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Постановка проблеми. Обробіток ґрунту перед посівом вирішує 

ряд необхідних завдань: вирівнювання поверхні поля, створення 

сприятливих умов для проростання насіння, забезпечення чистоти поля 

і попередження появи бур'янів, запобігання втратам ґрунтової вологи, 

запобігання ерозії ґрунту. 

Тип ґрунтообробних машин для проведення обробітку і їх 

кількість залежить від ущільнення ґрунтів, наявності грудок, кількості 

пожнивних залишків, системи попереднього обробітку під озимі 

культури і культура попередник. Своєчасна і правильна послідовність 

усіх прийомів передпосівного обробітку є головною вимогою, а якість 

обробітку безпосередньо залежить від задіяних в роботі 

ґрунтообробних знарядь. 

Основні матеріали дослідження. Першою операцією після 

сходу снігу є вирівнювання поверхні поля, подрібнення великих грудок 

і брил, що досягається шлейфуванням і боронуванням. Набір знарядь 

обробітку залежить від ступеня ущільнення ґрунту, гребенистості, 

наявності брил і великих грудок, а також від утворення кірки. Хорошим 

варіантом на першому етапі обробітку буде застосування дискових 

борін. 

При виборі дискаторів необхідно враховувати робочу ширину 

захвату (від цього буде залежати потужність трактора, з яким буде 

працювати агрегат). А також не менш важливо для обробітку діаметр 

диска. Для передпосівного обробітку відмінно підійде диск діаметром 

560 мм і менше. Для кукурудзи і соняшнику краще використовувати 

діаметр диска від 600 мм, а тип диска - ромашка. Для всіх інших 

культур підійде діаметр диска до 600 мм і тип - дрібнозубчастий. 

Наступним етапом обробітку ґрунту перед посівом є культивація. 

На глибину обробітку ґрунтів і кількість проходів по полю 

впливає велика кількість чинників: механічний склад ґрунту, характер 

зяблевого обробітку, зона зволоження, культура (рання або пізня), 

якою буде засіяно поле. При посіві деяких культур, етап культивації 

може взагалі бути відсутнім, але частіше за все, особливо під пізні ярі 

культури, культивація повинна проводитися. 

Під ранні ярі культури передпосівна культивація проводиться 

через один-два, а іноді і через три дні після ранньовесняного 

боронування. Найкраще з цим завданням справляються агрегати зі 



стрілчастими лапами. З використанням таких лап, бур'яни підрізаються 

і знищуються, а верхній шар ґрунту добре кришиться і розпушується. 

Лапа культиватора формує ущільнене ложе для насіння в посівному 

шарі ґрунту. Культиватори утворюють рівномірний пухкий шар, який 

сприяє подальшому якісному закладенню насіння і дружним майбутнім 

сходам. 

Передпосівна обробіток ґрунту під пізні культури (просо, 

кукурудза, гречка, сорго, суданська трава та ін.) Проводиться 

наступним чином: 

- на сильно ущільнених важких ґрунтах слідом за покривним 

боронуванням (дискові борони) рекомендується проведення глибокої 

культивації на глибину 10-12 см; 

- на ґрунтах середнього механічного складу слідом за 

боронуванням (дискові борони) рекомендується обробіток на глибину 

8-10 см лаповими культиваторами з одночасним боронуванням. Потім 

рекомендується проведення другої передпосівної культивації, яка 

повинна бути проведена на глибину загортання насіння. Після 

інтенсивного впливу на ґрунт ідеальним варіантом для завершального 

етапу перед посівом стане використання прикочуючих котків. Котки 

вирівнюють поверхні поля, прикочуючи верхній шар ґрунту, руйнуючи 

брили і грудки, вдавлюючи великі камені на кам'янистих ґрунтах. Крім 

того котки сприяють збереженню вологи, яка так необхідна для 

проростання дружних сходів. 

Висновки. Передпосівний обробіток ґрунтів має свої особливості 

в кожному регіоні. Щоб провести його правильно і вчасно потрібно 

обрати оптимальні технології передпосівного обробітку, підготувати 

необхідну кількість машин для кожного етапу, забезпечити поставки 

запчастин і витратних матеріалів, а також здійснити сервісний і 

гарантійний ремонт. 
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