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Обробіток ґрунту

• відбувається

– через фізичний вплив 
(мороз, спека, 
набрякання, всихання)

– шляхом технічних заходів 
(інструменти, прилади)

– шляхом хімічних заходів 
(внесення вапна)

– шляхом біологічних 
заходів (коріння, дощові 
черв’яки, ґрунтові грибки, 
ґрунтові бактерії)

Глибоке проростання корінням 
щілини, що утворилася 
внаслідок всихання



Kahnt, G. 1986.
Цілі та заходи обробітку ґрунту

Цілі Заходи         

фізичні
(напр., 
мороз)

технічні 
(напр.,
плуг) 

хімічні 
(напр.,
вапно)

біологічні заходи

(напр., 
коріння)

(напр., 
дощ.
черв’яки

Перегортання Знищення 
(закопування) 
бур’янів, 

-- ХХ -- -- --

Очищення
посівного ложа 
для рядкової 
сівби

-- Х -- -- --

Підпушування Х ХХ Х ХХ Х

Перемішування -- Х -- -- Х

Розрівнювання -- ХХ -- -- --

Кришіння -- -- ХХ Х ХХХ

Роздроблювання ХХ ХХ -- -- --



Досягнути цілі обробітку ґрунту 
технічно-механічними заходами 

можна лише частково



Технічний обробіток ґрунту

• Визначення: Обробіток ґрунту – це робочі процеси механічного 
втручання в ґрунт з метою такого впливу на стан ґрунту, щоби він 
надавав сприятливі умови для зростання рослин і запобігав 
пошкодженню ґрунту.

• Крім того, необхідно також створити технологічні умови для 
виробництва рослинницької продукції (напр., доступність для техніки, 
нарізання гребнів).

• Обробіток ґрунту містить такі складові:
– обробіток орного шару ґрунту, 
– підготовка посівного ложа, 
– висаджування,
– обробка стерні

• Витрати на обробіток ґрунту є високими (енергоносії, техніка, робочий 
час)

• Стає причиною додаткових витрат через погіршення родючості ґрунту 
внаслідок скорочення вмісту гумусу, ущільнення ґрунту на 
поверхневих і нижніх шарах, втрачання ґрунту через ерозію….



Ціль обробітку ґрунту, як і всіх інших 
землеробських заходів, - це родючий ґрунт

Родючий ґрунт має
• високий вміст гумусу, 
• високу стабільність агрегатів ґрунту,
• добре проростання коріннями,
• високий рівень дірчастості (вміст повітря, води),
• високу спроможність утримування води,
• високу спроможність інфільтрації води (у прямій залежності від 

структури ґрунту та кількості дощових черв’яків (їх ходів)),
• високу тримкість,
• добре забезпечення поживними речовинами,
• високу біологічну активність,
• високу врожайність,
• легше піддається обробітку/ висаджуванню.



Урожай силосної кукурудзи в залежності від вмісту гумусу та 
внесення мінеральних азотних добрив (Leithold, 1984)

без внесення азоту
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Піщаний суглинок (8% глини, 47% пісок)



Вміст гумусу в ґрунті

• Вміст поживних речовин в органічній субстанції має 
значення, передусім, для зростання рослин на ґрунтах з 
низьким рівнем внесення добрив = джерело повільного 
надання поживних речовин

• У ґрунтах з низьким вмістом глини поглинає поживні 
речовини

• Сприяє формуванню та стабільності структурі агрегатів 
ґрунту та покращує цим вміст води та повітря в ґрунті

• Є основою для життя гетеротрофних ґрунтових 
організмів = тісна залежність між вмістом органічної 
субстанції та потужністю ґрунтових організмів

• Високий вміст органічної субстанції сприяє зростанню 
сапрофитних організмів і придушує цим паразитичні 
організми



Високий вміст гумусу = 
висока родючість ґрунту

• Вміст гумусу в ґрунті залежить від таких факторів:
– клімат: чим холодніший або тепліший клімат і чим сухішими або 

вологішими є кліматичні умови, тим повільніше відбувається 
скорочення органічної субстанції;

– вихідний матеріал ґрунту: глиняні ґрунти мають вищий вміст гумусу, 
ніж піщані;

– тип користування ґрунтами: пасовище > ліс > рілля;
– обробіток ґрунту: чим частішим та інтенсивнішим є обробіток ґрунту 

(аерування), тим сильніше скорочення органічної субстанції,
– внесення залишків урожаю (картопля, буряк > 10 ц/га, злакові 12-17 

ц/га, а люцерна 25-60 ц/га залишків коріння), органічних добрив, 
вкл. сівозміни.

• Через високу частку коріння та багаторічний щадний режим 
вирощування кормових бобових є дійовим засобом для 
збереження вмісту С на певному рівні та для підвищення 
родючості ґрунтів.



Дія гумусу: площа, яка довгі роки оброблялась у 
єдиний спосіб; на темних стрічках декілька років 

тому вирощувалася конюшина



Дія гумусу: рядок злакових, що був 
посіваний на трав’яну доріжку



Зростання рослин на колишній трав’яній 
доріжці та на сусідньому ріллі



Вплив гумусу на зростання рослин

Колишня доріжка Довгорічне рілля



Вплив гумусу на структуру ґрунту: 
Ґрунт на колишній ділянці дороги у порівнянні з 

сусіднім довгорічним ріллям



Однакове місце розташування – різний 
стан ґрунту



Вуглець і зростання
рослин 



Збереження та створення гумусу: солома – це цінні органічні 
добрива. Якщо солома не використовується для тваринництва, 

її потрібно подрібнювати на полі
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Формування гумусу

• потребує
– вуглецю,
– азоту,
– часу! В залежності від вихідного стану та місця 

розташування – від 7 до 70 років 

• Не продавати залишків після врожаю! (солома)
• Використовувати джерела С, а також подрібнені 

зелені залишки
• Додаткове введення азоту

– підвищене внесення мінеральних азотних добрив і / 
або

– вирощування бобових (кормових, зернових).



Гумус за сучасними уявленнями

За сучасними поглядами, гумус складається не з довгих ланцюжків гумінових речовин (рис. А), а з досить коротких ланцюжків хімічних субстанцій різного 
типу (рис. В), які з катіонами (червоні) та частками глини створюють агрегати: полісахариди (чорні), поліпептиди (сині), аліфатичні групи (напр., жири) 
(зелені), ароматичні лігнінові фрагменти (коричневі) (Джерело: Simsrow et. Al., 2002).



Агрегат ґрунту

Модель структури мінеральних блоків

Модель розташування мінеральних блоків глини 

глини органічної субстанції і кварцу

у грудці ґрунту.



Джерело: Sekera, 1951

Агрегат 1. Структура Агрегат 2. Структура

пісок

глина-гумус

Колонії організмів

Загальна модель структури грудки ґрунту



пісок

Глина-гумус

Колонії організмів

Пустота в ґрунті

Грудка землі с живими організмами 



Модель агрегату ґрунту

Органічна субстанція (залишки)

Відкриті пори (дірки)

Бактерія

Кварц

Вода в 
отворах пор

Грибкова гифаГумінові речовини
Слизь бактерій

Повітряний пухир у
закритій порі

Мінеральна 
глина



Висока стабільність агрегату ґрунту

• забезпечує добрий вміст повітря та води,

• покращує здатність ґрунту акумулювати 
воду,

• робить ґрунт стійким до замулювання,

• робить ґрунт стійким до ерозії, 

• підвищує тривкість ґрунту.



Висока стабільність агрегату ґрунту вимагає:

• достатнього забезпечення ґрунту гумусом,

• високої біологічної активності ґрунту,

• передумова для цього: достатнє 
забезпечення біологічних елементів ґрунту 
енергією = вуглецем = залишками врожаю 
(не продавати та не спалювати солому!) та 
азотом (напр., за рахунок сівозмін),

• достатнє забезпечення ґрунту кальцієм



Ґрунти з різною схильністю до 
замулювання



Вплив обробітку ґрунту на стабільність агрегатів

Стабільність агрегатів для різних варіантів обробітку ґрунту на площах, близьких до 
коренів, і площах без коренів 

площі, близькі до коренів
площі без коренів
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Стабільність агрегатів ґрунту після багаторічної 
нульового обробітку, у разі мульчового обробітку

Навіть за умов високого рівня опадів ґрунт залишається стабільним і швидко 
поглинає воду; у разі більш інтенсивного обробітку ґрунту органічна субстанція 
скорочується, стабільність агрегату знижується, а ґрунт розчиняється швидше



Ступень проростання коренями =>
поглинання поживних речовин і води в 

залежності від структури ґрунту

• У разі поганої 
структури ґрунту 
корені рослини 
отримують лише 
невелику площу 
поверхні ґрунту у 
порівнянні з ґрунтом з 
доброю структурою



Солом’яний мат не пропускає корені та 
рух води

Солома кукурудзи, що була заорана у 
вологому вигляді та не перегнила,
влітку наступного року: сигнал тривоги 
про погану структуру ґрунту



Наслідки ущільнення ґрунту

Проростання коренів:
ліворуч – слабке ущільнення ґрунту
Праворуч – сильне ущільнення 
ґрунту



• Кукурудза в регіоні 
Альб 2018

• Ідентичний вихідний 
стан ґрунту

• Однаковий час сівби 
(плюс/мінус 2 дні)

• Ґрунт ліворуч чітко 
виявляє гіршу 
структуру =>
пошкоджено 
проростання коренів і, 
відповідно, 
поглинання поживних 
речовин

• Ущільнення на слідах 
колеса перешкоджає 
розвитку кукурудзи



Поверхневе плужне орання (оnland) 
широкими шинами => без ушкодження ґрунту

Орання вимагає великої тягової сили, тому встановлюються розміри та 
параметри трактору
Якщо колесо трактору проходить по борозні, то на цьому місці ґрунт ущільняється 
більше (вага та зсув).
Чим вологіший ґрунт, тим більше він піддається ущільненню (деформації), тим 
більш вираженою стає плужна підошва через «пресування» ґрунту.  

У борозні та біля неї



Передчасне дозрівання пшениці
на місцях ущільнення ґрунту, спричинених 

колесами під час висаджування (нестача води) 
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Здатність ґрунту акумулювати дощову 
воду

Поверхня рілля у Цолікофені, Швейцарія, 21 червня 2007 р. 



Ходи дощових черв’яків можуть швидко 
акумулювати великі обсяги дощової води в ґрунті

• Ходи дощових черв’яків 
є дуже довготривалими, 
навіть коли черв’яки 
покидають їх, ходи 
залишаються 
стабільними ще 
декілька років

• Для швидкого 
поглинання опадів у 
ґрунті (до 1 м глибини)

• Для проходження 
нижніх шарів ґрунтуПрокладені ходи дощових черв’яків у нижньому 

шарі ґрунту (на глибині пр. 50 см). Зверніть увагу 
на темні ділянки та корені картоплі.



Здатність ґрунту акумулювати воду

• Підвищується зі зростанням проростання коренями (у 
глибині – горизонт, що не обробляється та має добрі 
спроможності акумулювання).

• Підвищується зі зростанням частки пор середніх 
розмірів, вона є великою у пилуватих ґрунтах. 
Спроможність акумуляції води (0-100 см) складає
– чорноземи та лісові ґрунти: 170-220 мм, 
– піщані ґрунти: 50 – 120 мм,
– глинисті ґрунти: 50 – 150 мм

• Підвищується зі зростанням гумусу в ґрунті:
– органічна субстанція має вирішальне значення для агрегації 

частинок ґрунту та, відповідно, для обсягу пор,
– органічна субстанція здатна утримувати обсяг води, що в 3-5 

рази перевищує її власну вагу



Тримкість ораного ґрунту в порівнянні з 
необробленим ґрунтом



Вплив обробітку ґрунту

• бажані ефекти:
– створення «чистого столу» як передумови для рядкової сівби,
– вирівнювання поверхні (передумова для виробництва, напр., сої),
– боротьба з бур’янами та шкідниками,
– мінералізація азоту з запасів ґрунту,
– оптимізація температури, вмісту води та повітря в ґрунті;

• Небажані ефекти:
– оголення ґрунту (підвищується чутливість до ерозії),
– обробіток ґрунту споживає воду,
– скорочення органічної субстанції ґрунту (підвищується замулювання, 

знижується родючість ґрунту),
– створення ущільнень (плужні підошви, підошви обробітку),
– пошкодження біології ґрунту, особливо пошкодження дощових черв’яків,
– підняття на поверхню каменів, глини, піску…



Посівна техніка та стан ґрунту



Тільки рівні площі здатні давати врожай



Боротьба з бур’янами шляхом обробітку 
ґрунту

• Наявні живі рослини руйнуються приладами 
обробітку ґрунту. 

• Бур’яни, що проросли та зійшли, можна 
видалити механічними засобами.

• Успішна боротьба з довгорічними бур’янами: 
корені та коренища багаторічних бур’янів 
примушуються до нових сходів, що послаблює 
рослину, тому що не наповнюються 
накопичувальні ограни (осот, пирійник, 
щавель…). 



Багаторічні бур’яни можна видалити 
механічними засобами

Схематичне зображення найважливіших груп багаторічних бур’янів: а) види з коренями-
мочками, b) види зі стрижневим коренем, с) види з поверхневими коренями, d) види з 
поверхневими кореневими пагонами, е) види з підземними кореневими пагонами, f) види з 
бульбами та цибулинами



Захворювання та шкідники
Захворювання та шкідників, які розмножуються у поверхневих 
шарах ґрунту або живуть на рештках стерні на мульчі,

• завдяки обробітку ґрунту можна скоротити або посприяти їх розвитку:
– Піренофроз (жовта плямистість, Drechsleria tritici-repentis) виживає на залишках стерні –

підвищений ризик для зараження наступної культури сівозміни (якщо плодове тіло 
грибка не буде знезаражене ґрунтовими тваринами).

– Фузаріоз на злакових і кукурудзі виживає на залишках врожаю. Але якщо є достатня 
кількість дощових черв’яків, вони знищують колонії грибків та роблять гігієнічними 
залишки врожаю.

– Кукурудзяний (стебловий) метелик (Ostrinia nubilalis) виживає на рештках стерні, проте 
після глибокого заорювання у них залишаються лише незначні шанси на виживання. У 
якості альтернативи можна мульчувати або знищувати стерню кукурудзи.

– Миші, плуг знищує місця проживання та вивід молодняка. Альтернативним заходом є 
встановлення штанг для сидіння хижих птах.

– Колемболи (ногохвістки, Onychiurus armatus) можуть з’являтися як шкідники цукрового 
буряку. Через те що залишки сівозміни до цукрового буряку знаходяться в поверхневих 
шарах ґрунту, консервативний обробіток ґрунту завдає буряку менше шкоди, ніж орання 
плугом.

– Трав’яні воші (тля) менше з’являються на мульчі, ніж на «чистому столі».
– Такі корисні комах, як павуки, туруни (жужелиці) розмножуються більше за умови 

скороченого обробітку ґрунту та знижують популяції таких шкідників, як трав’яні воші, 
равлики…



Мінералізований на початку вегетації азот у 
залежності від обробітку ґрунту

Постанова про 
зап. зони
належне 
користування

Обробіток ґрунту

N
O

3-
N

кг
/г

а

КТ 42 КТ 44 КТ 46 КТ 50 КТ 2 КТ 5 Добр.Врож. Врож.

Крива NO3-N з висіванням озимої пшениці після озимого ріпаку шляхом мульчового або нульового висівання замість вимог Належного 
користування (тут мінімум потрійне оброблення стерні або поверхневий обробіток ґрунту)  



Агрегат ґрунту з порами, що проводять 
повітря та воду

• бл. 50% обсягу ґрунту 
складається з «твердих 
речовин»,

• з них бл. 1-5% - це 
органічна субстанція,

• бл. 25% з води і 25% з 
повітря,

• співвідношення повітря 
та води є змінним, проте 
в сумі залишається 
однаковим

Пори, що проводять 
повітря / (великі пори)

Мінеральне 
зерно

Глиняна 
субстанція + 
адсорбційна 
вода 

Капілярна вода (у 
розпорядженні у 
рослин)

Розподіл твердої субстанції, повітря, абсорбційної та капілярної 
води у лісовому суглинку на рівні полів   



Чутливість ґрунту до ерозії

Удар дощової краплі по поверхні землі



Böden mit unterschiedlicher 
VerschlämmungsneigungДощові краплі розбивають 

частинки ґрунту:
- маленькі частинки ґрунту 

потрапляють в землю та
- закупорюють  великі пори таким 

чином,
- що ґрунт більш не може 

поглинати воду,
- вода тоді стікає поверхнею та 
- переносе з собою ґрунт



Порушення живлення (нестача фосфату) кукурудзи внаслідок 
замулювання поверхні та відповідного пошкодження 

газообміну











Запобігання ерозії/ її скорочення

• Шляхом, за можливості, постійного покриття 
ґрунту насадженнями, залишками врожаю 
та/або сівозмінами

• Шляхом високої стабільності агрегатів ґрунту

– частки ґрунту залишаються неушкодженими

– ґрунт може поглинати опади

• Шляхом високої біологічної активності ґрунту, 
особливо завдяки ходам дощових черв’яків, 
що діють як дренажні труби



Обробіток ґрунту споживає воду 
Весна 2014, висадження цукрового бур’яку



Обробіток ґрунту споживає воду

Насадження кукурудзи на одному полі
Ліворуч: мульчова сівба, через нестачу 
води качани не сформувалися
Праворуч: нульовий обробіток



Скорочення гумусу внаслідок обробітку ґрунту 
плугом під час польових дослідів сівозмін у 

Зеегаузені біля Лейпцігу, Kahnt, G. nach RAUHE
Гу

м
ус

, т
/г

а

Гумус на початку дослідів
1 без органічних добрив, без 
конюшини

2 солома, без конюшини

3 без органічних добрив, 20% 
конюшини

4 стійловий гній, без 
конюшини

5 стійловий гній, 20% 
конюшини

6 стійловий гній, 40% 
конюшини



Підняття на поверхню каменів (глини, 
нижнього ґрунту)

На горі: на передньому плані каміння на 
поверхні на початку дослідів; праворуч: після 
двох років нульового обробітку більшість 
каменів зникло в ґрунті



Заходи, які замінюють бажані ефекти 
обробітку ґрунту

• Створення умов для сівби => посівна техніка, яка правильно 
поводиться з рештками врожаю на поверхні ґрунту (напр., 
дисковий леміш)

• Заміна обробітку ґрунту для введення проміжних культур 
використанням ножового катку 

• Заміна обробітку ґрунту як заходу контролю бур’яну => хімічні 
засоби боротьби з бур’янами

• Заміна обробітку ґрунту як заходу боротьби зі шкідниками =>
мульчування залишків урожаю (напр., стеблові метелики)

• Заміна обробітку ґрунту як заходу мінералізації азоту із запасів 
ґрунту => введення азоту, напр., шляхом вирощування бобових

• Заміна обробітку ґрунту як заходу для оптимізації вмісту води та 
повітря: солома не вивозиться з поля => більше органічних 
речовин => більше мікробіологічної активності => краща 
структура ґрунту => вища здатність накопичення води і більше 
великих пор => кращий вміст повітря



Нульовий обробіток (no till) при проміжній культурі 
(гірчиця) на соломі жита, закочування гірчиці та 
нульовий обробіток при сівбі озимої пшениці на 

гірчицю



Товсті солом’яні мати перешкоджають 
успішній сівбі



Використання ножового катку для обробітку 
проміжних культур перед наступною сівбою



Кукурудзяна стерня, 
оброблення ножовим 
каток



Введення N шляхом висадження 
бобових у проміжній культурі



Запобігання небажаним ефектам 
обробітку ґрунту

• Чутливість до ерозії оголеного ґрунту => ґрунт повинен бути 
завжди покритим насадженнями або мульчою

• Зниження родючості ґрунту через скорочення органічної 
субстанції => відбувається в залежності від температури та 
вологості => обробіток ґрунту як захід, що регулюється:

• + жодного (мінімальний) обробітку ґрунту влітку (активна пора року)

• + поверхневий обробіток

• + 2 роки конюшини = відпочинок ґрунту = збагачення N і C

• Обробіток ґрунту не у вологому стані (часто неможливо 
реалізувати через задані строки (кінець листопаду, середина 
січня))

• Пошкодження біології ґрунту та дощових черв’яків => 
обмеження обробітку або повна відмова від нього 

• Вихід на поверхню глини, каміння… => відмова від обробітку



Вплив різних добрив на властивості родючого 
ґрунту

Порівняння впливу різних типів добрив

Твердий    Рідкий     Солома      Конюшина,    Ріпак, Бобові Мінеральні добрива
гній             гній люцерна        зелені     польові     N      P       K       Ca

добрива  

«Хімічний» 
ефект

«Фізичний» 
ефект

«Біологічний» 
ефект

Заміна N
Заміна P, K, Ca

Грудкування рілля
Обробіток нижн. шарів ґрунту
Підвищення акумулювання води
Підвищення інфільтрації
Скорочення ерозії 

Боротьба з нематодами буряку
Боротьба з фузаріозом
Знищення насіння бур’янів



Прилади обробітку ґрунту та їх вплив

Вплив різних приладів обробітку ґрунту (Estler und Knittel, 1996 р.)
х = добрі показники з урахуванням цілі обробітку
(х) = прилад лише частково виконує цілі обробітку

Дисковий плуг

Відвальний плуг

Обертовий плуг

Лопаткова фреза

Підґрунтовий 
розпушувач

Культиватор оранки

Культиватор стерні

Передпосівний 
культиватор
Зубова борона

Вальцьова борона

Дискова борона

Лопатково-
роликова борона
Борона з валом 
відбору потужності
Ґрунтоущільнювач

Ґрунтова фреза

Валок

Трактор

розпушування Пере-
горт.

Змішу-
вання

Подріб-
нення

Розрів-
нювання

Ущіль-
нювання Знищення бур’янів



Технологія

Обробіток 
ґрунту плугом

Обробіток без 
плугу 
(консерву-
вання)

No till

Обробіток орних шарів 
ґрунту

Обробіток посівного 
ложа

Сівба
Робочі 
процеси

Роздільно

Комбіновано, разом 
підготовка посівного 
ложа та сівба

Комбінація всіх 
робочих процесів

Роздільно

Комбіновано, разом 
підготовка посівного 
ложа та сівба

Комбінація всіх 
робочих процесів

Без обробітку орних 
шарів, разом підготовка 
посівного ложа та сівба

Сівба без обробітку 
ґрунту 

або

або

або

або

Ґрунтова 
фреза або 
оборотна 
борона



Обробіток ґрунту плугом

• Обробіток ґрунту, насамперед, перегортаючий обробіток плугом
– залишає вільну від залишків поверхню рілля, що є умовою для 

безперебійного функціонування традиційної посівної техніки,
– знищує первісну структуру ґрунту,
– створює штучний поверхневий горизонт ґрунту,
– вентилює ґрунт,
– і, відповідно, прискорює скорочення органічної субстанції,
– підвищує ризик ерозії,
– знищує багаторічні бур’яни (насамперед, осот),
– глибоко закопує насіння бур’янів та шкідники, напр., стеблових метеликів,
– за несприятливих умов створює плужну підошву (замазаний прошарок 

між обробленим поверхневим і орним шаром ґрунту),
– підвищує чутливість ґрунту до ущільнення,
– призводить до несприятливого закриття ґрунту,
– призводить до зниження тримкості



Системи обробітку ґрунту
• Перегортаючий = традиційний обробіток ґрунту, що характеризується

– використанням різних приладів один за одним, 
– сильним розпушуванням ґрунту,
– необхідністю зворотного прикочування для створення необхідного замикання ґрунту.

• Обробіток ґрунту без перегортання = мульчове висівання =  консервуючий
обробіток ґрунту
– обробіток ґрунту скорочується за типом, глибиною та частотністю (ґрунт має залишатися 

тримким і, відповідно, менш чутливим до ущільнення),
– залишки врожаю залишаються на поверхні ґрунту та захищають ґрунт від замулювання, 

ерозії, спеки та ультрафіолетового випромінювання,
– завдяки цьому консервується ґрунт (його структура завдяки зберіганню органічної 

субстанції) та, з іншого боку,
– вода в ґрунті.

• Стрічковий обробіток (Strip-Till) – це спеціальна форма консервуючого
обробітку ґрунту для рядкових культур, при якому обробляється лише одна 
смуга на рівні висівання 

• Нульовий обробіток (no till):
– повна відмова від обробітку ґрунту та розпушування, 
– втручання обмежується глибиною висівання (диски, зубці, хрестоподібні шліци)



Обробіток ґрунту, розподіл залишків 
урожаю та закриття насіння

вологий
сухий

плуг
нульовий 
обробітокбезз

консервуванням

розпушуванням



Обробіток орних шарів ґрунту

• Це не тільки розпушування, змішування та часто 
перегортання поверхневих шарів ґрунту; традиційними 
приладами для обробітку орних шарів ґрунту є плуг, 
культиватор (важкий культиватор) або фреза. 

• Обробіток на глибині грубки 15-35 см, з підвищенням 
глибини обробітку підвищується споживання пального.

• Обробіток орних шарів ґрунту – це найдорожчий 
окремий захід у землеробстві, він визначає необхідну 
потужність тяглової машини та вимагає найбільші 
трудовитрати на одиницю обробітку.

• Змінні витрати на 1 га оранки: 50,0 євро; 1 га культивації, 
1 робочий крок = 25 євро; потреба у людино-часі – 1,42 
г/га оранки, один робочий крок = 0,78 г/ га важкого 
культиватору.



Принципи обробітку ґрунту

• Обробіток ґрунту слід проводити лише на 
сухих шарах ґрунту. У разі обробітку 
вологого ґрунту виникають

- шари змазування, які переривають   
обмін води в ґрунті,

- шкідливе ущільнення ґрунту, яке 
погіршує спроможність ґрунту 
утримувати воду та повітря



Транспортування води та проростання ґрунту 
коренями

Традиційний обробіток                             Чистий нульовий обробіток
Баланс води в ґрунті

Ґрунт є стійкішим до дощу та посухи

Екосистема

Природній цикл поживних речовин 
функціонує ефективніше, що має 
добрий вплив на ґрунт



Ущільнення ґрунт внаслідок обробітку у 
вологому стані



Формування буряку на ущільненому ґрунті

Корені рослини чутливо 
реагують на несприятливу 
структуру ґрунту. Лише 
тільки різка зміна 
структури ґрунту 
призводить до скорочення 
або розгалуження 
кореневих систем.

Фото: Баварська служба 
сільського господарства



Зміна форми коренів ріпаку в залежності від 
щільності ґрунту

…типовий стрижневий 
корінь 

…до розгалуженого, кущистого кореня і…
…до кореня, що 
стелиться по поверхні



Підготовка посівного ложа

• Після обробітку орних шарів  ґрунт обробляється 
рівномірно та однаковій глибині:
– наявні грудки подрібнюються, 
– поверхня ґрунту розрівнюється, 
– оборотне закріплення ґрунту під горизонтом закладання 

насіння для отримання достатнього закриття ґрунту.

• Використовуються пасивні (що тягнуться) або активні 
(що обертаються або коливаються) інструменти 
(борони, культиватори…)

• Посівне ложе необхідно створювати за допомогою 
якомога меншої кількості робочих кроків = якомога 
меншими слідами від коліс (ущільнення) і, відповідно, з 
якомога меншими витратами робочого часу



Висаджування

• Змінні витрати (без роботи) та потреба у робочому часі 
для різних технологій висаджування :

€/га люд.-год./га
__________________________

– ротаційна борона (3 м)     26,17 € 1,01
– сівалка (3 м) 12,68 €                     0,82
– точне висівання 21,00 € 0,8 – 1,14

• кукурудза/буряк (з добривом)      

• Посівне ложе та висівання 38,85 – 47,17 € 1,83 - 2,25
• Комбінація ротаційної борони 37,22 € 1,04  

і сівалки 3 м мех.

• Машина прямого висівання 3 м 26,82 € 0,71



Пряме висівання озимої пшениці у проміжну 
культуру (олександрійська конюшина)



Пряме висівання озимої пшениці у проміжну 
культуру, що стоїть

Сівба без попереднього 
розкочування/ мульчування тощо

Насадження озимого 
жита: відмерлий матеріал 
проміжної культури 
покриває ґрунт між 
рядками



Обробка стерні

• Цілі обробки стерні:
– Запобігання непродуктивному випарюванню води (чи необхідно 

порушення капілярів?)

– Створення передумов для швидкого перегнивання соломи 
(рівномірний розподіл соломи!!!)

– Створення умов для сходження падалиці та для насіння бур’янів (чи 
покращує поверхнева сівба сходження?)

– Запобігання створенню зелених містків (вирощування інших видів у 
вигляді проміжної культури)

– Боротьба з наявними бур’янами (поверхневе та пласке оброблення є 
дуже дієвим проти пирію)

– Контроль шкідників (миші, равлики)

– Розпушування ущільнень (глибоке розпушування руйнує всі ходи 
дощових черв’яків – контрпродуктивно)

– Внесення добрив у ґрунт (потрібно?)

– Підготувати посівне ложе для проміжної культури



Обробка стерні
проводиться 
безпосередньо після 
збору урожаю 
злакових



Короткодискова
борона Рубін і 
культиватор Торіт
фірми Лемкен



Обробка стерні та вміст води
Пекрун

вода

Час (дні)
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Які ефекти має 
подрібнена солома 
у порівнянні з 
обробкою стерні?

Вплив солом’яної 
мульчі на загальне 
пароутворення 
вологого ґрунту. Для 
порівняння наводиться 
випаровування з 
поверхні водойми 
(Bond und Wills, 1969=



Вміст води в ґрунті в залежності від 
обробки стерні

без обробки

дискова борона 
1х

дискова борона 
2х

культиватор 1х

культиватор 2х

Гравіметричний вміст води в ґрунті (%)



Обробіток ґрунту витрачає воду

м
м

/ 
д

ен
ь

Зміна вмісту води на 
глибині 0-67 см з 05.08 до 02.09.2002 р.

з соломоюбез соломи

без 
обробітку

ґрунтова 
фреза



Обробка стерні та вміст води
Пекрун

Проміжні висновки 2007 р.

 на необробленій, покритій соломою стерні у порівнянні з 
обробленою стернею спостерігається:
 менші втрати води через випаровування
 вищий вміст води на 0-30 см

 Обробка стерні призвела до додаткових втрат води
 У разі обробки стерні ефекти скорочення випаровування є 
меншими, ніж у разі покриття солом’яною мульчою



Сприяння компостуванню соломи

• Бактеріальне компостування соломи
– необхідне рівномірне перемішування в ґрунті;
– потребує додаткового введення азоту для створення 

бактеріальної біомаси

• Переробка соломи дощовими черв’яками
– Солома має залишатися на поверхні
– Солома збирається у купочки
– Дощові черв'яки об’їдають грибкові нанесення (напр., 

фузаріум) на соломі (гігієна) 
– Додаткового азоту не потрібно
– Для швидкого компостування необхідна достатня кількість 

дощових черв’яків
– Розмноження дощових черв’яків відбувається повільно!



Підтримка бактеріального компостування 
соломи

• через наявний обсяг соломи (6-8 т/га) 
необхідно перемішувати солому мінімум на 
глибині бл. 15 см

• Перемішування соломи достатньої якості 
можна досягти лише у тому випадку, якщо 
солома буде подрібнена та рівномірно 
розподілена по площі



Компостування соломи за допомогою 
дощових черв’яків

• Дощові черв’яки:
– створюють структуру поверхні ґрунту та запобігають 

швидкому стіканню води по поверхні,

– завдяки системі ходів покращують швидку інфільтрацію 
води на орні шари ґрунту

– у вигляді гною дощових черв’яків створюють одну зі 
стабільніших структур, які можуть створити тварини (він 
складається з комбінації залишків рослин, мінеральних 
часток і слизі)

– завдяки своїм переміщенням переносять бл. 0,5-1,5 см 
ґрунту з орних шарів на поверхню ґрунту,

– здійснюють біологічний обробіток ґрунту!



Regenwurmarbeit



Підтримка компостування соломи дощовим 
черв’яком

Lumbricus terrestris – це найпоширеніший глибинний дощовий черв’як у Центральній Європі. Дорослі тварини цього виду сягають, як правило, 
довжини 15-25 см. 

Кількість ходів (на м2)

40 см

70 см

100 см

К
іл

ьк
іс

ть
 х

од
ів

 (
н

а 
м

2 )

плуг                    мульча               no till трава

з фарбою
без фарби

Ходи діаметром  ≥ 5 мм у ріллі Баден-Вюртембергу на 
глибині 40, 70 і 100 см. Середні показники з понад 20 
різних майданчиків. На 5 з 20 майданчиків ходи 
глибинних дощових черв’яків не були виявлені.

Вплив господарювання на майданчику Доссенхайм на 
кількість зафарбованих і незафарбованих великих ходів 
дощових черв’яків (діаметр ≥ 7 мм) у нижніх шарах ґрунту 
(глибина 70 см).



Ходи дощових черв’яків
на глибині профілю 1 м

• У ґрунтах, де є багато 
життєвих організмів та які не 
були пошкоджені 
механічним обробітком, 
можна знайти до 
– 120 тварин/м² та 450 ходів 

черв’яків/м²

• Дощові черв’яки створюють 
систему ходів (на м2) з

• макс. протяжністю 450 м, 
• об’ємом 4,5 л,
• поверхнею внутрішніх стінок 

ходів до 5 м ²



Дощові черв’яки 
та компост 
соломи

• Ходи дощових 
черв’яків 
зустрічаються лише у 
незначній частині 
ґрунту (1:10 до 1:25).

• На необроблених 
ґрунтах вдвічі більше, 
ніж на оброблених.

• Через глибинне 
розпушування «старі 
ходи» руйнуються, їх 
відновлення 
потребує багато часу

Ходи глибинних дощових черв’яків нижче горизонту обробітку на глибині 70 м, 
майданчик Доссенхайм. Фрагменти розміром 60х40 см. Згори зображений варіант з 
плугом, знизу – варіант нульового обробітку. На земельній ділянці, що оброблялась 
плугом, виявляється лише приблизно половина ходів у порівнянні з нульовим 
обробітком. Частка старих, повністю заповнених ходів у разі обробітку плугом є вищою. 



Компостування соломи дощовими 
черв’яками

Чи можна замінити дію дощових черв’яків обробітком ґрунту?

Переробка соломи
велика органічна субстанція (напр., листки)
дрібний матеріал (напр., дрібні залишки листків)

Перемішування органічної субстанції з мінеральним ґрунтом
грубе перемішування (напр., вмішування листків)
дрібне перемішування ( формування комплексів глина-
гумус)

Розпушування ґрунту

Структура грудок і ходів у поверхневих шарах 

Прокладання стабільних глибоких ходів

+/- замінюється комбінацією 
обробітку ґрунту та діяльністю 
інших організмів

неможливо замінити 
обробітком ґрунту

на поверхневих шарах ґрунту шляхом 
обробітку ґрунту, технічне розпушування 
нижніх шарів найчастіше 
проблематичне

Структуру грудок і ходів неможливо 
відтворити технічними засобами, але 
частково можна компенсувати 
обробітком ґрунту

Технікою неможливо

(=˃ у разі зникнення дощових черв’яків, як правило, погіршується структура ґрунту)

Автор: Ерман, неоприлюднені відомості



Відновлення заселення: проблема повернення

• дуже повільне активне поширення (5-10 м на рік на одну 
популяцію),

• нечастий успіх пасивного транспортування (високі втрати),
• статеве розмноження найголовніших видів (=˃ 2 сусідніх 

тварин!),
• особливі проблеми великих полів / єдина структура ландшафтів



Вплив структури ландшафту/ розміру поля

Відновлення заселення поля 50 га (теоретична модель)

Припущення:
• припинення існування популяції на ріллі, виживання на окрайках
• швидкість дощових черв’яків 5 м/рік (для рілля занадто оптимістично) 

за 2 роки

за 5 років

за 10 років



Обробіток ґрунту

Обробіток ґрунту має принципово негативний вплив на дощові черв’яки (пряме пошкодження/ знищення 
життєвого середовища) 
Особливо несприятливі умови: обробіток вологого ґрунту (дощові черв’яки знаходяться на поверхні ґрунту)

глибокий обробіток ґрунту
інтенсивний обробіток фрезою або оборотною бороною



Ходи дощових черв’яків у разі орання плугом (Р), мульчування 
(М), нульового обробітку (D ) зелених пасовищ (W)

Дослідна ділянка з бл. 1995 р., дані осені 2011 р.
Джерело: Звіт Ерман для округу, 2011 р.

Х
од

и
, м

2



Порівняння систем обробітку ґрунту, майданчик Ерфінгер-Кірхен, 
показники DON, 2000-2011 рр.

мг/ кг

Граничний показник DON 1.25 мг/кг

мульча
плуг

плуг нульовий 
обробіток



Обробіток стерні та падалиці 

Падалиця  з без обробітку ґрунту



Сходи падалиці пшениці після 
диференційованого обробітку

Обробіток Солома 1998 1999 2000 2001 Сер.

немає без
з

475
730

250
600

275
525

150
500

288
589

сітчаста борона без
з

850
1025

400
650

375
600

125
575

438
713

культиватор без
з

975
900

600
550

525
650

525
700

656
700

Джерело: Niemann, P., 2000, Дані взяті з графіку



Сходи ріпаку на необробленому 
ґрунті



Проростання ріпаку в червні 1997 р. в 
залежності від обробітку ґрунту у 1995 р. 

Обробіток ґрунту Проростання ріпаку, рослин/ м

Одразу плуг 18,10

3 х оброблення стерні, плуг 8,50

4 тижні без обробітку, плуг 6,10

4 тижні без обробітку, культиватор 1,00

без обробітку, no till 0,10

Джерело: Pekrun et al., 2000



Боротьба з бур’янами, що розмножуються 
насінням, на прикладі лисохвосту польового

Біологія лисохвосту польового
• 40 – 400 сім’я на рослину;

• до 1 800 стебелів з колосками /м2; (у разі 100 стебелів с колосками/ м2 втрати врожаю 

складають 4-5 ц/га)

• Час проростання: від осені до весни (як правило на початку осені, температура, довжина 

дня?)

• Температура проростання: з 3°C; оптим. 10 - 15°C

• Глибина проростання: як правило, 0-3 см (за даними фахової літератури до 10-15 см)

• Первісний стан спокою при проростанні: 0 – 8 тижнів після дозрівання

• Збереження здатності до проростання в ґрунті (>3 років, 7 – 11 років)

• Динаміка відмирання сім’я в ґрунті (в перші роки надзвичайно високий відсоток 
відмирання)

• Кореневі виділення:
• Лисохвіст на стадії 3 листків виділяє кореневу рідину, яка пригнічує сходи інших рослин лисохвосту.

• Сходження лисохвосту знаходиться під впливом / пригніченням інших рослин

• Конкурентоспроможність з іншими рослинами? (напр., насадження проміжної культури через 

дефіцит світла та поживних речовин)
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Динаміка відмирання насіння бур'яну 

107

Тип 1  = напр., лисохвіст 
польовий

Тип 3 = напр., гірчиця, 
спориш, лопух

Тривалість 
життєздатності сім’я 
бур’яну визначає, чи 
можливо проводити 
ефективне знищення 
шляхом обробітку 
ґрунту

Рисунок:
Теоретичні криві відмирання сім’я бур’яну 

в ґрунті

Життєздатність (%)

Вік сім’я (роки)



Тип і стан ґрунту впливають на час появлення 
сходів лисохвосту 

- глинистий ґрунт створює під час обробітку великі грудки, тому 
проростання (у тому числі і лисохвосту) спочатку не відбувається,

- після морозу грудки розпадаються та звільняють сім’я, здатне до 
проростання 

- Підживлення ґрунту, напр., органічними добривами, вирощуванням 
проміжної культури тощо
- покращує структуру ґрунту – немає / менше включення сім’я в ґрунт, 
- вища біологічна активність призводить до руйнування сім’я



Оброблення стерні та бур’яни, що 
розмножуються насінням

Стан спокою при проростанні лисохвосту в залежності від 
погодних умов

Рік % середнього проростання Погодні умови під час цвітіння

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

62
19
57
28
59
56
23
15
23
37

спека та сухість
Холод і волого

Спека та сухість
Холод і мокро

Спека та сухість
Спека та сухість
Холод і мокро
Холод і волого

Холодно потім спека
Холодно потім спека

Базіс: бл. 20 проб на рік
Тестування: від початку серпня до кінця вересня
Джерело: HGCA, 2010



Руйнування здатності сім’я бур’яну проростати в 
залежності від розміщення в ґрунті 

Навіть у разі дуже невеликого заглиблення в ґрунт здатність сім’я 
проростати зберігається (середина серпня-кінець вересня)

2003 2004 2005 Сер. показн.

Лисохвіст польовий
0 см, без соломи
0 см, з соломою
2 см

1,1
5,1

% живого насіння
6,8
12

49,5

0,5
7

51,8

3
8

51

Ромашка
0 см, без соломи
0 см, з соломою
2 см

1,8
13,8
70,3

1,6
4,5
4,8

1,7
9

38

Підмаренник чіпкий
0 см, без соломи
0 см, з соломою
2 см

18
11
8,9

5,6
1,6

36,4

12
6

23

Джерело: Jensen, P. K. 2000



Насіння бур’яну та обробіток ґрунту

111

У лисохвоста польового восени час є, 
а у фермера (ще) немає…

Біологія лисохвосту польового

Сільськогосподарські заходи

первісний стан 
спокою сім’я                                  проростання і                зимовий                                           весняні сходи   
(може тривати                               сходження                      спокій
0-8 тижнів) 

оброб-
ка 

стерні

Обробі-
ток

орних 
шарів 

ґрунту/ 
посів/ 

гербіцид 
ґрунт.

Зимовий спокій 
на ріллі

Висаджування 
навесні

Серп. Вер. Жовт. Лист. Зима Бер. Квіт. Трав. Черв.



Обробіток ґрунту та боротьба з лисохвостом 
польовим

Вихідна ситуація після врожаю
xxxxxxxxxxxxxxxxx

Цілі: 1. нейтралізація нового насіння лисохвосту

2. зниження запасів насіння, здатного до проростання, 
в ґрунті 112
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xxx xx

x

нове насіння
лисохвосту лежить на 
поверхні ґрунту

Насіння лисохвосту 
попередніх років 
розподілені всередині 
горизонту обробітку 
(рівномірно)



Обробіток ґрунту та боротьба з 
лихохвостом польовим
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xx     xx
x   x x
xxxxxxxxxxx

xxxxxx

необроблений

Після дискової 
борони, 
культиватору 

Після плугу

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Вплив обробітку ґрунту на розподіл насіння лисохвосту на 
горизонті обробітку



Обробіток ґрунту та боротьба з 
лисохвостом польовим

1. Нейтралізація нового насіння лисохвосту 
польового
Вплив обробки стерні: Використання культиватору або дискової 
борони призводить до розподілу насіння всередині горизонту 
обробітку; кожний рух насіння призводить до запуску вторинної 
стадії спокою сім’я, що консервує його на наступні роки.

Для того щоби зійшло багато нового насіння  => жодного 
оброблення стерні мін. 10 тижнів після дозрівання

Плуг: через обробіток перегортанням на мінімум 20 см глибини 
відбувається таке заглиблення сім’я, що проростання стає 
неможливим. Якщо насіння залишається на цій глибині декілька 
років поспіль, то його здатність до проростання значно знижується. 
Тобто обробіток ґрунту на цю глибину можна проводити лише за 
декілька років (треба у будь-якому випадку пам’ятати, що зі зростанням глибини ґрунту 
підвищуються умови для консервування, що сповільняє руйнування)



Проростання насіння лисохвосту двох 
походжень у залежності від атмосфери

Атмосфера повітря відповідає відношенням на поверхні 
землі, а атмосфера СО2, радше, відношенням у орних шарах 

ґрунту або в погано структурованому ґрунті

Відсоток проростання Повітря СО2

І ІІ І ІІ

Тиждень 1 24 45 0 0

Тиждень 2 39 62 0 0

Тиждень 3 41 71 0 0

Тиждень 6 78 83 2 2

Джерело: Menck B.-H., 1968
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Лисохвіст 
польовий
Зрілість з першої 
декади червня; 
початок 
сходження –
остання декада 
серпня 
Реґен 9.8.



Обробіток ґрунту та боротьба з 
лисохвостом польовим

1. Нейтралізація нового насіння лисохвосту польового 
Наслідки алелопатичного ефекту: зі стадії у 3 листки рослини лисохвосту 
виділяють речовини, які запобігають проростанню інших рослин, у тому 
числі інших рослин лисохвосту. Тому рослини, які зійшли, потрібно 
видалити, щоби змогла прорости друга хвиля. Насіння, що не проросло, 
повинно залишатися на поверхні, щоби прорости. Видалення проводити 
краще хімічними засобами (гербіцид невибіркової дії); у разі видалення у 
механічний спосіб багато насіння потрапляє до ґрунту. 
Пригнічувальна дія вирощування проміжної культури: Посів проміжної 
культури, що швидко зростає, безпосередньо після збирання врожаю на 
стерню (пряме комбайнування або no till) надає насадження, які можуть 
пригнітити лисохвіст, що сходить. Ще немає достатньо знань, чи та при 
яких умовах проростає та загинає лисохвіст. Використання 
алелопатичного ефекту культур сівозміни знаходиться лише на початку. 
Не можна допускати нового формування насіння! => за потреби, 
мульчування
Живлення ґрунту: висока біологічна активність призводить до кращої 
структури ґрунту і швидшому біологічному знищенню сім’я. Умовами для 
цього є достатність вміст С і N.



Відмова від оброблення стерні
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Інші технології:

- Висівання озимої культури
- Обробіток ґрунту, неважливо глибокий або не 

глибокий, перемішуючий або перегортанням, 
призводить до сходів частки запасів, що 
зберігаються в ґрунті та після обробітку 
проростає з верхніх шарів ґрунту

- Після обробітку надати насінню час для 
сходження, тільки через 10 днів висіювати 
озимі культури;

- Час посіву якомога пізніше => низькі 
температури та короткий день (світло) 

- Висівання ярих культур
- будь-який обробіток
- підготовка посівного ложа
- посів із затримкою

- у будь-якому випадку – оптимізація захисту 
рослин щодо вибору засобів, часу і техніки

8 – 10 тижнів після 
дозрівання сім’я лисохвосту, 
більшість нового насіння 
проросло, відмерло або 
було з’їденим  



Землеробні заходи

• У разі сильного заростання (вже резистентним 
насінням): скорочення запасів у верхньому 
шарі ґрунту шляхом створення «фальшивого 
посівного ложа».

• Створюється посівне ложе та залишається у 
такому стані, поки не зійде головна хвиля 
лисохвосту.

• Бур’ян, що зійшов, винищується гербіцидом 
невибіркової дії; після цього проводиться посів 
з якомога меншим переміщенням ґрунту (для 
того щоби не «розбудити» нове насіння)



Насіння нових культур

Фальшиве посівне ложе

Ефективний засіб для скорочення бур’янів!

Насіння бур’янів

Посівне ложе,
підготовка

Сприяння 
проростанню 

насіння бур’яну

Знищення ростків 
бур’янів

Посів або висаджування 
овочевої культури

Глибина 
ґрунту

4 см

10 см

Хід часу



Землеробні заходи
у разі сильного забруднення резистентним насінням:

2. Скорочення запасів насіння, здатного до 
проростання, в ґрунті 
Вирощування культури, при якій можна запобігти 
визріванню насіння лисохвосту => трава, конюшина 
- Лисохвіст сходить,
- своєчасне зрізання запобігає визріванню насіння,
- через нове проростання з ґрунтових запасів і
- зі зростанням тривалості швидше скорочується запас насіння у верхніх 

шарах ґрунту (проростання та нейтралізація завдяки біології ґрунту),
- тобто необхідно багаторічне вирощування (але тоді зростають 

проблеми з кореневими бур’янами),
- після вирощування кормових культур ще (3?) роки тільки поверхневий 

обробіток (бл. 10 см), поки не «очистяться» орні шари ґрунту (наявне 
насіння втрачає здатність до проростання, завдяки відмови від 
обробітку з ґрунту не постачається нове насіння)
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Обробіток ґрунту

• Технічно-механічними засобами цілі обробітку ґрунту можна 
досягнути лише частково.

• Механічним обробітком ґрунту людина втручається в структуру ґрунту 
та часто спричиняє шкідливу зміну ґрунту (скорочення органічної 
субстанції, пошкодження біології ґрунту та структури ґрунту, 
підвищення чутливості до замулювання, ерозії та ущільнення => 
зниження родючості ґрунту)

• Технічно-механічне подрібнення ґрунту не є рівноцінним до 
біологічного розпушування

• Чим більше обробітку ґрунту проводиться, тим більш зростає потреба 
в ньому.

• Багато ефектів, які до цього часу досягалися обробітком ґрунту, можна 
замінити іншими заходами.

• Ґрунт – це найважливіший фактор розміщення для фермера! 
• Принцип: Настільки багато, скільки це необхідно, настільки мало, 

наскільки це можливо 



Обробляй ґрунт не тільки у поті 
свого обличчя, але й новими 

думками! 

Агроном-науковець

Теодор Рьомер

1883 - 1951



Теми для роботи в групах 

1. Яке значення мають залишки врожаю у 
землеробстві? Завдяки яким заходам 
господарювання залишки врожаю оптимально 
використовуються для підвищення родючості 
ґрунту?

2. Яким ефектам обробітку ґрунту надається перевага 
на Вашому підприємстві? Які наслідки випливають з 
цього для вибору приладів, що використовуються, 
для вибору часу обробітку, глибини обробітку тощо?



Теми для роботи в групах

3. Чи бачите Ви небажані ефекти обробітку ґрунту на Вашому 
підприємстві? Чи можна їх уникнути? Якщо так, то як?

4. Які цілі та форми оброблення стерні існують на Вашому 
підприємстві? Чи є небажані ефекти оброблення стерні?

5. Чи планується обробіток ґрунту для Вашої сівозміни з 
урахуванням

запобігання корозії,
підвищення родючості ґрунту,
збереження дощових черв’яків,
економіки праці,
економічного успіху підприємства


