
  

Після збирання врожаю: ґрунт обробляти, не зневажати 
  
Тонкощі пожнивного обробітку ґрунту 
  
Через дедалі інтенсивніший обробіток ґрунту змінився його верхній шар. Це призвело до 

значного зниження чисельності важливих для родючості ґрунту живих організмів. 
Для підтримання здорового середовища життєдіяльності ґрунт слід, по можливості, обробляти 

якомога менше і бережливіше.  
Відомо, що кожне застосування плуга значно зменшує популяцію таких корисних ґрунтових 

організмів, як дощові черв’яки.   
Але мінімальні методи обробітку ґрунту, нажаль, сприймаються багатьма фермерами і досі 

скептично. 
  
Звернемо увагу на такі важливі моменти, як: 

• поліпшення структури та життєдіяльності ґрунту та 

• усунення таких видів деградації, як ущільнення, ерозія, замулювання. 

  
Важливий фактор – ґрунтові організми 
Фауна ґрунту виконує важливу функцію для підтримання родючості ґрунту. Ґрунтові організми 

суттєво впливають на перегнивання пожнивних і рослинних решток та сприяють розчепленню 

зв’язаних у ґрунті поживних речовин. Вони перемішують та підпушують ґрунт, прискорюють ріст 

рослин, покращують родючість ґрунту та допомагають розщеплювати залишки засобів захисту 

рослин. 

 

 

 

  
Найвідомішими та найпомітнішими представниками ґрунтової фауни є дощові черв’яки. В 

активному ґрунті міститься до 50 т/га їхнього посліду (продуктів життєдіяльності). Цей продукт 

життєдіяльності має високий вміст доступних для засвоєння рослинами поживних речовин. 
Аби ґрунтові організми також могли розвиватися, вони, як і всі живі істоти, потребують повітря, 

вологу та поживні речовини. 
Якщо хоча б одного з цих факторів не вистачає, то життєдіяльність ґрунту порушена. 
  
Деградація – одна з причин зниження урожайності 
Деградації (порушення структури ґрунту) зустрічаються в усіх регіонах світу. 
У той час, коли найбільшою проблемою південних країн є вітрова ерозія, країни Східної Європи 

значно потерпають від масової деградації у вигляді ущільнень ґрунту. 
Ці деградації утворилися протягом останніх 50-70 років через використання важкої 

сільськогосподарської техніки та роботу машин за несприятливих умов. 
Ущільнення перешкоджають вбиранню ґрунтом вологи і її надходженню у нижчі шари ґрунту. 

  

 



 

 

  
Знаходяться ці ущільнення, здебільшого, на глибині 30-35 см та їх легко усунути шляхом 

глибшого обробітку. 
  
Завдання обробітку ґрунту 
  
Тому завданням обробітку ґрунту є як покращення його життєвого середовища, так і усунення 

деградації.  
  
Оранка – традиційний обробіток ґрунту 
Найбільше поширення має, як і раніше, традиційний обробіток ґрунту. Регулярне застосування 

плугу є найпростішим способом загорнути у верхній шар ґрунту пожнивні та рослинні рештки.  
Однак усунути деградацію через оранку неможливо!  
Обробіток ґрунту з оборотом пласта хоча й має перевагу, забезпечуючи “чепурну” поверхню 

ґрунту, проте є трудомістким, особливо на середньоважких та важких ґрунтах. Господарчі 

витрати механізації не варто випускати з поля зору. За умови неправильного обробітку ґрунту 

зростають витрати та знижується урожайність. Особливо на важких ґрунтах або за 

несприятливих умов оранка призводить до цілої низки подальших технологічних операцій. 
На легких піщаних ґрунтах систематичне проведення оранки доцільне для попередження 

злежування. 
Найбільшим недоліком оранки є велика втрата ґрунтової вологи. Особливо слід зважати на це у 

посушливих регіонах України з континентальним кліматом, де щорічно випадає менше ніж 600 

мм опадів.   
  
Змішування – мінімальний обробіток ґрунту: 
В останні роки в усьому світі у п’ять разів збільшилось застосування мінімального обробітку 

ґрунту, який передбачає систематичну відмову від оранки.  
  
Переваги мінімального обробітку ґрунту: 

• менші втрати вологи, 

• покращення водного режиму, 

• скорочення виробничих витрат, 

• зменшення вітрової та водної ерозії, 

• підвищення вмісту гумусу, 

• розщеплення залишків засобів захисту рослин. 

  
Підпушування ґрунту та загортання пожнивних решток здійснюють за допомоги різних 

ґрунтообробних знарядь. 
Через швидке зношування робочих органів культиваторів технічні компанії збільшують 

пропозицію борін із різними формами дисків. 
Глибше розпушування ґрунту та усунення ущільнень здійснюють за допомоги 

глибокорозпушувача із обов’язковим використанням прикочуючих знарядь.   
 

 

 



Обробіток ґрунту після збирання зернових влітку 
  
Одразу після збирання стерньових попередників слід провести неглибокий обробіток ґрунту. 
Через це порушується капілярність ґрунту та попереджаються втрати вологи. 
Тут слід застосовувати техніку для ретельного перемішування, що забезпечує якісний обробіток 

ґрунту на глибині 6 – 10 см. 
За більш глибокого обробітку втрачається волога. 
  

 

 

 

  
При цьому обов’язково зважають на прикотковування поверхні ґрунту котками. 
Ідеальними знаряддями для неглибокого обробітку ґрунту є короткобазові дискові борони. 
Вони мають дуже хороший змішувальний ефект та найкраще працюють з робочою швидкістю 

12-17 км/год. 
Глибину обробітку регулюють прикочувальним знаряддям, окрім того, такі дискові борони 

повільніше зношуються. 
  

 

  

  
Якщо на підприємстві немає короткобазової дискової борони, то неглибокий обробіток на 8-12 

см можна забезпечити звичайними дисковими боронами, не забуваючи при цьому про 

прикочування. 
  
Усунення ущільнень ґрунту 
  
Глибину розташування ґрунтового ущільнення можна виміряти за допомогою пенетрометра. 
Як вже зазначалось раніше, ущільнення знаходяться здебільшого на глибині 30 - 35 см, а 

товщина горизонту, як правило, становить лише 5 - 10 см. 
Така глибина не буде досягнута за допомоги плуга і ущільнення не можуть бути зруйновані 

через оранку. 
Найкращу можливість для цього забезпечує глибокорозпушувач. 
  

 



  
  
Деякі глибокорозпушувачі здатні досягати глибину обробітку до 45 см. 
Але на практиці, як правило, глибина обробітку має на 5 см перевищувати глибину 

розташування ущільнення. 
Якщо ущільнення розташовується завглибшки 30 – 35 см, то слід працювати на глибину 40 см. 
Глибший обробіток є недоцільним і коштує додаткових зусиль і пального.  
Після ефективного руйнування ущільнення подальше глибоке розпушування проводять не 

щорічно, а через певний період, або після особливо несприятливих умов під час збирання 

врожаю. 
  
Обробіток ґрунту восени після збирання просапних культур 
  
Після збирання просапних культур (соняшнику, цукрового буряку, кукурудзи) восени слід 

заздалегідь вирішити, яку культуру буде посіяно у наступному році. 
В Україні, як правило, після просапних не висівають озимі культури. 
Якщо ж все-таки заплановано посіяти озиму пшеницю, то слід обов’язково провести обробіток 

ґрунту, а також підготовку посівного ложа по можливості неглибоко – на 8 - 10 см. 
Таким чином можна забезпечити належне посівне ложе без втрат вологи. 
Період між обробітком ґрунту та сівбою має бути максимально коротким. 
Якщо ж сівба восени не запланована, то після збирання врожаю допускається глибший 

обробіток ґрунту. 
Його здійснюють дисковою бороною або плугом. 
Особливо після просапних культур або перед сівбою ярих доцільно проводити глибоке 

розпушування ґрунту виключно восени. Найкраще знаряддя для цього – глибокорозпушувач. 
Навесні не варто проводити глибокий обробіток ґрунту, оскільки він не забезпечує добру 

капілярність, через це можуть виникнути проблеми із появою сходів.  
 

 

  
Відновлення необроблюваних площ 
  
Для обробітку угідь, які тривалий час не оброблялись, використовують ту саму техніку, що й 

при осінньому обробітку ґрунту. 
  

 

 

  



 

Підсумок: 
Швидкий обробіток ґрунту одразу ж після збирання врожаю попередника на глибину 6 – 10 см 

знижує втрату вологи. 
Для цього необхідно застосовувати хорошу техніку, та обов’язково, з прикочувальним 

знаряддям. 
Плуг не в змозі зруйнувати ущільнення в ґрунті, для цього найкраще застосовувати 

глибокорозпушувач. 
Глибокорозпушувач має працювати на 5 см глибше за ущільнення ґрунту. 
Також при глибокому обробітку слід зважати на ретельне перемішування ґрунту та 

прикотковування поверхні. 
Дотримання цих правил є запорукою подальшого обробітку ґрунту та підготовки якісного 

посівного ложа. 

  

  

  

 


