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ги. Опади не в змозі проникнути до глибших 
прошарків ґрунту, а під час посухи волога не 
може піднятися до кореневої системи рослин.
Через ущільнення ґрунту виникає брак життєво 
важливого простору для мікроорганізмів, а наяв-
ні у ґрунті поживні речовини не розщеплюються 
у форму, придатну для засвоєння їх рослинами. 
Із часом суттєво погіршується розвиток корене-
вої системи рослин, підвищується чутливість до 
посухи. Частіше з’являються коренепаросткові 
бур’яни, що свідчить про серйозні порушення 
структури ґрунту, отже, не слід очікувати на до-
брий урожай.
Одне з найважливіших завдань обробітку ґрун-
ту – знищити ущільнення, так звану «плужну 
підошву» та поліпшити його життєдіяльність. 
Ущільнень можна позбутися механічним або 
агротехнічним способами. Механічний – пе-
редбачає глибоке розпушування ґрунту на кіль-
ка сантиметрів нижче горизонту ущільнення.
Оранка не вирішує проблеми ущільнення, поза-
як її виконують на недостатній глибині. На дода-
чу колеса трактора ще більше ущільню-
ють ґрунт.

Спеціалізована техніка для знищення 

ущільнень ґрунту 

Агрегат має бути здатен розпушувати ґрунт під 
горизонтом ущільнення та сконструйований та-
ким чином, аби велика кількість рослинних ре-
шток не забивала робочі органи.
Останнім часом на ринку з’являється дедалі біль-
ше комбінованих знарядь, які одночасно оброб-
ляють верхній шар ґрунту (на глибині 10–15 см) 
та розпушують його глибші шари. Подібні агре-
гати сконструйовані як дисколапові комбінації, 
де секції з дисками подрібнюють та змішують 

рослинні рештки, а лапи проводять глибоке роз-
пушування під горизонтом ущільнення.
Аби досягти рівної поверхні ґрунту після обро-
бітку до комбінованих машин додають вирівню-
вальні диски та прикочувальні котки. 

Використання комбінованих 

дисколапових агрегатів 

Із погляду агрономії вирізняють три основних 
типи обробітку ґрунту:

неглибокий (поверхневий) обробіток за допо-
могою комбінованих агрегатів для підготовки 
посівного ложа (передпосівних комбінацій);
змішувальний обробіток; 
глибоке розпушування ґрунту.

Дисколапові комбіновані агрегати виконують 
одночасно змішування та глибоке розпушуван-
ня. Тому ці знаряддя є цікавими та вигідними для 
українських аграріїв.
Українські ґрунти характеризуються наступни-
ми агрономічними особливостями:

найкращі ґрунти Європи;
зона континентального посушливого клімату; 
 масивні ущільнення ґрунту. 

Доцільним є такий обробіток ґрунту, під час яко-
го знищуються наявні ущільнення, зберігається 
волога, якісно та рівномірно загортаються рос-
линні рештки, одночасно заощаджується пальне, 
а також суттєво поліпшується і підвищується 
врожайність. 

Принципи обробітку ґрунту 

Глибокий обробіток ґрунту не варто проводити 
безпосередньо перед сівбою озимих культур або 
ж навесні. Після глибокого розпушування пору-
шується капілярність у середніх прошарках 
ґрунту. Отже, відсутня гарантія обміну ґрунтової 
вологи поміж нижнім шаром ґрунту, горизонтом 
росту коренів та горизонтом посіву. Існує ризик 

Деградація ґрунту 

Майже 40–60% українських орних земель через 
використання важких агрегатів упродовж 
останніх років деградовані і мають ущільнення 
на глибині 25–35 см. Ще одна причина виник-
нення ущільнень – проведення польових робіт 
за несприятливих умов (надзвичайно вологі 
ґрунти). Рух техніки полем має бути якомога 
меншим. 
Не зрозуміло, чому у деяких господарствах так 
часто і без вагомої причини транспортні засоби 
їздять полем. Через це руйнується не лише 
структура ґрунту, а й порушується баланс воло-

Ущільнення ґрунту, які можуть значно блокувати 

життєві процеси в ґрунті та перешкоджати 

нормальному розвитку рослин, можна досить 

швидко усунути завдяки правильно підібраним 

агротехнічним та механічним методам.

«ПЛУЖНА ПІДОШВА» 
ЗНИЖУЄ ВРОЖАЙ

Йоганн Татцбер, агроконсультант, Case IH sterreich GmbH (Україна- Австрія)

Рух важких транспортних та збиральних засобів вологим 

полем – імовірний ризик ущільнення ґрунту

Деформація 

коренеплоду 

через плужну 

підошву 

Знищення 
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нерівномірних сходів та поганого розвитку 
рослин. 
Глибоке розпушування слід проводити влітку 
або восени за умови достатнього часу для зсідан-
ня та поновлення капілярності ґрунту. Залежно 
від кількості опадів цей процес може протікати 
протягом 4–8 тижнів. У жодному разі не можна 
глибоко розпушувати ґрунт (глибше за 15 см) 
навесні.

Як встановити наявність 

ущільнень ґрунту? 

Наявні в ґрунті ущільнення вимірюють за допо-
могою спеціального пристрою – пенетрометру. 
Якщо горизонт ущільнень залягає на глибині, 
наприклад, 25–30 см, то глибини обробітку 
у 30–35 см буде достатньо. Глибше розпушуван-
ня потребує значніших витрат пального і недо-
цільне з агрономічного погляду.  

Зважене використання комбінованих дисколапових знарядь допомагає позбутися деградації ґрунту. 
За глибокого розпушування ґрунту важливим є не лише правильний час застосування, але й маленькі, 
на перший погляд, непомітні та незначні деталі агрегату. Агрегати із дисками, розташованими перед 
лапами, ефективно загортають пожнивні рештки у прикореневій зоні рослин. 
Завдяки наявній у достатній кількості волозі, а також життєдіяльності ґрунтових мікроорганізмів 
органічні рештки швидше переходять у доступну для поглинання рослинами форму. 
Поліпшується якість ґрунту, стабілізується врожай. Навесні та після опадів поверхня ґрунту швидше 
висихає, волога зберігається у ґрунті й доступна кореневій системі рослин у посушливі періоди.
Отже, урожайність та якість зростає без збільшення норм внесення добрив. 
Щорічне глибоке підрихлення не має як економічного, так і агрономічного сенсу. Безпосередньо перед 
посівом озимих культур проводити глибокий обробіток ґрунту можна лише інколи.
Ущільнення ґрунту, своєю чергою, незалежно від глибини (20 або 35 см), призводять до загального 
погіршення структури ґрунту та якості життєдіяльності мікроорганізмів. Через погану структуру ґрунту 
зростають затрати на подальші операції з обробітку, у звя’зку з недостатньою кількістю та активністю 
ґрунтових мікроорганізмів зростає потреба у добривах та одночасно зменшується врожайність.
Підтримання ґрунту в доброму стані завдяки регулярному (кожні 3–5 років) глибокому розпушуванню 
не лише знижує витрати, але й підвищує врожайність, а отже, і прибутки.
Господарства, які вже використовують подібні комбіновані дисколапові агрегати переконані 
в доцільності та економічності інвестицій.
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