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Постановка проблеми Технологія обробки ґрунту включає 

кілька типів оранки, пожнивної і передпосівної обробки, призначених 

для застосування на різних ґрунтах і в різних кліматичних умовах. Ці 

нюанси не завжди враховуються фермерами та аграріями, що 

призводить до втрати вологи ґрунтом, порушення її структури, втрати 

поживних речовин і інших несприятливих факторів. 

Обробка ґрунту перед посівом ярих культур вирішує ряд 

необхідних завдань: вирівнювання поверхні поля, створення 

сприятливих умов для проростання насіння, забезпечення чистоти поля 

і попередження появи бур'янів, збереження від втрат ґрунтової вологи, 

запобігання ерозії ґрунту. Своєчасна і правильна послідовність усіх 

прийомів обробітку ґрунту є головною вимогою, а якість обробки 

безпосередньо залежить від задіяних в роботі ґрунтообробних знарядь. 
Мета даної публікації - розглянути найбільш типові помилки 

фермерів, які погіршують стан ґрунту і знижують врожайність. 

Основні матеріали дослідження. Агропідприємства після 

зрибирання зернових культур звільняють поле від соломи. Це полегшує 

наступні посівні роботи, але призводить до дефіциту азоту у верхніх 

шарах ґрунту, якщо добриво не вносилося додатково. 

Запобігти дефіциту азоту можна, закривши залишки соломи і 

додавши до неї аміачної селітри з розрахунком 30 кг на 1 т соломи. З 

тонни зерна на поле залишається приблизно стільки ж соломи, тому 

якщо врожайність 7 т з 1 га, то буде потрібно 210 кг селітри / га. 

Рішенням також є залишення соломи на поверхні, але тоді її 

потрібно подрібнити комбайном до довжини 5-6 см. Подальшу 

поверхневої обробки ділянки можна провести за допомогою пружинної 

борони або легких дискаторів. 

Небезпеку також становить культивація ґрунту для зароблення 

залишків влітку. Після збирання культури ґрунт залишається сухим, а 

при подальшому обробітку з верхнього шару вивертаються великі, 

тверді пласти. Особливо яскраво це виражається в степових регіонах з 

невеликою кількістю ділянок. Розробити ці пласти можна буде тільки 

після 3-4 дощів, але це додаткові часові та матеріальні витрати. Літня 

оранка допустима лише з метою вивертання коренів бур'янів, які потім 

сохнуть на сонці і подрібнюються. 



Шкідливим є передпосівний обробіток ґрунту важкими 

дисковими боронами. Використання важких дискових агрегатів при 

весняній обробці призводить до виривання великих пластів верхнього 

шару ґрунту, їх вивертання і як наслідок втрати вологи, гумусу і 

поживних речовин. 

Використовувати дискові борони можна замість плуга, але тільки 

при наявності вирівнюючого катка і тільки на ґрунтах, які пройшли 

пожнивну осінню обробку. 

Прагнучі підвищити ефективність вирощування агрокультур 

деякі підприємства без попередньої перевірки запозичують іноземні 

напрацювання або вводять принципово нові технології обробітку 

ґрунту. У деяких випадках це дає очікуваний результат, в інших справи 

тільки погіршуються. 
Щоб уникнути негативних наслідків господарствам варто 

формувати невеликі дослідні ділянки в межах 20-40 соток (якщо площа 
угідь дозволяє, то краще кілька таких ділянок). На них можна 
перевіряти, як себе покаже та чи інша техніка обробки на конкретному 
типі ґрунтів і з конкретної культурою. 

Висновки. Описані вище помилки впливають в першу чергу на 

структуру і якість ґрунтів, від яких залежить подальший врожай і 

прибутки. Для запобігання таких наслідків необхідно вживання таких 

заходів: 

- дотримуватися термінів проведення технологічних операцій; 

- застосовувати технологію обробітку виходячи з ґрунтових 

умов і наукових даних; 

- використовувати альтернативні "легкі" способи обробітку, 

чергуючи їх з традиційними технологіями. 
Для вирішення більшості з цих проблем не потрібні додаткові 

вкладення, а там, де витрати потрібні, вони окупляться вже через кілька 
років за рахунок поліпшення експлуатаційних якостей техніки і ґрунту.  
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