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Abstract 

The article examines historical aspects of the formation and development of strip-till technology, provides 

information about the first developers and promoters of the technology. It is substantiated that the efficiency of 

agricultural production depends on the introduction of modern technologies for growing crops, namely vegetables 

and potatoes. In this aspect, an important place is occupied by the strip-till that is a system of resource-saving 

tillage, which combines the advantages of zero and conventional technologies. This technology involves the place-

ment of nutrients directly in the root zone of the crop. Development of the strip-till technology as a full-value 

element of precise agriculture makes it possible to save mineral fertilizers due to their optimal use, which is attrac-

tive for farmers. It is determined that implementation of strip-till technology in different natural and climatic zones 

of Ukraine requires the use of a certain set of working bodies for their effective application. The methods of mulch 

management in the cultivation of vegetables and potatoes in the case of minimal or complete refusal from herbicide 

application have been studied. 

Анотація 

У статті розглянуто історичні аспекти становлення і розвитку технології обробітку грунту strip-till, 

наведено інформацію про перших розробників та популяризаторів технології. Обгрунтовано, що ефектив-

ність сільськогосподарського виробництва залежить від впровадження сучасних технологій вирощування 

сільськогосподарських культур, а саме овочів і картоплі. У цьому аспекті важливе місце займає strip-till – 

система ресурсоощадного обробітку ґрунту, яка поєднує переваги нульової і традиційної технологій. Ця 

технологія передбачає розміщення поживних речовин безпосередньо в кореневій зоні культури. Розвива-

ючи технологію strip-till як повноцінний елемент точного землеробства, досягають економії мінеральних 

добрив завдяки оптимальному їх використанню, що є привабливим для сільгоспвиробників. Визначено, 

що для реалізації технології strip-till в різних природно-кліматичних зонах України необхідно використо-

вувати певний набір робочих органів для ефективного їх використання. Досліджено прийоми управління 

мульчею при вирощуванні овочів і картоплі в разі мінімальної або повної відмови від використання гербі-

цидів. 
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Постановка проблеми. Сучасний стан розви-

тку овочівництва 

впродовж останніх років загалом характеризу-

ється порівняно стійким збереженням посівних 

площ і обсягів виробництва продукції. Адже ця га-

лузь сільського господарства традиційно зорієнто-

вана на забезпечення внутрішнього продовольчого 

ринку та менш залежна від цінових коливань на зо-

внішніх ринках. Основу структури виробництва 

овочів становить борщовий набір, куди входить ка-

ртопля, капуста, буряк столовий, цибуля, морква. 

На вирощуванні цих та інших видів овочів 

здебільшого спеціалізуються господарства Степу, а 

також у густонаселених регіонах навколо міст-

мільйонників.  

Переважна більшість українських овочів виро-

щуються домогосподарствами і скуповуються 

трейдерами і переробниками. Згідно з даними дер-

жавної служби статистики, підприємства виро-

щують менше 4% овочів в Україні [1]. 

Рекордно високі температури і посуха стали 

постійними супутниками українських аграріїв. 

Проте літо 2019 року було рекордно гарячим і су-

хим. В центральних областях бездощовий період 

тривав з середини червня до кінця вересня. Основна 

частина опадів випала протягом перших п‘яти міся-

ців, тому урожай ранніх зернових видався задовіль-

ним, але пізні культури, особливо, картопля та ко-

ренеплоди постраждали. В серпні і вересні воло-

гість грунту була настільки низька (10-12 %), що 

будь який його обробіток був практично неможли-

вий. 

За повідомленням Центральної геофізичної об-

серваторії України імені Бориса Срезневського в 

Україні метеорологічної зими 2020 року не було. 

Середня температури за сезон склала +20С. Вона 

перевищила кліматичну норму на 60С. Стійкого сні-

жного покриву теж не було. Це підтверджує, що 

глобальне потепління в Україні іде швидше ніж у 

всьому світі [2]. 

Таким чином, новий сезон 2020 року розпочи-

нається з мінімальних запасів вологи в грунті. 

Для отримання високих врожаїв аграрії виму-

шені терміново перелаштовувати виробництво на 

нові технології обробітку грунту, якими є мініміза-

ція рихлення грунту і зрошення посівів. Важливим 

при цьому є зниження собівартості вирощування 

сільськогосподарської продукції. Стрічковий спо-

сіб обробітку грунту strip-till добре зарекомендував 

себе у країнах у країнах Північної Америки, а також 

удостоївся поширення серед деяких європейських 

виробників. Технологія strip-till являє собою стріч-

ковий обробіток поля, який поєднує переваги тра-

диційного орного обробітку і нульової технології. 

Суть технології стрічкового землеробства полягає у 

розпушуванні смуг, які обробляються від бур’янів, 

удобрюються і засіваються культурними росли-

нами. Особливу роль у технологічному ланцюгу 

strip-till відіграють спеціальні сільськогосподарські 

машини та начіпні пристосування.  

Під час стрічкового розпушування приблизно 

дві третини поля залищається без змін, тобто не об-

робляється. Така система дозволяє скоротити ви-

трати на обробіток грунту у 2-3 рази. Застосову-

ється в основному під просапні та овочеві культури. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Останнім часом в наукових та галузевих виданнях 

з’явилося досить багато публікацій направлених на 

висвітлення спроб застосування безплужних техно-

логій для вирощування картоплі і овочів на легких 

і середніх по складу грунтах. В Україні і в Європі є 

вчені і практики, які протягом багатьох років експе-

риментують на виробництві, мають цінний практи-

чний досвід, який потребує обговорення і пере-

осмислення. У науковій праці українських вчених 

узагальнено основні напрями систем обробітку гру-

нту в Україні та світі, наведено їх характеристику й 

оцінку, коротко проаналізовано систему обробітку 

strip-till, її переваги та особливості застосування [3]. 

У роботі А.В. Бикіна обґрунтовано мінімаль-

ний обробіток ґрунту, який спричинив відмову від 

оранки навіть при вирощуванні картоплі [4]. Авто-

ром встановлено роль свіжої органічної речовини 

доставленої в грунт. Найбільше пожнивних решток 

дає кукурудза і озима пшениця, тому їх слід вво-

дити в овочеву сівозміну при мінімальному обробі-

тку. Головне при цьому подрібнення і рівномірний 

розподіл соломи по поверхні з наступним диску-

ванням і щілюванням грунту на глибину 40 см. Ве-

лике значення має депозитне значення внесення ка-

лійних і фосфорних добрив в зону майбутнього ря-

дка на різні глибини. 

Виділення невирішених раніше частин за-

гальної проблеми. Під час впровадження ресурсо-

зберігаючих технологій обробітку грунту no-till 

(нульовий обробіток) і strip-till, однією з основних 

задач для її розробників було сформувати технічно 

виправдану, стійку та економічно альтернативну 

технологію у порівнянні з класичними технологі-

ями обробітку грунту. Перші дослідження та публі-

кації щодо впровадження аналогічних до сучасної 

strip-till систем обробітку грунту з’явилися ще задо-

вго до кінця 90-х років. Так, у 1989 році автори Фо-

ллет та Шимель [5] зафіксували, що у той час як 

класичні системи вирощування сільськогосподар-

ських культур призводили до зношування грунтів і 

навіть до опустелювання угідь, зберігаючі техноло-

гії зупиняли ерозію грунту, підвищували вміст у 

ньому органічних речовин, покращували збере-

ження вологості, перебіг біологічних процесів у 

грунті і його родючість, зумовлюючи поступове 

зростання урожайності сільськогосподарських ку-

льтур. Однак, поряд із цим було виділено також мо-

жливі ризики застосування даних технологій, 

пов’язані з особливими умовами вирощування ку-

льтур (ерозія легкого грунту на смугах, надмірне 

ущільнення та структурні пошкодження поверхне-

вого шару га перезволожених грунтах). 

Необхідність розробки практичних рекоменда-

цій вирощування овочів і картоплі по технології 

strip-till визначили актуальність дослідження. 

Метою статті є розгляд ресурсозберігаючих 

технологій обробітку грунту, визначення основних 

принципів та переваг системи господарювання 
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strip-till, а також конструктивних елементів техніч-

них засобів для реалізації даного методу, обґрунту-

вання наявного стану та перспектив застосування 

strip-till у сільському господарстві України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

До енергозберігаючих і ґрунтозахисних систем зе-

млеробства належить strip-till технологія (англ. strip 

tillage), створена на базі сівалки Spirit і культива-

тора Carrier. Нові ґрунтообробні органи знаряддя з 

шириною робочої поверхні 25 мм можуть розпушу-

вати ґрунт на глибину до 300 мм з інтервалом 330 

мм. Згідно з принципами strip-till, розпушення 

ґрунту проводиться лише там, де висівається 

насіння. Високі температури, засуха та нові еконо-

мічні реалії спонукали виробників аграрної проду-

кції до застосування ощадливішого втручання в 

ґрунт шляхом мінімального обробітку або повної 

відмови від нього і перехід до прямої сівби. Інший 

бік привабливості цих заходів – це економія енер-

горесурсів і в першу чергу нафтопродуктів.  

Перед сівбою культиватором проводять один 

обробіток поля з одночасним внесенням добрив в 

два різні горизонти ґрунту. Загальні витрати паль-

ного на культивацію і сівбу залежно від типу і гли-

бини обробітку ґрунту становлять близько 20 л/га. 

Технологія strip-till поєднує деякі принципові пере-

ваги інших систем обробітку ґрунту: традиційної на 

базі оранки та висіву насінні у чистий від пожнив-

них решток ґрунт, що виключає їх можливий нега-

тивний вплив на проростання та розвиток 

культурних рослин; mini-till, за якої ґрунт обробля-

ється лише у місці висіву насіння, що значно змен-

шує енерговитрати; no-till із залишками на полі ро-

слинних решток, які захищають ґрунт від ерозійних 

процесів, в зимовий період виконують функцію сні-

гозатримання, а у вегетаційний – сприяють збере-

женню вологи та ускладнюють проростання 

бур’янів у міжрядді. 

Польський фермер Станіслав Клекот з 

Лодзького воєводства на 6 га піщаних ґрунтів виро-

щує картоплю без використання оранки у двопіль-

ній сівозміні з пшеницею [6]. Пожнивні рештки по-

дрібнюються і розкидаються по полю. Перед посад-

кою картоплі він обробляє грунт культиватором на 

глибину до 25 см.  

Відмова від оранки значно скоротила витрати 

часу та палива. Урожайність картоплі вирощеної за 

no-till технологією на легкому ґрунті значно пере-

вищує таку в традиційній системі вирощування.  

А.В. Бикін та Станіслав Клекот акцентують 

увагу на тому, що при новому способі підготовки 

грунту рослинні рештки не потрапляють в грунт і 

тим самим зменшують захворювання картоплі пар-

шою [4, 6]. 

Однією зі значних переваг технології strip-till є 

можливість одночасного внесення мінеральних до-

брив неподалік зони висіву насіння в декількох го-

ризонтах (на різну глибину). При цьому добрива 

розміщуються локально, здебільшого у вологому 

шарі з мінімальним перемішуванням у ґрунті. Це 

забезпечує рослини легкодоступними поживними 

речовинами на різних етапах їх розвитку з високим 

коефіцієнтом ефективності фактично протягом всь-

ого вегетаційного періоду й сприяє утворенню пот-

ужної кореневої системи культур. На початковому 

етапі рослина як і за традиційної технології викори-

стовує стартові добрива поблизу поверхні, а потім 

поглинає поживні речовини, внесені ґрунтооброб-

ною частиною на більшу глибину. Технологія strip-

till добре зарекомендувала себе як під час виро-

щування технічних, так і овочевих культур. 

Забезпечення оптимального рівня мінераль-

ного живлення рослин протягом періоду вегетації є 

одним з найважливіших питань будь-якої техно-

логії вирощування сільськогосподарських культур. 

Науковими дослідженнями доведено, а практикою 

підтверджено, що найчастіше у ґрунті не вистачає 

азоту. У зв’язку з цим ґрунт слід постійно попов-

нювати саме цим елементом живлення рослин. Ви-

користання азотних добрив значною мірою сприяє 

зростанню врожаю і підвищенню його якості. Так, 

для 10 т врожаю картоплі потрібно 56 кг азоту, а для 

отримання 50 т – 300 кг. Якщо у ґрунті міститься 

60–70 кг азоту, то решту до необхідної кількості 

треба вносити. 

Обробіток ґрунту під овочеві культури зале-

жить від попередника. В господарствах, де овочі 

вирощують на невеликих площах, їх розміщують 

після найкращих попередників. При цьому врахо-

вують різне ставлення окремих культур до органіч-

ного удобрення. Одні дають кращий урожай у пер-

ший рік внесення органічного удобрення, інші не 

переносять його, і тому їх треба сіяти на полі лише 

на другий рік після цього. 

Традиційно для овочів найкращим був звичай-

ний зяблевий обробіток з полицевою оранкою на 

глибину до 24 см. В наших дослідах цей спосіб ви-

користовується як контроль. Дослідні варіанти з 

широкими міжряддями оброблялись за смуговою 

технологією, або strip-till. 

Відсутність перехідного періоду у 3-5 років і 

збереження традиційних строків початку сівби вес-

ною вигідно відрізняють смуговий обробіток від 

прямої сівби. А необроблені на дві третини і на-

криті мульчею міжряддя поєднують його з no-till.  

Технологія strip-till передбачає компромісний 

варіант обробітку ґрунту між традиційною оранкою 

та прямою сівбою. За цією технологією ґрунт гли-

боко рихлять тільки в зоні рядка, а міжряддя не об-

робляється. Увесь рік міжряддя закрите мульчею із 

пожнивних решток попередника. 

Так створюється оптимальні твердість і струк-

тура ґрунту в зоні залягання основної частини коре-

невих систем, відкриваються можливості для депо-

зитного внесення мінеральних добрив і посіву ко-

ренеплодів. Розпушені смуги добре поглинають 

атмосферні опади і повітря. Поля оброблені із за-

стосуванням технології Strip-till мають задовільну 

стійкість до вітрової ерозії, а при правильному ви-

борі напряму обробітку і до водної ерозії на схилах. 

Смуговий обробіток перспективний з точки 

зору можливості загортання пожнивних решток, 

сидератів і органічних добрив. Добротне рихлення 

спричиняє насичення шару грунту киснем, що тя-

гне за собою локальних вибух розвитку анаеробних 
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агрегатів біоти, а отже швидке розкладання свіжої 

органічної речовини.  

Смуговий обробіток ефективно застосовується 

для вирощуванням просапних культур. Співробіт-

ники Південно-Української філії УкрНДІПВТ ім. 

Л. Погорілого, а саме С. Демидов та інші наголошу-

ють, що за належного попереднього нарізання смуг 

посів можна проводити звичайними (а не стерньо-

вими) сівалками у розпушені смуги. 

Смуговий обробіток перспективний з точки 

зору ресурсозбереження, раціонального й ефектив-

ного використання добрив та управління рослин-

ними залишками. Водночас на сьогодні явно бракує 

інформації про технологічні схеми, вимоги до тех-

нологічних процесів формування смуг і посіву, ви-

бір робочих органів, технічні рішення. Не вистачає 

також інформації про гідротермічні властивості 

ґрунту в смугах і міжсмуговому просторі, особ-

ливо, в період засухи [7]. Наприклад, після зби-

рання пізніх коренеплодів залишаються практично 

готові оброблені смуги, постає питання використо-

вувати їх повторно чи нарізати нові під кутом до 

попередніх? 

Головне завдання механічного обробітку 

грунту полягає у створенні сприятливих умов для 

росту та розвитку рослин. Оптимальне значення 

щільності грунту – 1,1-1,3 г/см3. Для досягнення 

цього показника необхідно виковувати механічну 

дію на грунт певними ґрунтообробними органами. 

Для забезпечення таких умов необхідно розробити 

класифікацію робочих органів з урахуванням важ-

кості їх роботи та руйнування структури грунту. 

Тому робочі органи, що їх використовують в техно-

логії strip-till класифікують залежно від послідов-

ності їх роботи та навантаження на грунт (рис. 1). 

 
Рис. 1. Класифікаційна модель складу обладнання для виконання технологічних операцій з реалізації тех-

нології strip-till 

Джерело: сформовано за [8]  

 

Вважаємо, що технологія strip-till включає такі 

операції: нарізаннястрічок, осіннє внесення дорив, 

весняне внесення дорив, сівбу. Деякі технологічні 

операції можливо сумістити під час виконання в 

один період. Так, наприклад, нарізання стрічок, як 

правило, суміщають з осіннім внесенням добрив. 

Весною одночасно з внесенням добрив проводять 

сівбу. 

Концепція мінерального живлення рослин ба-

зується на забезпечені їх фосфором, калієм, сіркою 

й ін. елементами протягом вегетації, особливо в 

критичні періоди росту і розвитку. Після внесення 

у ґрунт добрива не повинні створювати зони з 

підвищеною концентрацією елементів, знижувати 

польову схожість насіння і зменшувати продуктив-

ний стеблостій культури. Створення оптимальних 

умов дозованого живлення рослин протягом веге-

тації можливе лише при заляганні мінеральних до-

брив у шарі ґрунту на 3 см у бік та на 5 см глибше 

посіяного насіння культури. 

Забезпечити всі необхідні умови мінерального 

живлення рослин дають змогу й повільно розчинні 

добрива з контрольованим розчиненням. 

О. Броварець зазначає, що обладнання для ре-

алізації strip-till можна розділити на три основні ка-

тегорії: легкі, середні і важкі, залежно від ваги сек-

цій і глибини обробітку (або ступеня обробітку ґру-

нту). Причому, його класифікують за ступенем дії 

робочого органу на ґрунт [8]. 

Автор наголошує, що залежно від ступеня дії 

на ґрунт агрегати по strip-till можна розділити на дві 

основні групи: 

– весняні (легкі); 

– осінні: 

а) середні; 

б) важкі (глибокі). 

Весняні агрегати для strip-till в основному при-

значені для очищення 

ряду від рослинних залишків і помірного поверхне-

вого розпушення ґрунту. Можна при цьому вно-

сити мінеральні добрива на глибину поверхневого 

розпушення. Для осіннього варіанту strip-till на 

секції для смугового обробітку обов'язковим є 

стояк для інтенсивного розпушення ґрунту: а) се-

редня для глибини 20-30 см; б) важка – для глибини 

обробітку 30-50 см [9]. 

Для реалізації цих технологічних операцій 

необхідно використовувати певні робочі органи, 

які за мінімальних енергетичних затратах дають 

можливість реалізувати увесь комплекс запланова-

них заходів. З цією метою проведена класифікація 

складу обладнання для виконання технологічних 

операції (табл. 1). 

Використовуючи комбінацію тих чи інших ро-

бочих органів можна досягти ефективного вико-

нання технологічних операцій з мінімальними вит-

ратами. Технологію strip-till можна застосовувати і 

за традиційного або мінімального обробітку ґрунту, 

наприклад, проводячи восени неглибоке (на 5-6 см) 

суцільне дискування ґрунту, а весною – смуговий 

обробіток на глибину 15-25 см одночасно з сівбою: 

ріжучий пристрій, виконавчий робочий орган, сек-

СКЛАД ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ STRIP-TILL 

Ріжучий 

пристрій 

Виконавчий 

робочий ор-

ган 

Секція для вне-

сення мінера-

льних добрив 

Секція для сівби сільсько-

господарських культур 

Секція вирівню-

вання грунту 
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ція для внесення мінеральних добрив, секція для сі-

вби сільськогосподарських культур, секція вирів-

нювання грунту. Розглянемо їх детально: 

- різальний пристрій – призначений для напра-

влення смуги, розрізання післяжнивних решток, 

утворення борозни, що полегшує та підвищує ефе-

ктивність роботи виконавчих робочих органів. Як 

різальні 

Таблиця 1 

Класифікація робочих органів для реалізації технології strip-till 

Пасивні робочі органи: Активні робочі органи 

Жорстко закріплені Самообертові 

- розпушувальна лапа; 

- підживлювальний ніж; 

- однобічні плоскорізальні лапи; 

- стрілчасті плоскорізальні лапи; 

- щілиноріз; 

- стрілчасті універсальні лапи; 

- розпушувальні долотоподібні лапи; 

- оборотна розпушувальна лапи; 

- широкозахватна плоскорізальна лапа; 

- чизель; 

- чересловий ніж; 

- одностороння розпушувальна лапи; 

- пружинні зуби; 

- лапи-полички. 

- ротаційна борона; 

- голчасті диски; 

- дисковий ніж; 

- ротор прополю-вальний; 

- коток зубчастий. 

- ротор прополювальний; 

- фрезерний культиватор. 

* Джерело: узагальнено автором за [8]  

 

пристрої застосовують: дисковий ніж, хвиле-

подібний дисковий ніж, списоподібний ніж, черес-

ловий ніж, стрілчасті універсальні лапи, розпушу-

вальні долотоподібні лапи, оборотні та односто-

ронні розпушувальні лапи, борознонарізувальний 

корпус, аричник, ротаційну борону. Дисковий ніж 

встановлюють, як правило, попереду агрегату. Ніж 

забезпечує розрізування післяжнивних решток. Че-

ресловий ніж може мати вигляд прямолінійного або 

криволінійного леза. Їх кріплять до рами за допомо-

гою хомутка з накладкою. Ніж з прямолінійним ле-

зом встановлюють під кутом 70-75 °С до горизонту. 

Під час роботи ніж розрізує грунт, кореневища і по-

легшує підрізування скиби грунту корпусом плуга. 

Його можна переміщувати вгору чи вниз і регулю-

вати глибину ходу. 

- виконавчий робочий орган – призначений для 

обробітку створюваної смуги, підрізування 

бур’янів, розпушування, передпосівного обробітку 

грунту, створення умов для ефективного внесення 

добрив, росту та розвитку насіння. Як виконавчі ро-

бочі органи застосовують: стрілчасті 

плоскорізальні лапи, штанговий робочий орган, 

голчасті диски, лапи-полички, підгортальний кор-

пус з решітчастою полицею, підгортальні корпуси. 

Фрезерний барабан приводиться в рух від ВВП 

трактора через конічний одноступінчатий редук-

тор, трансмісійний вал, ланцюгову передачу і за-

побіжну муфту. Частота обертання фрезерного ба-

рабана – 430 об/хв. Під час руху культиватора ножі 

фрезерних барабанів, обертаючись, відрізають 

стрічку грунту і відкидають їх назад. Вдаряючись в 

кожух, грунт подрібнюється і падає в міжряддя. 

Фартух розрівнює грунт. Пасивний ніж розпушує 

смугу грунту під корпусом секції. Глибину 

обробітку регулюють гвинтовим механізмом опор-

них коліс і центрального тягою начіпного ме-

ханізму трактора. 

- секція для внесення мінеральних добрив – при-

значена для внесення мінеральних добрив. Як 

секція для внесення мінеральних добрив може бути 

використаний підживлювальнний ніж. 

- секція для сівби сільськогосподарських куль-

тур – призначена для сівби сільськогосподарських 

культур. Як секції для сівби сільськогосподарських 

культур використовують різні існуючі конструкції 

сівалок для сівби сільськогосподарських культур 

(пневматичні, коти ушкоштифтові тощо), які забез-

печують сівбу сільськогосподарських культур. 

- секція для вирівнювання грунту – призначена 

для вирівнювання поля, загортання насіння та до-

брив, створення умов для подальшого розвитку 

рослин шляхом ущільнення або розпушування. Як 

секція для вирівнювання грунту можуть бути вико-

ристані: пружинні зуби, підгортальні корпуси. 

Завдяки застосуванню на агрегатах для strip-till 

комбінації різних робочих органів, які розрізають і 

заробляють рослинні залишки, проводять глибоке 

спушення і кришення ґрунту, утворюють борозну. І 

все це – за один прохід. 

Завдяки можливості смугового обробітку 

ґрунту з одночасним внесенням добрив під коре-

неву систему рослин, розкриваються нові перспек-

тиви ефективності застосування мінеральних до-

брив. 

Варто сказати, що обираючи робочі органи, 

необхідно враховувати перш за все структуру 

грунту. Так, на піщаних грунтах доцільно викори-

стовувати пристрої, що руйнують поверхню грунту 

за допомогою пластичної деформації, а на глини-

стих грунтах – більше різальні пристрої, що руйну-

ють грунт різанням. 

Для цього розроблено пристосування для агре-

гатування з лінійним розпушувачем та просапною 

сівалкою, а також комплексний агрегат, який, крім 

можливостей агрегатування з просапною сівалкою, 
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дозволяє одночасно вносити рідкі або сипкі мінера-

льні добрива на глибину 10-20 см (під насіння), у 

тому числі на два рівні. 

Цілком погоджуємось із О. Броварцем, що ро-

бочими органами для реалізації технології strip-till 

є плоскорізальні і розпушувальні лапи, лапи-поли-

чки, підживлювальні ножі, підгортальні та борозно-

нарізувальні корпуси, голчасті диски, зуби борін, 

роторів, ножі дисків тощо [8]. 

Залежно від призначення лапи поділяють на 

прополювальні, розпушувальні і підгортальні. 

До прополювальних лап належать однобічні 

(лапи-бритви, стрілчасті плоскорізальні лапи і стрі-

лчасті універсальні, до розпушувальних – долото-

подібні, наральникові, а до підгортальних – підгор-

тальні лапи, корпуси тощо. 

Однобічні плоскорізальні лапи призначені для 

підрізування бур'янів і розпушування грунту на 

глибину до 6 см. Лапа складається із стояка, гори-

зонтальної частини з лезом та щоки. Щока за-

побігає присипанню ґрунтом рослин. Бувають 

праві і ліві лапи. Перші встановлюють з правого 

боку рядка, а другі – з лівого. Лезо лап заточують 

зверху під кутом 8-100.Товщина леза – не більше 

0,5 мм. 

Кут γ між лінією леза і щокою становить 28-

320, кут ε встановлення площини леза до горизонту 

– 150. Його називають кутом подрібнення. 

Під час переміщення лапи в ґрунті її лезо пере-

різує коріння бур'янів, підрізує шар ґрунту, який пе-

реміщується по робочій поверхні лапи, подріб-

нюється і частково переміщується. Ширина захвату 

лап – 85 мм, 120 мм, 150 мм, 165 мм і 250 мм. 

Стрілчасті плоскорізальні лапи застосову-

ють для обробітку ґрунту на невелику глибину (до 

6 см) і незначного його розпушення. Лапи характе-

ризують кутом розхилу 2 γ (60 або 700). Використо-

вують лапи з шириною захвату 145 мм, 150 мм і 260 

мм. 

Стрілчасті універсальні лапи підрізують бу-

р'яни та інтенсивно розпушують грунт на глибину 

до 12 см. їх застосовують для суцільного обробітку 

грунту та обробітку міжрядь. Кут розхилу 2 γ між 

різальними крайками лез становить 600 і 650. Кут 

подрібнення ε = 28-300 характеризує розпушува-

льну здатність лапи. Ширина захвату лап – 220 мм, 

250 мм, 270 мм, 330 мм, 380 мм і 410 мм. 

Розпушувальні долотоподібні лапи застосо-

вують для розпушування міжрядь зв'язних і щіль-

них ґрунтів на глибину до 16 см. Нижня частина 

лапи загнута вперед і має загострений носок у ви-

гляді долота шириною 20 мм. Така лапа досить 

добре заглиблюється у ґрунт і під час переміщення 

деформує й розпушує ґрунт на всю глибину без ви-

несення вологого шару на поверхню поля. 

Оборотні та односторонні розпушувальні 

лапи встановлюють на культиваторах для суціль-

ного обробітку ґрунту. Вони бувають на пружин-

них стояках і на жорстких. Оборотна лапа за-

гострена з обох кінців. У разі затуплення одного 

кінця лапу повертають на інший. Товщина леза не 

повинна бути більше 1 мм. Ширина захвату лап – 

30-60 мм. Глибина обробітку лап на жорстких сто-

яках – до 22-25 см, а на пружинних – 10-12 см. 

Пружинні зуби застосовують для розпушення 

ґрунту у захисних зонах і міжряддях. Рамку з пру-

жинними зубами прикріплюють шарнірно до три-

мача просапного культиватора. 

Штанговий робочий орган застосовують для 

суцільного обробітку ґрунту, розпушення, зни-

щення бур'янів. Робочим органом є металевий стер-

жень (штанга) квадратного перерізу зі стороною 22-

25 мм. Вона переміщується у ґрунті на глибині до 

10 см та обертається у протилежному напрямку до 

ходових коліс культиватора. Частота обертання 

штанги – в середньому 1 оберт на шляху 1,1 м. До-

вжина штанги – в межах 2,8-3,75 м. 

Голчасті диски застосовують для руйнування 

ґрунтової кірки і знищення бур'янів. Вони мають 

загнуті в один бік загострені зуби. Діаметр дисків - 

350, 450 і 520 мм. 

Під час руху дисків у міжряддях і захисних зо-

нах зуби заглиблюються в ґрунт на глибину до 9 см, 

розпушують його, знищують бур'яни. 

Лапи-полички використовують для підрізу-

вання бур'янів, розпушування ґрунту і присипання 

бур'янів ґрунтом у захисній зоні рядка. Лапа скла-

дається із стояка та криволінійної полиці лівого або 

правого обертання. Лапи-полички встановлюють з 

лівого та правого боку рядка на відстані 25-27 см 

від його осі. Глибина обробітку – до 6 см. 

Підживлювальнний ніж застосовують для 

розпушування міжрядь та загортання в ґрунт до-

брив на глибину до 16 см. Він являє собою розпу-

шувальну долотоподібну лапу, до якої позаду при-

кріплена лійка для подачі добрив на дно борозни. 

Підгортальні корпуси призначені для підгор-

тання рослин, підрізування бур'янів у міжряддях та 

присипання бур'янів у захисних зонах рядка. Кор-

пус складається із стояка, двобічної полиці з роз-

сувними крилами і носка-наральника. 

Під час роботи носок-наральник корпуса підрі-

зує грунт і переміщує його на ліву та праву робочі 

поверхні полиці, які спрямовують його в зону ря-

дка, утворюючи гребінь. Висота гребеня груну ре-

гулюється переміщенням крил корпуса за вистою. 

Підгортальний корпус з решітчастою поли-

цею має в нижній передній частині замість нараль-

ника стрілчасту лапу, а в крилах полиць – вирізи. 

Стрілчаста лапа корпуса підрізує грунт у міжрядді 

і подає його на полиці. Частина грунту розси-

пається через проміжки між лапою і передньою ча-

стиною полиць та падає на дно борозни. Пальці 

крил полиць розпушують боки гребенів і стінки бо-

розни. Дно борозни стає розпушеним. 

Для нарізування невеликих гребенів викори-

стовують однобічні підгортальні корпуси (глибина 

обробітку – до 16 см, висота гребеня – до 25 см). 

Борознонарізувальний корпус, аричник за-

стосовують для нарізування поливних борозен з од-

ночасним внесенням мінеральних добрив. Корпус 

має наральник, двосторонню полицю, крила, лійку 

для добрив і стояк. Нарізує борозни глибиною до 20 

см. 
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Ротаційна борона призначена для досходо-

вого обробітку поля, вирівнювання вершин гре-

бенів перед садінням, знищення бур'янів у 

міжряддях. Використовують на вирощуванні кар-

топлі, коренеплодів та інших культур. Ротаційна 

борона складається з двох барабанів з конічною і 

циліндричною поверхнями, тримача і рамки. На по-

верхні барабанів закріплені зуби довжиною 55 мм. 

Кут нахилу барабанів змінюється поворотом їх осі. 

Захисні щитки застосовують для запобігання 

присипанню ґрунтом рослин у рядку. Щиток скла-

дається з металевого зігнутого листа і кронштейна 

для кріплення до гряділя робочої секції культива-

торів. Розміщують його над рядком рослин. 

Прополювальні борінки – це пружинні зуби, 

що закріплені на рамці, їх застосовують для розпу-

шування ґрунту в міжряддях та захисних зонах. 

Встановлюють борінки на просапних культивато-

рах, шарнірно прикріплюючи їх до кронштейна 

тримача секції культиватора з метою кращого 

копіювання рельєфу ґрунту. 

Ротор прополювальний призначений для 

розпушення ґрунту і знищення бур'янів у 

міжряддях з мінімальними (30-50 мм) захисними 

зонами. 

Складається з шести розпушувачів (роторів), 

закріплених на диску, захисного щитка і крон-

штейна. Диск встановлений під кутом 20° до гори-

зонту. Розпушувач має чотири зуби і вільно обер-

тається на осі. Під час роботи ротор обертається від 

взаємодії зубів розпушувача з ґрунтом. Зуби розпу-

шують ґрунт, захоплюють бур'яни, кидають їх на 

поверхню поля і присипають ґрунтом. 

Широкозахватна плоскорізальна лапа під-

різує бур'яни і розпушує ґрунт у міжряддях. Кут 

кришіння лапи – 100. Лапи бувають шириною 250 

мм і 360 мм. На кінці лапи кріпиться прополюваль-

ний диск з ножами. Під час роботи диск оберта-

ється, ножі підрізують бур'яни і розпушують ґрунт. 

Глибина обробітку – 60-80 мм. 

Щілиноріз використовують для нарізування 

напрямних щілин глибиною 27-30 см. Він являє со-

бою плоский чересловий ніж. Щілинорізи встанов-

люють на сівалках, саджалках, культиваторах рос-

линопідживлювачах. Кріплення робочих органів до 

рами проводиться за допомогою стояків. Стояки 

використовують жорсткі або пружинні. 

Стояки лап з'єднують жорстко з рамою або з 

гряділями, які шарнірно приєднані до рами. 

В. Кравчук, О. Броварець, М. Новохацький, Л. 

Шустік вважають, що при використанні технології 

strip-till в овочівництві ефективними є культива-

тори Kress для точного міжрядного обробітку. Пе-

редбачається використання систем «автопілот» для 

повністю автоматичного керування просапними 

культиваторами. Нова технологія ґрунтується на 

розпізнаванні рослин за допомогою камери, 

підключеної до комп'ютера, який, у свою чергу, ке-

рує гідравлікою просапного культиватора. Система 

здійснює дуже точне керування просапною маши-

ною, тим самим підвищуючи ефективність бо-

ротьби з бур'янами. Робочі механізми просапного 

культиватора видаляють бур'яни точніше, ніж це 

відбувається при ручному регулюванні. Управляти 

просапною машиною дуже просто і зручно. Поми-

лки під час використання виключені, оскільки си-

стема робочих механізмів точно дотримується се-

редини кожного рядка, в тому числі й на схилах [9].  

 
Рис. 2. Залежність технологій від ґрунтових характеристик 

* Джерело: узагальнено автором за [10]  

 
Великі сільськогосподарські підприємства (аг-

рохолдинги частка землі в обробітку яких нині ста-
новить 40–45 %), залежно від характеристик ґрунту 
і біологічних вимог вирощуваної культури, в осно-
вному використовують у землеробстві 2–3 техноло-
гії одночасно (рис. 2). 

Мульчування ґрунту – один із агротехнічних 
прийомів, що передбачає покриття поверхні ґрунту 

різними матеріалами для захисту від надмірного на-
грівання і пересихання. В якості мульчі найчастіше 
використовують шаром подрібнених рослинних ре-
шток. В овочівництві, крім соломистих матеріалів, 
використовують спеціальну багатошарову поліети-
ленову плівку, одна сторона якої обов‘язково чо-
рна. Можливі варіанти комбінування матеріалів, 
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коли гряди з овочами накриваються плівкою, а мі-
жряддя – соломою. Комбінування матеріалів обу-
мовлюється вигідним використанням переваг кож-
ного із матеріалів і перекриттям недоліків. Поліме-
рні плівки практично повністю перекривають 
випаровування вологи і проростання бур‘янів, осо-
бливо, багаторічних кореневищних, проникненню 
в грунт нового стороннього насіння принесеного ві-
тром та інвазію деяких шкідників. В той же час чо-
рні плівки можуть спричиняти перегрів накритого 
грунту, особливо, в початковий період, поки надзе-
мна частина рослин слабо розвинена, тому в своїх 
дослідах ми не використовували полімери на поса-
дках картоплі дуже чутливої до перегріву. Крім 
того, плівки перекривають вільний газообмін в гру-
нті, зменшують проникнення кисню у верхні шари 
грунту чим пригнічують діяльність анаеробної мік-
рофлори в справі розкладання зароблених органіч-
них решток. 

Для заміни плівки в наших дослідах викорис-
товувався багатошаровий рулонний картон. Вико-
ристання картону дало можливість уже у перший 
рік дослідів справитися з пирієм без застосування 
гліфосатів. Картон не спричиняє перегріву грунту, 
гарно комбінується із соломою, дешевий і не потре-
бує утилізації.  

Картонні стрічки укладалися в міжряддя після 
появи сходів. Стик сусідніх стрічок відбувався по 
осі рядка що давало можливість частині ростків 
бур‘янів прориватися вгору. Такому прориву ми за-
побігали накриванням картону тонким шаром по-
дрібненої соломи. Застосування картону стало мо-
жливим завдяки відмови від таких прийомів з до-
гляду за посадками картоплі як початкове 
утворення гребенів і підгортання. 

Мульчування рослинними рештками є обов‘яз-
ковим базовим елементом технології strip-till запо-
зиченим із технології no-till [11]. Найбільш популя-
рним матеріалом для мульчування в овочівництві є 
подрібнена солома озимої пшениці, але є варіанти, 
різняться також організаційні заходи здійснення 
мульчування.  

Якщо овочі плануються після кукурудзи на зе-
рно, то завдяки пізньому збиранню попередника пі-
дійде класична схема обробки решток. Сюди вхо-
дить подрібнення і розкидання стебел комбайном 
при обмолоті зерна. Але так, як маси дуже багато і 
вона нерівномірно розподілена по полю наступною 

операцією має бути обробка поля роторним муль-
чувачем з горизонтальним валом, наприклад МР-
2,7.  

Регулювання таких машин дає можливість ча-
стково перемішати ворох з грунтом для пришвид-
шення мінералізації решток. З цією ж метою мож-
ливе використання дискових агрегатів. Залежно від 
кількості решток стебел кукурудзи і погодних чин-
ників перед дискуванням ми використовували де-
структори для пришвидшення процесів розкла-
дання свіжої органічної речовини загорнутої в 
грунт. Після цих операцій можна нарізати смуги під 
майбутню культуру. Для збільшення накопичення 
вологи за осінньо-зимовий період перед обробкою 
смуг можна провести щілювання в напрямі під ку-
том до майбутніх смуг.  

Залежно від обраної технології разом з оброб-
кою смуг можна внести калійні і фосфорні добрива. 

Застосування соломи озимої пшениці для 
мульчування під наступний посів овочів ми прово-
дили весною після посіву. Це робилось тому, що за 
тривалий період з середини липня до початку кві-
тня подрібнена пшенична солома за достатньої кі-
лькості опадів практично перегнивала забираючи з 
грунту частину органічного азоту. При малій кіль-
кості опадів вона хоч і залишалась, проте тьмяніла 
і не могла відбивати сонячне світло за високої тем-
ператур.  

Відразу після обмолоту солома збиралась прес 
підбирачем і складувалась на краю поля. По стерні 
методом суцільного посіву висівались покривні ку-
льтури, які використовувались потім як сидерати.  

Під картоплю висівали редьку олійну, а під ре-
шту овочів – фацелію. Стерня дискувалась. В жов-
тні сидерати скошувались і подрібнювались муль-
чатором. За умов посухи 2019 року сидерати не зій-
шли, тому перед нарізанням смуг ми замульчували 
поле подрібненою соломою з розрахунку товщини 
шару 2-3см. 

Мульчування соломою при вирощуванні ово-
чів і картоплі потребує керування мульчею. При по-
сіві звичайними сівалками і саджалками кожна сек-
ція дообладнувалась двома парами голчастих дис-
ків і щитками. Пара дисків перед сошником 
встановлювалась для очищення смуги від решток 
мульчі залишеної з осені і знищення бур‘янів (якщо 
гербіциди не використовуються) таких як мокрець, 
розхідник і грицики, які дуже рано проростають на-
віть на соломі (рис. 3).  

 
Рис. 3. Весняні сходи часнику «Любаша» - зліва і цибулі «Шалот» посаджені по технології strip-till  

* Джерело: сформовано автором 
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Пара дисків в кінці секції накривають частину 

смуги, але так щоб 

залишилась відкрита рілля по 5см від осі рядка. 

Щоб рештки не накрили рядок диски відгороджені 

від захисних зон спальними прямокутними щит-

ками. Такий захід зменшує ширину смуги випаро-

вування з однієї сторони і не допускає алелопатич-

ної дії мульчі на сходи культурних рослин, особ-

ливо це важливо на посівах буряків, моркви, 

петрушки. цибулі сіянцю, кропу та інших пряних 

рослин. 

Інший прийом управління мульчею ми здійс-

нювали на посадках озимого часнику і цибулі ша-

лот. Оскільки ці культури рушають в ріст відразу 

після сходженні снігу виникає потреба провести ре-

візію мульчування міжрядь, яку ми проводили при 

досягненні культурою висоти 5-10 см. Для цього 

використовувались секції з голчастими дисками, 

пружинами і каточками.  

Диски підривали мульчу, яка зляглася за зиму 

і розсували її на всю ширину міжряддя, а катки ча-

стково прокочували підняту мульчу щоб її не роз-

носило вітром.  

Крім розпушування мульчі і перерозподілу її 

по ширині міжряддя частково знищувались і закри-

вались сходи бур‘янів. За результатами перевірки 

за необхідності товщина мульчі спеціальним подрі-

бнювачем-розкидачем доводилась до 5 см. Мульча 

із соломи оброблялась азотофіксуючими ЕМ-

препаратами для ефективного розкладання ниж-

нього шару соломи і усунення депресивної дії со-

ломи на культуру (рис. 4). 

Всі варіанти дослідів на картоплі крім конт-

ролю мали гладку посадку і потім не підгортались. 

Ревізія мульчі проводилась залежно від швидкості 

розкладання соломи і в разі необхідності від відно-

влювався до товщини 3-5 см. В умовах засухи 2019 

року в середині липня частину варіантів ми пок-

рили свіжою жовтою пшеничною соломою і це до-

зволило знизити температуру грунту в зоні бульбо-

утворення більше ніж у два рази [11]. 

 
Рис. 4. Картопляне поле з strip-till після посадки 

* Джерело: сформовано автором 

 

Урожайність від цього збільшилась, але це не 

зупинило надмірне пересихання грунту і збирання 

урожаю було проведено і жовтні після випадання 

дощу. 

Висновки. Незважаючи на традиційний кон-

серватизм землеробів, український аграрний сектор 

розвивається прискореними темпами. Передові 

технології і підходи все частіше знаходять подаль-

ший розвиток в природно-кліматичних зонах 

України. І, певно, не стане винятком технологія 

strip-till, яка в США називається «золотою середи-

ною» між традиційним і нульовим обробітком. 

Strip-till дає істотну економію паливно-мастильних 

матеріалів, технічних ресурсів, трудовитрат, дозво-

ляє сіяти на полях з великою кількістю пожнивних 

залишків, забезпечує можливість диференційова-

ного і точного внесення різних типів добрив, 

сприяє значному зменшенню витрат на систему 

живлення рослин, допомагає зниженню ерозії. В 

Strip-till поєднується цілий набір чинників, які доз-

воляють зберегти в ґрунті життєво важливу вологу. 

Важливим є те, що обробляється лише 30% поля, а 

інше залишається фактично під паром. Ґрунт при 

цьому не обертається, волога не втрачається, що 

може бути вирішальними чинниками для фор-

мування та збереження урожаю. Навіть на оброб-

люваній смузі завширшки до 25 см ґрунт 

обробляється один або, максимум, два рази, коли 

технологія реалізується в два етапи: восени – 

нарізання смуг і внесення добрив, весною – сівба. 

Мульчування рослинними рештками є обов‘язко-

вим базовим елементом технології strip-till запози-

ченим із технології no-till. Мульча потребує періо-

дичного контролю і управління. Крім того, опади 

локалізуються в кореневій зоні; після обробітку збі-
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льшується пористість ґрунту, що дозволяє акуму-

лювати вологу. Наведена класифікаційна модель 

робочих органів для технології strip-till дасть мож-

ливість правильно підібрати робочі органи залежно 

від типу виконуваної технологічної операції. Багато 

підприємств України (переважно великі агроком-

панії) переходять на використання технології strip-

till. Технологія смугового обробітку ґрунту викли-

кає величезний інтерес у холдингів та у всіх, хто 

мислить на перспективу. Крім того, це актуально 

також для середніх і невеликих господарств. Кліма-

тичні та інші чинники спонукають до пошуку аль-

тернативних агротехнологій, і в цьому випадку 

strip-till є ефективним вибором. 
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Abstract 

The article presents the results of studies to determine the environmental assessment of soil pollution and 

agricultural products by the content of radionuclides. The study of the most common mineral fertilizers. It was 

found that ammonium nitrate, urea, ammonium sulfate and nitroammophosk in their composition contain radioac-

tive 137Сs. It was found that cereals cereals accumulate less 137Cs among the studied crops. The content of radio-

nuclides in leguminous crops was minimal, in soybeans and peas, two times higher than in cereals. 

According to the results of a review of scientific literature, it was established that the assimilation of radio-

nuclides from the soil by plants during their mineral nutrition depends primarily on the bioavailability of the radi-

onuclide, which is determined by the physicochemical nature of the nuclides and the agrochemical properties of 

soils, as well as the biological characteristics of the crops. 

Аннотация 

В статье приведены результаты исследований по определению экологической оценки загрязнения 

почвы и сельскохозяйственной продукции по содержанию радионуклидов. Проведено исследование са-

мых распространенных минеральных удобрений. Установлено, что аммиачная селитра, карбамид, сульфат 

аммония и нитроаммофоска в своем составе содержат радиоактивный 137Сs.  

Установлено, что среди исследуемых сельскохозяйственных культур меньше накапливают 137Сs зер-

новые злаковые культуры. Содержание радионуклидов в зернобобовых культурах был минимальный, в 

сое и гороха в два раза выше, чем в злаковых культурах. 

По результатам обзора научной литературы установлено, что усвоение радионуклидов из почвы рас-

тениями в процессе их минерального питания зависит в первую очередь от биологической доступности 

радионуклида, которая определяется физико-химической природой нуклидов и агрохимическими свой-

ствами почв, а также биологическими особенностями культур. 
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Ключевые слова: загрязнение, почва, сельскохозяйственная продукция, радионуклиды, минераль-

ные удобрения. 

 

Прошло 34 года после Чернобыльской ката-

строфы. За это время Украина, при активной по-

мощи мирового сообщества, выполнен беспреце-

дентный по масштабам и видам объем работ, 

направленных на локализацию, минимизацию и 

ликвидацию последствий аварии. Однако послед-

ствия этой глобальной катастрофы продолжают 

негативно влиять на экономику страны в целом и на 

аграрный сектор в частности [1]. 

Вместе с тем, природные процессы, происхо-

дящие на загрязненных территориях, также меняют 

ситуацию, медленно проходит реабилитация зоны, 

подвергшейся воздействию радиоактивной 

нагрузки [1]. Поэтому, за время, прошедшее после 

аварии на ЧАЭС актуальным для Украины, явля-

ется анализ изменений и современного состояния 

радиационного загрязнения почв и выращенной на 

этих почвах сельскохозяйственной продукции. 

Ученые утверждают, что современный удален-

ный послеаварийный период характеризуется ра-

диоактивным загрязнением фитомассы долгоживу-

щими радионуклидами за счет корневого поступле-

ния. Загрязнение этими радионуклидами может 

длиться десятки и сотни лет [1]. 


