
Практичне заняття № 6. Обробіток грунту 

           

Мета: Вивчити поняття про обробіток ґрунту, методи скорочення 

енерговитрат при обробітку ґрунту.  

Завдання:  
1.Заонспектувати відповіді на контрольні запитання, що наведені у кінці 

роботи  

2.Скласти технічну характеристику найкращої ґрунтообробної техніки за 

формою 1. 

3.Скласти технологічну карту обробітку грунту за індивідуальним завданням 

за формою 2. 

Форма 1 

Технічна характеристика ґрунтообробної техніки 
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Форма 2 

Технологічна карта обробітку ґрунту  

№ Технологічна операція Агротехнічні 

вимоги до 

виконання 

Технічні засоби 

та обладнання, 

що 

використовується 

1    

2    

3    

Обробіток ґрунту - механічна дія на ґрунт робочими органами машин та 

агрегатів з метою створення кращих умов для культурних рослин шляхом 

зміни його водно-повітряного, теплового та поживного режимів. 

У процесі зміни суспільно-економічних формацій, розвитку природних наук, 

росту технічного забезпечення сільського господарства змінювались 

прийоми регулювання родючості ґрунту. Щоб вибрати раціональні способи 

обробітку ґрунту, необхідно враховувати місцеві конкретні умови. 

Задачі обробітку ґрунту: 

- зміни будови орного шару ґрунту і його стану для складення сприятливих 

водно-повітряного та теплового режимів; 



- посилення кругообігу поживних речовин шляхом підняття їх з більш 

глибоких горизонтів ґрунту і вплив у необхідному напрямку на 

мікробіологічні процеси; 

- знищення бур'янів, збудників хвороб та шкідників сільськогосподарських 

культур; 

- заробляння у ґрунт рослинних залишків і добрив,  

- захист ґрунтів від ерозії; 

- утворення умов для заробки насіння культурних рослин на оптимальну 

глибину; 

- утворення борозенок та гребенів. 

. Прийоми обробітку ґрунту – це одноразова дія на ґрунт 

сільськогосподарськими знаряддями з метою виконання того чи іншого 

завдання (оранка, лущення, культивація, боронування, коткування і т.д.)  

Технологічні процеси - перевертання, кришення, рихлення, 

переміщування ущільнення, вирівнювання, підрізання бур'янів, які 

відбуваються при виконанні різних прийомів обробітку. 

Важливо знати шляхи утворення потужного орного шару у різних 

грунтово-кліматичних зонах України.  

Мінімалізація обробітку ґрунту – це науково обґрунтований 

обробіток ґрунту, що забезпечує зниження енергетичних, трудових та 

матеріальних витрат через зменшення кількості і глибини обробітків, 

поєднання кількох операцій в одному робочому процесі та застосування 

гербіцидів. Необхідність мінімалізації обробітку грунту обумовлена 

погіршенням фізичних властивостей, пов'язанних з родючістю. Крім того, на 

обробіток грунту припадає близько третини всіх витрат на вирощування 

сільськогосподарських культур і обгрунтована економія цих витрат сприяє 

рентабельності виробництва.  

Можливість мінімалізації обробітку різних грунтів залежить від 

природної щільності, якої вони набувають до механічного впливу знарядь 

обробітку чи машин і якщо вона не перевищує оптимального значення для 

рослин, що вирощуюються, то мінімалізація обробітку грунту обмежується 

не фізичними факторами, а необхідністю виконання інших завдань. 

Мінімалізація обробітку грунту актуальна не лише з погляду 

економії затрат, але і з погляду охорони грунту від фізичної деградації. За 

сезон поле підлягає ущільненню різними механізмами в середньому 3-5, а 

під просапними культурами 8-12 разів, внаслідок чого погіршується 

водний, повітряний, поживний режими, зумовлені зміною фізичних 

властивостей під впливом ущільнення, що негативно позначається на 

умовах розвитку культур. Під гусеницями тракторів щільність ґрунту в 

орному шарі зростає, значно перевищуючи оптимальну. При обробітку 

ущільнених полів зростає бриластість, гребенястість, збільшується 

нерівномірність глибини. Після колісних тракторів висока щільність 

ґрунту зберігається понад рік, а після  гусеничних – вирівнюється до 



природної протягом року. Грунт з більшим вмістом органічної речовини 

ущільнюється менше. 

Щоб запобігти шкідливому впливу ущільнення грунту 

сільськогосподарською технікою, необхідно дотримуватись раціонального 

її використання: обробіток ґрунту вести лише в період його фізичної 

спілості; в ранньо-весняний період використовувати гусеничні трактори, а 

якщо колісні, то тільки із здвоєнними колесами; застосовувати комбіновані 

широкозахватні агрегати: чергувати обробітки за глибиною і способами. 

Під системою обробки розуміють сукупність прийомів о6ро6їтку 

ґрунту, які виконуються у відповідній послідовності і підпорядковані 

вирішенню її головних задач стосовно до грунтово-кліматичних умов.  

 Єдиної системи обробітку ґрунту не може бути. Система обробітку 

видозмінюється в залежності від природних умов, біологічних 

особливостей культури, забур'яненості полів, присутності шкідників та 

хвороб, попередників та особливостей ґрунтового покриву. 

            В залежності від забур`яненості основний обробіток ґрунту 

складається з лущення стерні та зяблевої оранки. Проти кореневищних 

бур'янів –лущення дисковими знаряддями у двох взаємноперпендикулярних 

напрямках на глибину розміщення кореневищ (частіше 10-12 см). Після 

проростання кореневищ до білих шилець оранка плугами з 

передплужниками. Коренепаросткові бур'яни знищують дворазовим 

лущенням: перше –дисковими знаряддями на глибину 6-8 см, а друге – після 

відростання розеток лемішними на 12-14 см з наступною полицевою 

оранкою. Ефективними є боронування ярих культур до і після сівби при 

наявності малорічних бур'янів. Два-три досходових боронування кукурудзи, 

соняшнику, картоплі майже повністю звільняють поле від однорічних 

бур'янів,особливо при поєднанні до- і післяпосівного боронування з 

культивацією міжрядь. 

Критерії, за якими оцінюється якість обробітку ґрунту, посіву, 

догляд за посівами: 

лущення оцінюється вищім  балом за умов проведення цього агрозаходу 

у строк — одраз за збиранням врожаю культури, встановленої глибини, 

підрізання бур'янів — повне, огріхи відсутні; 

оранка відмінна або гарна буває за умов: 

- проведення її в кращі агротехнічні строки; 

- оранка загінного або комбінованого способу; 

- встановленої глибини (20-22 см, 25-27 см, 28-30 см); 

- відсутністю глибистості; 

- повної заробки пожнивних решток; 

- відсутністю огріхів. 

        

  Підготовка ґрунту під озимі культури. Незалежно від попередників, 

строків обробітку, ущільнення та зволоження ґрунту, наявності поживних 



елементів, необхідності внесення органічних добрив під озимі 

застосовується лише мілкий (поверхневий) обробіток. 

Використовуються знаряддя: дискові лущильники (ЛДГ-10, ЛДГ-15), дискові 

борони (БДТ-7, БД-10, БДТ-3); культиватори-плоскорізи (КПШ-5, КПШ-9, 

ОПТ-3-5, ПНШ-2,!); культиватори (КПС-4, КПЕ-3,8,КТС-10); комбіновані 

агрегати (РВК-3,6, РВК-5,4, АКП-2,5, АКП-5); пристосовані до виробничих 

умов комбіновані агрегати (центральна рама культиваторів-плоскорізів 

КПШ-5, ОПТ-3-5 + голчата борона + голчато-шпорові котки). 

Основний обробіток ґрунту під озимі проводиться на глибину 8-12 см. Сухий 

і ущільнений ґрунт обробляється на меншу глибину (близько 8 см). 

Перед основним обробітком ґрунт розрихлюється дисковими знаряддями на 

5-6 см, а якщо ґрунт не пересох та не ущільнився – дискування не 

обов’язкове. 

Порівняно зі звичайною оранкою на 20-22 см з використанням котків система 

поверхневого обробітку під озимі економить 5-7 л/га пального. 

Основний обробіток під просапні культури 

Під просапні культури основний обробіток проводиться глибоко: під 

цукровий буряк – на 27-30 см, під решту культур – на 25-27 см. Просапні 

звичайно розміщують після озимих, збирання яких завершується у середині 

серпня. Зяблевий обробіток проводиться або за типом напівпару: у серпні - 

на початку вересня – глибокий обробіток на 25-30 см, далі – рихлення до 

замерзання лише поверхневих шар (культиваторами КПС-4, КТС-10, КПЕ-3,8 

в агрегаті із зубчатими боронами), або за типом покращеного зябу: після 

збирання попередника поле ретельно дискується на 6-7 см, через 2-3 тижні 

обробляється на 14-16 см лемішними лущильниками, а на рекомендовану 

глибину обробляється у кінці вересня – на початку жовтня. 

Скорочення витрат паливно-мастильних матеріалів у системі основного 

обробітку ґрунту під просапні культури може здійснюватись за рахунок: 

 Зменшення глибини оранки з 27-30 см до 22-25 см, з 25-27 см до 20-

22 см. Витрати пального скорочуються на 2-3 л/га. 

 Заміна плугів плоско різними знаряддями. Економія – 4-5 л/га. 

 Одночасна заміна плугів на плоско різи із зменшенням глибини 

обробітку – економія 6-7 л/га. 

Примітка: найкращий врожай буває після обробітку чизелем, але з 

економічної точки зору більш ефективний плоско різ, тому що чизелем 

обробіток триває довше і витрати пального більші. 

Основний обробіток ґрунту під ярі зернові. Вважається, що глибина 

обробітку ґрунту під ці культури повинна бути 20-22 см. Розміщуються вони 

після попередників, які мають пізні строки збирання (вересень-жовтень). 

Тому застосовується звичайно зяблевий обробіток -  оранка плугами з 

передплужниками. 

Іноді, у посушливу осінь перед оранкою площ, що звільнилися після 

кукурудзи на зерно і соняшнику, здійснюють дискування лущильниками або 

важкими боронами. Витрати пального без попереднього дискування 

складають 15,1 л/га. Якщо оранку замінити плоскорізним обробітком на ту 



саму глибину (що припустимо після цукрового буряку, картоплі, соняшнику), 

то витрати пального скорочуються на 4,0-4,5 л/га. Якщо ж зменшити глибину 

обробітку плоскорізами до 14-16 см, економія сягне 6-7 л/га. 

Основний обробіток ґрунту навесні. Ґрунт після цукрового буряку, 

соняшнику можна обробляти культиваторами-плоскорізами на глибину 8-

10 см. Витрати пального скоротяться на 8 л/га. На окремих площах, що 

будуть застосовуватись під ранні ярі культури, можливо взагалі обмежитися 

однією передпосівною культивацією на 5-6 см. 

Дещо більше пального доведеться витратити після кукурудзи на зерно, де 

збирання здійснюють зерновими комбайнами, і пожнивні рештки 

залишаються на полі. Тут потрібні дискові знаряддя із добре заточеними 

робочими органами. Але наступні обробітки треба проводити не плугами на 

18-20 см, а культиваторами-плоскорізами на глибину 8-10 см. Економія 

пального – 5-8 л/га. 

Зменшення глибини обробітку навесні не тільки економить пальне, але й 

краще зберігає запаси вологи у ґрунті.  

Так само зменшується глибина обробітку ґрунту, якщо оранка замінюється 

плоскорізном обробітком за підготовки ґрунту під чисті пари, укісні та 

пожнивні посіви. 

 

Передпосівний обробіток ґрунту. Боронування зябу для закриття вологи під 

ячмінь, овес, яру пшеницю, горох в один-два сліди середніми або важкими 

боронами вважається обов’язковим агротехнічним заходом. Але витрати 

вологи протягом перших 4-5 днів від початку весняних польових робіт дуже 

незначні, вони не перевищують 1,2-1,5 мм за добу. Тому під ранні ярі 

боронування можна не проводити, залишивши лише передпосівною 

культивацією на глибину 4-5 см з одночасним боронуванням. Нерідко 

достатні умови для якісного заробку насіння у ґрунт створюються одним 

проходом пошарових борін типу ВНІЦ-Р. У цьому випадку економія 

пального складає 6 л/га. 

Від початку весняних польових робіт до настання оптимальних строків 

посіву пізніх культур (кукурудзи, проса, гречки, сої) проходить 25-30 днів. 

Дослідження показують, що передпосівний обробіток ґрунту (перший – 

глибокий, другий – передпосівна культивація) можна замінити рихленням 

ґрунту на глибину 3-4 см боронами типу ВНІЦ-Р. 

 

Обробіток ґрунту у системі догляду за посівами. Найбільш доступними, 

найменш енергоємними і екологічно безпечними є агротехнічні (механічні) 

заходи догляду. Це, насамперед, суцільні досходові шарування, до- і 

післясходові боронування, міжрядні обробітки на широкорядних посівах, 

підкошування травостоїв багато- і однорічних трав. Підкошування іноді 

застосовують і на посівах коренеплодів (у липні — серпні). Для цього 

спеціальними пристроями скошують на високому зрізі бур'яни — лободу, 

щирицю, мишій. Незначне пошкодження листя коренеплодів не впливає 

істотно на рослини за рахунок формування чергової пари листків. 



Боронування треба проводити в 1—2 сліди при появі в ґрунті проростків 

бур'янів (фаза «білої ниточки»). Боронування після появи сходів бур'янів уже 

неефективне, бо при цьому знищується лише частина зміцнілих сходів, разом 

з тим створюються кращі умови для росту бур'янів, які залишились. 

Своєчасним боронуванням знищують насамперед сходи двосім'ядольних — 

щириці, лободи, гірчиці польової, а також односім'ядольних — плоскухи 

(курячого проса), мишію сизого, зеленого та ін. 

Види і конструкції борін для досходового обробітку залежать від глибини 

загортання насіння. Чим вона менша, тим легшою має бути борінка і 

мінімальною глибина розпушування. У виробництві широко застосовують 

середні борони і легкі посівні борінки, так звані райборінки (ОР-0,7), а також 

легкі сітчасті борони та борони типу гвоздівок. 

Ґрунтообробна техніка. Мілкий полицевий обробіток на 8-16 см виконують 

плугами-лущильниками, що випускає ВАТ "Кам'янець-Подільсільмаш" (ПЛ-

3-30, ГОІ-4-30, ПЛ-6-30). Для виконання оранки на середню глибину (16-24 

см) перевагу слід надавати плугам загального призначення (ПНУ-5-40, ПНУ-

8-40) і, зокрема, обертовим (ПО-3-40, ПНО-5-40). 

Технічна характеристика плугів   

                                    ПЛ-4-30     ПО-3-40     ПНЯ-4-42     ПНУ-8-40 

                                (лущильник)(обертовий)(ярусний)(загального  

                                                                                           призначення) 

Ширина захвату, м 1,20         1,20     1,74 3,20 

Глибина обробітку, см 8-16        16-24    25-35 25-35 

Швидкість, км/год 6-9         6-9      6-9 6-9 

Продуктивність, га/год 0,7-1,0   0,6-0,8 1,2-1,5 1,8-2,7 

Маса, кг                    385         520 1050          2300 

Агрегатуються  

з тракторами класу 1,4             1,4   3              5 

Серед імпортних плугів доцільно обирати моделі відомих світових лідерів 

(Kverneland, Lemken, Kuhn, Vogel & Noot та ін.). Зауважимо, що в деяких 

випадках ціна помилки при виборі імпортної техніки складає до 70% її 

вартості. 

ТОВ НВП "Білоцерків МАЗ" освоїло випуск серії дискових знарядь для 

передпосівного і зяблевого обробітку ґрунту, які забезпечують рівномірний 

на всю глибину обробітку розподіл органічних добрив, соломи та інших 

післязбиральних решток, що сприяє збільшенню вбирання атмосферних 

опадів, істотному зменшенню ерозійних процесів. 

Диск здійснює обертальний рух, забезпечуючи мінімальне тертя його об 

ґрунт, що забезпечує істотне зниження енергозатрат. Оскільки осі обертання 

дисків розташовані під кутом до горизонталей, то енергоємність обробітку і 

знос дисків менші, ніж у класичних дискових борін. Регулювання кута 

установки дисків дозволяє також обробляти і перезволожені ґрунти із 

значною кількістю післязбиральних решток.  

Вітчизняна промисловість освоїла випуск важких дискових борін до 

тракторів класів 1,4-5, їх виробляють у більшості регіонів України.  



Технічна характеристика дискових борін 

 Дискова борона 

                               БДН-2,6 БДН-6,3 БДВП-6,3 БДС-8,4 

Ширина захвату, м 2,6       6,3           6,3            8,4 

Глибина обробітку, см 6-12             8-16            16-24 8-16 

Швидкість, км/год 6-9              6-9             6-9            6-9 

Продуктивність, га/год 1,2-1,8 3,8-4,5 3,8-4,5 4,5-6,7 

Маса, кг                       960           3900            5070             4800 

Агрегатуються  

з тракторами класу 1,4             3              5              5 

В основному ці конструкції повторюють з відповідними до умов Лісостепу 

України змінами, відомі БДТ-7 та БДТ-3. Водночас на ринку з'явилися й нові 

важкі борони з Х-подібним (БДС-8,4) та У-подібним (БДВП-6,3) 

розміщенням дискових батарей. 

 Подібні машини випускають відомі фірми John Deere, Gregoire Besson, 

Jussey, Rau. Такі важкі дискові борони дозволяють обробляти поля з-під 

кукурудзи, багаторічних бобових та злакових трав на глибину до 20 см. На 

вітчизняних заводах серійно випускають ефективні ґрунтообробні знаряддя 

на базі плоскорізних та чизельних робочих органів.  

Технічна характеристика розпушувачів 

           Чизельний культиватор     Розпушувач     Чизельний плуг з приставкою 

Марка машини          КШН-5,6 КР-4,5 АЧП-2,5 

Ширина захвату, м 5,6           4,5           2,5 

Глибина обробітку, см до 16          до 20          до 35 

Швидкість робоча, км/год7-9             7-9            7-9 

Продуктивність, га/год 3,9-5,0 3,1-4,1 1,7-2,2 

Маса, кг                      1860               1560 860 

У згаданих розпушувальних агрегатах застосовуються ефективні ротаційні 

приставки для подрібнення і вирівнювання поверхневого шару ґрунту. 

 Ущільнення ґрунту ходовими системами машин є одним із чинників, 

що обмежують ріст і розвиток сільськогосподарських культур. Робота 

важких агрегатів на полях, особливо у весняний період, призводить до 

ущільнення ґрунту на глибину до одного метра і більше. Багатократний 

обробіток ґрунту на одну і ту ж глибину призводить до утворення "підошви" 

з об'ємною масою 1,8-2,1 г/см , що різко зменшує можливості нормального 

розвитку коріння рослин і загальний об'єм кореневої системи. Ці проблеми 

значною мірою дозволяє вирішити чизелювання ґрунту. Воно є різновидом 

глибокого розпушування ґрунту (мінімальна ширина розпушеної смуги за 

максимальної її глибини). При чизелюванні схилових земель запаси 

доступної вологи в метровому шарі ґрунту збільшуються на 40-50 мм, а 

ерозійні процеси зменшуються в 3-5 разів. Обробіток чизельними 

знаряддями (КШН-5,6, рис. 12; АЧП-2,5; ПЩН-2,5; ПРПВ-5-50 та ін.) 

покращує водно-повітряний режим і запобігає змиву ґрунту. Чизелювання 

зябу передбачає утворення періодично розміщених розпушених смуг 

глибиною від 16 до 40 см. Щілини розміщуються вздовж горизонталей 



місцевості, а на зрошуваних ґрунтах таким чином, щоб відстань між 

суміжними смугами забезпечувала рівномірний розподіл вологи по полю.  

У комбінованих ґрунтообробних машинах для поверхневого (2-8 см) 

обробітку ґрунту, у тому числі й передпосівного, забезпечується 

ешелонованість розміщення робочих органів та збільшення загальної ширини 

захвату. Широко використовуються пружні робочі органи з 

розпушувальними (долотоподібними) або полільними лапами шириною від 

30 до 200 мм та ротаційні подрібнювачі грудок й вирівнювачі поверхні. 

Вибір знарядь для передпосівного обробітку визначається глибиною 

загортання насіння, необхідною оптимальною щільністю оброблюваного 

шару, засміченістю ґрунту. 

Застосування комбінованих ґрунтообробних машин передбачає заміну 5-6 

одноопераційних агрегатів одним; скорочення на 30 % витрат пального, 

праці, строків виконання робіт; збереження вологи в ґрунті; створення 

однорідного (гомогенного) за щільністю будови посівного шару ґрунту. 

 Добре зарекомендували себе, особливо в Поліссі, комбіновані ґрунтообробні 

машини АКГМ-3,6; АКГМ-6,0; ККП-7,2; "Коmракtог" і "Sераск . При цьому 

вітчизняні агрегати адаптовані до грунтово-кліматичних умов краще, ніж 

зарубіжні. 

При вирощуванні просапних культур ефективно застосовувати комбіновані 

культиватори з ротаційними робочими органами пасивного типу. 

 

Технічна характеристика комбінованих ґрунтообробних машин 

                      Культиватор комбінований Комбінована ґрунтообробна машина 

Марка машини ККП-3,7 КН-7,2 АКГМ-3,6 АКГМ-7,2 

Ширина захвату, м         3,7 7,2                 3,6 7,2 

Глибина обробітку, см        6-10  6-10                  3-8 3-8 

Швидкість, км/год            7-9 7-9                  7-9 7-9 

Продуктивність, га/год 2,1-3,1 5,0-6,5 2,1-3,0 5,1-6,7 

Маса, кг                        2380 4500              2520 5300 

Агрегатується з трактором класу 1,4 3 1,4 3 

 

Питання для самоперевірки 

 

1.Що таке обробіток ґрунту, задачі обробітку ґрунту. 

2.Технологічні процеси при обробітку ґрунту. 

3.Поняття про прийоми та системи обробітку ґрунту. 

4.Контроль якості обробітку ґрунту.  

5.Поняття про мінімалізацію обробітку ґрунту. 

6.Які плуги можна використовувати для обробітку ґрунту? 

7.Яким дисковим боронам Ви надали б перевагу і чому? 

8.Чи використовуються для обробітку ґрунту розпушувачі ґрунту, які з 

них найкращі? 

9.Охарактеризуйте переваги комбінованих ґрунтообробних машин. 
 


