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На Вас сьогодні чекає:

Оптимізація землеробного використання проміжних культур 

 Цілі вирощування проміжної культури

 екологічні, землеробні

 Вибір культур та складу змішаного посіву

 Вплив проміжних культур

o Консервування N, 
o Зв’язування N
o Проростання корінням, структура ґрунту, біологічний обробіток ґрунту

o Створення біомасі – заміна гумусу

o Контроль бур’янів

 Висаджування проміжної культури

o Пряме комбайнування

o no till

o Звичний для підприємства метод

 Можливі причини невдалого вирощування проміжної культури

 Поводження з насадженнями проміжної культури/ обробка після проміжних культур

 Висновки



Цілі вирощування проміжної культури

Екологічні цілі:
 Зниження ерозії через покриття ґрунту

 Захист ґрунтових вод шляхом зв’язування азоту в органічній субстанції 

 Захист від повеней завдяки введенню органічної субстанції до ґрунту з 

метою покращення структури ґрунту => краще поглинання води в ґрунті

 Захист клімату через зв’язування вуглецю насадженнями проміжних 

культур 

 Захист біологічної розмаїття завдяки вирощуванню різних (квітучих) 

рослин, які надають поживну базу та життєве середовище



Цілі вирощування проміжної культури

Землеробні цілі:
 Введення органічної субстанції до ґрунту

o для покращення структури ґрунту = полегшення обробітку ґрунту, 

покращення спроможності поглинання води, підвищення акумулювання води

o для живлення живих організмів у ґрунті = підвищення біологічної активності 

ґрунту, а також живлення, насамперед, дощових черв’яків з метою 

біологічного обробітку ґрунту.

 Проростання ґрунту корінням = розподіл вуглецю та азоту в ґрунті 
 Зв’язування залишкового азоту попередника
 Додаткова фіксація азоту з повітря для наступної культури (бобові)
 Відкриття поживних речовин, яких важко дістатися (гречка, фацілія мають 

покращувати наявність фосфору)
 Насос поживних речовин (проміжні культури дістають поживні речовини з нижніх 

шарів ґрунту)
 Пригнічення бур’янів

 Регулювання проблемних бур’янів, наприклад, лисохвоста польового



Цілі вирощування проміжної культури

Землеробні цілі:
 Боротьба зі шкідниками, наприклад, нематодами

 Розріджування злакових сівозмін

Підприємницькі цілі:
 Можливість переробки власних добрив восени

Вищий врожай наступної культури завдяки
 Скороченню витрат на N та/ або 

 Кращої доступності води та/або

 Кращій окупності добрив у врожаї та/ або

 Кращій окупності обробітку ґрунту в урожаї та/ або 

 Полегшенню обробітку ґрунту та/або

 Меншому застосуванню засобів захисту росли



Принципи вирощування проміжної культури

 якщо є 6 тижнів вегетативного періоду,
 отже, після пшениці та до пшениці (якщо є достатньо води)

за можливістю, одразу ж після збирання 

головної культури 
 щоби використати залишкову вологість ґрунту,

 щоби використати наявний вегетативний період (один день у липні = один 

тиждень у серпні = весь вересень)

Вирощування змішаних посівів для 

скорочення ризиків



Типи проміжних культур

 Гірчиця (є важливим вибір сорту: резистентність до нематод, 

схильність до цвітіння)

 Олійна редька, польова редька

 Фацелія

 Олександрійська, перська конюшина

 Кормовий горох

 Віка 

 Польові бобові

 Соняшники

 Гречка  

 Нуг олійний

 Льон олійний

 Рижий сійний (Camēlina satīva)

 Трави?



Гірчиця Sinapis alba
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- Переваги:
- Дуже швидкий розвиток пагонів

- Є сорти з дуже різним строком цвітіння

- Не залежить від температури та довжини дня

- Швидке покриття ґрунту

- Доступні ціни на насіннєвий матеріал

- Немає особливих вимог до методу сівби

- Може поглинати дуже багато азоту

- Не чутливий до равликів

- Недоліки:
- Слабка потужність кореневої системи

- Чутливість до ущільнення ґрунту та дефіцитів родючості ґрунту

- Залишки рослин світлі та можуть навесні затримати підігрівання ґрунту

- Гірчиця швидко дерев’яніє (особливо у разі дефіциту азоту) = затримка 

мінералізації

- Вирощування залишає слизьку поверхню ґрунту

- Має антагоністичний вплив на грибки та бактерії 



Редька олійна Raphanus sativus
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Переваги:
-Вигідні ціни на насіннєвий матеріал, проста 

сівба, надійний розвиток насаджень

-Швидке зростання біомаси

-Сильні клиновидні корені – проникнення крізь 

плужне ложе

-Стійкість до посухи

-Нечутливість до равликів

-Медоноси, життєве середовище для комах

Недоліки:
-не гарантується вимерзання взимку

-Не надійне знищення гліфосатом 

-Швидке здерев'яніння рослини – прив’язання 

N під час обробки; але завдяки цьому стала 

коромова основа для дощових черв’яків



Польова редька Raphanus longipinnatus

 Переваги:
o Довгі, сильні клиновидні корені добре 

структурують ґрунт

o Поглинає наявний азот

o Не дерев’яніє; створює запаси поживних 

речовин для організмів ґрунту

o Легко віддає зв’язаний азот наступній 

культурі

o Добре пригнічує бур’яни

o Добре доповняє змішані посіви

o Як правило, добре вимерзає

 Недоліки:
o Для надійного хімічного знищення 

необхідні великі обсяги гліфосату 



Хріниця сійна Lepidium sativum

• Переваги:
• Швидкий розвиток пагонів

• Добре затінення ґрунту

• Добра спроможність 
пригнічення бур’янів

• Швидке перетворення

• Надійне вимерзання

• Недоліки:
• Немає багато біомаси

• Не може використовуватися у 
сівозміні з буряком та/або 

• ріпаком



Рижий сійний Camelina sativa

Переваги:
- Швидкий розвиток пагонів і 

насаджень

- Низькі вимоги до ґрунту

- Висока стійкість до посухи

- Сильне проростання корінням

- Ідеальна підготовка ґрунту для 

наступних культур

- Швидке вимірзання

Недоліки:
- Дуже дрібний насіннєвий 

матеріал – посівна техніка; 

потрібна можливість для 

розподілу на ґрунті без 

обробітку



Фацелія Phacelia tanacetifolia



Фацелія Phacelia tanacetifolia

 Переваги
- Належить до родини Водолистових, і тому немає родичів серед наших культурних рослин

- Перші листки скидає на ґрунт, що сприяє біологічній активності ґрунту => вивільнення 

калію, що їй потрібно в особливих обсягах 

- Близька до поверхні коренева системи

-У разі достатньої наявності N-Angebot hohe Biomasseproduktion створення великого обсягу 

біомаси

-Вирівнює змішані посіви, займає пробіли інших партнерів

- через чорний колір залишків швидше підігріває ґрунт

- медонос

 Недоліки:
 досить високі ціни на насіннєвий матеріал

 потребує закриття ґрунту для надійного проростання (розподіл на необробленому ґрунті 

після злакових і закриття соломою = надійне пряме комбайнування)

 вимерзає частково дуже пізно

 приваблює деяких шкідників, наприклад, тлю, трипсів, білих мушок  



Гречка Fagopyrum esculentum

Переваги:

- Швидке сходження та швидкий 

розвиток

- Стійкість до посухи (після опадів 

продовжує зростати)

- Зростає також на бідних ґрунтах

- Відкриває фосфор і калій для 

наступних сівозмін

- Пригнічує бур’яни (лободу та 

щирицю)

- Дуже добре підходить до змішаних 

посівів

Недоліки:

- Слабке проростання ґрунту 

коренями

- Небагато біомаси

- Довге цвіте та швидко зріє –

загроза бур’янів у наступній 

культурі (соя, буряк)



Соняшник Helianthus annus
Переваги:
-Невисокі ціни на насіннєвий матеріал

-Велика кількість біомаси з добрим 

співвідношенням C:N; довге розщеплення

-Зв’язує багато азоту

-Дуже підходить для змішаних посівів

-Забирає багато води з ґрунту – відкриває 

завдяки цьому глибинні шари ґрунту, 

особливо на глинистих  ґрунтах

-Добре вимерзає

-Медонос 

Недоліки:

- Велике споживання гумусу

-Потрібно багато води на проростання; 

- необхідна сівба, розподіл неможливий

-Чутливість до склеротонії



Льон Linum usitatissimum

Переваги:
- Невисокі ціни на насіннєвий 

матеріал

- Просте вирощування

- Швидке кущіння  

- Висока конкурентоспроможність

- Пригнічує бур’ян

- Дрібне та сильне проростання 

коренями

- Нечутливість до равликів

- вимерзає

Недоліки
- Чутливість до земляних блішок 

(культура уловлення для ріпаку) 

- Сильно здерев’янілі, волокнисті 

залишки



Нуг олійний Guizotia abyssinica 

Переваги:
-Спорідненість з соняшником – подібні 

переваги

-Добре проростання ґрунту коренями

-Вигідні ціни на насіннєвий матеріал

-Просте вирощування

-Добре пригнічення бур’янів

Недоліки:
-Чутливість до равликів

-Потрібна рання сівба (середина 

серпня)

-Велика чутливість до заморозків 



Олександрійська конюшина Trifolium 
alexandrinum

Переваги:
- Швидкий розвиток

- Високе зв’язування N

- Добре пригнічення бур’яну

- Стійкість до захворювань

- Залишає добру структуру ґрунту

- Медонос

- Вимерзає 

Недоліки:
- Для проростання необхідна 

достатня кількість води

- Чутливість до равликів



Кормовий горох Pisum sativum 

 Переваги:
- Просте вирощування

- Добра та глибока коренева 

система

- Середня кількість біомаси, проте 

сильне покриття біомасою

- Добре пригнічення бур’янів

- Висока фіксація азоту

- Щільне співвідношення C:N => 

швидке перетворення

 Недоліки:

- Високі ціни на насіннєвий матеріал 

та потрібна сівба

- Невисока самосумісність

- Залишки врожаю після зими світлі  

- погане прогрівання ґрунту 



Боби польові

Переваги:
-Висока фіксація азоту; віддавання азоту до 

партнерів по комбінації

-Щільне співвідношення C:N => швидке 

перетворення

-Клиновидний корень => добре проростання 

коренями

-Немає уражень Aphanomyces; у змішаному 

посіві можна вирощувати горох 

-вимерзає

Недоліки:
-Дуже дорогий насіннєвий матеріал

-Необхідна сівба (no till або консервуюча) 

-Для пригнічення бур’янів треба вирощувати 

разом з іншими культурами 

-Треба зважати на достатню перерву у 

вирощуванні через чутливість до захворювань і 

шкідників 



Віка Vicia sativea

Переваги:
-Стійкість до холоду

-Може зв’язувати азот

-Виробляє кореневі виділення => 

підсилює біологічну активність

-Інтенсивне проростання коренями

-коли розростається, сильно пригнічує 

бур’яни

Недоліки:
-Дорогий насіннєвий матеріал

-Повільний розвиток пагонів, тому 

потрібні партнери по висіванню, які 

витримують зиму

-Чутливість до равликів

-Не вимерзає



Ячмінь Avena Sativa

Переваги:
-Невисокі ціни на насіннєвий матеріал

-Проста сівба

-Великий обсяг біомаси

-Сильне проростання коренями 

поверхневого шару ґрунту

-Добра тримкість ґрунту

-Не чутливий до равликів

Недоліки:
-Висока потреба в воді,

-Залишає холодний, слизький ґрунт

-Чутливий до іржі та листових блішок 

(ураження іржею можна запобігти 

використанням Avena strigosa)

-Вірус жовтої карликовості

-Не надійне вимірзання 
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Критерії вибору культури

 Витрати на насіннєвий матеріал

 Рослина, що не є хазяїном для шкідників наступної культури 

(культур) = вимога через сівозміну

 Вплив на нематоди

 Добра схожість і покриття ґрунту; проростання ґрунту коренями

 Поглинання та зв’язування азоту

 Тривалість зростання, загроза формування сім’я (бур’яна для 

наступної культури)

 Формування біомаси = зв’язування вуглецю для виробництва 

гумусу

 Азот можна купити, а кисень – ні 

 Вплив на бур’ян

 Надійне вимірзання

 Вимоги до посівної техніки



Вибір типу проміжної культури з погляду фітосанітарії

Підходять Не підходять

Ріпак у 

сівозміні

Гречка, фацеціля, 

нуг олійний, перська/ 

олександрійська

конюшина, озима 

віка

Хрестоцвіті (гірчиця, види редьки, крес-

салат, сійний рижий, буряки, 

браунколь), (фомози, вилт і кила 

капустяна, шкідники ріпаку), горох, 

соняшник (склеротонія, вилт)

До кукурудзи Бобові, гречка, 

фацеіля, нуг олійний 

До буряку Редька олійна, 

гірчиці, нуг олійний, 

конюшина

Гречка, соняшник, трави, фацелія 

(конюшина, якщо червона гниль) 

До картоплі Редька олійна, 

люпіни, віка

Гірчиця, фацелія, боби польові, горох, 

льон, (залізна плямистість), соняшник 

До сої Фацелія, хрестоцвіті, 

нуг олійний

бобові

До злакових Майже всі Крім трав (вірусу)



Гірчиця та олійна редька, резистентні до нематод

Гірчиця та редька олійна

є також форми, резистентні до 

нематод;

вони знижують ураження 

нематодами буряку та картоплі 

на глибині проростання кореня;

тому вирощування редьки олійної 

через добре коріння

Буракові нематоди можна

скоротити тільки шляхом

висаджування редьки олійної, при 

чому під гірчицею шкідник

розмножується 

1. Виділення коренів
резистентної гірчиці або
редьки олійної приваблює
личинок з цист у ґрунті

4. Вони можуть запліднювати
лише небагатьох самиць і
створювати нові цисти після
цього. Популяція нематод
послідовно знижується

4. Личинки
проникають у
тканину коренів

3. Статеве розрізняння: через погану ситуацію
з умовами живлення для самиць розвиваються
майже лише самці нематод (до 99%, у
нерезистентних рослин співвідношення
складає 50% самиць і 50% самців)



Зростання коренів

Як глибоко проростає коріння проміжних культур

Не бобові Бобові

Глибина коренів, см

1. Пасовищні трави

2. Рожа культурна

3. Фацелія

4. Біла гірчиця

5. Ярий ріпак/буряки 

6. Зимовий ріпак

7. Гречка

8. Зелене жито

9. Соняшник

10. Редька олійна

11. Браунколь

12. Біла конюшина

13. Горох кормовий

14. Конюшина багряна

15. Конюшина перська

16. Конюшина олександр.

17. Бобові польові

18. Яра віка

19. Чина

20. Сераделла 

21. Конюшина 

кам’яна/ 

конюшина 

червона/ люпини

Головна маса коренів
Макс. глибина проростання



Формування біомаси над і під землею. З 
різним проростанням корінням

Ліворуч соняшник

Праворуч 

конюшина багряна



Формування біомаси над і під землею. З 
різним проростанням корінням

Льон

Боби польові



Вплив проміжних культур: структура ґрунту

 Дуже добре розпушування, насамперед, у разі бобових 

(праворуч)



Вплив проміжних культур: консервування азоту

Сходи гірчиці в залежності від залишкових 

обсягів азоту



Для зростання проміжної культури 
потрібен азот

Зростання гірчиці, ріпаку 

та фацелії з і без азотного 

добрива



Вплив проміжних культур: зв’язування N бобовими



Вплив проміжних культур: зв’язування N бобовими

Урожай сухої маси та обсяг зв’язаного N у наземних 
сходах 
Округ Тюбінген:

Змішаний посів Урожай, т СМ/га Зв’язаний N кг/га

2016 2017 2016 2017

Гірчиця / редька олійна 
(Віттера) 

3,6 6,7 47 107

Кукурудза про 3,6 6,5 76 143

Аква про 4 5,8 44 151

Горох / соняшник 5 5,7 80 160

Erbse/Sonnenblume 5,3 - 143 -

Олександр. конюш./фацелія 4,4 5,7 57 74

Боби польові/якре тритикале
/соняшник

3,6 14,5 90 435



Вплив проміжних культур: пригнічення бур’янів

Монопосів гірчиці, а також різні змішані посіви пригнічують 
бур’яни на 94 % (Brust, J., Weber, J., Gerhards, R., Uni 
Hohenheim )



Вирощування проміжних культур для контролю 
бур’янів

Кореневі бур’яни (осот, пирійник, щавель, берізка) 
o Відмова від проміжних культур, тому що вони не 

контролюють

Насіннєві бур’яни
o Сходи насіннєвих бур’янів разом з проміжною культурою; вони 

конкурують за світло, воду та поживні речовини

o Тому проміжну культуру потрібно висаджувати одразу ж після 

збирання врожаю основної культури, щоби бур’яни не мали 

переваг у розвитку

o Цілеспрямоване використання алелопатичних ефектів певних 

компонентів проміжних культур (дослідження цих ефектів лише 

на початку)

o Насадження мають бути знищені до початку формування 

насіння (мороз, механічно, хімічно)



Вирощування проміжних культур для контролю 
бур’янів

 Проміжні культури (надземні сходи та підземні частини) мають 

ефект пригнічення бур’янів завдяки поглинанню світла, 

конкуренції за воду, поживні речовини та площі 
 під час фази зростання (швидкий розвиток пагонів!) та

 у відмерлому стані (шар мульчі з відмерлого рослинного матеріалу може 

слугувати бар’єром для сходження бур’янів, а також ослаблює вплив 

навколишнього середовища, який стимулює проростання 

 Проміжні культури запобігають формування насіння наявних 

бур’янів 
 Проміжні культури можуть виділяти алелопатичні субстанції як під час зростання, 

так і у відмерлому стані, що може пригнічувати розвиток бур’янів (зелене жито, 

овес, ріпак, люцерна…)

 Бур’яни є дуже чутливими до конкуренції особливо під час 

сходження; 
 завдяки висівання проміжних культур одразу ж після врожаю, проміжні культури 

стартують разом з бур’янами



Критерії вибору типу: проміжна культура як бур’ян

 Насіння соняшників сходить у наступній культурі 

 Гречка цвіте / плодоносить рано і тому може стати 

серйозною про проблемою для наступної культури

Гречка в сої

Соняшники в сої



Вплив проміжних культур: Контроль бур’янів - лисохвіст

 Спроможність проростання сім’я лисохвоста (як і багатьох 

бур’янів з дрібним насінням) значно скорочується, якщо 

вони залишаються на поверхні ґрунту. Якщо відбувається 

навіть дуже неглибоке заглиблення в ґрунт, це може 

призвести до «консервування» до сівби наступної культури.

 Якщо вирощування проміжних культур покликано знизити 

тиск лисохвосту, їх потрібно висаджувати без (пряме 

комбайнування) або з якомога меншим втручанням до 

ґрунту (no till)!

 Лисохвіст, що сходить у проміжній культурі, ефективно 

пригнічується завдяки конкуренції за світло та 

алелопатичним ефектам. 



Вирощування проміжної культури для боротьби зі 
шкідниками

 Нематоди, що розмножуються в землі, 

личинки жуків 
o Вирощування ворожих для нематод рослин 

o Вирощування рослин-хазяїнів для нематод та їх своєчасне 

знищення

o Органічні добрива для підтримки спеціальних грибків, що 

«зжирають» нематоди 

Шкідники, що розмножуються не в ґрунті, 

мухи, жуки
o Покриття ґрунту сидератами для запобігання відкладанню яєць 

(муза озима)

o Вирощування рослин, на який відкладаються яйця та знищення 

цих «рослин-хазінів» 



Іспанські слимаки; гермафродит з високим ступенем 
розмноження



Пошкодження слимаками

Найбільше пошкодження 75-100%
 Ріпак, соняшник, горошок волохатий, нуг олійний, перська 

конюшина, овес піщаний, рижий сіваний, олександрійська 

конюшина 

 Середнє пошкодження 50 – 75 %
 Яра віка, пажитниця, чина, редька олійна,  гіркий люпин

 Невелике пошкодження < 50%
 Ярий овес, гречка, крес-салат, жовта гірчиця, боби польові, 

льон олійний



Підтримка антагоністів для боротьби зі шкідниками

Жужелиці значно скорочують 

ураження слимаками, але 

розмноження популяції 

передбачає майже повну 

відмову від інсектицидів 



Суміш проміжних культур, надземна 

частина (станом на поч. жовтня 2017 р.)



Склад змішаного посіву

 Вирощування багатьох культур у змішаному посіві 

призводить до компенсації ризиків
 2015 р. у сухих кліматичних умовах конюшини у змішаних посівах майже не було, 

проте домінувала фацелія 

 Компоненти мають доповнювати один одного за дією
 Не бобові зв’язують залишки азоту від попередників і від добрив, бобові 

приносять додатковий азот з повітря в систему 

 Комбінація глибинних і поверхневих коренів призводить до кращого 

проростання ґрунту корінням

 Технічка обробка (Змішування під час сівби)
 Якщо змішуються два компоненти, то розмір насіннєвого матеріалу має бути 

подібним (фацелія + олександрійська конюшина, горох + овес)

 Якщо розмір насіннєвого матеріалу буде значно відрізнятися, то суміш має 

містити 5-7 компонентів 

 Сумісність компонентів
 Спільна сівба польових бобових і редьки олійної призводить до пригнічення 

зростання польових бобових з боку олійної редьки



Компенсація ризиків = властивості поля визначають 
можливості розвитку окремих компонентів

Та сама суміш
Олександрійська 
конюшина + фаціелія у 
2013 на двох різних 
майданчиках

На слідах колес 
зростає горошок, а 
поряд домінує овес



Компенсація ризиків: у рік посухи 2015 р. добре зростала 
фацелія 

З п’яти компонентів суміші зросла тільки фацелія deren 

(Коріння покриває також поверхню ґрунту)



Коріння проміжних культур

Один вид Декілька
видів

Рослини однакового виду пускають коріння на однакову глибину в ґрунті. Різні види рослин, напроти, проростають
корінням на різну глибину та краще споживають наявну воду. Вчені це називають нишевою диференціацію



Ризосфера

 Корені оточені дуже особливою біологічною, хімічною та фізичною 

зоною.

 Тут рослина з’єднується з чисельними організмами з метою 

оптимального забезпечення рослин водою та поживними речовинами, а 

також ефективної протидії збудникам захворювань

 Гіфи грибків, наприклад, можуть проникнути прямо в корені рослин; 

вони відповідають за забезпечення рослин водою та поживними 

речовинами

 Рослини, у свою чергу, забезпечують грибки вуглеводами (цукром), які 

грибки не можуть синтезувати

 Під 1 га кукурудзи знаходяться 150 млн. км гіфів грибків (= відстань від 

Землі до Сонця!)



Ризосфера:
Тут рослина з’єднується з чисельними організмами 

забезпечення рослин протидії збудникам захворювань



Переваги вирощування посівних сумішей 

Колонізація та «розгалужена коренева система
ґрунту» завдяки грибкам мікориза

Зображується взаємодія кореневих систем трьох рослин з
системою гифів різних штамів грибків. Окремі штами грибків
представлені різними кольорами (білий, синій, червоний). 

Кожний штам грибків може взаємодіяти з багатьма кореневими
системами, а кожна коренева система – з багатьма штамами
грибків. Розвиток коренів і гіфів грибків відбувається в шарах
ґрунту, багатих на поживні речовини.



(Не) Сумісність різних компонентів

Ще немає достатніх 

відомостей про

несумісність окремих

культур.

Висівання бобів польових разом 
з редькою олійною призводить 
до відставання зростання редьки 
(Фото: Joachim Schneider, Hofgut 
Martinsberg, Rottenburg)



Вплив проміжної культури на наступну культуру 
Фото: Bahnmüller, Тюбінген

Немає проміжної 
культури

Горох/ овес у якості проміжної 
культури у минулому році



Вплив проміжної культури на наступну культуру 

Дослідне поле: вирощування озимої пшениці на блочному полі. Розділення 

блоків мульчою на момент проростання; внесення азотних добрив по всій 

площі



Висаджування проміжної культури

 Ціль - висаджування
 невисокі витратити у разі

 невисокої потреби у робочому часі 

 використання наявного часу вегетації

 wenig Arbeitszeitbedarf durchzuführen

 використання залишкової вологи ґрунту

Пряме комбайнування
 Для культур з дрібним насінням і у разі невеликого обсягу насіння / га

 Якщо додатково на полі залишається солома (покриває насіннєвих матеріал і 

консервує залишкову вологість)

No till
 Для всіх розмірів насіннєвого матеріалу та сумішей; необхідно проводити 

безпосередньо після збирання врожаю, тому що є залишкова волога для 

проростання проміжної культури



Пряме комбайнування (Інститут аграрної техніки, Університет 

Хоенхайм)
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Термінал управління Повітрогін Пневматична
сівалка



Пряме комбай-
нування
Інститут аграрної техніки
Університет Хоенхайм
Christian Gall 2009



Горизонтальний розподіл, олександрійська 

конюшина(trifolium alexandrinum L.) 15 кг га-1
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Результати

Горизонтальний розподіл, біла гірчиця (sinapis alba) 

робочий час 6 хв., 7 км г-1, 6 кг га-1
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Quelle: Ströbele
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Розбризкувальна решітка
(ліворуч)



Падалиця злакових

П
ад
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и
ц
я
зл
ак
о
в
и
х

(р
о
сл
и
н

/м
2
)

ПК-сівба + солома

ПК-сівба - солома

No till

Культиватор + 

ШРН

Дата

Обсяг падалиці злакових (рослин / м-2), виміряний 14.08.2009 р., 09.09.2009 р. і 22.09.2009 р. в
залежності від форми укорінення. Дослідне поле на навчально-дослідній ділянці Ховґут
Тахенхаузен Інституту економіки та екології Нюртніґен-Ґайслінген, 2009. ШРН = Шнековий
розкидувач насіння. Стовпчики = +\- стандартні відхилення. Для позначення значних
розбіжностій літер намє



Формування біомаси
С
М

(ц
/г
а-

1
)

ПК-сівба + солома ПК -сівба –солома No till Культиватор + ШРН

Надземна біомаса (СМ ц /га-1) в залежності від форми укорінення. Дослідне поле на навчально-дослідній ділянці Ховґут
Тахенхаузен Інституту економіки та екології Нюртніґен-Ґайслінген, 2009. ШРН = Шнековий розкидувач насіння. 

Стовпчики = +\- стандартні відхилення. 



Сівба прямим комбайнуванням –
сходження на полі



Сівба прямим комбайнуванням

Пряме комбайнування у порівнянні з традиційним 
висадженням, 2009

Пряме комбайнування, 2014



Сівба прямим комбайнуванням

Техніка
 Дуже добрий горизонтальний розподіл

 Просте та комфортабельне обслуговування через бортовий комп’юте

 Велика ємність для насіннєвого матеріалу

 Просте знімання та під’єднання рукавів розпушувача

 Добре пристосування до розміру основних машин

Вирощування 
 Можливо швидке укорінення проміжної культури

 У разі раннього висаджування – відмова від рослин довгого дня (гірчиця, 

крес-салат, тому що раннє цвітіння і тому коротка вегетація)

 У разі достатнього обсягу опадів і правильного вибору видів – кущисті, 

щільні насадження, які оптимально використовують наявний час 

вегетації

Економічна ефективність
 Непотрібно окремого робочого процесу

 Недорогий процес



Сівба проміжної культури у стерню 
злакових no till 



Проміжна культура,
no till



No till

 Одна смуга була висаджена у традиційний спосіб, інша - No 

till, Швальдорф (станом на 22.10.2012)

Віка/ фацелія
Аква про



No till у сухий рік 2015 р. 

No till 15.7.15, кормові бобові 
та соняшники 65 кг/га, станом 
на 15.10, майже без падалиці 
та лисохвіста



No till проміжної культури

 землеробні
 Для видів з високими цінами на насіннєвий матеріал

 Для видів з високою СМ, отже, з високою потребою в воді 

для проростання (польові боби, горох, віка…),

 Суха поверхня ґрунту

 якщо не потрібно закопувати сім’я бур’янів

економічні
 Високе застосування робочої сили

 Недорогий робочий процес



Невдалий врожай проміжної культури

Можливі причини:

Рештки гербіцидів

(після обробітку) ґрунт занадто сухий

занадто пізній  час сівби

У ґрунті замало органічної субстанції
 ( = невеликий буфер проти решток гербіцидів),

 = гірша структура

 = менша спроможність акумуляції води

 = менша активність біології ґрунту = довге перетворення соломи….)



Фактор впливу: Використання гербіциду у 
попереднику

Важливі 
гербіциди 
тривалої дії:

Peak

Artus, Ciral, 
Motivell 
Atlantis; 
Monitor

Ризик підвищується з тривалістю дії, частотністю використання, погодними 
умовами (тривалість холодних і сухих фаз), а також зі скороченням обробітку 
ґрунту (ефекти розжиження)



Фактор впливу: використання гербіциду в попереднику
Maucher; Тюбінген 2012: Вплив гербіцидів основної культури на проміжну

Через весь напрямок насаджень проміжної культури були 
використані різні гербіциди у попередній озимій пшениці

Broadway + зволожувач 0,25 + 1,1

Atlantis OD + Primus 1,5 + 0,075



Дефіцит води та нестача часу на вегетацію 
перешкоджають зростання проміжної 

культури
Польові боби не 
проростають через нестачу 
вологу 

Та ж сама суміш, але висіяна до 
дощу, а потім період посухи



Вдалі насадження проміжної культури – подальші дії?

Проміжна культура зросла добре

 Поверхня ґрунту закрита органічною 

субстанцією

Структура ґрунту добра, отже, непотрібне 

покращення технічними засобами



Припинення зростання проміжної культури

Використання 

(ножового) катку 

можливе тоді, 

якщо матеріал має 

стеблі та не сільно 

здерев’янів  



Поводження з проміжною культури – до озимих

Сівба прямо в насадження проміжної культури, обробленої 
катком 

Передумови: проміжна культура добре вимерзає, а 
насадження майже вільні від бур’янів



Поводження з проміжною культури – принципи

Збереження отриманої доброї структури 

ґрунту

Не зеленим до ґрунту (загнівання!)



Культиватор, початок грудня
без попереднього 
подрібнення



Поводження з проміжною культурою

Мульчована гірчиця, 28.11.15



Поводження з проміжною культурою

Використання ножового катку 23.11.15
Суміш горох/фацелія Суміш з домінуванням фацелії



Поводження з проміжною культурою

Використання ножового валка на різних 

насадженнях 
станом на 23.11.15



Поводження з проміжною культурою

Культиватор поч. груд. Після ножового катку 
станом на 19.12.2015



Поводження з проміжною культурою

Культиватор 28 11.15

Зміна стану до 8.3.16



Поводження з проміжною культурою

Використання пристрою для мульчування або ножового 
катка: на бл. 50 % площі ділянки пройшли транспортні 
засоби при неоптимальному стані ґрунту та ущільнили його! 



Поводження з проміжною культурою

Вимерзла суміш
проміжних культур
середина лютого  2015



Поводження з проміжною 
культурою

Закатана гірчиця; 
Фото: Bahnmüller, LRA Tü

Суміш гороху / фацелії без оброблення

Насадження залишаються 

без оброблення до весни



Поводження з проміжною культурою

Неглибоке використання дискової 
борони, кінець березня, за один 
робочий хід створюються умови 
для сівби наступної культури (тут 
кукурудза)



Поводження з проміжною культурою

Гірчиця залишається на поверхні ґрунту;
Стан після зими після обробітку;
Вимоги до посівної техніки можна підвищити 



Сівба кукурудзи у вимерзлі насадження проміжної культури



Висновки

Необхідно сформулювати найважливішу ціль 

вирощування проміжної культури;

 З цього випливають види проміжних культур, що вирощуються 

(якомога кращі знання про їх властивості та біологію), а також

 Використання техніки

 Як правило, краще обирати технології висадження з 

найменшими витратами коштів і часу 

 Пряме комбайнування та 

 no till 

 після вдалого вирощування проміжної культури структуру 

ґрунту покращити не можна

 Збереження структури шляхом відмови від заходів 

обробітку до висадження наступної культури
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