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Одразу ж виникає зустріч-
не запитання: чому сумні-
ви щодо оранки виника-

ють у господарників саме країн 
Східної Європи. Це пояснюється 
тим, що такі країни, як Україна, 
південно-західна Росія, Румунія та 
Молдова, мають багато спільного 
у землеробстві. Зокрема ці країни 
володіють найкращими ґрунтами 
з глибокими чорноземами. До 
всього, вони належать до регіонів 
перехідного клімату і найбільше 
потерпають від деградації через 
ущільнення ґрунту на кшталт 
«плужної підошви».

Низка ознак землеробства схід-
ноєвропейських країн свідчить 
про те, що саме тут – найвищий 
потенціал урожайності та якості 
сільськогосподарських культур. 
Йдеться про класичні посушливі 
регіони, де річна кількість опадів 
коливається в межах 350–700 мм. 
Це означає, що не завжди досяга-
ється реальний рівень урожайно-
сті, порівняно з європейськими 
показниками, через деградації 
ґрунту й найчастіше через не за-

вжди правильну систему його об-
робітку.

Різниця між показниками вро-
жайності в окремих країнах обу-
мовлена багатьма причинами. Ми 
не можемо впливати на тип ґрунту 
(наприклад, чорнозем, бурі, піща-

ні, опідзолені ґрунти) і на кліма-
тичні умови, натомість ми маємо 
всі можливості обрати таку систе-
му обробітку ґрунту, що найбіль-
ше відповідатиме конкретним 
умовам. Маємо приклади того, що 
багато господарств, змінюючи 

Проблемою доцільності оранки в останні десятиріччя 

особливо переймаються аграрії Східної Європи.

Прояви ущільнення ґрунту

Йоганн Татцбер, 
агроконсультант 

(Україна – Австрія)  

ЧОМУ (НЕ) ОРАТИ

??



Техніка

ПРАКТИЧНИЙ ПОСIБНИК АГРАРIЯ  • www.agroexpert.kiev.ua 2710 (39) / 2011

систему обробітку ґрунту, вда-
ються до крайнощів. Ще близько 
30 років тому рільники знали, в 
основному, лише «консервуваль-
ний» обробіток ґрунту з регуляр-
ною оранкою та низкою подаль-
ших робочих операцій. Рівень ме-
ханізації, зокрема з надважкою 
технікою, зростав, до того ж за не-
сприятливих умов часто потрібно 
було переїжджати поля; внаслідок 
цього виникли масивні деградації 
ґрунту на глибині 30–40 см.

Тоді раптово з’явилася система 
нульового обробітку ґрунту no-
till, яка передбачає проведення 
сівби без обробітку ґрунту і по-
рушення його нижніх шарів. За 
цієї системи, крім помітного 

зниження виробничих витрат, 
спостерігається зростання вро-
жайності, а також завдяки своє-
рідному спокою поліпшується 
жит тєдіяльність ґрунту.

Обидві системи обробітку – 
оранка та нульовий обробіток, – 
на жаль, неспроможні подолати 
проблему ущільнення в нижчих 
шарах ґрунту одночасно з підви-
щенням урожайності.

Чому не досягають бажаної 

врожайності

Основною причиною занизьких 
урожаїв найчастіше є плужна під-
ошва. Точну глибину її розміщен-
ня можна виміряти за допомогою 
пенетрометра. Вимірювання, як 
правило, показують, що такі 
ущільнення завтовшки 10 см ви-
никають на глибині 30–35 см.

Ґрунтові ущільнення не можна 
зруйнувати за допомогою «кон-
сервувального» та нульового об-
робітку. Доки не буде усунено 
плужну підошву, жодна із сис тем 
обробітку ґрунту не вирішить 
проблему. Тому господарство, 
обираючи систему обробітку 

ґрун ту, має зважати на наявні 
умови, аби вирішувати проблему 
на тривалий термін.

«Консервувальна» система 

обробітку ґрунту

Ця система обробітку передба-
чає поступову відмову від оранки 
та сприяє покращенню стану 
ґрунту і стабілізації його життєді-
яльності. Такий обробіток здій-
снюють без перекидання пласта, 
маючи на меті усунення порушень 
ґрунту.

Глибокий обробіток. Для руйну-
вання плужної підошви, насампе-

ред, потрібний глибокорозпушу-
вач (чизель). Глибина обробітку 
має бути на 5–10 см глибшою за 
горизонт розміщення плужної 
підошви.

Глибокорозпушувач руйнує 
ущільнення ґрунту без перевер-
тання пласта. Завдяки знищенню 

плужної підошви поліпшується 
обмін вологою між нижнім та 
верхнім шарами ґрунту. Це озна-
чає, що опади можуть потрапляти 
й у нижчі шари ґрунту і там нако-
пичуватися, що сприяє підтри-
манню вологого стану ґрунту. До 
того ж коренева система рослин 
розвивається надалі у нижчих 
шарах ґрунту таким чином, що 
рослини здатні витримати по-
сушливі періоди.

Після одноразового руйнування 
плужної підошви достатньо про-
водити глибоке розпушування 
лише кожні 3–5 років. Особливо 

Таблиця 1: Середній рівень урожайності окремих країн у 2009 році, ц

Австрія Угорщина Словаччина Румунія Росія Україна

Пшениця 49,3 38,5 40,5 24,3 23,1 30,9
Кукурудза 105,9 63,9 68,5 34,1 35,3 50,2
Цукрові буряки 702,9 536,0 563,4 386,0 323,2 314,9
Джерело: FAOSTAT, 2011.

Чизель має рухатися на 10 см нижче 

за розміщення плужної підошви

Глибокорозпучувачем слід обробляти кожні 3–5 років
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не рекомендується працювати чи-
зелем перед сівбою озимих куль-
тур. Восени найкраще руйнувати 
ущільнення ґрунту під цукрові бу-
ряки та інші культури з глибоким 
формування кореня, аби не вини-
кало проблем із проростанням на-
сіння.

Взаємодія між здоровим водним 
режимом і добрим розвитком 
життєдіяльності ґрунту підтримує 
обмін накопичених у ґрунті по-
живних речовин.

Мінералізація елементів пожив-
них речовин, тобто перетворення 
їх на доступну для засвоєння рос-
линами форму, також сприяє здо-
ровому розвитку рослин, зростан-
ню врожайності та поліпшенню 
якості.

Консервувальний обробіток пе-
редбачає меншу кількість робочих 
операцій, тобто знижує інтенсив-
ність роботи. Завдяки цьому фер-
мери можуть заощадити від 25 до 
35% витрат на механізацію. У разі 
обробітку без перекидання пласта 
не порушується спокій ґрунту, а 
ґрунтові організми можуть розви-
ватися без перешкод. Особливо 
чутливо реагують на ущільнення 
та порушення спокою ґрунту до-
щові черв’яки.

Поверхневий обробіток ґрунту. 
Неглибокий обробіток передба-
чає наявність знарядь, що добре 
перемішують ґрунт. Це важливо 
для ретельного подрібнення та не-
глибокого загортання пожнивних 
решток на глибину 6–10 см, аби 

попередити втрату вологи. Добре 
перемішування та ідеальна воло-
гість ґрунту гарантують швидке 
перегнивання пожнивних ре-
шток. Це знову ж таки сприяє здо-
ровому стану ґрунту і перетворен-
ню рослинних залишків на гумус.

Будь-яка ґрунтообробна техні -
ка має бути оснащена хорошим 
при кочувальним знаряддям. Ущі-
ль нення поверхні ґрунту сприяє 
закриттю вологи і запобігає виси-
ханню ґрунту. Рівномірне загор-
тання пожнивних решток, а нада-

лі також падалиці, не лише забез-
печує хорошу структуру ґрунту, а 
й є важливим кроком підготовки 
посівного ложа, особливо перед 
сівбою озимих культур. Якщо 
планують посіяти ярі культури, 
обробіток восени слід проводити 
таким чином, аби навесні для 
створення ідеального посівного 
ложа вистачило лише однієї робо-
чої операції на 5–10 см завглиб-
шки. Додаткова робоча операція з 
обробітку ґрунту навесні рівно-
цінна втраті до 500 кг/га врожаю.

Висновки

Будь-який обробіток ґрунту в 
посушливих зонах з континен-
тальним кліматом потрібно прова-
дити зважаючи на стан ґрунту і 
рівень забезпеченості вологою. 
Руйнування ущільнень у ґрунті й 
періодичне глибоке розпушуван-
ня сприяють позитивному роз-
витку життєдіяльності ґрунту. Об-
робіток ґрунту має бути спрямо-
ваний на своєчасне підтримання 
вологи у ґрунті. За дотримання та-
ких критеріїв та за умови прове-
дення відповідної сівби і догляду 
за посівами реально забезпечити 
зниження витрат на вирощування 
і збільшення обсягів урожаю та 
покращення якості. 

Таблиця 2. Порівняння обсягу витрат на механізацію під сівбу озимої пшениці 

за різними технологіями обробітку 

(без урахування витрат праці та витрат на збирання врожаю)

Робоча операція Місяці
Оранка, 

грн

Безвідвальний 

обробіток ґрунту, грн 
no-till, грн

Лущення стерні липень 255,00 255,00  
Оранка серпень 500,00   
Глибоке рихлення* серпень  125,00  
Десикація вересень   140,00
Внесення добрив – 
осінь

вересень 150,00 150,00 150,00

Підготовка 
посівного ложа

вересень 240,00 200,00  

Сівба вересень 220,00 250,00 350,00
Внесення добрив – 
весна

березень 150,00 150,00 150,00

Внесення добрив – 
весна

травень 150,00 150,00 150,00

Обприскування квітень 150,00 150,00 150,00
Обприскування травень 150,00 150,00 150,00
Обприскування червень   150,00
Разом  1965,00 1580,00 1 390,00
* Кожні 4 роки.

Поверхневий обробіток ґрунту і хороше прикочувальне знаряддя 

забезпечують ідеальне посівне ложе


