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УДК 534.014.3 

 

Л.П. Середа, к.т.н., Д.А. Ковальчук, студент-магістрант 

Вінницький національний аграрний університет 

 

РОЗРОБКА КОМБІНОВАНОГО ГРУНТООБРОБНОГО ПРИСТРОЮ 

ДЛЯ РЕСУРСООЩАДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ 
 

Актуальність досліджень. Нині Україна завдяки своєму ґрунту 

(чорнозему) друга за площею країна в Європі. Ґрунти України є надзвичайно 

родючими та багатими на органічну речовину як гумус. Чорнозем, який займає 

трохи більше ніж половину всієї території країни, створює виняткові 

агрономічні умови, для вирощування широкого спектру посівних культур. 

В Україні під сільським господарством зайнято близько 92% території 

земель, рівень розораності земель становить понад 59%, в той час як в 

розвинених країнах Європи та світу – не перевищує 35%, що в свою чергу, 

призводить до втрати родючості, здатності до відтворення біомас і 

самоочищення від забруднюючих речовин [2,3,4]. 

Постановка завдання. Як показує аналіз існуючого стану в регіонах 

інтенсивного землеробства, майже повсюдно відбувається погіршення 

ґрунтовно-екологічного стану земель та довкілля в цілому [2,3,4]. 

При традиційній технології обробітку ґрунту з оборотом пласта, що 

досить часто використовується на території України, витрачається досить 

велика кількість енергетичних та фінансових ресурсів, але головним 

недоліком є зменшення важливого показника родючості ґрунту – гумусу. Крім 

того, у традиційній технології, при багаторазових проходах ґрунтообробних 

агрегатів відбувається ущільнення ґрунту та утворення плужної підошви, 

негативно впливаючи на формування кореневої. 

Враховуючи стратегічну важливість формування матеріально-технічної 

бази для забезпечення збереження основного показника ґрунту – гумусу під 

час обробітку, високі енерговитрати на обробіток традиційною технологією та 

підвищення врожайності сільськогосподарських культур, виникає потреба в 

проведенні досліджень спрямованих на вирішення питання запровадження 

сучасних технологій обробітку ґрунту, у тому числі розробкою пристроїв для 

них, що і обумовлює актуальність та практичну цінність досліджень. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На даний час одним із 

основних напрямків розвитку землеробства в Україні є впровадження 

ресурсозберігаючих технологій обробітку ґрунту, які направленні на 

збереження ґрунтових, біологічних та водних ресурсів, а також зниження 

собівартості виробленої рослинницької продукції. 

У сучасному сільськогосподарському виробництві обробіток ґрунту 

здійснюється за різними системами та технологіями, в залежності від ступеня 

покриття поверхні ґрунту (рис. 1), в значній мірі ступінь покриття залежить 

від інтенсивності обробітку поверхні ґрунту [2,3,4]. 
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Рис. 1 – Системи технологій обробітку ґрунту 

 

Аналізуючи технології обробітку ґрунту, оптимальною для 

впровадження буде технологія як Strip-till, основу якої складають, наступні 

цілі: відтворення ґрунтової родючості; збереження ґрунту від водної та 

вітрової ерозії, збільшує запас біоти, ґрунтової вологи; поліпшує мінеральне 

живлення рослин. 

Впровадження технології Strip-till для України дає низку основних 

позитивних сторін [2,3,4]: 

 отримання оптимальної структури ґрунту перед посівом за рахунок 

смугового обробітку ґрунту спеціальними робочими органами; 

 створення оптимально сформованого простору в місці проростання 

кореневої системи рослин за рахунок розпушування ґрунту і забирання з місця 

майбутньої смуги післязбиральних решток та відсутності ущільнення ґрунту; 

 забезпечення доступу рослин до ґрунтової вологи за рахунок 

збереження капілярності ґрунту, особливо в міжряддях, де руйнування 

ґрунтової структури не відбувається; 

 захисту від водної та вітрової ерозії, насамперед, за рахунок 

поліпшення структури ґрунту, попередження появи дуже мілкого шару ґрунту. 

В агропромисловому комплексі України великого розвитку набули 

підприємства та ферми, які мають не значні сільськогосподарські угіддя, на 

яких використання габаритної агрегати є економічно не вигідним. 

Застосування великогабаритних агрегатів у таких господарствах дають 

незадовільні результати роботи: значно більша вага та габаритні розміри що 

сприяють ущільненню ґрунту та ускладнюють роботу на невеликих ділянках, 

при цьому потрібно великі поворотні смуги, багато часу витрачається на 

розвороти, відхилення від прямолінійного руху на нерівній поверхні, досить 

великі витрати палива та забруднення навколишнього середовища. 

Виходячи з вище переліченого, необхідно створити комплексні 

комбіновані ґрунтообробні агрегати для технології Strip-till малих 

фермерських господарств, які будуть відповідати потребам невеликих 

господарств, при цьому маючи високі експлуатаційні та економічні показники, 

конкуруючи із зарубіжними аналогами. 

Аналізуючи якість роботи пристроїв установлено, що кращі результати 

по подрібненню ґрунту показали пристрої з активними робочими органами у 
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вигляді спеціальних обертальних дисків і ґрунтових фрез. Враховуючи 

перспективність подібних пристроїв, на кафедрі агроінженерії і технічного 

сервісу ВНАУ розробили пристрій для фрезерного обробітку ґрунту з 

одночасним внесенням добрив та багатофункціональний мотоблок, який має 

гідравлічний привід для пристрою [1,3].  

Пристрій (рис. 2) призначений для сучасних технологій на глибину 

обробітку до 10-12 см. фрезерними барабанами, з одночасним внесенням 

добрив, що в свою чергу дозволить за один прохід виконувати дві 

технологічних операції – фрезерування та внесення добрив. 

 
Рис. 2 – Запропонована конструкція комбінованого пристрою 

 

Запропонований пристрій (рис. 2) складається з несучої рами 1, на якій 

вмонтовано ґрунтообробну фрезу 2, яка має привід 3, на раму встановлено 

бункер 4 з мінеральними добривами, зверху який накритий тентом 5, в бункер 

вмонтовано туковисівний апарат 6 [3]. 

Таким чином, за результатами проведених досліджень, актуальним на 

сьогодні є впровадження ґрунтозберігаючих технологій, які дозволять 

зберегти та відновити родючість землі, зменшити ерозійні процеси, зберегти 

екосистему ґрунту, вносити добрива до коренів рослин, накопичувати та 

зберігати вологу у ґрунті, та збільшити врожайність посівних культур.  
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