно встановити раціональне співвідношення угідь в агроландшафті,



керуючись при цьому такими нормативами: розораність території 40 – 45 %,
співвідношення екологічно сталих угідь (сіножаті, пасовища, ліси) і ріллі не
менше одиниці. Проте для кожного конкретного випадку структуру угідь
визначають кількісними методами.

Для формування ерозійно стійких агроландшафтів треба знати
ерозійно-гідрологічну ситуацію конкретної місцевості: еродованість
ґрунтового покриву, кількісні показники усіх факторів ерозії з урахуванням
їх імовірного прояву, інтенсивністьвтрат ґрунту.

За нормальної ерозійної ситуації інтенсивність ерозії компенсується
інтенсивністю ґрунтотворного процесу. В цьому разі є підстави для
констатації, що ерозії ґрунту немає, відбуваються звичайні денудаційні
процеси.

Велике протиерозійне значення має поглиблення орного шару ґрунтів
(ясно-сірих, сірих опідзолених, дерново-підзолистих і бурих лісових) з малим
гумусовим горизонтом. Таку обробку проводять плугами з
ґрунтопоглиблювачами, чизелями, плоскорізами, розпушувачами РУ-45, РУ-
60. На схилах понад 3° проводять додаткові агротехнічні заходи: валкування,
борознування, оранку з лункуванням, переривчасте борознування та
щілювання.

Валкують зяб на схилах до 5° плугом, на одному з корпусів якого
встановлюють полицю КВ-1, виготовлену з двох звичайних полиць. На
складних схилах доцільно здійснювати перехресне обваловування, для чого
оранку плугом з видовженою полицею поєднують з роботою
валкоутворювача. У такому разі видовжена полиця плуга утворює вали,
спрямовані впоперек схилу, а валкоутворювач – перемички, які запобігають
стіканню води.

Для того щоб навесні затримати талі води на схилах крутизною до 5°,
доцільно також боронувати зяб плугом, з якого знято одну полицю. При
цьому утворюються борозни, які затримують сніг, зменшують стікання талих
вод і змив найбільш родючого ґрунту. Борознування схилових ґрунтів добре
проводити за допомогою культиваторів, замінивши їх лапи робочими
органами підгортальника КОН-2,8.

На найбільш складних схилах змиванню ґрунту запобігають
лункуванням і переривчастим борознуванням. При ранній зяблевій оранці
лункування проводять восени знаряддями ЛОД-10, ПЛДГ-5, ПЛДГ-10. Разом
із зяблевою оранкою здійснюють лункування пристроєм або переривчасте
борознування. Цю роботу можна виконувати і після пізньоосінньої оранки за
допомогою пристрою ППЕ-10, який прикріплюють до культиватора КПГ-4
або КРН-4. На змитих ґрунтах з товщиною гумусного горизонту менше 20 см
замість оранки слід проводити безполицеве розпушування ґрунту
плоскорізами КПГ-250, КПГ-2,2, чизельними плугами ПЧ-2,5, а на схилах і
вододілах крутизною понад 12°, де існує загроза сильного змиву, поля
залишають невиораними до весни.

Найефективнішим заходом проти водної ерозії є щілювання зябу, яке
зменшує змив у 2 – 3 рази, сприяє додатковому нагромадженню вологи і



значно підвищує врожайність сільськогосподарських культур. Проводять
його впоперек схилу на глибину 50 – 70 см. Відстань між суміжними
проходами агрегату встановлюється залежно від крутизни схилу: на
багатоскатних схилах перший слід агрегату доцільно позначати вішками. На
слабозмитих ґрунтах щілини нарізають через кожні 12-15 м, середньозмитих
– через 8 – 10 м, на сильнозмитих – через 3 – 4 м. Цей агрозахід слід
проводити щілювачами ЩП-3-70, ЩП-2-140, а також виготовленими в
господарствах на базі плоскорізів КПГ-250 або плугів ПН-4-35.

Робочі органи щілювачів встановлюються так, щоб вони нарізали
щілини по сліду гусениць трактора і не залишали ущільнених колій, які
посилюють ерозію. Щілювання зябу слід проводити пізно восени перед
замерзанням ґрунту або коли він промерзне на 4 – 6 см.

Нарізають щілини також на посівах озимих, ярих культур, багаторічних
трав і на пасовищах. Під озимі зернові щілювання краще проводити перед
сівбою щілювачем в агрегаті з кільчасто-шпоровим котком. В умовах
Передкарпаття нарізання щілин підвищує водопроникність ґрунту на 1,11
см/хв і у 2 – 3 рази зменшує змив.

На полях, де восени проводять лункування чи борознування, навесні
ґрунт боронують впоперек схилу або під кутом до горизонталей, а на пологих
схилах (не більше 5 – 6°) і по діагоналі, особливо за складної конфігурації
полів. Для вирівнювання поверхні і передпосівної культивації
використовують культиватори КПС-4, КПЭ-3,8 в агрегаті з зубовими
боронами БЗСС-1,0. Роботи, пов’язані з лущенням стерні, культиваціями,
сівбою треба починати від нижньої межі поля для запобігання огріхам при
сповзанні агрегатів.

Під час сівби колосових агрегати рухаються впоперек поля або
контурно. Просапні сівалки й культиватори на схилах більше 3° слід
агрегатувати з гусеничними тракторами, а міжрядний обробіток здійснювати
в одному напрямку, що зменшує підрізання культурних рослин.
Культиватори, крім того, обладнують спеціальними стабілізуючими
пристроями. Систему протиерозійного обробітку ґрунту на різних схилах у
зоні Полісся наведено в табл. 5, а в зоні Степу – табл. 6.

Таблиця 5. Орієнтовна система обробітку схилових земель крутизною понад
3° в польовій сівозміні зони Полісся

Поле сівозміни Технологічна операція і знаряддя
1. Озима пшениця За сприятливих умов зволоження — обробіток БД-10 на глибину 6 –

8 см, оранка ПН-4-35, ПЛН-5-35 на 18 – 20 см + ЗККШ-6А При
обмежених запасах вологи – дискування БД-10 на глибину 6 – 8 см,
обробіток АКП-2,5, ОПТ-3-5, КПЭ-3,8 + БИГ-3А + ЗККШ-6А, КТС-
10-1 на 8 – 10 см

2. Льон-довгунець Лущення КПШ-5, КПШ-9 на 8 – 10 см, повторний обробіток цими
знаряддями у міру відростання бур’янів і падалиці на 10 – 12 см,
розпушування або оранка на 18 – 20 см

3. Озимі +
пожнивні посіви

Оранка ПН-4-35, ПЛН-5-35 на глибину 16 – 18 см, а при обмежених
запасах вологи – одно-, дворазове дискування ЛДГ-10, ЛДГ-15 на 6



– 7 см та розпушення АКП-2,5, КПЭ-3,8 + БИГ-3А + ЗККШ-6А,
КТС-10-1 на 8 – 10 см. Під пожнивний посів обробіток АКП-2,5,
РВК-3, КТС-10-1, КПЭ-3,8 + БИГ-3А + ЗККШ-6А, БД-10 на 8-10 см

4. Картопля Лущення ЛДГ-10, ЛДГ-15 на 5 – 7 см, оранка ПН-4-35 з вирізними
корпусами на 28 – 30 см

5. Ярий ячмінь Обробіток КТС-10-1, КПЭ-3,8А, КПШ-5 на глибину 10 – 12 см
6. Кукурудза на
силос

Лущення КПШ-5, КПШ-9 на 8 – 10 см, повторний обробіток цими
знаряддями на 10-12 см у міру з’явлення сходів бур’янів і падалиці,
оранка ПН-4-35, ПЛН-5-35 з вирізними корпусами на 25 – 27 см

7. Овес з підсівом
конюшини

Дискування в 1 – 2 сліди ЛДГ-10, ЛДГ-15 на 5 – 7 см, обробіток
ППЛ-5-25, ППЛ-10-25 на 16 – 18 см

Таблиця 6. Орієнтовна система ґрунтозахисного обробітку ґрунту в польовій
сівозміні Степу в умовах сумісного прояву водної та вітрової ерозії

Поле сівозміни Основний обробіток ґрунту
1. Пар чорний Щілювання ЩП-3-70 на глибину 50 – 60 см через 4 – 6 м, при

наявності багаторічних бур’янів перед щілюванням розпушування
на 14 – 16 см КПШ-5, КПШ-9. Навесні культивація КПЭ-3,8А, КТС-
10-1 на 10 – 12 см при появі сходів бур’янів і падалиці, пошарові
культивації КПС-4 на глибину від 8 – 10 до 6 – 7 см; у другій
половині літа замість стрілчастих застосовують спарені лапи-бритви

2. Озима пшениця Те саме
3. Кукурудза на
зерно, цукрові
(кормові) буряки

Лущення КПШ-5, КПШ-9 на глибину 8 – 10 см, повторний
обробіток цими знаряддями на 10 – 12 см при появі сходів
багаторічних бур’янів; боронування БИГ-3А, БМШ-15 при появі
сходів однорічних бур’янів і падалиці, у другій половині вересня
розпушування на 28 – 30 см ПГ-3-5; ПЧ-2,5, ПРН-31000, ПРПВ-5-50,
стійками СибИМЭ або оранка (при внесенні органічних добрив)
плугами ПН-4-35, ПЛН-5-35 на 28 – 30 см; пізньоосіннє щілювання
на 50 – 60 см через 4 – 6 м

4. Ярий ячмінь Після кукурудзи обробіток АКР-3,6, після буряків – КПШ-5, КПШ-9
на 12 – 14 см, пізньоосіннє щілювання як під кукурудзу

5. Горох Обробіток як під кукурудзу, але глибина безполицевого
розпушування 14 – 16 см (оранку не проводять)

6. Озима пшениця Обробіток АКП-2,5, КПЭ-3,8 + БИГ-3А, БД-10 на 8 – 10 см,
щілювання на 40 – 50 см через 6 – 8 м; боронування БМШ-15, БИГ-
3А та культивація КПС-4 на 6 – 7 см

7. Кукурудза на
силос

Як під кукурудзу на зерно

8. Озима пшениця Обробіток АКР-3,6 на 6 – 7 см або дворазове дискування ЛДГ-10,
ЛДГ-15, БД-10 на 6 – 7 см, щілювання на 40 – 50 см через 6 – 8 м

9. Соняшник Як під кукурудзу, але глибина розпушування (оранки) 25 – 27 см



Лабораторна робота № 4

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ – 1

ОРАНКА

Агротехнічні вимоги. Всі види оранки (крім переорювання зябу, пару і
заробляння органічних добрив) треба проводити плугами з передплужниками і в
оптимальні строки. Глибина оранки повинна бути рівномірною і відповідати
заданій. Складні гребені і розгінні борозни роблять прямолінійними і
малопомітними. Глибина оранки під складним гребенем – не менше
половини заданої. Всі бур’яни, післяжнивні рештки і добрива загортають.
Забезпечують добре обертання і кришіння пласта ґрунту. Не слід допускати
розривів між суміжними проходами плуга та огріхів.

Показники якості. Такими показниками є рівномірність глибини
оранки, якісне формування складного гребеня і розгінної борозни, кришіння
ґрунту, додержання строків оранки, наявність огріхів, ступінь загортання
післяжнивних решток і добрив та ін. Якість оранки, продуктивність орного
агрегату значною мірою залежать від стану поля, вологості ґрунту,
технічного стану агрегату та ін. Перед оранкою поле очищають від соломи,
каменів, подрібнюють і розкидають залишки грубостеблових культур, після
чого поле розбивають на загони, розворотні смуги. Лінії для перших
проходів агрегату відмічають віхами, які встановлюють на відстані 50 – 80 см
одна від одної так, щоб довші сторони загонів були паралельними.

Рівномірність глибини оранки. Глибина оранки, крім двох перших
проходів агрегату в складному загоні, має бути постійною і в межах,
установлених завданням. Її визначають за допомогою борозноміра або
лінійок, очистивши перед цим край і дно борозни від грудок (рис. 8).
Достатньо 25 – 30 таких замірів по кількох проходах плуга на площі, що
становить змінне завдання механізатора. В польових дослідах кількість
замірів збільшують до 50 – 100.

Рис. 8. Вимірювання глибини оранки борозноміром (1) і лінійкою (2)



Користуючись коефіцієнтом В, рівномірність глибини оранки
оцінюють за 5-бальною шкалою:

В, % Оцінка, балів
95,0 відмінно — 5
90,1 – 95,0 добре — 4
85,1 – 90,0 задовільно — 3
80,0 – 85,0 незадовільно — 2
80,0 дуже погано — 1

Якість формування складного гребеня. Складний гребінь має бути
прямолінійним, малопомітним, а глибина оранки під ним – не меншою за
половину заданої. Прямолінійність гребеня визначають мірним шнуром,
натягуючи його між кілками, забитими на відстані 100 м один від одного.

Для вимірювання висоти складного гребеня і глибини оранки під ним
спочатку перпендикулярно до напрямку руху агрегату в гребінь втискують в
горизонтальному положенні метрову рейку так, щоб її краї торкалися
сусідніх (нескладних) гребенів (рис. 9).

За допомогою борозноміра або лінійки визначають висоту складного
гребеня (від вершини гребеня до нижньої сторони рейки) і глибину оранки
під ним (від його нижньої сторони до дна борозни). Існує методика, за якою
максимальна оцінка якості складного гребеня може становити 10 балів. Вона
знижується:

Рис. 9. Вимірювання висоти складного гребеня і глибини оранки під ним

�� на 1 – 2 бали, якщо склад не прямолінійний (відстань від центра
складу до натягнутого шнура більше 10 см);

�� на 1 – 2 бали, якщо складний гребінь вищий за сусідній більш як на
5 см або замість складного гребеня утворилася борозна;

�� на 1 – 2 бали, якщо глибина оранки під гребенем менша за
половину заданої глибини;

�� на 3 – 4 бали, якщо під значною частиною складу залишився
незораний ґрунт.

Якість формування розгінної борозни. Вона має бути прямою, з
шириною, рівною ширині захвату корпусу плуга і встановленій глибині



оранки. Ділянку для оранки врозгін розмічають з урахуванням ширини
захвату плуга та кількості робочих проходів агрегату, так щоб перед останнім
його проходом залишилася незораною смуга з шириною, яка дорівнює
захвату плуга мінус ширина захвату одного корпусу плуга (рис. 10). Більш
якісною виходить розгінна борозна при переналадці плуга у двох останніх
проходах агрегату.

Рис. 10. Розмір і форма незораної смуги перед останнім проходом агрегату в розгінному
загоні (1) і вигляд розгінної борозни (2)

У передостанньому проході плуг встановлюють так, щоб останній
корпус орав на 2/3 заданої глибини, а перший – на задану глибину. Це
роблять для того, щоб створити опори для польової дошки останнього
корпусу і для забезпечення стійкості та прямолінійності ходу плуга в
останньому проході, в якому всі корпуси орють на задану глибину.

Максимальна оцінка (10 балів) знижується:
�� на 1 – 3 бали, якщо розгінна борозна вийшла не прямолінійною;
�� на 1 – 3 бали, якщо ширина борозни більша за ширину звичайної

нерозгінної;
�� на 1 – 4 бали, якщо глибина розгінної борозни більша від заданої

глибини оранки.
Бриластість оранки визначають квадратною метровою рамкою.

Вимірюють довжину і ширину всіх брил діаметром понад 5 см, які
знаходяться в рамці, з точністю до 1 см і їх площу. Бриластість визначається
відношенням сумарної площі брил до площі рамки, вираженому у відсотках.
Для визначення бриластості можна використати простий пристрій – палетку,
нанесену на лист органічного скла, яке кріпиться до робочого столика.
Палетка має вигляд квадрата 50 × 50, розділеного на дрібніші
рівні квадрати (1 × 1 см).

Техніка визначення бриластості оранки. На поверхню ґрунту
накладають палетку і втискують робочий столик у ґрунт. Далі підраховують



кількість квадратиків у контурі брили і визначають їх площу з точністю до 1
см2. Площу кожної брили розміром понад 10 см2 визначають і записують
окремо. Абсолютні показники (см2) переводять у відносні (%) множенням
коефіцієнта 0,04 на сумарну площу брил (S):

У польових дослідах, що потребують статистичної обробки результатів
аналізів, рамку накладають у 8 – 10 місцях на площі 100 – 200 м2, охоплюючи
всі варіанти і повторення досліду.

В умовах виробництва для оцінки бриластості оранки і якості кришіння
ґрунту достатньо робити 5 – 6 вимірювань на площі, яку має обробити
механізатор.

Якщо сумарна площа брил S визначена в кількох паралельних аналізах,
то бриластість оранки Б визначають за формулою:

де n — кількість накладань палетки на площі.
Бриластість оранки оцінюють за 5-бальною шкалою:

Бриластість, % Оцінка, балів
< 10,0 Відмінно — 5
10,0 – 15,0 Добре — 4
15,1 – 20,0 Задовільно — 3
20,1 – 25,0 Погано— 2
> 25,0 Дуже погано — 1

У разі коли в польових умовах не вдається зробити достатню кількість
обліків бриластості ґрунту, доцільно визначити її фотографуванням в
поєднанні з лабораторною модифікацією пристрою. Для цього поверхню
ґрунту після обробітку поля фотографують на виділених рамкою (50 × 50 см)
квадратах. Розмір зображення поверхні ґрунту збільшують так, щоб площа
ріллі, обмежена рамкою 50 × 50 см, на фотографії становила 15 × 15 см. Для
визначення бриластості оранки треба додатково виготовляти із листа
органічного скла (17 × 17 см) палетку у вигляді квадрата 15 × 15 см,
розділеного на 2500 квадратів розміром 0,3 × 0,3 см. Площу брил визначають
накладанням палетки на фотографію поверхні ґрунту і підрахунком кількості
квадратів в контурі брил.

Кришіння ґрунту визначають за допомогою металевого ящика без дна
розміром 40 × 30 × 30 см, який врізають у ґрунт до дна борозни і підводять
під нього металеве дно. Зразок витягують із ґрунту, зважують і за допомогою
сит розділяють на фракції: менше 5 см; 5 – 10 см; 15 – 25 см і понад 25 см.
Кожну фракцію зважують і визначають її відсоток від загальної маси зразка.

Якість кришіння ґрунту встановлюють з відношення маси фракцій
грудок розміром менше 5 см до загальної маси ґрунтової проби, вираженого
у відсотках.

Завдяки високій роздільній здатності пристрою для визначення
бриластості ґрунту можна одночасно визначати і його бриластість, і
кришіння. Як уже зазначалося, пристроєм враховують усі брили площею 10
см2 і більше і площу кожної брили записують окремо (до 10 см2; 10 – 25; 25
– 50; 50 – 100 і понад 100 см2). Площу брил фракції до 10 см2 визначають як



різницю між площею рамки пристрою (2500 см2) і сумарною площею всіх ін-
ших брил.

Якщо відома бриластість оранки Б (%), то величина Кр, яка доповнює
бриластість оранки до 100 %, є не що інше, як показник кришіння ґрунтової
маси. Величину Кр визначають із співвідношення: Кр = 100 – Б.
Користуючись величиною Кр, якість кришіння ґрунту можна оцінити за 5-
бальною шкалою:

Кр, % Оцінка, балів
> 90,0 Відмінно — 5
85,1 – 90,0 Добре — 4
80,1 – 85,0 Задовільно — 3
75,0 – 80,0 Погано— 2
< 75,0 Дуже погано — 1

Злитість і гребенястість оранки. Злитість оранки означає, що поверхня
зораної ділянки плоска без западин і підвищень, без ступінчастості в окремих
проходах агрегату.

У виробничих умовах злитість і гребенястість оранки часто визначають
візуально. Проте доцільно застосовувати простий і точний інструментальний
спосіб. Для цього використовують десятиметровий шнур з прив’язаною до
нього 2-метровою стрічкою з сантиметровими поділками. У ґрунт забивають
кілок і прив’язують до нього шнур, який натягують упоперек напрямку
оранки і на 10-метровому відрізку забивають другий кілок. Відпустивши
шнур, за мірною стрічкою визначають видовження його за рахунок
копіювання гребенів оранки. Відношення видовження профілю до базисної
довжини шнура, виражене у відсотках, характеризує гребенястість оранки,
яку оцінюють за п’ятибальною шкалою:

Гребенястість, % Оцінка, балів
< 5,0 Відмінно — 5
5,0 – 10,0 Добре — 4
10,1 – 15,0 Задовільно — 3
15,1 – 20,0 Погано— 2
> 20,0 Дуже погано — 1

Слід пам’ятати, що гребенястість оранки не завжди є негативним
показником. Наприклад, при оранці на зяб і чорних парів вона має позитивне
значення для затримання атмосферних і талих вод, якщо гребені розміщені
впоперек схилу, а навесні і влітку сприяє інтенсивнішому випаровуванню
вологи з ґрунту.

У дослідженнях, де потрібні точні порівняння якості роботи
ґрунтообробних знарядь, для оцінювання гребенястості оранки
використовують профілемір. При цьому перед обліковим проходом плуга на
ділянці забивають два кілочки: один на борозні, зробленій останнім корпусом
плуга, другий — на незораній частині ділянки на відстані, яка дорівнює



довжині рейки. Напрямок рейки має бути перпендикулярним до напрямку
руху плуга. Горизонтальність рейки перевіряють за рівнем. Після
встановлення рейки заміряють відстань від поверхні поля до нижньої
сторони рейки. Заміри виконують через кожні 5 см по всій ширині захвату
плуга. Потім рейку знімають, роблять плугом обліковий прохід і знову
здійснюють заміри від поверхні оранки до нижньої сторони рейки. За
допомогою загострених металевих стрижнів, які легко опускаються до дна
борозни, або забравши з-під рейки розпушений шар ґрунту, визначають
профіль дна борозни.

Ступінь і глибина загортання рослинних решток значною мірою
залежать від ґрунтово-кліматичних умов, форми полиць плуга, швидкості
руху агрегату. У районах достатнього зволоження, де немає загрози вітрової
ерозії, всі рослинні рештки треба загортати повністю. У районах вітрової
ерозії при повному їх загортанні втрачається не тільки волога, але й родючий
шар ґрунту внаслідок його видування. Тому ступінь загортання рослинних
решток у кожному господарстві вирішують спеціалісти з урахуванням
ґрунтово-кліматичних умов та спеціалізації.

У дослідах цей показник визначають так. Перед оранкою на полі
встановлюють загальну масу рослинних решток у центнерах сухої речовини
на 1 га. Для цього не менш як у п’яти місцях на ділянці накладають
квадратну рамку площею 0,25 – 1 м2, вистригають у її межах усі рослинні
рештки, розділяють їх на фракції (післяжнивні рештки і бур’яни), зважують і
вміщують у мішки (окремо фракції з кожної ділянки), доводять до повітряно-
сухого стану і зважують з точністю до 0,1 г. Потім визначають
середньоарифметичну кількість рослинних решток і перераховують запас їх у
центнери на 1 га.

Після оранки на ділянці виділяють площадку 10 м завдовжки і з
шириною, яка дорівнює ширині захвату плуга, і за допомогою рамки
відбирають зразки.

Рослинні рештки на площадці вистригають (якщо їх видно в стику
борозни) або збирають (якщо вони лежать на поверхні), розділяють на
фракції, зважують, вміщують у мішки і доводять до повітряно-сухого стану.
Потім їх знову зважують, визначаючи кількість незагорнених ґрунтом
рослинних решток у центнерах на 1 га. Ступінь загортання рослинних
решток у відсотках визначають з відношення маси незагорнених рослинних
решток до загальної їх маси після збирання.

Для оцінки глибини загортання рослинних решток упоперек напрямку
оранки роблять траншею 40 см завширшки на глибину зораного ґрунту. Одна
із стінок траншеї вертикальна, і по ній встановлюють верхню й нижню межі
розміщення зароблених решток. Ці межі заміряють від поверхні ґрунту і від
дна борозни по кожному корпусу. За отриманими даними визначають
глибину загортання рослинних решток.Результати інструментального і
візуального оцінювання якості оранки кожний механізатор заносить в
обліковий листок (табл. 7).



Таблиця 7. Обліковий листок оцінювання якості оранки
П.І.П. механізатора______________ № _____________

дата №
п
о
л
я
а
б
о
ді
л
я
н
к
и

О
бр
об
ле
на
пл
о
щ
а,
га

Оцінка, балів Сума Примітки



балів
рів
ном
ірні
сть
гли
бин
и

обр
обі
тку

ск
ла
дн
ий
гр
еб
ін
ь

ро
згі
нн
а

бо
ро
зн
а

гл
иб
ин
а

ор
ан
ки

гр
еб
ен
яс
ті
ст
ь

кр
и
ші
нн
я
ґр
ун
ту

29.08.
2002

3 12 6 9 10 6 3 4 38 Огріхів немає, краї
поля оброблені

30.08.
2002

2 9 4 5 8 3 4 5 29 Огріхи по краях
поля

За даними облікових листків дають загальну оцінку якості оранки і
проводять заходи щодо усунення огріхів. При комплексному оцінюванні
якості виконаної роботи потрібно враховувати оцінку якості виконання
окремих операцій, орієнтовно керуючись такою шкалою:

Глибина
оранки, см

Оцінка

>35,0 Відмінно
30,1 – 35,0 Добре
25,1 – 30,0 Задовільно
20,0 – 25,0 Незадовільно
< 20,0 Брак

Контроль і оцінювання якості оранки у виробничих умовах можна
здійснювати за такими показниками (табл. 8).

Таблиця 8. Оцінювання оранки за контрольними показниками
Показники Оцінка

добре задовільно незадовільно
Основні

Відхилення від даної глибини,
см

Не більше 1 Не більше 1,5 – 2 Більше 2

Загортання рослинних решток
та органічних добрив

На глибину
орного шару

Не більше 5 випадків
незагортання решток

на 1 га

Більше 5
випадків

Вирівняність поля, % До 5 5 – 7 Більше 7
Бриластість, % Менше 10 10 – 20 Більше 20

Додаткові
Огріхи і необроблені
розворотні смуги та краї поля

Не
допускаєтьс

я

Не допускається Трапляютьс
я

Прямолінійність борозен,
однакова ширина скиб, злитість
поверхні

Повна Повна Трапляютьс
я

порушення
Лабораторна робота № 5



КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ – 2

Післяжнивне лущення і дискування ґрунту

Агротехнічні вимоги. Обробляти ґрунт треба услід за збиранням
врожаю на задану глибину. При обробітку дисковими лущильниками
потрібно добиватися дрібногрудочкуватого розпушування поверхні ґрунту
без надмірного його розпилення. Глибина розгінної борозни в стику середніх
батарей дисків лущильника не повинна перевищувати глибину лущення.

Бур’яни мають бути повністю підрізані, а поля, засмічені злісними
бур’янами, з появою їх сходів слід повторно лущити на більшу глибину. Під
час обробітку ґрунту не повинно бути огріхів та пропусків.

Показниками якості є: строки виконання роботи; глибина обробітку
та її рівномірність; ступінь підрізання і подрібнення кореневищ бур’янів;
гребеневість обробленого поля; бриластість і кришіння обробленого шару
ґрунту; наявність огріхів та пропусків, необроблених країв поля.

Оцінка якості лущення, дискування. Глибину лущення визначають
замірами лінійкою від поверхні необробленого поля до дна борозни, яка
утворилася від проходу робочого органу лущильника. Для цього на
обробленому полі вирівнюють поверхню ґрунту і лінійкою замірюють
відстань від поверхні поля до дна борозни. Цей метод дає трохи завищені
результати внаслідок розпушеності ґрунту, тому визначену величину
потрібно зменшити на 10 – 15 %. На площі, яку має обробити механізатор за
зміну, потрібно робити не менше 25 замірів глибини обробітку. Про
рівномірність глибини обробітку роблять висновки за відхиленням середньої
глибини від заданої, яке може становити не більше 10 %.

Ступінь підрізання бур’янів. Підраховують кількість непідрізаних
рослин на одиницю площі відповідно до вимог і методики, викладених у
розділі «Контроль якості передпосівного обробітку ґрунту». Ступінь
підрізання бур’янів визначають за п’ятибальною шкалою, наведеною у цьому
розділі.

Бриластість, гребенястість і кришіння обробленого шару ґрунту
визначають відповідно до вимог і методики, викладених в розділі “Оранка”.

Наявність огріхів і необроблених розворотних смуг виявляють
візуально, тобто оглядаючи ділянку. Огріхи треба усунути, розворотні смуги
обробити. Загальна оцінка якості лущення стерні та дискування ґрунту (у
балах), здійснена інструментальними і статистичними методами, складається
з таких показників: глибина лущення та її рівномірність – 5 балів;
бриластість – 5; гребенястість – 5; кришіння ґрунту – 5; ступінь підрізання
бур’янів – 5; всього – 25 балів.

Зазначена максимальна загальна оцінка може бути зменшена на 1 – 5
балів, якщо лущення чи дискування проведено не в оптимальні агротехнічні
строки, з огріхами чи необробленими смугами. У такому разі якість лущення,
наприклад, можна визначити за такими критеріями (табл. 9).



Таблиця 9. Показники оцінки якості лущення стерні
Показники Оцінка

добре задовільно незадовільно
Строки Одночасно із

збиранням
Через 2 – 5 днів
після збирання

Більш як 5 днів
після збирання

Відхилення від глибини,
см

До 1 До 2 Більше 2

Підрізання бур’янів Повне Неповне Більш як 50 %
непідрізаних

Вирівняність поля, % До 3 Більш як 3 Більш як 5
Наявність огріхів Немає Одиничні Трапляються часто

Плоскорізний обробіток ґрунту

Агротехнічні вимоги і показники якості обробітку. Плоскорізний
обробіток ґрунту проводять для запобігання вітровій ерозії. Він має
відповідати таким агротехнічним умовам:

1) розпушування ґрунту здійснювати в оптимальні для зони строки на
глибину: для культиваторів-плоскорізів (КПП-2,2) 8 – 12 см; для плоскорізів-
глибокорозпушувачів (КПГ-250, КПГ-2-150) – 25 – 27 см;

2) забезпечити високоякісне кришіння ґрунту: за оптимальної вологості
більшість ґрунтової маси повинні становити фракції розміром 3 – 5 см при
неглибокому і 3 – 10 см – при глибокому розпушуванні;

3) обробляти ґрунт на однакову глибину: при поверхневому (8 – 12 см)
обробітку середня глибина не повинна відхилятись від заданої більш як на 1
– 2 см, при глибокому – на 4 – 5 см; 4) кількість пошкодженої стерні за один
прохід агрегату – не більше 10 – 15 % при поверхневому і 15 – 20 % – при
глибокому обробітку;

5) на глибині проходу робочих органів агрегату мають бути повністю
підрізані корені і кореневища бур’янів; огріхи не допускаються;

6) поверхня ґрунту після обробітку має бути вирівняною; у місцях
проходу агрегату допускається утворення борозенок не більше 20 см
завширшки, а в стику проходів і в стику лап агрегату – валиків, висота яких
не більше 5 см;

7) розворотні смуги треба розпушувати і обробляти на задану глибину.
Якість плоскорізного обробітку оцінюють за показниками: 1)

глибини обробітку та її рівномірності; 2) ступеня збереження стерні на
поверхні ґрунту; 3) дотримання стикових перекриттів у суміжних проходах
агрегату; 4) гребенястості поверхні ґрунту; 5) прямолінійності обробітку.

Контроль якості плоскорізного обробітку. Глибину обробітку та його
рівномірність визначають за допомогою металевого стрижня з поділками.
При цьому по всій ширині захвату агрегату стрижень заглиблюють у ґрунт
через кожні 0,5 м і вимірюють глибину його розпушування. Більш точною є
оцінка глибини обробітку при 25 – 30 замірах на площі, яка становить змінне
завдання механізатора. За добутими даними визначають середню глибину
розпушування, яку потрібно зменшити на 25 %. Вона має бути не вищою за



допустиму. Рівномірність глибини обробітку оцінюють за коефіцієнтом
вирівняності В за 5-бальною шкалою:

В,% см Оцінка, балів
> 95,0 Відмінно — 5
90,1 – 95,0 Добре — 4
85,1 – 90,0 Задовільно — 3
80,0 – 85,0 Погано — 2
< 80,0 Дуже погано — 1

Ступінь збереження стерні на поверхні ґрунту визначають так. Після
обробітку поле обходять по діагоналях і на поверхні ґрунту перпендикулярно
до напрямку руху агрегату виділяють, відмірюють відповідні відрізки
(наприклад, 5, 10 м і т.д.) і на них лінійкою вимірюють ширину борозен,
залишених кожним робочим органом плоскоріза. Потім визначають сумарну
ширину слідів стояків плоскоріза і виражають у відсотках від базисної
довжини відрізка, на якому проводили заміри. Якщо, наприклад, на відрізку
10 м сумарна ширина смуг із пошкодженою стернею становить 1,3 м, тоді
ступінь збереження стерні
де Б – сумарна ширина слідів стояків (м) на базисній відстані С (м).

Ступінь збереження стерні оцінюють за такою 5-бальною шкалою:

Збереження стерні під час обробітку, % Оцінка, балів
мілкому глибокому

> 90,0 > 80,0 Відмінно — 5
85,1 – 90,0 75,1 – 80,0 Добре — 4
80,1 – 85,0 70,1 – 75,0 Задовільно — 3
75,0 – 80,0 65,0 – 70,0 Погано — 2
< 75,0 < 65,0 Дуже погано — 1

Базисною відстанню для проведення замірів пошкодження стерні може
бути ширина робочого захвату агрегату.

Дотримання стикових перекриттів. Вважається, що стикові
перекриття правильно виконані, якщо ширина їх у суміжних проходах
агрегату становить 10 см. Для визначення ширини стикових перекриттів у 15
точках на площі, яку має обробити механізатор за зміну, вимірюють відстань
між центрами борозенок від крайніх стояків плоскоріза в суміжних проходах
агрегату і обчислюють середню ширину стикового міжряддя. Величину
стикового перекриття визначають, віднімаючи ширину стикового міжряддя
(см) від базисної відстані між стояками плоско різа (см).

Якість виконання стикових перекриттів Сп характеризується їх
шириною і оцінюється за шкалою:

Сп, см Оцінка, балів
від 5 до 10,0 Відмінно — 5



10,1 – 15,0 Добре — 4
15,1 – 20,0 Задовільно — 3
20,1 – 25,0 Погано — 2
> 25,0 Дуже погано — 1

У разі утворення розриву між суміжними проходами агрегату оцінка
якості виконання стикового перекриття становить 0 балів. Якість підрізання
бур’янів визначають, підраховуючи їх кількість у рамці 1 м2 по діагоналі
поля в 10 місцях на 1 га, в 15 місцях на 10 га і в 20 місцях на площі понад 15
га.

Загальну оцінку якості плоскорізного обробітку визначають
підсумовуванням балів оцінюваних показників. Для цього можна
використовувати також шкалу, наведену в табл. 10.

Таблиця 10. Контрольні показники та оцінка якості плоскорізного обробітку
Показники Оцінка якості обробітку

добре задовільно незадовільно
при глибині обробітку, см

до 16 до 30 до 16 до 30 до 16 до 30
Основні

Відхилення від заданої
глибини

До 0,5 до 1 0,5 – 1 1 – 2 Понад 1 Понад 2

Ступінь збереження
стерні, %

90 85 85 – 90 80 – 85 85 85

Підрізання бур’янів,
шт./м2

Повне Повне 1 – 3 2 – 4 4 і більше 5 і більше

Додаткові
Своєчасне проведення
обробітку ґрунту

В оптимальні строки

Відсутність огріхів Повна Повна Повна Повна Має місце порушення
Якість обробітку
поворотних смуг, країв
поля, відсутність
пошкодження доріг

Не оброблені смуги
не допускаються

Допускається в
межах поля не

більше 1 м

Більше 1 м



Лабораторна робота № 6

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ – 3

ПЕРЕДПОСІВНИЙ ОБРОБІТОК ҐРУНТУ

Передпосівний обробіток ґрунту проводять переважно культиваторами
різних типів для створення шару ґрунту з вирівняною поверхнею,
оптимальною структурою для росту і розвитку рослин, для зменшення
випаровування вологи з поверхні, кращого засвоєння вологи опадів,
посилення мікробіологічної діяльності та поліпшення поживного режиму в
орному шарі, знищення бур’янів і створення умов для високоякісної сівби й
садіння сільськогосподарських культур.

Враховуючи те, що оптимальні умови для передпосівного обробітку
ґрунту створюються протягом дуже короткого періоду, розрив у часі між
підготовкою ґрунту до сівби і висіванням (садінням) короткий і що потрібно
створити умови для швидкого проростання насіння й забезпечення дружніх
сходів та активного початкового росту рослин, контроль якості
передпосівного обробітку ґрунту доцільно оцінювати як “задовільний” чи
“незадовільний”. Вимоги до якості польових робіт треба закладати в основу
конструкції ґрунтообробної та іншої сільськогосподарської техніки, в
технологічну карту вирощування тієї чи іншої культури для того, щоб
механізатор знав ці вимоги і сам контролював їх додержання.

Агротехнічні вимоги до передпосівного обробітку ґрунту.
1. Розпушувати ґрунт рівномірно на задану глибину згідно з

агротехнічними вимогами до вирощування культур. Відхилення середньої
глибини обробітку від заданої не повинно перевищувати ± 1 см. Коефіцієнт
вирівняності глибини обробітку має становити не менше 80 %.

2. Поверхня ґрунту повинна бути однорідною і вирівняною. Висота
гребенів – не більше 4 см, гребенястість 10 %.

3. Оброблюваний шар ґрунту повинен мати дрібногрудочкувату
структуру. Кришіння (Кр) ґрунту при підготовці до сівби ярих культур – не
менше 90 %, озимих – не менше 80 %.

4. Обробляти ґрунт слід без вивертання нижніх вологих шарів і без
перемішування їх з верхніми шарами ґрунту.

5. Усі бур’яни мають бути підрізані робочими органами культиватора.
6. Суцільну культивацію потрібно проводити впоперек або під кутом

до напрямку оранки, а наступні обробітки – впоперек попередньої
культивації.

7. Після завершення культивації розвороті смуги треба ретельно
обробити, не залишаючи огріхів.

Показники якості обробітку: 1) строки обробітку; 2) наявність огріхів
і необроблених смуг; 3) рівномірність глибини обробітку; 4) бриластість і
гребенястість ріллі; 5) кришіння оброблюваного шару ґрунту; 6) ступінь
підрізання бур’янів.



Контроль якості передпосівного обробітку ґрунту. Рівномірність
глибини обробітку. Після завершення обробітку ділянку проходять по
діагоналі і через певну відстань визначають його глибину. Для цього
поверхню ґрунту вирівнюють і накладають на неї лінійку або рейку. Другою
лінійкою чи металевим стрижнем з поділками вимірюють глибину
розпушеного шару ґрунту. Для точного оцінювання треба зробити не менше
25 – 30 замірів на площі, яку має обробити механізатор за зміну.
Рівномірність глибини обробітку ґрунту визначають відхиленням середньої
глибини від заданої, яке не повинно перевищувати ± 1 см, і коефіцієнтом
вирівняності В, користуючись такою шкалою:

В, % Оцінка, балів
> 90,0 Відмінно — 5
80,1 – 90,0 Добре — 4
70,1 – 80,0 Задовільно — 3
60,0 – 70,0 Погано — 2
< 60,0 Дуже погано — 1

Техніку розрахунку статистичних показників викладено в розділі
“Оранка”.

У польових дослідах, де потрібні точні порівняння, рівномірність
глибини обробітку визначають за даними профілювання ґрунту, знімаючи
профілі його поверхні до і після обробітку, а також профілі дна борозни
вздовж і впоперек напрямку обробітку. При поперечному профілюванні в
ґрунт забивають два кілки, на які перпендикулярно напрямкові руху агрегату
встановлюють рейку профілеміра. Від початку рейки через кожні 5 см з
точністю до 0,1 см вимірюють відстань від поверхні ґрунту до нижньої
сторони рейки. Після проходу агрегату знову знімають профіль поверхні і
профіль дна борозни.

Під час поздовжнього профілювання на ділянці вбивають дві пари
кілків і паралельно напрямкові руху агрегату встановлюють на брусах
профілемір. Кількість і послідовність замірів такі самі, як і при поперечному
профілюванні. При вивченні різних за конструкцією культиваторів або їх
робочих органів профілі треба знімати в 3 – 4 точках на ділянках площею 100
– 200 м2, охоплюючи по можливості всі повторення польового досліду.

Глибину обробітку визначають для кожної точки профілю, а одержані
дані обробляють статистичними методами. Рівномірність глибини обробітку
визначають за коефіцієнтом вирівняності В, а суттєвість різниці між
середніми оцінками – за НІР05. За результатами профілювання легко
визначити розпушеність ґрунту після обробітку. Для цього за діаграмою
профілографа або кресленням профілю ґрунту до і після обробітку
планіметром вимірюють площу поперечного перерізу необробленої S і
обробленої S1 ділянок та визначають розпушеність ґрунту K за формулою:

Бриластість обробітку визначають палеткою за методикою,
викладеною в розділі “Оранка” і оцінюють за шкалою:



Бриластість, % Оцінка, балів
< 5,0 Відмінно — 5
5,0 – 10,0 Добре — 4
10,1 – 15,0 Задовільно — 3
15,1 – 20,0 Погано — 2
> 20,0 Дуже погано — 1

Кришіння ґрунту визначають за результатами замірів бриластості і
оцінюють за показником кришіння Кр, використовуючи шкалу:

Кр, % Оцінка, балів
> 95,0 Відмінно — 5
90,1 – 95,0 Добре — 4
85,1 – 90,0 Задовільно — 3
80,1 – 85,0 Погано — 2
< 80,0 Дуже погано — 1

Гребенястість ріллі в умовах виробництва часто визначають
візуально, однак доцільно користуватися досить простим інструментальним
методом, який полягає у накладанні 10-метрового шнура на поверхню ґрунту
з копіюванням його рельєфу (див. розд. “Оранка”). При цьому користуються
наведеною нижче шкалою:

Гребенястість, % Оцінка, балів
< 5,0 Відмінно — 5
5,0 – 10,0 Добре — 4
10,1 – 15,0 Задовільно — 3
15,1 – 20,0 Погано — 2
> 20,0 Дуже погано — 1

Ступінь підрізання бур’янів Сп визначають приблизно через добу
після обробітку (коли підрізані бур’яни зав’януть). Для цього поле проходять
по діагоналі і через певні інтервали підраховують кількість непідрізаних Н і
підрізаних П бур’янів у межах квадратної метрової рамки. Розрахунок
здійснюють за формулою:

Для більшої точності оцінки проводять не менше 10 – 15 обліків на
площі, яку має обробити механізатор за зміну. Ступінь під різання бур’янів
оцінюють за такою шкалою:

Сп, % Середня кількість непідрізаних бур’янів,
шт./м2

Оцінка, балів

малорічних багаторічних
100,0 0 0 Відмінно — 5



95,1 – 89,0 0,1 – 5 0, 1 – 3 Добре — 4
90,1 – 95,0 5,1 – 10 3,1 – 5 Задовільно — 3
85,1 – 90,0 10,0 – 15 5,1 – 7 Погано — 2
< 85,0 > 15 > 7 Дуже погано — 1

У дослідах, де потрібні більш точні і об’єктивні оцінки ступеня
підрізання бур’янів різними за конструкцією і призначенням робочих органів
культиваторів, широко використовують кількісно-ваговий метод. При цьому
перед обробітком ґрунту поле проходять по діагоналі і через певні відстані на
його поверхню накладають рамку площею 0,25 – 1,0 м2. Далі підраховують
загальну кількість бур’янів і кількість їх по біологічних групах. Потім
зрізують їх, поділяють на групи, зважують і вміщують в окремі пакети, після
чого висушують до повітряно-сухого стану і знову зважують з точністю до
0,1 г. Завершивши обробіток ґрунту, знову проводять обстеження так само, як
і до обробітку. За добутими результатами визначають ступінь підрізання
бур’янів і ефективність агротехнічних заходів боротьби з ними.

Загальне оцінювання якості передпосівного обробітку ґрунту
здійснюють з урахуванням якості виконання окремих процесів за такою
шкалою або табл. 11:

Сума балів по окремих операціях Оцінка
20,0 Відмінно — 5

15,1 – 20,0 Добре — 4
10,0 – 15,0 Задовільно — 3

< 10,0 Незадовільно

Таблиця 11. Контрольні показники та оцінка якості плоскорізного обробітку
Показники Оцінка якості обробітку

добре задовільно незадовільно
Основні

Підрізання бур’яні Повне 2 бур’яни на 1 м2 Більше 2 бур’янів
на 1 м2

Відхилення від заданої
глибини, см

±1 ±2 Більше 2

Вирівняність поверхні, см До 3 3 – 5 Більше 5
Додаткові

Огріхи і наволоки Не допускаються Трапляються
Необроблені поворотні
смуги і краї поля

Не допускаються Трапляються

Своєчасність проведення У першу половину
оптимальних

строків

В оптимальні
строки

Пізніше за
оптимальні строки

При невиконанні одного з додаткових показників загальна оцінка
якості роботи може бути знижена незалежно від оцінки за основними
показниками.

Відповідно до оцінки якості передпосівного обробітку ґрунту в



господарстві розробляють агротехнічні та інші заходи підвищення культури
землеробства.

Боронування.
Агротехнічні вимоги до весняного закриття вологи. Ознаки

готовності ґрунту до закриття вологи: посіріння верхівок гребенів, ґрунт не
мажеться і не прилипає до робочих органів борони, а розсипається при
дотиканні до нього її зубів. Агроном повинен стежити за достиганням ґрунту.
Якщо закриття вологи провести занадто рано, коли верхній шар ґрунту ще
дуже вологий і не кришиться, а лише мажеться, то потім його важко буде
розпушувати. Запізнення з цією операцією призводить до значних втрат
вологи. Закриття вологи проводиться боронуванням площі у два сліди
впоперек або по діагоналі оранки. Комплектування агрегатів при першому
проході: трактор (гусеничний) + зчіпка + борони (важкі або середні), при
другому – трактор + зчіпка + шлейфи + борони + середні борони. Борони і
шлейфи під час роботи потрібно очищати від бур’янів, решток стерні тощо.

Завданням боронування є збереження ґрунтової вологи; забезпечення
дрібногрудочкуватої структури верхнього (посівного) шару ґрунту, усунення
його бриластості, огріхів оранки, вирівнювання поверхні; знищення бур’янів.
При цьому використовують знаряддя: БЗТС-1,0; БЗСС-1,0; ЗБП-0,6; ЗСГ-0,7;
БСО-4; БП-8; БД-10, БИГ-3А

Вимоги до установки борін:
а) зуби борін мають бути гострими, надійно закріпленими і однаковими

за довжиною;
б) скошена частина зубів звернена в одну сторону;
в) довжина зчеплення борони повинна забезпечувати її плавний хід і

рівномірне заглиблення зубів у ґрунт під час руху агрегату;
г) зчеплення борін проводять так, щоб кожний зуб проводив

самостійну борозенку.
Методи оцінювання якості боронування. Строки закриття вологи

встановлюють залежно від вологості ґрунту і роботу закінчують за 1 – 2 дні.
Відсутність чи наявність огріхів перевіряють, оглядаючи забороноване поле
по діагоналі. У разі виявлення пропущених ділянок їх обробляють додатково.
Особливу увагу звертають на місця, де були роз’ємні борозни і складні
гребені. Висота гребенів і глибина борозенок – не більше 3 – 4 см.
Відсутність брил і забезпечення дрібногрудочкуватої структури ґрунту –
обов’язкова агротехнічна вимога при закритті вологи. Розмір грудочок після
боронування – не більше 3 см в діаметрі.

Бриластість ріллі визначають накладанням рамок у 20 місцях по
діагоналі поля. Залишені в полі брили потрібно розпушити додатковим
боронуванням. У посушливу весну на важких за механічним складом ґрунтах
доводиться використовувати дискові (БДН-3, БДТ-3, БДТ-7) та інші знаряддя
(БИГ-3А).

Глибина розпушування має становити 3 – 5 см. Вимірюють її не менш
як у 20 місцях по діагоналі поля. Відхилення від заданої глибини не повинно



перевищувати 2 см (табл. 12). Відсутність бур’янів перевіряють накладанням
метрових рамок у 20 місцях по діагоналі поля. Боронування ґрунту доцільно
проводити у фазі “білої ниточки” малорічних бур’янів. Відсутність наволоків
визначають окомірно. Глибина колії – не більше 3 см.

Боронувати зяб починають із настанням фізичної «спілості» ґрунту.

Таблиця 12. Оцінка якості боронування за контрольними показниками
Показники Оцінка якості обробітку

добре задовільно незадовільно
Основні

Глибина розпушування, см ±2 ±3 – 4 Більше 4
Наволоки Немає Виявлено Виявлено
Вирівняність поверхні поля
(висота гребенів і глибина
борозен), см

Не більше До 4 Більше 4

Додаткові
Строки закриття вологи, днів 1 – 2 2 – 5 Більше 5
Огріхи і пропуски Не допускаються Трапляються
Обробіток поворотних смуг Повний Повний Поворотні смуги не

зароблено

Коткування. Метою коткування є ущільнення ґрунту до і після сівби
та забезпечення його дрібногрудочкуватої структури.
Агротехнічні вимоги до коткування: своєчасність проведення робіт;
відсутність фракцій розміром більше 3 – 4 см, огріхів; рівномірність
ущільнення ґрунту.

Завданням коткування є: вирівнювання поверхні ріллі; забезпечення
дрібногрудочкуватої структури верхнього шару ґрунту; ущільнення зораного
шару для забезпечення необхідної глибини загортання насіння, використання
вологи з нижніх шарів; створення мульчі. При цьому використовують
знаряддя: ЗККШ-6; ККН-2,8; СКГ-2; КЗК-10 для перед- і післяпосівного
коткування; ЗКВГ-1,4 – для весняного прикотковування багаторічних трав;
КЗБ-21 – для передпосівного коткування.

Вимоги до знарядь. У кільчасто-шпорових котках регулюють шайбами
осьові зазори між дисками. Якщо диски котків мають тріщини, то їх
замінюють. На водоналивних котках встановлюють чистики барабанів без
зазорів і регулюють притисканням їх леза до котків. Перевіряють надійність
з’єднань зчіпки з котком. Перекриття між суміжними секціями котків має
становити 7 – 10 см.

Оцінювання якості коткування. Якість коткування оцінюють,
оглядаючи поле по діагоналі. Кількість грудочок з діаметром 3 – 4 см
підраховують накладанням рамки 1 м2 у 10 місцях по діагоналі. Огріхи і
пропуски на полі не допускаються. Ступінь ущільнення посівного шару
ґрунту визначають, замірюючи щільність об’ємної маси ґрунту в 6 місцях
упоперек поля, гребенястість поверхні – лінійкою по діагоналі поля 10 разів



через кожні 80 – 100 м (табл. 13).
Швидкість руху агрегату з кільчасто-шпоровими котками має бути не

більше 12 км/год, а з гладкими – 6 км/год. Виконану роботу бракують, якщо
виявлено більше 3 огріхів загальною площею більше 3 м2 і незароблені
поворотні смуги, а також коли коткування виконано не впоперек напрямку
схилів або не під кутом до цього напрямку.

Таблиця 13. Оцінювання якості коткування за контрольними показниками
Показники Оцінка якості обробітку

добре задовільно незадовільно
Основні

Бриластість (грудки розміром
більше 4 см), шт./м

Не більше 3 – 4 Не більше 5 Більше 5

Ступінь ущільнення посівного
шару ґрунту, г/см3

1,2 – 1,3 1,0 – 1,2 Менше 1,0

Гребенястість(висота
гребенів), см

2 – 3 3 – 4 Більше 4

Додаткові
Строки Одночасно з

сівбою
Не раніш як через
2 дні після сівби

Більш як через 2
дні після сівби

Огріхи Немає Немає Трапляються

Лабораторна робота № 7

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ СІВБИ І САДІННЯ КУЛЬТУР

Суцільний спосіб сівби зернових, зернобобових і технічних культур

Агротехнічні вимоги. Сівбу і садіння треба проводити в оптимальні
для культури строки. Насіння висівають рівномірно з додержанням норм
висіву. Нерівномірність висіву окремими висівними апаратами – не більше
± 4 %.

Насіння слід рівномірно розподіляти в рядку і загортати в ґрунт на
встановлену глибину. Відхилення середньої глибини його загортання від
заданої — не більше ± 1 см. Незагорнутого насіння на поверхні ґрунту не
повинно бути.

Ширина міжрядь має відповідати встановленій. Допускається
відхилення ширини стикових міжрядь у суміжних сівалок ± 2 см. Стикові
міжряддя у двох суміжних проходах агрегату не повинні відхилятись від
встановленого міжряддя більш як на ± 5 см.

Сівба прямолінійна.
Огріхи, просіви й перекриття не допускаються. Розворотні смуги

засівають тією самою нормою висіву, що й основну площу поля. Довжина
незасіяних смуг на межах поля біля доріг і лісосмуг – не більше 0,5 м.

Показники якості сівби (садіння): 1) додержання встановлених
строків сівби; 2) додержання норм висіву насіння; 3) додержання глибини
загортання насіння; 4) травмування насіння висівними апаратами сівалки; 5)



густота стояння рослин; 6) ширина стикових міжрядь; 7) прямолінійність
сівби; 8) наявність огріхів та просівів.

Контроль якості сівби. В умовах виробництва якість сівби
контролюють щозміни і після закінчення сівби. Повсякденний контроль
здійснює тракторист-машиніст, сівальник і агроном; приймальний контроль –
спеціальна комісія за участю представників адміністрації та громадських
організацій господарства.

Повсякденний контроль якості сівби проводять за такими
показниками: додержання норми висіву; глибина загортання насіння; ширина
стикових міжрядь; робота висівних апаратів, насіннєпроводів та сошників.
При цьому на кожному висівному агрегаті мають бути лінійки, совок,
мішечки, шаблон для заміру вільної частини висівного апарату.

Контроль норми висіву насіння здійснюють трьома способами.
1. За площею ділянки, засіяної контрольною наважкою насіння. Для

цього беруть відповідну наважку насіння, наприклад 20 – 30 кг. Те, що
міститься в сівалці, вирівнюють і на стінці насіннєвого ящика крейдою
позначають верхню межу. Насіння з контрольного мішка висипають у
сівалку, вирівнюють його поверхню і проводять контрольну сівбу.
Вимірявши відстань від початку контрольної сівби до моменту її закінчення
(коли верхня межа насіння в сівалці буде на рівні відмітки) і помноживши її
на ширину захвату сівалки, визначають площу ділянки, засіяної контрольною
наважкою. Норму висіву визначають діленням маси висіяного насіння на
засіяну ним площу.

2. За кількістю насіння, висіяного одним висівним апаратом. У
кожній секції сівалки від’єднують від висівних апаратів (чи від сошників) 2 –
3 насіннєпроводи, підвішують до них мішечки і запускають сівалку в роботу.
Через деякий час сівалку зупиняють, мішечки знімають і зважують,
визначаючи середню масу насіння, висіяного одним висівним апаратом.
Вимірюють пройдену сівалкою відстань (можна за кількістю обертів
ходового колеса сівалки) і обчислюють площу посіву.

Норму висіву насіння Н визначають за формулою:

де А – кількість висівних апаратів сівалки, шт.; В – маса висіяного насіння
одним висівним апаратом, кг; Д – відстань, пройдена сівалкою, м; Ш –
ширина захвату сівалки, м.

Для полегшення розрахунку наважку вибирають з відповідної
попередньої розрахованої площі. Наприклад, для 24-рядної сівалки СЗ-3,6 з
шириною захвату 3,6 м насіння добре відбирати 278 м, оскільки площа посіву
при цьому становитиме 0,1 га. Помноживши масу насіння, висіяного одним
висівним апаратом, на кількість висівних апаратів сівалки і коефіцієнт 10,
визначимо норму висіву насіння. Якщо фактична норма висіву відхиляється
від заданої на величину, більшу за допустиму (± 4 %), то її треба скоригувати.
Періодичність проведення контролю – не менше одного разу за зміну.

3. За вільною частиною висівної котушки. Глибину загортання насіння



визначають за допомогою лінійки. Для цього поверхню ґрунту трохи
вирівнюють і розкривають 2 – 3 борозенки відпередніх і задніх сошників, які
не йдуть по сліду трактора або зчіпки. При відхиленні середньої глибини від
заданої на величину, більшу ± 15 % для зернових культур і ± 5 % для
дрібнонасінних культур (льон, ріпак, гірчиця і т.д.), треба відрегулювати
глибину ходу сошників.

В умовах виробництва роблять заміри в 15 – 20 місцях по кількох
проходах сівалки. Під час проведення дослідів кількість замірів збільшують
до 150 – 200 на ділянці площею 150 – 200 м2, охоплюючи по можливості всі
його варіанти.

У науково-дослідних установах глибину загортання насіння часто
визначають інструментальним методом, використовуючи для цього
металевий циліндр з вирізами через кожні 10 мм. Його забивають у ґрунт (в
рядку) на глибину, більшу від заданої глибини сівби на 5 – 7 см. Потім його
виймають і заслінками розділяють пробу на частини (шари) 10 мм заввишки
кожна. На ситах насіння очищають від ґрунту і визначають вміст насіння в
кожному шарі у відсотках.

Викладені вище методи відбору насіння застосовують і для оцінки
ступеня пошкодження його висівними апаратами. Для цього із загальної
кількості насіння, що потрапило в циліндр (або в мішечок), виділяють
пошкоджене і непошкоджене. Ступінь пошкодження насіння визначають як
частку від ділення кількості пошкоджених насінин на загальну їх кількість,
виражену у відсотках. Допустима кількість пошкодженого насіння – не
більше 2 – 3 %.

Для визначення ширини стикових міжрядь розкопують борозенки
крайніх сошників і вимірюють у 5 – 10 місцях відстані між рядками.
Відхилення середньої величини стикового міжряддя від встановленої для
сівалки ширини міжряддя не повинно перевищувати допустимих відхилень,
передбачених агротехнічними умовами. Особливу увагу приділяють
контролю ширини стикових міжрядь при широкорядних способах сівби та
садіння культур.

Крім контролю зазначених вище параметрів в обов’язки механізатора
входить постійна перевірка роботи висівних апаратів, сошників та
насіннєпроводів для запобігання можливому їх забиванню або залипанню, а
отже, нерівномірному висіванню насіння.

Кінцеву оцінку якості сівби і посівів визначають за такими
показниками: 1) додержання строків сівби; 2) глибина й рівномірність
висівання; 3) густота стояння рослин; 4) ширина стикового міжряддя; 5)
прямолінійність сівби; 6) наявність огріхів і просівів (встановлюють після
повного з’явлення сходів).

Глибину сівби визначають за етиольованою частиною рослин після
появи у них 3 – 4 листків. Для цього поле проходять по діагоналі і через певні
відстані роблять заміри глибини сівби у рядках, які не йдуть по сліду
трактора чи колеса сівалки і зчіпки. У цих рядках з інтервалом 20 – 30 см у 10
– 15 рослин зрізають надземну частину, а залишену в землі викопують разом



з зерном і вимірюють відстань від зерна до місця зрізу, яка і становить
глибину сівби. Для більш точного визначення проводять не менше 40 – 50
замірів в 5 – 10 місцях поля.

Рівномірність глибини загортання насіння оцінюють за відхиленням
середньої глибини сівби від заданої і коефіцієнтом вирівняності В (техніку
розрахунку коефіцієнта вирівняності посівів викладено в розділі
“Обробіток”), користуючись наведеною нижче 5-бальною шкалою:

В, % Оцінка, балів
> 95,0 Відмінно — 5
91,5 – 90,0 Добре — 4
90,1 – 85,0 Задовільно — 3
85,1 – 80,0 Погано — 2
< 80,0 Дуже погано — 1

Ширину стикового міжряддя визначають так. У місці, де
вимірювалась глибина сівби, знаходять стикове міжряддя і вздовж 30 – 50 м
вимірюють ширину міжрядь у 5 – 10 місцях. Загальна кількість замірів — не
менше 25 – 30. Якість виконання стикових міжрядь оцінюють за
коефіцієнтом варіації V, користуючись 5-бальною шкалою:

В, % Оцінка, балів
< 5,0 5 Відмінно — 5
5,0 – 10,0 Добре — 4
10,1 – 15,0 Задовільно — 3
15,1 – 20,0 Погано — 2
> 20,0 Дуже погано — 1

Коефіцієнт варіації V визначають із співвідношення:
де S – стандартне відхилення, см; x – середня ширина стикового

міжряддя, см.

Густоту стояння рослин визначають одночасно з оцінюванням інших
зазначених вище показників. Для цього поле проходять по діагоналі і через
певну відстань на його поверхню накладають рамку площею 0,5 – 1,0 м2. На
обмеженій рамкою площі підраховують кількість рослин (шт.) і роблять
перерахунок на 1 га за формулою:

де Гф – фактична густота стояння рослин на 1 га; А – кількість рослин на
обліковій ділянці; s – площа рамки, м2; 10 000 – перевідний коефіцієнт.

Густоту стояння рослин оцінюють за відхиленням середньої густоти
від заданої і коефіцієнтом варіації Vr.

Vr, % Оцінка, балів
< 5,0 Відмінно — 5
5,0 – 10,0 Добре — 4



10,1 – 15,0 Задовільно — 3
15,1 – 20,0 Погано — 2
> 20,0 Дуже погано — 1

Прямолінійність сівби. Висівання вважається прямолінійним, якщо
від центра рядка не виходить за межі прямокутника розміром 100 м × 20 см.
Для визначення його показника мотузку 100 м завдовжки накладають по
центру рядка і заміряють відхилення від прямолінійності. Допускається і
візуальне оцінювання. Максимальна оцінка 5 балів може бути знижена до 0
балів у разі виявлення значних відхилень.

Для загальної оцінки якості сівби можна використовувати шкалу
сумарної кількості балів за всіма показниками:

Сума балів Оцінка
> 15,0 Відмінно
10,1 – 15,0 Добре
5,0 – 10,0 Задовільно
< 5,0 Незадовільно (брак)

Загальна оцінка може бути знижена на 1 – 5 балів, якщо сівба була
проведена з відхиленнями (з вини механізатора) від оптимального строку або
при наявності огріхів, просівів, поганому засіванні розворотних смуг.

При кінцевому оцінюванні якості сівби в основному оцінюють
майстерність сівальника і механізатора. На цьому етапі важко або зовсім
неможливо ліквідувати огріхи і грубі помилки. Тому очевидною є потреба у
повсякденному, поточному контролі, своєчасних його організації та
проведенні.

У лабораторних умовах методику оцінювання і техніку розрахунку
статистичних показників якості сівби відпрацьовують при виконанні
завдання за результатами інструментального і візуального оцінювання всіх
необхідних параметрів.

Сівба і садіння просапних культур

Агротехнічні вимоги. Сівбу (садіння) просапних культур проводити в
оптимальні для культури агротехнічні строки в достатньо прогрітий ґрунт.
Підготовлене до сівби (садіння) поле має бути вирівняне: на ньому не
повинно бути високих складних гребенів (більше ± 5 см) і глибоких
розгінних борозен (більше 10 см). Одночасно із сівбою (садінням) у рядки
вносять мінеральні добрива.

Кукурудзу треба сіяти каліброваним, обробленим пестицидами
насінням. Картоплю висаджувати бульбами однакового розміру і маси (60 –
80 г). Насіння (садивний матеріал) під час сівби (садіння) треба рівномірно
розподіляти і повністю загортати на задану глибину на всій площі.

Насіння має розміщуватись прямими рядками з однаковою шириною
міжрядь. Залежно від ґрунтово-кліматичних і гідрологічних умов картоплю



садять з утворенням гребенів або на вирівняному полі.
Показники якості. Якість сівби і садіння просапних культур оцінюють

за такими показниками: додержання строків і норм висіву; встановлена
глибина сівби; густота стояння рослин; ступінь пошкодження насіння
висівними апаратами; ширина стикових міжрядь; прямолінійність сівби;
наявність огріхів і просівів.

Контроль якості сівби і садіння проводять позмінно (поточний
контроль) і при кінцевому прийманні посівів комісією. Поточний контроль
проводять механізатори, сівальники, агрономи господарства за такими
показниками, як дотримання норми висіву або висадки; ширина стикових
міжрядь; глибина загортання насіння; робота висівних апаратів.

Глибину висіву визначають по розкритих борозенках відповідно до
методики, викладеної на початку цього розділу. При гребеневому способі
садіння картоплі гребені вирівнюють і вимірюють відстань від поверхні
ґрунту до середини бульб. Глибина сівби і садіння не повинна відхилятися
від заданої більш як на 1,5 – 2,0 см.

Ширину стикового міжряддя вимірюють за методикою, прийнятою для
оцінювання якості сівби зернових культур.

Контроль норми висіву і садіння насіння можна проводити методами,
викладеними в попередньому розділі. Однак частіше користуються таким
способом. В одному або кількох проходах агрегату розкопують усі рядки на
довжину 1 м і підраховують виявлене в борозенці насіння. Помноживши
середню кількість насіння А на перевідний коефіцієнт К, одержують норму
висіву (тис. шт./га):

Перевідний коефіцієнт залежить від ширини міжряддя і дорівнює
кількості рядків, розміщених на 100 м. Для посівів з шириною міжряддя 45
см він становить 22,2; 60 см – 16,7; 70 см – 14,3; 90 см – 11,1 і т.д. Наприклад,
якщо підрахунком встановлено, що на 1 м рядка при сівбі кукурудзи з
шириною міжрядь 70 см у середньому розміщується 8 насінин, то норма
висіву Нв = А К = 8 · 14,3 = 114,4 тис. шт./га. Норма висіву повинна
дорівнювати розрахунковій або ненабагато перевищувати її.

Контроль якості сівби і садіння здійснюють за показниками і
методикою, як для зернових, зернобобових і технічних культур суцільної
сівби”. При цьому густоту стояння рослин визначають не на площі, а на
погонних метрах рядка. При ширині міжряддя 45, 60, 70, 90 см рослини
підраховують на 22,2; 16,7; 14,3; 11,1 м рядка, оскільки кількість рослин на
зазначених відрізках рядка чисельно становитиме густоту стояння рослин (у
тис. шт. на 1 га).

Лабораторна робота № 8

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ДОГЛЯДУ ЗА РОСЛИНАМИ
Міжрядний обробіток

Якість міжрядного обробітку значною мірою залежить від фізико-



механічних властивостей ґрунту, швидкості руху агрегату, стану рослин,
вибору й розстановки робочих органів культиватора тощо.

Агротехнічні вимоги. Ґрунт в міжряддях треба обробляти на глибину,
що відповідає агротехнічним вимогам культури. Поверхня ґрунту в зоні
обробітку має бути рівною, а оброблений шар дрібногрудочкуватим і
розпушеним. Глибина борозенок у міжряддях допускається не більше 3 – 5
см. Обробіток ґрунту потрібно проводити без перемішування нижніх шарів
ґрунту з верхнім.

Ширина захисної зони повинна бути мінімальною, але такою, щоб не
пошкоджувалися корені і наземні органи рослин під час обробітків. При
міжрядному обробітку в зоні проходу робочих органів культиватора бур’яни
треба повністю підрізати. Сухі й рідкі добрива потрібно вносити і загортати
на глибину, встановлену агротехнічними вимогами. При підгортанні ґрунт
треба прикидати до рослин.

Показники якості. Якість виконання міжрядного обробітку оцінюють
за такими показниками: строки обробітку; глибина та рівномірність;
наявність гребенів і необроблених міжрядь; кришіння обробленого шару
ґрунту; ступінь підрізання бур’янів в зоні обробітку; ступінь пошкодження
культурних рослин.

Контроль якості міжрядного обробітку. Рівномірність глибини
обробітку визначають одночасно з його проведенням. Для цього по всій
ширині захвату культиватора в міжряддях видаляють розпушений і
насипаний на захисні смуги ґрунт.

На поверхню ґрунту перпендикулярно напрямкові руху агрегату
накладають рейку і лінійкою визначають відстань від дна борозни до нижньої
частини рейки (не менше трьох разів у кожному міжрядді). Якщо є металеві
стержні з поділками, глибину обробітку визначають без попереднього
видалення розпушеного ґрунту. Стержень заглиблюють у ґрунт до дна
борозни так, щоб він упирався в необроблену частину ґрунту в рядках. Для
більш точної оцінки рівномірності глибини культивації роблять не менше 25
– 30 вимірів на площі, що дорівнює змінному завданню механізатора.

У польових дослідах, де особливо потрібні точні порівняння, глибину
культивації визначають за результатами профілювання. Для цього знімають
профілі поверхні ґрунту до і після обробітку, а також профілі дна борозни
вздовж і впоперек напрямку руху культиватора за методикою, викладеною в
розділі “Оранка”.

Рівномірність глибини обробітку визначають за відхиленням
середньої глибини культивації від заданої, яка не повинна перевищувати ± 1
см. Для комплексної і більш точної оцінки рівномірності глибини обробітку
використовують статистичний показник – коефіцієнт вирівняності В і
оцінюють виконання роботи за п’ятибальною шкалою, наведеною в розділі
“Контроль якості передпосівного обробітку ґрунту”. Якщо робочі органи
культиватора під час обробітку йдуть на різній глибині, тоді глибину
культивації визначають за кожним робочим органом. Потім обчислюють
середню глибину руху робочого органу і її відхилення від заданої.



Рівномірність глибини обробітку визначають за коефіцієнтом В, який
розраховують за даними глибини ходу одного із робочих органів.

Бриластість, кришіння ґрунту і ступінь підрізання бур’янів у зоні
проходу робочих органів культиватора визначають за методикою,
викладеною в розділі “Контроль якості передпосівного обробітку ґрунту”.
Оцінюють ці показники за відповідними п’ятибальними шкалами.

Ступінь пошкодження культурних рослин культиватором значною
мірою залежить від фази розвитку рослин, якості сівби, майстерності
механізатора, швидкості руху агрегату тощо. Оцінюючи ступінь
пошкодження рослин у початкових фазах їх розвитку, звичайно визначають
кількість підрізаних і засипаних рослин, тоді як в більш пізні фази
враховують також пошкодження їх вегетативних органів.

При оцінюванні ступеня пошкодження рослин після проходу агрегату
виділяють два рядки, в яких на відповідній відстані підраховують загальну
кількість рослин, кількість засипаних рослин і тих, що мають механічні
пошкодження. При ширині міжрядь 30, 60, 45 см краще проводити
підрахунок рослин на відрізках довжини рядків відповідно 14,3; 16,7; 22,2 м,
оскільки кількість рослин на зазначених відрізках відповідатиме густоті
стояння рослин на 1 га. Виразивши кількість пошкоджених рослин у
відсотках до загальної їх кількості на обліковій довжині рядка, визначають
пошкодженість рослин трактором чи культиватором, користуючись
п’ятибальною шкалою:

Пошкоджено рослин, % Оцінка, балів
Під час першого і другого

обробітків
При наступних

обробітках
< 1 5 Відмінно — 5

1 – 3 5 – 10 Добре — 4
3 – 5 10 – 15 Задовільно — 3
5 – 7 15 – 20 Погано — 2
> 7 20 Дуже погано — 1

Для більш точного оцінювання ступеня пошкодження культурних
рослин підрахунки треба проводити у 10 – 15 місцях на площі, яку
механізатор має обробити за зміну. Комплексну оцінку якості міжрядного
обробітку визначають підсумовуванням балів по всіх показниках:

Показник Максимальна
оцінка, балів

Рівномірність глибини обробітку 5
Бриластість 5
Якість кришення ґрунту 5
Ступінь підрізання бур’янів 5
Ступінь пошкодження культурних рослин 5

Загальна оцінка (сума балів) може бути знижена на 1 – 5 балів через
наявність огріхів, необроблених міжрядь, виконання роботи з відхиленнями
від оптимальних агротехнічних строків тощо.

У випадках, коли ознайомитися з технікою оцінювання якості



міжрядного обробітку безпосередньо в польових умовах неможливо,
використовують цифровий матеріал так, як показано у розділах “Оранка” чи
“Контроль якості сівби і садіння”.

Лабораторна робота № 9

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ВНЕСЕННЯ ГЕРБІЦИДІВ

Наземне обприскування

Агротехнічні вимоги. Обприскування треба проводити в найкоротші
строки, коли культурні рослини найбільш стійкі, а бур’яни найбільш чутливі
до гербіцидів.

Не рекомендується обприскувати посіви при швидкості вітру більше 4
– 5 м/с, а також за високої температури повітря. Робочий розчин має бути
однорідним за складом, відхилення його концентрації від розрахункової не
повинне перевищувати норми.

Задану норму робочої рідини слід рівномірно розподіляти по всій
робочій поверхні чи на її частині (стрічкове внесення). Огріхи після
загального обробітку посівів чи ґрунту гербіцидами не допускаються.

Оцінювання якості. Якість наземного обприскування оцінюють за
такими показниками: дотримання технологій приготування робочого
розчину; робота тракториста-машиніста за заданим режимом (норма витрат
рідини, рівномірність обприскування, швидкість руху і ширина захвату
агрегату, тиск у системі); оцінка технічної ефективності препарату; густота
покриття гербіцидами оброблюваної поверхні.

Підготовка агрегату до роботи і робота на ділянці. Ретельно
підготувати агрегат до роботи, керуючись заводськими інструкціями та
рекомендаціями науково-дослідних установ і передовим досвідом.

Основні правила виконання робіт з обприскування посівів
гербіцидами:

Недоцільно обробляти посіви гербіцидами в жаркий сонячний день,
при сильному вітрі, перед дощем і в дощ.

• Агрегат має рухатися перпендикулярно чи під кутом 45° до напрямку
вітру, починаючи з підвітряного боку.

• Швидкість руху агрегату по всій ділянці повинна бути однаковою.
Маневрування швидкостями у процесі роботи не допускається.

• Повороти агрегату, об’їзд великих перешкод виконуються з
виключенням робочих органів. Зупинки агрегату на ділянці недопустимі. У
разі вимушеної зупинки треба включити вал відбору потужності і перекрити
крани магістральних трубопроводів. Підтікання і змив робочої рідини на
ділянці не допускаються.

• Очищення розпилювачів і робочих органів треба проводити за
межами поля.

• Під час роботи з гербіцидами та іншими отрутохімікатами слід



дотримуватися правил техніки безпеки.
Контроль якості обприскування проводять трактористмашиніст,

агроном із захисту рослин та робітники заправного пункту, користуючись
годинником, квадратною рамкою 50 × 50 і двометрівкою.

Якість приготування робочої рідини перевіряють на заправному пункті,
порівнюючи норму внесення гербіциду з розрахунковою. Робочий розчин
можна приготувати безпосередньо в місткості обприскувача чи заправника
або у спеціальній місткості, розрахованій на кілька заправок.

За об’ємом місткості А і витратами робочого розчину на 1 га Б
визначають площу S, яку можна обробити наявним розчином:

Потім визначають, скільки препарату потрібно для обробки визначеної
площі, помноживши площу S (га) на норму внесення гербіциду Д на 1 га в
кілограмах діючої речовини:

Перераховують норму отрутохімікатів за діючою речовиною на норму
технічного препарату гербіциду на дану площу (місткість) за формулою:
де Нт.п – норма технічного препарату, кг; Нд.р – норма діючої речовини на
площу S, кг; В – вміст діючої речовини в технічному препараті, %.

Розраховану таким чином норму препарату завантажують у місткість,
перемішують і рівномірно розподіляють на розрахованій площі. Зауважимо,
що завантажувати місткість наступною порцією гербіциду треба за масою
тільки в окремих випадках – за об’ємом і з допомогою наперед виміряної
тари.

Дотримання норми витрат робочої рідини оцінюють, здійснюючи
пробний прохід агрегатом відповідного шляху. Для цього в баки заливають
певну кількість води чи заправляють їх повністю робочим розчином,
встановлюють потрібний тиск і запускають машину на задану швидкість
руху. Коли вода або розчин в баку обприскувача будуть повністю
використані, вимірюють пройдений агрегатом шлях, обчислюють оброблену
площу (множать шлях на ширину захвату агрегату) і визначають фактичні
витрати робочої рідини С (л/га) за формулою:

де В — кількість витраченої рідини, л; П — оброблена площа, м2.

Якщо фактична витрата рідини відрізняється від заданої більш як на ± 5
%, тиск у системі чи швидкість руху агрегату треба змінити так, щоб
фактична витрата рідини дорівнювала або була близькою до заданої.

Дотримання швидкості руху агрегату визначають за часом, за який
він проходить визначену відстань. Поділивши пройдений шлях (км) на час
(год), одержують фактичну швидкість руху.

Робочу ширину захвату агрегату встановлюють за відстанню між
слідами коліс трактора у кількох суміжних проходах агрегату. Вона повинна
дорівнювати розрахованій величині.

Рівномірність обприскування визначають за допомогою предметних
скелець, оброблених гліцерином чи силіконом. При роботі із штанговим
обприскувачем предметні скельця розкладають довшою стороною вздовж
напрямку руху агрегату на відстані 50 м одне від одного. Для обприскувачів,



які працюють методом бокового дуття контрольних міток має бути не менше
50, причому пластинки розкладають через 1 м.

Після проходу агрегату на предметних скельцях підраховують кількість
крапель розчину гербіциду (у разі потреби використовують мікроскоп).
Рівномірність обприскування визначають за коефіцієнтом вирівняності В,
користуючись п’ятибальною шкалою.

Технічну ефективність гербіцидів визначають так. Перед
обприскуванням ґрунту чи рослин гербіцидами і через 3 – 5 днів після нього
за допомогою квадратної метрової рамки підраховують кількість бур’янів.
Технічна ефективність гербіцидів С характеризується різницею між
кількістю бур’янів до і після обробітку. Її обчислюють за формулою:

де А – число бур’янів до обробітку, шт./м2; В – число бур’янів після
обробітку, шт./м2.

Оцінюють технічну ефективність гербіцидів за п’ятибальною шкалою:
С, % Оцінка, балів
> 95 Відмінно — 5
90 – 95 Добре — 4
85 – 90 Задовільно — 3
80 – 85 Погано — 2
< 80 Дуже погано — 1

Якщо кількість бур’янів не підрахували перед обробітком посівів
гербіцидами, для визначення технічної ефективності гербіцидів можна
використати необроблені ділянки, які за кількістю бур’янів, рельєфом,
строком сівби, агротехнікою тощо не відрізняються від оброблюваної
ділянки.

Авіаційне обприскування

Агротехнічні вимоги до авіаційного обприскування і показники його
якості такі самі, як і наземного. Літак повинен рухатися над поверхнею
ґрунту на суворо визначеній висоті так, щоб оброблялася смуга і
забезпечувалася належна концентрація гербіциду на одиниці площі.

Показники якості авіаобприскування. Оцінюють показники екіпаж
літака, агроном, який приймає роботу, і агроном із захисту рослин,
перевіряючи при цьому: дотримання технології приготування робочого
розчину; дотримання екіпажем встановленої норми витрат робочого розчину;
правильність переходу сигнальників на наступний гін; дотримання екіпажем
встановленої висоти польоту, своєчасне включення і виключення
авіаобприскувача.

Контроль якості авіаобприскування. Дотримання технології
приготування робочої суміші встановлюють за методикою, що
застосовується при наземному обприскуванні. На заправному пункті має
бути дві місткості по 2,5 – 3,0 м3, в яких почергово готують розчин для
заправки літака. Дотримання встановленої норми витрат робочої суміші
визначають діленням об’єму однієї заправки літака на оброблену цим



розчином площу. Правильність переходу сигнальників перевіряють сажнем,
причому відстань між стоянками сигнальника має дорівнювати ширині
оброблюваної літаком смуги.

Дотримання встановленої висоти польоту, своєчасне включення і
виключення авіаобприскувача оцінюють візуально. Технічну ефективність
авіахімічних робіт визначають при кінцевому прийманні робіт за методикою,
прийнятою для наземного обприскування.

Лабораторна робота № 10

ЛАНКИ СИСТЕМИ ЗЕМЛЕРОБСТВА

Усі сучасні системи землеробства мають головні (обов’язкові) і
зональні (допоміжні) складові (ланки). Значення і спрямованість таких ланок
окремо і в комплексі визначають форму, зміст та інтенсивність конкретної
системи землеробства. З головних ланок розглянемо такі.

Організація території і система сівозмін. Територія господарства має
бути організована так, щоб не тільки забезпечувалися раціональне
розміщення і продуктивне використання площ різних сівозмін,
позасівозмінних ділянок, культурних пасовищ, сіножатей, садів та інших
сільськогосподарських земель, а й раціонально використовувалися
несільськогосподарські території (виробничі ділянки, населені пункти,
тваринницькі ферми, внутрішньогосподарські дороги, водоймища та ін.)
відповідно до прийнятої спеціалізації. При цьому враховують не тільки
біологічні потреби культур до кліматичних і ґрунтових умов та економічні
можливості господарства, але й потребу в найбільш продуктивному
використанні техніки, трудових ресурсів, більш тісній кооперації в
агропромисловому комплексі і створенні оптимальних соціально-побутових
умов життя людей.

Поглиблення спеціалізації і концентрації сільськогосподарського
виробництва, посилення міжгосподарської кооперації потребують
досконалості структури сільськогосподарських угідь і системи сівозмін,
поліпшення способів підвищення родючості ґрунту, запровадження нових
форм організації виробництва та ін.

Система обробітку ґрунту. Розробляється не тільки для сівозмін
загалом, а й для кожної культури, для відповідних полів і ділянок. Основою
проектованої системи обробітку ґрунту є детальний аналіз і облік ґрунтових,
кліматичних і економічних умов. Навіть у даній зоні найкраща система
обробітку для одного господарства може бути непридатною для іншого з
іншими економічними можливостями та забезпеченістю трудовими
ресурсами, особливо для господарств, які різняться ґрунтовим покривом,
складом вирощуваних культур, структурою посівів тощо.

Система обробітку ґрунту, яка найбільше відповідає даним умовам, дає
змогу перейти до індустріальної і інтенсивної технологій вирощування
сільськогосподарських культур на основі комплексної механізації. Це один з



найважливіших напрямів науково-технічного прогресу в землеробстві.
Система удобрення. Органічні й мінеральні добрива є потужним

засобом окультурення ґрунтів, поліпшення їх родючості та підвищення
врожайності сільськогосподарських культур. Система удобрення включає в
себе насамперед перспективний план заготівлі, зберігання і внесення добрив
під кожну культуру і на кожному полі сівозмін різних видів.

Ефективність використання добрив, особливо при запланованому
врожаї культур, визначається не стільки кількістю внесених добрив (норми й
дози), скільки якісними показниками їх використання (види, форми, способи,
послідовність, своєчасність внесення). Система удобрення в поєднанні з
елементами всього агротехнічного комплексу має забезпечувати найбільш
раціональне та ефективне використання добрив. Добривам належить важлива
роль в хімізації землеробства – другого найважливішого шляху
інтенсифікації сільськогосподарського виробництва.

Система інтегрованого захисту сільськогосподарських рослин.
Бур’яни, хвороби і шкідники сільськогосподарських культур є біологічним
фактором, який зумовлює втрати врожаю і зниження продуктивності
сільськогосподарських культур. Роль захисту рослин постійно зростає і у
зв’язку з насиченням сівозмін однією або однорідними за біологією і
технікою вирощування культурами, розширенням посівів короткостеблових
сортів, запровадженням мінімального обробітку ґрунту, появою резистентних
рас, шкідливих організмів тощо. Тому така система має бути інтегрованою,
ґрунтуватися на раціональному й ефективному поєднанні всіх заходів
винищувального й запобіжного характеру.

Система насінництва. Завдання цієї ланки – забезпечити господарства
сортовим насінням культур, які мають високі посівні і врожайні якості. У
нашій державі створена і функціонує державна система сортового
насінництва на промисловій основі. Вона займається виведенням нових
сортів і гібридів, їх випробуванням, виробництвом і розмноженням елітного
насінного матеріалу, плановим забезпеченням господарств насінням
районованих сортів високих репродукцій і насінним контролем.

Захист ґрунтів від ерозії і охорона навколишнього середовища. В
нашій країні площа ерозійно небезпечних земель на всіх
сільськогосподарських угіддях становить більш як 50 %. Внаслідок ерозії
ґрунтів не тільки знижується врожайність культур, а й руйнується ґрунтовий
покрив. Тому система протиерозійних заходів має здійснюватись на всій
території держави.

Внаслідок зростаючого застосування мінеральних добрив, пестицидів,
використання в якості добрив осадів стічних вод, посліду з птахоферм
збільшується небезпека негативної екологічної дії їх на ґрунт, природний
ландшафт і біосферу в цілому. Тому при використанні цих речовин треба
запобігати їх негативному впливові на навколишнє середовище шляхом
зниження стійкості і прискорення детоксикації сполук у ґрунті (дотримання
науково обґрунтованих доз, термінів застосування, способів внесення, підбір
слабо- і нетоксичних препаратів, низькотолерантних, чергування їх під



культури сівозмін та ін.).
Розглянуті складові ланки характерні для будь-якої системи

землеробства в усіх зонах і господарствах держави. Разом з тим у деяких
природно-економічних зон необхідного розвитку набувають допоміжні
ланки.

Полезахисне лісонасадження. Особливо велика роль таких насаджень
на відкритих територіях із значною частиною розораних площ. Вони
перешкоджають дії посух і суховіїв, розвитку ерозії та дефляції, поліпшують
водний режим території, завдяки чому поліпшуються екологічні умови для
вирощування більш продуктивних видів і сортів сільськогосподарських
рослин.

Меліоративні заходи. За змістом і значенням у спрямованій зміні
ґрунтових умов життя рослин ці заходи неоднозначні. На докорінне
поліпшення залучених у сільськогосподарське використання земель
спрямовані зрошення та осушення надмірно зволожених земель,
регулювання водного режиму на сільськогосподарських територіях. На
реалізацію цих заходів потрібні великі капіталовкладення. Хімічна
меліорація земель з підвищеною кислотністю і надмірною лужністю, снігова
меліорація, культуртехнічні роботи з освоєння малопродуктивних площ тощо
спрямовані на усунення негативних причин, які знижують родючість ґрунту.

Значення розглянутих ланок неоднакове в різних системах
землеробства і неоднозначне часом навіть в одній із них. Так, у системах
землеробства зони Полісся вирішальними, звичайно, є ланки, які спрямовані
на вдосконалення організації сільськогосподарської території, збільшення
товщини орного шару, поліпшення його агрофізичних та агрохімічних
властивостей, активізацію біологічних процесів у ґрунті. Тому увага
акцентується на реалізації ланок організаційного, ґрунтообробного й
удобрювального порядку, в комплексі з якими розробляються інші ланки
систем землеробства.

У системах землеробства Лісостепу, а особливо Степу, першочергове
значення мають заходи щодо нагромадження, збереження і раціонального
використання вологи зимових та літніх опадів і припинення проявів ерозії. У
вирішенні цих питань головну роль відіграють ланки систем землеробства,
які включають наукове чергування культур з дотриманням вологообігу,
сівозміни з чистими і зайнятими парами, протиерозійні сівозміни, волого- і
ґрунтозахисний обробіток, снігову меліорацію і полезахисне лісонасадження.

Система землеробства має обов’язково включати заходи захисту ґрунту
від ерозії, дефляції для конкретних природно-економічних умов
господарства. Відповідно, кожна система землеробства повинна
функціонувати як ґрунтозахисна. Це стосується і ролі інших основних ланок
системи землеробства. Отже, всі ланки системи землеробства взаємозв’язані і
взаємозумовлені. Місце їх у визначенні системи землеробства визначається
не лише природними умовами зони, а й конкретними організаційно-
економічними умовами господарств та прогресом науки і техніки.



Лабораторна робота № 11

ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ЗЕМЛЕРОБСТВА

У проектуванні і розробці системи землеробства треба враховувати
взаємозв’язок як між її складовими (ланками), так і між визначальними
природними, економічними та науково-технічними умовами. Недооцінка цієї
взаємозалежності позбавляє будь-яку розроблену систему землеробства
науковості й конкретності, а отже, знецінює її практичне значення.

Відповідно до змісту і мети конкретної системи землеробства, слід
дотримуватися таких вимог до її проектування і розробки:

1. Виявляти фактори, які є лімітуючими для життя
сільськогосподарських рослин. У зоні Полісся, наприклад, такими факторами
можуть бути: обмеженість вегетаційного періоду, надмірна вологість,
несприятливі агрофізичні властивості ґрунту, мала потужність орного шару,
низький вміст гумусу, кисла реакція ґрунтового середовища, нестача
елементів мінерального живлення, висока забур’яненість полів тощо.
Обмежуючі фактори у степовій зоні – недостатня забезпеченість вологою,
несприятливий для ярих культур розподіл літніх опадів, прояв різних форм
ерозії ґрунту, небезпека сильного розвитку шкідників і хвороб, несприятливі
умови перезимівлі озимих культур та ін.

2. Встановити видовий склад культур, які можна вирощувати в даній
зоні.

3. Оцінювати можливості і шляхи подолання несприятливих умов для
рослин, враховуючи зональні особливості, зміст і методи реалізації головних
і допоміжних ланок системи землеробства. Наприклад, поліпшення водного
режиму в степових посушливих районах можливе через введення в сівозміни
чистих парів, підбір засухостійких культур, нагромадження вологи осінньо-
зимових опадів відповідним обробітком ґрунту, проведення снігозатримання
тощо. У поліпшенні агрофізичних властивостей ґрунтів зони Полісся
важливе значення мають сівозміни з посівами багаторічних трав, внесенням
великих доз органічних добрив, тоді як у зоні сухого Степу – заходи захисту
ґрунтів від ерозії, збільшення вмісту вологи в ґрунті, заміна механічного
обробітку ґрунту хімічним тощо.

4. Визначати основний напрям виробничої діяльності господарства,
тобто його спеціалізацію, і перспективи концентрації виробництва в
агропромислових об’єднаннях. Спеціалізація конкретного
сільськогосподарського підприємства встановлюється планово і виражається
через структуру продукції, її призначення та якісні показники не тільки
рослинницької, а й тваринницької галузей. Тому в проектованій системі
землеробства важливо передбачити також створення міцної кормової бази
для тваринництва з урахуванням видів і груп тварин, їх поголів’я,
продуктивності та ін.

5. Відповідно до біології культур, їх сортів і гібридів, призначення
сівозмін, властивостей і стану ґрунтів, кліматичних умов та інших факторів



визначити системи обробітку та їх особливості. При цьому враховують
агротехнічну й економічну потребу у виконанні конкретних заходів та їх
доцільність, глибину обробітку, кратність проходів, поглиблення орного
шару, мінімізацію обробітку, механічних заходів знищення бур’янів, видів
використовуваних знарядь і ін.

6. Оцінити стан і намітити шляхи зміцнення матеріально-технічної бази
господарства з урахуванням забезпеченості їх трудовими ресурсами.
Особливу увагу звернути на формування складу і структури
машинно-тракторного парку. Його використання має забезпечувати широке
застосування ресурсозберігаючих та інтенсивних технологій, скорочення
термінів і підвищення якості проведення всіх сільськогосподарських робіт,
запобігання негативній дії машин і знарядь на ґрунт, збереження якості і
зниження собівартості продукції, підвищення продуктивності праці та ін.

7. Відповідно до наявних матеріально-технічних ресурсів встановити
види, врожайність культур, площі їх вирощування за інтенсивною
технологією для одержання найвищих і стійких врожаїв високої якості.

При розробленні інтенсивної технології вирощування культури треба
здійснювати всебічний облік, аналіз і визначати сукупну агротехнічну,
екологічну, організаційну та економічну оцінку за багатьма факторами:

�� виділення найкращого попередника на основі ретельного вивчення
історії полів;

�� підбір екологічно пристосованих сортів інтенсивного типу і
використання насіння високої посівної якості;

�� поліпшення агрохімічних, агрофізичних, біологічних та інших
властивостей ґрунту внесенням належної кількості органічних і мінеральних
добрив, мікроелементів та інших меліорантів;

�� застосування комплексу ефективних протиерозійних заходів;
�� оцінювання динаміки запасів продуктивної вологи в

кореневмісному шарі ґрунту і можливостей її регулювання протягом усього
періоду вегетації культур;

�� програмування врожайності культур і якості вирощуваної
продукції;

�� фітосанітарний стан ґрунту і прогноз розвитку хвороб і шкідників
на майбутній період вегетації;

�� запас насіння і органів вегетативного розмноження бур’янів у
ґрунті і прогноз флористичної та кількісної наявності бур’янів у
посівах;

�� інтегрований захист посівів культури від шкідників, хвороб і
бур’янів з урахуванням їх фітоценотичних, господарських та економічних
порогів шкідливості, які оцінюються за втратами врожаю з одиниці площі.
Так, при визначенні шкідливості бур’янів виходять з того, що зменшення
врожаю культури від бур’янів у посіві описується експоненціальним
рівнянням:
де У – врожайність основної культури на забур’яненому полі (ц/га, г/м2, %);
х – кількість бур’янів в посіві (шт./м, г/м, у балах, %); е – основа натуральних



логарифмів, що становить 2,7183; а – параметр, який характеризує втрати
врожаю за максимальної забур’яненості посівів; с – величина збереженого
врожаю за максимальної забур’яненості посівів.

Тоді втрати врожаю культури залежно від кількості бур’янів можна
обчислити за формулою:

)

Аналіз цих формул дає змогу встановити важливу закономірність
відношень бур’янів і культурних рослин в агрофітоценозі, яка з деяких
причин залишилася поза увагою дослідників, а саме: хоч із збільшенням
забур’яненості посівів постійно знижується абсолютний рівень врожайності
культури, відносні втрати її врожаю на одиницю кількості бур’янів (на одну
рослину, на одиницю маси) зменшуються. Інакше кажучи, із збільшенням
забур’яненості посівів шкідливість бур’янів (однієї рослини, однієї одиниці
маси) зменшується. А це означає, що величина критичних порогів шкідливості
бур’янів змінюється відповідно до зміни загальної кількості бур’янів у
посівах. Узагальнення експериментальних матеріалів, в тому числі опублікованих
іншими авторами, підтвердили встановлену закономірність і дали підстави на
основі цих формул прогнозувати втрати врожаю загалом від усіх видів
бур’янів, найхарактерніших для посівів конкретної культури (табл. 14).

Таблиця 14. Прогнозовані втрати (%) врожаю основної продукції культур
залежно від кількості бур’янів у посівах


