
Причина зниження врожайності через ущільнення ґрунту 

 Деградації ґрунту  

Понад 40-60% українських оранок по причині надмірного використання важких 

агрегатів впродовж останніх років уражені деградацією у вигляді ущільнень, 

розташованих на глибині 25-35 см. 

Ще одна причина виникнення ущільнень – праця на полі за несприятливих умов 

(надзвичайно вологі ґрунти). 

Ми повинні розрізняти два типи ущільнень: 

     • "Історичні ущільнення", які з'явилися протягом останніх 50 - 70 років.  

При оранці колеса трактора ущільнюють ґрунт на глибину 25-30 см. І це призводить 

до утворення "плужної підошви". 

Через це руйнується не тільки ґрунтова структура, але й баланс вмісту вологи. Опади 

не взмозі потрапити до глибших прошарків ґрунту, а під час посушливих періодів 

волога не підіймається до кореневої системи рослин. 

 

 

  

Через ущільнення ґрунту виникає брак життєвого простору для мікроорганізмів, тим 

самим не здійснюється перетворення поживних речовин у форму, придатну для 

засвоєння їх рослинами. 

З часом суттєво погіршується розвиток кореневої системи рослин, підвищується 

вразливість до сезонів посухи. Частіше виростають кореневі бур'яни, які засвідчують 

серйозні ушкодженняі структури ґрунту, отже, не слід очікувати на добрий врожай. 



Одна з найважливіших задач обробітку ґрунту – позбуття ущільнень з подальшим 

покращенням життєвих умов едафонів. 

Через ущільнення врожайність знижується на 15 - 35 %. 

Культура 
Врожайність 

на га 
Ціна/т 

Прибутковість 

на га 

Зниження прибутковості в євро на 

1.000 гa 

15 % 25 % 35 % 

Пшениця 5.000 € 150 € 750 € 113.000 € 188.000 € 263.000 

Кукурудза 7.000 € 140 € 980 € 147.000 € 245.000 € 343.000 

Соя 2.200 € 330 € 726 € 109.000 € 182.000 € 254.000 

В СЕРЕДНЬОМУ   € 123.000 € 205.000 € 286.700 

Є два шляхи усунення ущільнень: механічно та за допомогою агротехнічних заходів. 

Механічний спосіб – це глибоке розпушування ґрунту на декілька сантиметрів під 

горизонтом ущільнення. 

  

Оранка не вирішує проблеми ущільнення, праця виконується на недостатній глибині. 

На додаток колеса трактора ще більше ущільнюють ґрунт. 

 „Нові ущільнення“ – (Mini-Till-ущільнення) 

При обробці ґрунту максимум на глибину 10 см, нижче цього горизонту утворюються 

нові ущільнення. 

  



Тому при використанні No-Till-системи необхідно регулярно (кожні 3 до 5 років) 

робити глибоке розпушування ґрунту. 

 Спеціалізована техніка для усунення ущільнень ґрунту  

Агрегат повинен бути взмозі розпушувати ґрунт під горизонтом ущільнення та бути 

сконструйований таким чином, щоб велика кількість рослинних залишків не 

впливала на якість обробітку та не виникала загроза забивання. 

Останнім часом на ринок с/г техніки було випущено достатню кількість комбінованих 

агрегатів, які водночас проводять обробіток верхніх шарів ґрунту (на глибині 10-15 

см), а також розпушування його глибших шарів. 

Подібні агрегати мають назву дисколапові комбінації, де секції з дисками виконують 

подрібнення та змішування рослинних залишків, а лапи проводять глибоке 

розпушування під горизонтом ущільнення. 

Для досягнення рівної поверхні ґрунту у результаті обробітку до комбінованих машин 

додають вирівнюючи диски та прикочувальні котки.  

  

 Використання комбінованих дисколапових агрегатів  

З агрономічної точки зору вирізняємо три основних типи обробітку ґрунту: 

 Неглибокий (поверхневий) обробіток за допомогою комбінованих агрегатів 

для підготовки посівного ложа (передпосівних комбінацій); 

 Змішуючий обробіток;  

 Глибоке розпушування ґрунту. 

Дисколапові комбіновані агрегати виконують задачі змішуючого обробітку та 

глибокорозпушування.  

У системі українського господарства дуже цікаво та вигідно використовувати подібні 

агрегати.  

Українська оранка поєднує в собі три агрономічних складових аспекти: 

 Найкращі ґрунти Європи; 

 Зона континетального посушливого клімату;  

 Масивні ущільнення ґрунту.  

Доцільним є такий обробіток ґрунту, під час якого відбувається усунення ущільнень 

ґрунту, збереження вологи в ґрунті, якісне рівномірне змішування рослинних 

залишків, водночас збереження паливних витрат, а також суттєве покращення і 

підвищення врожайності.  

Ми повинні пам’ятати про деякі основні правила та принципи обробітку ґрунту. 



 Принципи обробітку ґрунту  

Глибокий обробіток ґрунту не можна проводити безпосередньо перед сівбою озимих 

культур або ж навесні. 

Після глибокого розпушування порушується капілярність в середніх прошарках 

ґрунту. Таким чином, відсутня гарантія обміну ґрунтової вологи поміж нижнім шаром 

ґрунту, горизонтом росту коренів та горизонтом посіву. 

Є ризик невдалих всходів та поганого розвитку рослин.  

Глибоке розпушування ґрунту слід здійснювати влітку або восени за умови 

достатнього часу для усадки та поновлення капілярності ґрунту. 

У залежності від кількості опадів цей процес може протікати протягом 4-8 тижнів. Ні в 

якому разі не можна глибоко розпушувати ґрунт (глибше за 15 см) навесні. 

 Як встановити наявність ущільнень ґрунту?  

Наявні в ґрунті ущільнення вимірюються за допомогою спеціального пристрою, який 

має назву пенетрометр. 

  

Якщо горизонт ущільнень знаходиться на глибині, наприклад, 25-30 см, то глибини 

обробітку у 30-35 см буде достатньо. Глибше розпушування потребує значніших 

паливних витрат та з точки зори рослинництва не є доцільною. 

 Мінімізація кількості робочих операцій 

  

Протягом року необхідно виконати кілька робочих операцій, при яких здійснюється 

рух по сільськогосподарських угіддях. 



Це також призводить до ущільнення ґрунту, якого не можна уникнути, але можна 

звести до мінімуму. 

Тому за допомогою комбінованих агрегатів, використовуючи які ми проводимо 

декілька робочих операцій одночасно, можна досягти мінімізації ущільнень. 

Розумне використання комбінованих дисколапових агрегатів допомагає позбутися 

деградацій ґрунту.  

При глибокому розпушуванні ґрунту важливим є не тільки вірний час застосування, 

але й маленькі, на перший погляд непомітні та незначні деталі агрегату. 

В агрегатах із секціями дисків, розташованих перед лапами, відбувається ефективне 

змішування пожнивних залишків до горизонту росту коріння. 

Завдякі наявній в достатній кількості волозі, а також життєдіяльності едафонів 

відбувається швидке гниття та перетворення органічних речовин у корисні речовини, 

що засвоюються рослинами. 

Якість ґрунту покращується, врожаї підвищуються. Навесні та після опадів поверхня 

ґрунту швидко висихає, волога зберігається у ґрунті та постачається до кореневої 

системи рослин у посушливі період. 

 Мінімізація тиску на поверхню ґрунту 

За допомогою гусениці і подвійних колес (з правильним тиском в шинах) тиск 

машини на ґрунт може бути зведений до мінімуму. 

  

 

 

Площа контакту Quadtrac з 5,6 м – це на 22% більше, ніж площа контакту подвійної 

гусеничної системи конкурентів. 

Тобто, у порівнянні з іншими тракторами Case Quadtrac має велику площу контакту і 

низький тиск на ґрунт (на квадратний метр). 

 

4,52 m² 



Заключне слово 

Кожна система обробітку ґрунту може функціонувати лише тоді, коли дотримані 

умови здорової структури ґрунту. 

Поки не будуть усунені ущільнення, повноцінно не буде працювати жодна з систем  

обробітку ґрунту. 

Тому вкрай важливо, щоб на кожному підприємстві перевіряли, чи наявні  

ущільнення ґрунту, а за їх наявності – усували їх. До тих пір, поки структура ґрунту 

не в порядку, втрати урожайності неминучі. 

Крім того, повинні бути прийняті всі заходи, щоб мінімізувати нові ущільнення і за 

потреби усунути. 

Україна має кращі сільськогосподарські угіддя в світі і також континентальний клімат, 

що передбачає хороший якісний урожай, якщо людина знає, як впоратися з 

проблемами з малою кількістю опадів і використати потенціал орних земель. 

Якщо підприємство на додаток до всіх інших заходів постійно звертає увагу на те, 

щоб структура ґрунту була здоровою, то варто чекати на хороший дохід.  

 

 


