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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. В агрономічній науці та практиці історично склалося, що 
значення передпосівного обробітку ґрунтів, а саме створення оптимальних 
агрофізичних та фізико-хімічних умов проростання насіння сільськогосподарських 
культур залишається дуже недооціненим резервом підвищення врожайності культур 
та рентабельності виробництва. Від агрофізичних властивостей ґрунтів, які 
характеризують міцність ґрунту, залежить їх здатність до кришення та створення 
структурного складу і щільності будови у посівному шарі під час передпосівного 
обробітку. Тим самим агрофізичні властивості визначають умови проростання 
насіння, розвитку коренів, поглинання поживних речовин, водно-повітряний режим у 
стартовий (найвідповідальніший) період онтогенезу рослин. 

Якісний передпосівний обробіток ґрунту зазвичай вимагає суворого 
дотримання строків виконання робіт, потребує численних проходів по полях 
важкої ґрунтообробної техніки, значних витрат паливно-мастильних матеріалів. 
Рентабельності цієї операції можна досягти шляхом використання передпосівних 
знарядь, здатних оптимізувати агрофізичні властивості посівного шару ґрунту за 
один прохід. 

Фізичні процеси та властивості ґрунтів, які впливають на ріст, розвиток та 
урожайність рослин, вивчали такі видатні вчені як В.Р. Вільямс, П.А. Костичев, 
А.Г. Бондарєв, П.В. Вершинін, І.Б. Ревут, В.В. Медведєв, І.І. Ліштван, Є.В. Шеїн, 
R. Horn, N.N. Mohsenin, B. Dobrzański, A.R. Dexter та інші, які сформували наукові 
основи розвитку технологій основного та передпосівного обробітку ґрунту. 

На даний час розроблено агротехнічні вимоги до удосконалених технологій і 
знарядь передпосівного обробітку за структурним складом та щільністю будови 
посівного шару. Втім, ідея щодо формування окремих агровимог до наднасіннєвого, 
насіннєвого та піднасіннєвого прошарків посівного шару з огляду на особливості 
їхньої взаємодії з насінням, що проростає, є новою, актуальною та заслуговує на 
поглиблене експериментальне дослідження. 

В літературних джерелах недостатньо висвітлено й обґрунтовано параметри 
оцінювання якості передпосівного обробітку ґрунту за кількістю брилистих 
грудочок у посівному шарі. Залишаються малодослідженими умови (вологість 
ґрунту, тиск робочого органу передпосівного знаряддя) для оптимального 
кришення брилистих грудочок ґрунту.  

До теперішнього часу у агрономічній практиці недостатньо 
використовується можливість оцінювання якості передпосівного обробітку ґрунту 
за показником твердості. Не встановлено вимоги щодо допустимого тиску робочих 
органів передпосівних знарядь, за якого не відбувається пластична деформація 
грудочок ґрунту. 

Майже не звертається уваги на характер тріщин та динаміку розвитку 
тріщинуватості поверхні чорноземних ґрунтів протягом вегетації культур. 

Зазначені проблемні питання нами вирішено шляхом всебічного 
теоретичного та практичного обґрунтування удосконалення технології й технічних 
засобів передпосівного обробітку ґрунту. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основою 
дисертаційної роботи є матеріали науково-дослідних робіт, що виконувались 
упродовж 2012-2015 рр. згідно з планами науково-дослідних робіт ННЦ «ІГА імені 
О.Н. Соколовського» в рамках ПНД НААН 01 «Родючість, охорона і раціональне 
використання ґрунтів» на 2011-2015 рр. завдання 01.00.02.02 П. «Розробити 
просторово-часову модель функціонування фізичних властивостей ґрунту з метою 
удосконалення ґрунтоохоронних землеробських технологій і технічних засобів 
обробітку» (№ ДР 0111U002971) та завдання 01.00.02.03 П «Удосконалити 
технологію та агровимоги до технічних засобів передпосівного обробітку 
чорнозему типового на основі вивчення фізико-механічних властивостей посівного 
шару» (№ ДР 0114U003055). 

Мета і задачі дослідження. Мета роботи – порівняти агрофізичні параметри 
посівного шару ґрунту (структурний склад, щільність будови, твердість, вологість і 
інші), створені звичайним і експериментальним знаряддями, удосконалити спосіб 
оцінювання якості передпосівного обробітку ґрунту, уточнити агровимоги до 
передпосівного обробітку ґрунту, оцінити вплив якості передпосівного обробітку 
ґрунту на агрофізичні властивості ґрунтів протягом вегетації культур. 

Для досягнення мети досліджень вирішували такі задачі: 
- визначити агрофізичні параметри посівного шару під час сівби та 

впродовж вегетації ячменю, соняшника і кукурудзи (на фоні звичайної технології 
обробітку); 

- визначити агрофізичні параметри посівного шару під час сівби та 
впродовж вегетації ячменю, соняшника і кукурудзи за умови застосування 
новітнього передпосівного знаряддя, що здатне оптимізувати структурний склад 
ґрунту у насіннєвому шарі; 

- провести спостереження за трансформацією параметрів поверхневого 
шару ґрунту, а саме: формуванням тріщин та брил після висушування на варіантах 
стандартної і експериментальної технологій обробітку; 

- встановити параметри кришення та фракційний склад брил, створених під 
час передпосівного обробітку, встановити агровимоги щодо максимально 
допустимих нормальних напружень до брилистих грудочок (за різної вологості), за 
яких не перевищується поріг пластичності; 

- визначити умови (головним чином, тиск робочого органу) за яких під час 
передпосівного обробітку у посівному шарі суглинкового ґрунту утворюються 
брили з негативними розмірами і міцністю, та умови, за яких мінімізується 
кількість брил у посівному шарі; 

- провести фенологічні спостереження та облік бур'янів на тих самих 
варіантах впродовж вегетації культур; 

- обґрунтувати економічну та екологічну ефективність обробітку ґрунту 
новітнім передпосівним знаряддям порівняно з традиційною технологією. 

Об’єкт досліджень – динаміка параметрів агрофізичних властивостей ґрунту 
в різних прошарках посівного шару за традиційного передпосівного обробітку та 
після обробітку експериментальним передпосівним знаряддям, вплив тиску 
робочого органу передпосівного знаряддя на параметри кришення брилистих 
грудочок та фізико-механічні властивості посівного шару ґрунту.  
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Предмет досліджень – агрофізичні показники посівного шару ґрунту 
(вологість, щільність будови, структурний склад) та фізико-механічні параметри 
поверхні ґрунту (зв’язність брилистих грудочок та тріщинуватість). 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети та вирішення задач 
у роботі використано такі методи: польовий – для порівняння агрофізичних 
параметрів ґрунтів в різних прошарках посівного шару за традиційного 
передпосівного обробітку та після обробітку експериментальним передпосівним 
знаряддям; лабораторний – для визначення параметрів агрофізичних властивостей 
ґрунту; статистичний – для оцінювання достовірності здобутих результатів та 
створення регресійних моделей; розрахунково-порівняльний – для порівняння та 
оцінювання досліджуваних чинників та уточнення агровимог до передпосівного 
обробітку ґрунту.  

Наукова новизна одержаних результатів:  
 визначено динаміку агрофізичних і фізико-механічних властивостей в 

окремих прошарках посівного шару – поверхневому, насіннєвому і 
піднасіннєвому; 

 встановлено, що агрофізичні властивості посівного шару ґрунту, що 
формуються внаслідок традиційного передпосівного обробітку та в результаті 
обробітку новітнім знаряддям, не відповідають чинним агровимогам; 

 встановлено параметри кришення та фракційний склад брил, створених 
під час передпосівного обробітку, сформульовано агровимоги щодо максимально 
допустимих нормальних напружень до брилистих грудочок (за різної вологості), за 
яких не перевищується поріг пластичності;  

 вперше визначено умови, за яких мінімізується кількість брил у посівному 
шарі; 

 обґрунтовано новітні багатовимірні моделі визначення щільності будови 
ґрунту за твердістю та зволоженням у посівному шарі, що відкриває широкі 
можливості використання показника твердості в агрономічній практиці; 

 розроблено спосіб кількісного оцінювання тріщинуватості поверхні 
чорноземних ґрунтів протягом вегетації культур; уперше розроблено регресійну 
модель розвитку тріщинуватості поверхні чорноземних ґрунтів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що створено 
можливість оцінювання якості передпосівного обробітку ґрунту в окремих 
прошарках посівного шару – поверхневому, насіннєвому і піднасіннєвому за 
агрофізичними показниками; обґрунтовано новітні вимоги до передпосівного 
обробітку і ґрунтообробних знарядь в частині забезпечення оптимальних умов 
кришення грудочок та щодо максимально допустимих нормальних напружень до 
брилистих грудочок (за фізичної стиглості); новітні багатовимірні моделі 
визначення щільності будови ґрунту за твердістю і зволоженням у посівному шарі 
створюють перспективи широкого використання показника твердості у 
агрономічній практиці; долучення показника тріщинуватості поверхні ґрунтів до 
переліку показників фізичного стану ґрунту протягом вегетації 
сільськогосподарських культур створює можливість точніше оцінити необхідність 
вживання агротехнічних заходів для розпушування поверхні ґрунту.  
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Основні результати досліджень (уточнені агровимоги до передпосівного 
обробітку чорноземних ґрунтів та новітнього знаряддя для передпосівного обробітку 
ґрунту) пройшли виробничу перевірку в підприємстві «Укр. Агро-сервіс» на площі 
0,5 га  (акт виробничої перевірки від 31 вересня 2013 р.) та в ДУ «Слобожанське 
дослідне поле» (акт виробничої перевірки від 06 жовтня 2014 р.)  

Особистий внесок здобувача полягає у безпосередній участі в розробці 
програми досліджень, схем дослідів, методики досліджень, плануванні та 
проведенні виробничих дослідів. Особисто автором опрацьовано та узагальнено 
доступну вітчизняну та зарубіжну наукову літературу та електронні джерела 
інформації за визначеною темою роботи, відібрано зразки ґрунтів та рослин, 
виконано фенологічні спостереження. Автором особисто виконано аналізування 
ґрунтових проб, проаналізовано, статистично оброблено та узагальнено 
експериментальні дані, сформульовано та обґрунтовано основні положення та 
висновки дисертаційної роботи й рекомендації виробництву. Публікації за темою 
дисертації підготовлено самостійно та у співавторстві. Зі спільних наукових 
публікацій у дисертаційній роботі автором використано тільки власні ідеї та 
отримані результати наукових досліджень. 

Апробація результатів досліджень. Основні положення та результати 
досліджень доповідалися, обговорювалися і були опубліковані в матеріалах: 
Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих 
учених «Екологізація сталого розвитку і ноосферна перспектива інформаційного 
суспільства» (м. Харків, 2013 р.), Міжнародної науково-практичної конференції і 
V з’їзду ґрунтознавців та агрохіміків «Воспроизводство плодородия почв и их 
охрана в условиях современного земледелия» (м. Мінськ, 2015 р.), Всеукраїнської 
науково-практичної конференції молодих вчених та спеціалістів «Нові рішення у 
ґрунтознавстві та агрохімії − запорука продовольчої безпеки та раціонального 
природокористування» (м. Харків, 2015 р.), Всеукраїнської науково-практичної 
конференції молодих вчених та спеціалістів «Сучасні напрями міжнародної 
інтеграції ґрунтово-агрохімічних досліджень» (м. Харків, 2016 р.) 

Публікації. Основні теоретичні положення та результати досліджень 
опубліковано у 10 наукових працях, з яких 4 статті − в наукових фахових виданнях 
України, 1 стаття – в закордонному науковому виданні, 2 публікації в інших 
виданнях, 2 тези доповідей, співавтор 1 розділу в науковому виданні. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з анотації, 
вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел, який налічує  
170 найменувань та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 175 сторінок, із 
них 108 сторінок основного тексту. Робота містить 43 таблиці, з яких 18 винесено у 
додатки та 29 рисунків, з яких 4 винесено у додатки.  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
АГРОФІЗИЧНІ ПОКАЗНИКИ ҐРУНТІВ ПЕРЕД СІВБОЮ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ТА СПОСОБИ ЇХ 
РЕГУЛЮВАННЯ (огляд літератури) 

Узагальнено інформацію з доступних вітчизняних та зарубіжних 
літературних джерел щодо впливу агрофізичних та фізико-механічних показників 
посівного шару ґрунтів перед сівбою сільськогосподарських культур на ріст  
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та розвиток рослин. Показано можливість розвитку деградації структури ґрунту 
внаслідок основного та передпосівного обробітку. Проаналізовано шляхи 
створення оптимальних агрофізичних параметрів у посівному шарі ґрунту. 
Обґрунтовано необхідність уточнення агровимог до поверхневого, насіннєвого та 
піднасіннєвого шарів ґрунтів за показниками брилистості та вимог до 
передпосівних знарядь для усунення недоліків передпосівного обробітку ґрунту.   

ОБ`ЄКТИ, МЕТОДИ ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Дослідження проводили у виробничих польових та лабораторних дослідах 

протягом 2012-2016 рр. на темно-сірому опідзоленому важкосуглинковому ґрунті 
(державне підприємство (ДП) «Дослідне господарство (ДГ) «Граківське»», 
смт. Комунар, Харківський район), і чорноземі типовому важкосуглинковому  
(ДП «ДГ «Граківське», сел. Дослідне, Чугуївський район). Обидва об'єкти 
розташовані в Харківській області.  

Клімат області помірно-континентальний, середньорічна сума атмосферних 
опадів становить близько 520 мм, середня річна температура повітря – 7,4 °С. У 
роки досліджень кількість опадів дуже сильно коливалася та відрізнялася від 
середніх багаторічних значень, що не могло не позначитися на вологості ґрунту 
перед сівбою ярих культур. Великі перепади температур протягом вегетаційного 
періоду досліджених культур, суттєві відмінності середньодобових температур від 
середньобагаторічних, тривалі посухи навесні та в літньо-осінній періоди 
сформували екстремальні умови вегетації культур, за яких якісний передпосівний 
обробіток ґрунту набуває особливо великого значення. 

Темно-сірий опідзолений важкосуглинковий ґрунт у шарі 0-20 см містить 
гумусу 2,8-3,2 %, рНвод. 5,9-6,4; 17,6-17,7 м-екв/100 г обмінного кальцію та 2,7- 
3,3 м-екв/100 г обмінного магнію, гідролітична кислотність - 4,71-5,85 м-екв/100 г 
ґрунту. Чорнозем типовий важкосуглинковий у шарі 0-20 см містить гумусу  
5,1 %, рНвод. 6,4-6,8, 28,1-29,0 м-екв/100 г обмінного кальцію та 2,73-3,28 м-екв/100 г 
обмінного магнію, гідролітична кислотність 4,9-5,2 м-екв/100 г ґрунту. 

Досліджувані ґрунти мають глибокий гумусовий горизонт. Передпосівний 
обробіток досліджуваних ґрунтів виконували культиватором КТС 6 на глибину  
6-8 см після осінньої оранки на глибину 22-25 см. На темно-сірому опідзоленому 
важкосуглинковому ґрунті вирощували ячмінь сорту «Парнас» (2013 р. та 2015 р.), 
кукурудзу сорту «Елегія» (2013 р.) та соняшник сорту «НК Неома» (2014 р.).  

На чорноземі типовому в 2014 р. проводили рекогносцировочний дослід для 
порівняння агрономічної, економічної та енергетичної ефективності 
передпосівного обробітку ґрунту під ячмінь ярий за традиційною технологією та за 
допомогою новітнього передпосівного знаряддя. Вирощували ячмінь сорту 
«Парнас» (2014 р.). 

Одну половину ділянки обробляли за звичайної швидкості МТА – 3 км/год., 
іншу половину – за підвищеної швидкості МТА – 6 км/год.  

Для вивчення сезонної динаміки агрофізичних властивостей у поверхневому 
(наднасіннєвому), насіннєвому і піднасіннєвому шарах у виробничих дослідах 
закладали випробувальні майданчики для відбирання проб ґрунту.  
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У ґрунтових пробах визначали структурний склад ґрунту (за природної 
вологості та у повітряно-сухому стані), щільність будови (так само), твердість, 
вологість. Глибина визначень: поверхневий, насіннєвий, піднасіннєвий, підорний 
шари; вологість – до 0,5 м через 5 см до глибини 20 см, далі – через 10 см до 
глибини 50 см. Повторність визначень: 4-5. Періодичність визначень: 3 рази за 
вегетаційний період: на початку вегетації, в середині вегетації та в кінці вегетації. 
Дані виробничого досліду на темно-сірому опідзоленому важкосуглинковому 
ґрунті порівнювали з опублікованими результатами модельного досліду  
С.І. Крилач.  

Характеристики ґрунтів визначали за стандартизованими та атестованими 
методами. Масову частку органічного вуглецю за ДСТУ 4289:2004, рН ґрунту  
за ГОСТ 26483-85 та ГОСТ 26423-85, гранулометричний склад ґрунту за  
ДСТУ 4730:2007, мікроагрегатний склад за ДСТУ 4728:2007, масову частку 
нітратного азоту за ДСТУ 4729:2007, масові концентрації обмінних кальцію, 
магнію, натрію і калію за МВВ 31-497057-007-2005, гідролітичну кислотність за 
ДСТУ 7537:2014, структурний склад за ДСТУ 4744:2007, щільність будови за 
ДСТУ ISO 11272:2001, твердість ґрунту за ДСТУ 5096:2008, вологість ґрунту за 
ДСТУ ISO 11465:2001. 

Виконували фенологічні спостереження, облік урожаю культур. 
Математичну обробку результатів виконували методами варіаційної 

статистики з використанням пакетів Statistica 10 та Microsoft Excel. 
На приладі В.М. Болдовського визначали зв'язність брил, висушених до 

повітряно-сухого стану та за польової вологості. За допомогою плоского 
деформатора моделювали руйнування брил розпушувальними органами 
сільськогосподарських машин (деформація стискання).  

Параметри тріщинуватості поверхні ґрунту визначали за спеціально 
розробленою методикою. На дослідних ділянках закріпили рамки розмірами  
210 мм  297 мм з нанесеними по внутрішньому контуру поділками ціною 1 мм по 
5 штук. Один раз на тиждень поверхню ґрунту (з рамками) фотографували 
фотоапаратом Sony DSC-H9 з відстані 1,5 м від землі. Якщо безпосередньо перед 
запланованою датою фотографування проходив дощ, фотографування не 
виконували. Було одержано два набори фотографій поверхні ґрунту, на яких добре 
видно тріщини. Цифрові зображення обробляли математично та розраховували 
площу, яку займають тріщини на поверхні ґрунту (у відсотках). 

СЕЗОННА ДИНАМІКА АГРОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ У 
ПОВЕРХНЕВОМУ (НАДНАСІННЄВОМУ), НАСІННЄВОМУ І 

ПІДНАСІННЄВОМУ ШАРАХ ҐРУНТІВ 
Агрофізичні властивості посівного шару ґрунту перед сівбою ярих 

культур. Встановлено, що за показником брилистості передпосівний обробіток 
ґрунтів як за традиційною технологією, так і новітнім знаряддям не відповідає 
чинним агровимогам. Перед сівбою ярих культур у роки досліджень у підшарах  
0-5 см та 5-10 см темно-сірого опідзоленого важкосуглинкового ґрунту вміст брил 
склав 23,7 % та 38,9 % відповідно, у підшарах 0-5 см та 5-10 см чорнозему 
типового після стандартного передпосівного обробітку – 17,5 % та 7,7 %,  
після обробітку новітнім знаряддям – 8,4 % та 9,2 % відповідно (табл. 1).  
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Це суттєво перевищує припустимі значення 0-5 % (Медведєв В.В. зі співавт., 
2016).  

Таблиця 1 
Агрофізичні властивості темно-сірого опідзоленого ґрунту (середні значення 
за 2013-2015 рр.) та чорнозему типового перед сівбою ярих культур, 2014 р. 

 
Вміст брил, % 

(грудки  
> 10 мм) 

Вміст пилу, % 
(часточки  
< 0,25 мм)  

Вміст часточок 
агрономічно 

корисного розміру, %  
(10-0,25 мм)  

Щільність 
будови ґрунту, 

г/см3  

глибина, см 

Ґрунт 

0-5 5-10 0-5 5-10 0-5 5-10 0-5 5-10 
Темно-сірий 
опідзолений 
стандартний 
обробіток 

23,7 38,9 3,3 3,4 73,0 57,7 1,3 1,3 

Чорнозем 
типовий I 
стандартний 
обробіток 

17,5 7,7 1,0 1,8 81,5 90,5 1,2 1,2 

Чорнозем 
типовий II 
обробіток 
новітнім 
знаряддям 

8,4 9,2 2,0 0,3 89,7 90,5 1,2 1,2 

 
Вміст пилу у посівному шарі досліджених ґрунтів коливався у межах від  

0,3 до 3,3 %. Вміст агрегатів агрономічно цінного розміру був меншим за 
оптимальний для чорноземних ґрунтів важкосуглинкового гранулометричного 
складу, який складає 70 % (Медведєв В.В. зі співавт., 2016), лише у насіннєвому 
шарі темно-сірого опідзоленого ґрунту – 57,7 %. При цьому агрегатів агрономічно 
корисного розміру було значно більше у посівному шарі чорнозему типового. 
Обробіток чорнозему типового новітнім передпосівним знаряддям забезпечує 
більш сприятливий для проростання насіння ярих культур порівняно з 
традиційним обробітком структурний склад підшару 0-5 см: вміст агрегатів 
розміром 10-0,25 мм становить 89,7 % та 81,5 % відповідно (див. табл. 1).  

Традиційний передпосівний обробіток також не забезпечує оптимальну 
щільність будови посівного шару темно-сірого опідзоленого ґрунту. У роки 
досліджень у підшарах 0-5 см та 5-10 см вона в середньому складала 1,3 г/см3, 
тобто перевищувала оптимальне значення 1,2 г/см3 (Медведєв В.В. зі співавт., 
2016). Водночас рівноважна щільність будови чорнозему типового перед сівбою 
ячменю не залежала від способу передпосівного обробітку і була оптимальною – 
1,2 г/см3 (див. табл. 1). 

Агрофізичні параметри чорнозему типового перед сівбою ячменю, 
сформовані в результаті традиційного обробітку та обробітку новітнім 
передпосівним знаряддям, були оптимальними за винятком вмісту брил у 
посівному шарі, який перевищував оптимальний. При цьому обробіток новітнім 
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знаряддям сформував кращу структуру наднасіннєвого шару, ніж традиційний 
обробіток: брилистих грудочок у ньому було вдвічі менше при такій самій 
щільності будови, що створювало більш сприятливі умови проростання насіння та 
зменшувало непродуктивні втрати вологи через випаровування з поверхні ґрунту. 

Розрахунок запасів вологи у прошарках досліджених ґрунтів за вологістю  
та щільністю будови показав, що у шарі 0-15 см темно-сірого опідзоленого ґрунту 
перед сівбою ярих культур були досить великі запаси вологи: від 37 до 57 мм,  
які можна оцінити як добрі для вирощування ячменю (перевищують 20 мм у шарі  
0-20 см (Медведєв В.В., 2011) та кукурудзи (перевищують 25-30 мм у шарі  
0-20 см) (табл. 2). 

Таблиця 2 
Запаси вологи у прошарках темно-сірого опідзоленого ґрунту, традиційний 

обробіток (виробниче поле), 2013- 2015 рр. 
Запас вологи, мм 

початок вегетації середина вегетації кінець вегетації 
глибина, см 

НІР05 
Спосіб 

передпосівного 
обробітку 

0-5 5-10 10-20 0-5 5-10 10-20 0-5 5-10 10-20  

традиційний 
обробіток  12 14 15 8 10 9 24 8 10 

2013 
модельний 

дослід* 10 11 11 7 8 10 23 15 12 

традиційний 
обробіток  10 12 13 12 13 11 23 21 19 

2014 
модельний 

дослід 10 11 12 8 8 10 15 15 15 

традиційний 
обробіток  14 14 28 10 17 16 17 26 19 2015 

модельний 
дослід 8 12 13 8 9 17 11 13 22 

0,2 

* Дані С.І.Крилач. 

 
Орний шар чорнозему типового перед сівбою ячменю мав також добрі 

запаси вологи: 114-125 мм у шарі 0-30 см (табл. 3), що, однак, не завадило вчасно 
почати польові роботи. 

Таблиця 3  
Запаси вологи у прошарках чорнозему типового важкосуглинкового  

перед сівбою ячменю, 2014 р. 
Запаси вологи, мм 

глибина відбору проб, см Спосіб передпосівного обробітку 
0-5 5-10 10-20 20-30 0-30 

Стандартний обробіток 16 18 39 42 114 
Обробіток новітнім знаряддям 16 17 46 46 125 
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Агрофізичні властивості посівного шару ґрунту протягом вегетації ярих 
культур. Встановлено, що традиційний передпосівний обробіток темно-сірого 
опідзоленого ґрунту формує суттєво гірший структурний стан посівного шару на 
початку та в середині вегетації ярих культур порівняно з оптимальними 
значеннями. Сума макроагрегатів, більших за 10 мм, і окремостей, менших за 
0,25 мм, у ґрунті виробничого поля значно перевищувала цей показник для моделі 
оптимального посівного шару: у шарі 0-5 см вона склала 34 % та 5 % відповідно, у 
шарі 5-10 см – 26 % і 12 % (рис. 1). Водночас сума часточок агрономічно цінних 
розмірів у ґрунті моделі оптимального посівного шару на початку та в середині 
вегетації коливалася в межах від 88 до 94 % у шарі 0-5 см та від 87 до 89 % у шарі 
5-10 см, в той час як у ґрунті виробничого досліду вона становила 69 - 76 % у шарі 
0-5 см та 56 - 70 % у шарі 5-10 см. В кінці вегетації, коли структурний склад 
посівного шару вже не має вирішального значення для формування урожаю 
культур, спостерігалася протилежна тенденція. 

    а       б 
Рис. 1. Структурний стан темно-сірого опідзоленого ґрунту протягом 

вегетації культур: 
I – традиційний передпосівний обробіток;  
II – модель оптимального посівного шару (дані С.І. Крилач); 
а – дані 2013 р. 
б – дані 2014 р. 
Розрахунок коефіцієнтів структурності (Кстр) дозволив встановити, що за 

традиційного передпосівного обробітку структурний стан темно-сірого 
опідзоленого ґрунту набагато гірший за оптимальний. Для шару 0-5 см ґрунту 
моделі оптимального посівного шару на початку вегетації кукурудзи (2013 р.) Кстр 
становив 20, а для виробничих умов – 1,9. Коефіцієнти структурності досліджених 
ґрунтів у шарах 0-5 см та 5-10 см протягом вегетації культур є стабільними. В 
середині та в кінці вегетації надзвичайно велика різниця у значеннях Кстр ґрунтів у 
виробничих умовах та в модельному досліді зберігається.  

Водотривкість ґрунтових агрегатів протягом вегетації культур практично не 
змінюється. У 2013 р. коефіцієнт водотривкості (Кводотр) у шарах 0-5 см та  
5-10 см протягом вегетації ячменю залишався незмінним. Виняток становить 
достовірне підвищення Кводотр у шарі 5-10 см в середині вегетації порівняно з її 
початком, та достовірно вищий Кводотр в середині вегетації у шарі 5-10 см 
порівняно з шаром 0-5 см. 
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Порівняння структурного складу прошарків  0-5 см та 5-10 см після 
передпосівного обробітку новітнім знаряддям на звичайній швидкості (3 км/год) та 
на підвищеній швидкості (6 км/год) показало, що якість обробітку знижується з 
підвищенням швидкості ґрунтообробного агрегату. Передпосівний обробіток 
ґрунту новітнім знаряддям забезпечує створення кращого структурного складу 
шару 0-5 см, не впливаючи на структурний склад шару 5-10 см (табл. 4).  

Таблиця 4 
Вплив швидкості передпосівного обробітку ґрунту новітнім знаряддям  

на його структурний склад 

Розмір фракцій Вид обробітку Прошарок 
ґрунту, см 

Середні значення 
вмісту фракцій,%  

0-5 8,4 новітнім знаряддям  
5-10 9,2 
0-5 16,4 

більше 10 мм 
новітнім знаряддям з 

підвищеною швидкістю 5-10 9,2 
0-5 2,0 новітнім знаряддям 

 5-10 0,3 
0-5 0,6 

менше 0,25 мм 
новітнім знаряддям з 

підвищеною швидкістю  5-10 1,3 
0-5 89,7 новітнім знаряддям 

 5-10 90,5 
0-5 83,0 

10-0,25 мм 
новітнім знаряддям з 

підвищеною швидкістю  5-10 89,5 
 НІР 05 4,2 

 
Запаси вологи у темно-сірому опідзоленому ґрунті протягом вегетаційного 

періоду культур очікувано залежали від погодних умов.  
За оптимальної структури посівного шару (дані С.І. Крилач) більш 

сприятливі порівняно з традиційним передпосівним обробітком параметри 
щільності будови зберігаються протягом всього періоду вегетації кукурудзи. Крім 
того, протягом вегетації спостерігається достовірне розущільнення орного шару 
ґрунту до глибини принаймні 40 см.  

Оцінка агрофізичного стану ґрунтів після передпосівного обробітку за їх 
твердістю та динаміка твердості ґрунтів протягом вегетаційного періоду. 
Механічний опір як такий впливає на врожайність, знижуючи водоспоживання або 
використання необхідних елементів живлення, він може навіть змінити форму 
кореневої системи рослин без зниження врожайності (Taylor H.M., 1980).  

Встановлено, що оптимальні агрофізичні параметри посівного шару темно-
сірого опідзоленого ґрунту (модельний дослід) характеризуються параметрами 
твердості не більше 10-15 кгс/см2 (Медведев В.В., 2009) у шарі 0-15 см.  
У виробничих посівах оптимальна твердість у різні роки формується до глибини  
9-12 см (рис. 2).  
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За умови створення оптимальних параметрів посівного шару твердість 
ґрунту в наднасіннєвому шарі (0-4 см) є в 1,5-2 рази нижчою, ніж у виробничих 
посівах після традиційного обробітку. Сприятливі властивості посівного шару, 
створені передпосівним обробітком, зберігалися протягом усього вегетаційного 
періоду. 

 
Рис. 2. Твердість темно-сірого опідзоленого важко суглинкового ґрунту 

після сівби ячменю і кукурудзи та в модельному досліді, 2013 р. 
 

Наднасіннєвий шар 0-4 см чорнозему типового важкосуглинкового, 
сформований новітнім передпосівним знаряддям, характеризується меншою 
твердістю (в середньому 4 кгс/см2), ніж створений стандартним обробітком (в 
середньому 5 кгс/см2). При цьому в обох випадках оптимальні значення твердості 
спостерігаються на глибину передпосівного обробітку – в шарі 0-8 см. У середині 
вегетації твердість ґрунту в цьому шарі істотно зростає – до 8 кгс/см2 після 
обробітку новітнім знаряддям і до 11 кгс/см2 після традиційного обробітку. В кінці 
вегетації твердість ґрунту після традиційного обробітку і обробітку новітнім 
знаряддям практично не відрізняється. 

Встановлено зв'язок між твердістю темно-сірого опідзоленого ґрунту та 
чорнозему типового важкосуглинкового малогумусного і параметрами їх вологості 
та щільності будови, що дозволяє за допомогою емпіричних моделей оцінювати 
якість передпосівного обробітку цих ґрунтів за показником твердості, який легко і 
економічно доцільно вимірювати в польових умовах.  

За результатами визначень вологості, щільності будови і твердості темно-
сірого опідзоленого ґрунту (всього 66 дат за 2013-2015 рр.) побудована регресійна 
модель (рівняння 1): 

X = 23,92 – 1,25Y + 15,89Z, 
де X – твердість ґрунту, кгс/см2; 
Y – вологість ґрунту, %; 
Z – щільність будови ґрунту, г/см3. 
Коефіцієнт множинної кореляції R = 0,51. 

(1) 



12 

Рівень довірчої ймовірності р для вільного члена рівняння та для коефіцієнта 
вологості не перевищує 0,02. 

За результатами визначень вологості, щільності будови і твердості 
чорнозему типового важкосуглинкового малогумусного (всього 24 дат за 2014 р.) 
побудована регресійна модель (рівняння 2): 

 
де X – твердість ґрунту, кгс/см2; 
Y – вологість ґрунту, %; 
Z – щільність будови ґрунту, г/см3. 
Коефіцієнт множинної кореляції R = 0,80. Рівень довірчої ймовірності р для 

коефіцієнта вологості та для коефіцієнта щільності будови не перевищує 0,002. 
Очевидно, що точність і адекватність наведених емпіричних моделей 

залежить від кількості даних, за якими вони створені, з цієї причини вони 
потребують подальшого уточнення. 

Вплив передпосівного обробітку на розвиток досліджених культур.  
За результатами фенологічних спостережень за розвитком ячменю, кукурудзи та 
соняшнику на дослідних полях встановлено строки настання фенофаз цих культур.  

Передпосівний обробіток ґрунту новітнім знаряддям сприяє формуванню 
більшої кількості рослин ячменю у рядку на 1 м, кращому кущінню, більшій висоті 
рослин протягом вегетації порівняно з традиційним обробітком. Суттєвою перевагою 
обробітку ґрунту новітнім знаряддям є зменшення кількості бур’янів у посівах. 

Не виявлено залежності урожаю ячменю від передпосівного обробітку 
чорнозему типового важкосуглинкового (табл. 5), так само як і залежності урожаю 
соняшника від попередньої культури (табл. 6). 

Таблиця 5 
Урожайність ячменю на чорноземі типовому важкосуглинковому, 2014 р. 

Вид передпосівного обробітку ґрунту Урожай, ц/га 
Стандартним знаряддям 38 
Новітнім знаряддям 39 
НІР05 12 

Таблиця 6 
Урожайність культур на темно-сірому опідзоленому ґрунті, 2013-2015 рр. 

Урожай, ц/га 
Кукурудза Соняшник Рік 

Ячмінь 
виробничі посіви Після ячменю Після кукурудзи 

2013 23,3 84,3 — — 
2014 — — 36 31 
2015 39,6 — — — 

(2) 
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Не зважаючи на недостатньо переконливі докази переваги передпосівного 
обробітку ґрунту новітнім знаряддям, спираючись лише на урожайні дані, її 
конструкцію слід визнати перспективною, адже обробіток ґрунту за його 
допомогою супроводжується покращенням ряду фізичних та фізико-хімічних 
показників посівного шару ґрунту. Можливо ячмінь, як культура з невисокими 
вимогами до якості посівного шару, була в даних дослідженнях недостатньо 
показовою. 

ЗВ’ЯЗНІСТЬ ТА КРИШЕННЯ БРИЛИСТИХ ГРУДОЧОК ҐРУНТІВ  
Зв’язність та кришення брил ґрунтів дослідних полів залежно від 

способу передпосівного обробітку. Робота з вивчення зв'язності брил ґрунтів 
проводилась таким чином, щоб встановити залежність їх коефіцієнтів кришення 
(КК) і структурного складу зруйнованих агрегатів від прикладеного напруження.  

Встановлено, що кришення брил, оцінене за КК при напруженні 0,6 кг/см2 
середні для груп з 15 брил, відібраних з орного шару темно-сірого опідзоленого 
важкосуглинкового ґрунту (табл. 7) були найменшими і достовірно відрізнялися 
від середніх КК брил за напруження 1,2 кг/см2 та 1,8 кг/см2, між значеннями яких, 
в свою чергу, статистично достовірної різниці не виявлено. Це твердження 
справедливе відносно КК брил, відібраних у всі три терміни на полі під 
кукурудзою і в один термін на полі під ячменем.  

Таблиця 7  
Коефіцієнти кришення брил, відібраних з орного шару темно-сірого 

опідзоленого важкосуглинкового ґрунту (поле під кукурудзою), 2013 р. 

 
Повне руйнування брил, згідно з існуючими агротехнічними вимогами до 

передпосівного обробітку ґрунтів, є одним з основних завдань цієї технологічної 
операції. Результати визначення структурного складу зразків темно-сірого 
опідзоленого важкосуглинкового ґрунту після руйнування брил, відібраних після 
стандартного обробітку (рис. 3), свідчать про те, що в структурі чітко переважають 
окремості агрономічно цінних розмірів, практично незалежно від прикладеного 
напруження. 

 

Термін відбору проб  Напруження, кг/см2 Коефіцієнт кришення 
брил, % 

0,6 46,0 
1,2 45,8 

1-й строк,  
29.04.2013 р. 

1,8 55,7 
0,6 39,1 
1,2 53,1 

2-й строк,  
04.07.2013 р. 

1,8 55,5 
0,6 15,8 
1,2 27,2 3-й строк,  

10.10.2013 р. 
1,8 30,3 

НІР 05 6,0 
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Рис. 3. Структурний склад зразків чорнозему типового важкосуглинкового 
після руйнування брил за польової вологості залежно від способу 
передпосівного обробітку 

 

За результатами визначень КК брил у 2014 р. за польової вологості і в 
повітряно-сухому стані внаслідок високого варіювання даних не вдалося 
встановити статистично значущих відмінностей у кришенні брил (табл. 8).  

Таблиця 8 
Коефіцієнти кришення брил, відібраних з орного шару темно-сірого 

опідзоленого важкосуглинкового ґрунту (поле під соняшником), 2014 р. 
Коефіцієнти кришення брил, % Вологість брил Напруження, кг/см2 

Після кукурудзи Після ячменю 
0,6 35 46 
1,2 40 44 

за польової вологості 

1,8 44 50 
0,6 33 34 
1,2 42 40 

в повітряно-сухому 
стані 

1,8 40 38 
НІР05 14 

 

Зруйновані зразки за польової вологості мають дещо сприятливішу 
структуру, ніж зразки, зруйновані в повітряно-сухому стані, при цьому структура 
практично не залежить від прикладеного напруження.  

Якщо структура брил, зруйнованих за польової вологості, дуже мало 
залежала від величини напруження, то для порівнянного руйнування брил в 
повітряно-сухому стані напруження в 0,6 кг/см2 виявилося недостатньо (незалежно 
від попередника) і в їх структурі різко переважала фракція розміром більш 10 мм. 

Найкращий з агрономічної точки зору структурний склад зруйнованих брил 
чорнозему типового важкосуглинкового, обробленого новітнім передпосівним 
знаряддям, досягається за польової вологості під дією напруження 0,6 кг/см2 (див. 
рис. 4). Після руйнування зразків в повітряно-сухому стані прикладанням 
найменшого напруження утворюється набагато більше брил: 49 %, в той час як в 
зразках, відібраних після передпосівного обробітку новітнім знаряддям всього 22 %.  

 



15 

Після руйнування брил прикладанням нормальних напружень в більшості 
випадків (навіть після прикладання найменшого з модельних напружень  
0,6 кг/см2) в структурі ґрунту переважають фракції агрономічно цінних розмірів.  

Виявлено можливість впливу попередньої культури на зв'язність брил, що 
утворюються після передпосівного обробітку ґрунтів. Однак наявних даних 
недостатньо для більш обґрунтованих висновків з цього питання.  

Оптимальні показники структурного складу зруйнованих брил зафіксовано 
за нормального напруження 0,6 кг/см2 в зразках за польової вологості. Брили за 
польової вологості руйнуються за менших затрат механічної енергії і утворюють 
кращу з агрономічної точки зору структуру. 

Пластична деформація брил темно-сірого важко суглинкового 
опідзоленого ґрунту. Міцність ґрунту можна кількісно визначити вимірюванням 
співвідношень між напруженням і деформацією, з яких можна отримати, 
наприклад, значення передкомпресійного стресу як характеристику внутрішньої 
міцності ґрунту (Horn, 1988).  

Брилисті грудочки масою приблизно від 20 до 45 г за вологості 23-25 % (60-
70 % від ППВ) на приладі Болдовського піддавали навантаженням 59; 78; 98, 118; 
137; 157; 176; 196; 314; 980 кПа. Досліджували серії грудочок по 5 штук приблизно 
однакового розміру у 5-разовому повторенні.  

Встановлено існування кореляційної залежності між коефіцієнтом кришення 
та навантаженням, яка описується рівнянням (3): 

 
де X – коефіцієнт кришення; 
Y – вологість ґрунту, %; 
Z – навантаження, кПа. 
Коефіцієнт множинної кореляції R = 0,30. 
Рівень довірчої ймовірності р для вільного члена рівняння та для коефіцієнта 

навантаження не перевищує 0,02. 
Навантаження прикладали до грудочок протягом зовсім короткого часу       

(1-3 с), що відповідає часу взаємодії ґрунтових окремостей з робочими органами 
ґрунтообробних знарядь. Моделі, що використовуються у будівництві для 
прогнозування поведінки ґрунту під час спорудження фундаментів та підземних 
робіт, передбачають дуже повільне навантаження зразків ґрунту, що 
унеможливлює їх використання у землеробстві.  

Візуально пластична деформація брилистих грудочок у даному експерименті 
спостерігалася починаючи з найменших навантажень (рис. 4). Підтвердження 
цьому було отримано в результаті аналізу даних щодо коефіцієнтів кришення брил 
(всього 125 дат). Набір дат має три моди, дані розподіляються на три окремі 
вибірки з інтервалами значень: 1) від 3 до 6; 2) від 8 до 12; і 3) від 14 до 16. 
Найбільші коефіцієнти кришення відповідають найменшим навантаженням. 
Перехід значень коефіцієнтів кришення від 8 до 6 характеризує пластичну 
деформацію ґрунту, що починається з навантажень близько 80 кПа/см2.  

(3) (3) 
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Зменшення коефіцієнта кришення відбувалося стрибкоподібним чином. 
Найменші значення КК відповідають надзвичайно великим рівням навантаження, 
за яких спостерігалася плинність ґрунту, а на плоскому деформаторі приладу 
Болдовського утворилося надтверде сухе ядро. 

 

 
 

Рис. 4. Пластична деформація брили чорнозему типового 
важкосуглинкового 

Навантаження стискання, за яких при вологості 60-70 % від ППВ 
спостерігається пластична деформація брилистих грудочок чорнозему типового, 
виявилися близькими до значень допустимих навантажень на ґрунт ходових 
систем сільськогосподарської техніки, які, залежно від вологості ґрунту, згідно з 
ДСТУ 4521:2006 складають від 80 кПа до 130 кПа. Це підтверджує необхідність 
обмежувати тиск ходових систем ґрунтообробних агрегатів на поверхню ґрунту та 
коректність встановлених у стандарті нормативів. 

РОЛЬ ТРІЩИН У ФОРМУВАННІ АГРОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
ПОСІВНОГО ШАРУ ҐРУНТУ ТА ВПЛИВ ПЕРЕДПОСІВНОГО ОБРОБІТКУ 
НА ДИНАМІКУ РОЗВИТКУ ТРІЩИНУВАТОСТІ ПОВЕРХНІ ПРОТЯГОМ 

ВЕГЕТАЦІЇ КУЛЬТУР 
Тріщини – це природні площини ослаблення структурних зв’язків, де 

відбувається розлом ґрунтової маси. Вони, в кінцевому результаті, визначають 
будову орного шару, його щільність, брилистість тощо. Тріщини є основним 
шляхом для надходження вологи та речовин у ґрунт, оскільки переміщення води 
практично ніколи не відбувається усередині ґрунтових окремостей, це життєве 
середовище для представників ґрунтової фауни та шлях для проникнення 
кореневих систем рослин.  

За результатами спостережень за розвитком тріщинуватості поверхні темно-
сірого опідзоленого ґрунту протягом вегетаційного періоду соняшнику у 2016 р. 
було встановлено, що середня площа тріщин (середнє значення, розраховане за 
результатами визначення площі тріщин на 10 рамках на двох дослідних ділянках) 
корелювала з вологістю поверхневих 0-5 см і 5-10 см шарів ґрунту та щільністю 
будови (табл. 9).  
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Таблиця 9  
Коефіцієнти кореляції між середньою площею тріщин на поверхні  

темно-сірого опідзоленого ґрунту, температурою повітря у приземному шарі, 
вологістю ґрунту та щільністю будови, 2016 р. 

 
Показник Вологість в 

шарі ґрунту 
0-5 см, % 

Вологість в 
шарі ґрунту 
5-10 см, % 

Температура, 
°С 

Щільність 
будови в шарі 
0-5 см, г/см3 

Щільність 
будови в шарі 
5-10 см, г/см3 

Середня 
площа 

тріщин, % 
-0,88 -0,73 0,13 -0,66 -0,78 

 

Кореляції між середньою площею тріщин на поверхні ґрунту з температурою 
приземного повітря в день спостережень не виявлено. Ймовірно, це пояснюється 
тим, що розвиток тріщинуватості відбувався поступово, у дні, які передували 
спостереженням.  

Динаміку розвитку тріщинуватості поверхні ґрунту з початку червня до 
кінця вересня показано на графіку (рис. 5). Чітко видно три максимуми 
тріщинуватості: 12 липня, 9 серпня та 12 вересня, коли середня площа тріщин 
сягала 3,7-5,0 % від загальної поверхні ґрунту.   

 

 
Рис. 5. Динаміка середньої площі тріщин на поверхні темно-сірого 

опідзоленого ґрунту протягом вегетації соняшника, 2016 р. 
 
За даними спостережень за тріщинуватістю поверхні, температурою, 

вологістю та щільністю будови ґрунту в шарах 0-5 см, 5-10 см, побудовано 
регресійну модель (рівняння 4): 

, 
де X – середня площа тріщин на поверхні ґрунту, %; 
Y – вологість шару ґрунту 0-5 см, %. 
Коефіцієнт множинної кореляції R = 0,80. 
Рівень довірчої ймовірності р для вільного члена регресійного рівняння та 

коефіцієнта вологості не перевищує 0,04. 
Єдиним чинником, який суттєво впливає на розвиток тріщинуватості 

поверхні, є вологість ґрунту в шарі 0-5 см.  

(4) 
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ЕКОНОМІЧНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ 
НОВІТНІМ ПЕРЕДПОСІВНИМ ЗНАРЯДДЯМ ПОРІВНЯНО З 

ТРАДИЦІЙНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ 
Розрахунок й аналіз економічної ефективності передпосівного обробітку 

ґрунту за традиційною технологією та новітнім знаряддям виконано на прикладі 
ярого ячменя. Як відомо, категорію ефективності виправдано трактувати як 
співвідношення ефекту (результату) з ресурсами (витратами), оптимізація якого 
визначається через максимізацію ефекту за фіксованих витрат ресурсів або через 
досягнення цільового ефекту за їх мінімальних витрат (Кучер А. В., 2016). 
Додатково враховано й інші позитивні зміни, зокрема економію витрат за рахунок 
зменшення обсягу внесення засобів захисту посівів ячменя, оскільки 
експериментальне знаряддя поліпшило їхній фітосанітарний стан. 

У результаті застосування новітнього передпосівного знаряддя можна 
досягти приросту економічного ефекту з розрахунку на один гектар зібраної площі 
в розмірі 445 грн, у тому числі: умовний прибуток становить 268 грн/га, економія 
витрат від зменшення обсягу застосування засобів захисту рослин – 177 грн/га. 
Крім того, збільшиться загальний рівень дохідності. У такому випадку абсолютний 
приріст рівня рентабельності операційної діяльності становить 5,1 в.п., або на 
10,4 % (відносної зміни) його величина є більшою, ніж це було на контролі. 

Розроблення та впровадження передпосівних ґрунтообробних знарядь, 
робочі органи яких будуть діяти на брилисті грудочки чорноземних ґрунтів з 
тиском, що не перевищує 80 кПа (в період фізичної стиглості ґрунтів), знизить 
ризик розвитку фізичної деградації структури ґрунту, що, в свою чергу, призведе 
до поліпшення агрофізичних властивостей ґрунту в цілому. 

ВИСНОВКИ 
У дисертаційній роботі теоретично узагальнено інформацію щодо 

агрофізичних параметрів (структурний склад, щільність будови, твердість, 
вологість і інші) посівного шару ґрунтів та наведено уточнені агровимоги до 
передпосівного обробітку ґрунту. 

1. Встановлено, що агрофізичні параметри темно-сірого опідзоленого 
важкосуглинкового ґрунту та чорнозему типового важкосуглинкового створені 
традиційним передпосівним обробітком у виробничих умовах перед сівбою ярих 
культур не задовольняють чинним агротехнічним вимогам. У підшарах 0-5 см та 5-
10 см темно-сірого опідзоленого ґрунту вміст брил склав 23,7 % та 38,9 % 
відповідно, у підшарах 0-5 см та 5-10 см чорнозему типового після стандартного 
передпосівного обробітку – 17,5 % та 7,7 %, після обробітку експериментальним 
знаряддям – 8,4 % та 9,2 % відповідно. Це суттєво перевищує припустимі значення 
0-5 %. 

2. Спосіб обробітку (в тому числі передпосівного) не впливає на загальні 
запаси вологи в ґрунті, які складають від 37 до 57 мм у шарі 0-15 см для темно-
сірого опідзоленого ґрунту та 114-125 мм у шарі 0-30 см чорнозему типового. За 
оптимальних параметрів структури посівного шару протягом вегетації культур 
вони вичерпуються повільніше.  
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3. Від початку до кінця вегетації культур відбувається незначне 
розущільнення орного та підорного шарів темно-сірого опідзоленого ґрунту:  
від 1,4-1,6 до 1,1-1,2 г/см3 за всіма глибинами відбирання проб. 

4. Протягом вегетації сільськогосподарських культур спостерігалося 
покращення структурного складу посівного шару ґрунту, що виявлялося  
у зменшенні вмісту брилистих грудочок, вмісту часточок, менших за 0,25 мм  
та підвищенні вмісту агрономічно цінної структури. У структурному складі 
посівного шару досліджених ґрунтів переважала фракція структурних 
макроагрегатів 2,0-1,0 мм. 

5. Підтверджено, що посівний шар з оптимальними агрофізичними 
параметрами характеризується сприятливими показниками твердості, що не 
перевищують 10-15 кгс/см2 до глибини 12-15 см. Показано, що такі показники 
твердості ґрунту можливо формувати і в виробничих умовах. Вплив 
передпосівного обробітку, в разі формування оптимальних агрофізичних 
параметрів ґрунту, може зберігатися протягом усього вегетаційного періоду, 
щонайменше, це справедливо при вирощуванні кукурудзи на зерно.  

6. Встановлено зв'язок між твердістю темно-сірого опідзоленого ґрунту та 
чорнозему типового важкосуглинкового малогумусного і параметрами їх вологості 
і щільності будови. Обґрунтовано новітні багатовимірні моделі визначення 
щільності будови ґрунту за твердістю і зволоженням у посівному шарі, що 
відкриває широкі можливості використання показника твердості і пенетрометра в 
агрономічній практиці. 

7. За значеннями коефіцієнтів кришення і фракційним складом брил після їх 
руйнування під впливом нормальних напружень виявлено, що навіть за 
найбільших нормальних напружень, близьких до тиску на ґрунт важких машинно-
тракторних агрегатів, неможливо досягти таких умов руйнування, які б 
забезпечили повну відсутність в зруйнованих брилах фракції розміром більше 
10 мм, тобто передпосівні знаряддя не забезпечують можливість такого обробітку 
ґрунту, який би відповідав існуючим агротехнічним вимогам. Оптимальні 
показники структурного складу зруйнованих брил зафіксовано за нормального 
напруження 0,6 кг/см2 в зразках за польової вологості. Брили за польової вологості 
руйнуються за менших затрат механічної енергії і утворюють кращу з 
агрономічної точки зору структуру. 

8. Встановлено, що пластична деформація брилистих грудочок поверхневого 
шару чорноземних ґрунтів за вологості 60-70 % від ППВ може відбуватися за 
невисоких значень напружень стискання, що складають близько 80-100 кПа. Це 
максимально допустимі нормальні напруження, що прикладаються до брилистих 
грудочок, за яких не перевищується поріг пластичності. Встановлені значення 
напружень стискання, що спричиняють непружні деформації брилистих грудочок, 
можуть використовуватись для вивчення фізико-механічних властивостей ґрунтів 
за допомогою моделей деформування ґрунтових агрегатів. 

9. Обґрунтовано регресійну модель розвитку тріщинуватості поверхні 
чорноземних ґрунтів залежно від вологості шару 0-5 см. Володіючи інформацією 
щодо вологості поверхневого шару ґрунту (здобутою, наприклад, методами 
дистанційного зондування), можна досить точно прогнозувати розвиток 
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тріщинуватості поверхні темно-сірих лісових ґрунтів протягом вегетаційного 
періоду сільськогосподарських культур. Це, в свою чергу, дозволить оцінить 
фізичний стан ґрунту в різні періоди часу під різними культурами. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 
1. Конструкторам ґрунтообробної та посівної техніки запропоновано 

агровимоги до оброблюваного шару ґрунту перед посівом, що полягають у 
обмеженні тиску робочих органів ґрунтообробних знарядь на структурні агрегати 
(не більше 80 кПа/см2). 

2. Науковим установам Національної академії аграрних наук України, ДУ 
«Інститут охорони ґрунтів України» Міністерства аграрної політики та 
продовольства України та її філіям рекомендовано:  

- використовувати в агрономічній практиці новітні багатовимірні моделі 
визначення щільності будови ґрунту за твердістю і зволоженням посівного шару за 
показником твердості, визначеним пенетрометром. 

- використовувати показники тріщинуватості ґрунтів для прогнозування 
пересушування поверхневого шару схильних до тріщиноутворення ґрунтів та 
формування рекомендацій щодо своєчасного виконання технологічних операцій з 
розпушування поверхневого шару. 

3. Землекористувачам різних форм господарювання для забезпечення 
оптимальних умов проростання насіння сільськогосподарських культур, 
зменшення забур’яненості посівів на чорноземі типовому важкосуглинковому та 
темно-сірому опідзоленому ґрунті рекомендовано використовувати новітнє 
передпосівне знаряддя, яке дозволяє за один прохід створити сприятливі 
агрофізичні умови у посівному шарі ґрунту. 
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АНОТАЦІЯ 
Бородін А.Л. Агрофізичні властивості посівного шару ґрунту як основа 

для удосконалення технології і технічних засобів передпосівного обробітку.  
– На правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських 
наук за спеціальністю 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика. - Національний 
науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», 
Харків, 2017. 

Дисертаційну роботу присвячено дослідженню агрофізичних та фізико-
механічних властивостей посівного шару темно-сірого опідзоленого ґрунту та 
чорнозему типового важкосуглинкового під впливом традиційного передпосівного 
обробітку та обробітку новітнім передпосівним знаряддям, уточненню агровимог 
до передпосівного обробітку ґрунту. 

Встановлено, що брилистість посівного шару ґрунтів перед сівбою ярих 
культур незалежно від способу передпосівного обробітку не відповідає чинним 
агровимогам. При цьому передпосівний обробіток ґрунту новітнім знаряддям 
супроводжується покращенням ряду фізичних та фізико-хімічних показників 
посівного шару ґрунту.  
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Прикладання до брилистих грудочок нормальних напружень 0,6 кгс/см2 

забезпечує їх руйнування на окремості переважно агрономічно цінних розмірів. 
Для запобігання пластичної деформації ґрунту тиск робочих органів передпосівних 
ґрунтообробних знарядь не повинен перевищувати 80 кПа за вологості ґрунту  
60-70 % від ППВ. 

Існування зв'язку між твердістю досліджених ґрунтів і параметрами їх 
вологості і щільності будови дозволило обґрунтувати новітні багатовимірні моделі 
визначення щільності будови ґрунту за твердістю і зволоженням у посівному шарі. 
Емпірична модель розвитку тріщинуватості поверхні чорноземних ґрунтів залежно 
від вологості шару 0-5 см дозволяє прогнозувати розвиток тріщинуватості 
поверхні темно-сірих лісових ґрунтів протягом вегетаційного періоду 
сільськогосподарських культур. Це, в свою чергу, надає можливість оцінювати 
фізичний стан ґрунту в різні періоди часу під різними культурами та вживати 
заходи для розпушування поверхні ґрунту. 

Ключові слова: чорнозем типовий важкосуглинковий, темно-сірий 
опідзолений важкосуглинковий ґрунт, передпосівний обробіток, кришення 
брилистих грудочок, пластична деформація, тріщинуватість поверхні ґрунту, 
агротехнічні вимоги. 

АННОТАЦИЯ 
Бородин А.Л. Агрофизические свойства посевного слоя почвы как 

основа для совершенствования технологии и технических средств 
предпосевной обработки. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных 
наук по специальности 06.01.03 – агропочвоведение и агрофизика. Национальный 
научный центр «Институт почвоведения и агрохимии имени А.Н. Соколовского», 
Харьков, 2017. 

Диссертационная работа посвящена исследованию агрофизических и 
физико-механических свойств посевного слоя темно-серой оподзоленной почвы и 
чернозема типичного тяжелосуглинистого под влиянием традиционной 
предпосевной обработки и обработки новейшим предпосевным орудием, 
уточнению агротребований к предпосевной обработке почвы. 

Установлено, что глыбистость посевного слоя почвы перед посевом яровых 
культур независимо от способа предпосевной обработки не соответствует 
действующим агротребованиям. Традиционная предпосевная обработка не 
обеспечивает оптимальную плотность сложения посевного слоя темно-серой 
оподзоленной почвы. При этом предпосевная обработка почвы новейшим орудием 
сопровождается улучшением ряда физических и физико-химических показателей 
посевного слоя почвы. 

Оптимальная твердость почвы в производственных посевах в разные годы 
формируется до глубины 9-12 см. При условии создания оптимальных параметров 
посевного слоя твердость почвы в надсеменном слое (0-4 см) в 1,5-2 раза ниже, чем 
в производственных посевах после традиционной предпосевной подготовки.  
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Благоприятные свойства посевного слоя, созданные предпосевной обработкой, 
могут сохраняться в течение всего вегетационного периода. 

Приложение к глыбистым комочкам нормальных напряжений 0,6 кгс/см2 
обеспечивает их разрушение на отдельности преимущественно агрономически 
ценных размеров. Для предотвращения пластической деформации почвы давление 
рабочих органов предпосевных почвообрабатывающих орудий не должно 
превышать 80 кПа при влажности почвы 60-70 % от ППВ. 

Существование связи между твердостью исследованных почв и параметрами 
их влажности и плотности сложения позволило обосновать новые многомерные 
модели определения плотности строения почвы по твердости и увлажнению в 
посевном слое. Эмпирическая модель развития трещиноватости поверхности 
черноземных почв в зависимости от влажности слоя 0-5 см позволяет 
прогнозировать развитие трещиноватости поверхности в течение вегетационного 
периода сельскохозяйственных культур. Это, в свою очередь, дает возможность 
оценивать физическое состояние почвы в разные периоды времени под 
различными культурами и принимать меры для рыхления поверхности почвы. 

Ключевые слова: чернозем типичный тяжелосуглинистый, темно-серая 
оподзоленная тяжелосуглинистая почва, предпосевная обработка, измельчения 
глыбистых комочков, пластическая деформация, трещиноватость поверхности 
почвы, агротехнические требования. 

SUMMARY 
Borodin A.L. Agrophysical properties of the soil sowing layer as a basis for 

improving the technology and tools for the pre-sowing treatment. – Manuscript. 
The thesis of  a dissertation for competition of scientific degree of a candidate of 

agriculture science on a specialty 06.01.03 – agriculture soil science and agrophysics. – 
National Scientific Center «Institute for Soil Science and Agrochemistry Research 
named after O.N. Sokolovsky», Kharkiv, 2017. 

Dissertation work is devoted to investigation of agrophysical and mechanical 
properties of the seed layer of dark gray podzolic soil and typical heavy-loamy 
chernozem after conventional seedbed preparation and after treatment by latest tool to 
specify agronomical requirements to seedbed preparation. 

It was found that lumps quantity in seed layer before sowing of spring crops, 
irrespective of seedbed preparation technique does not meet existing agronomical 
requirements. Seedbed preparation by latest tool is accompanied by improvement in a 
number of physical and physical-chemical parameters of soil seed layer. 

Applying to the lumps of normal stresses 0,6 kgf/cm2 result in their destruction to 
particles of agronomically most valuable dimensions. To prevent plastic deformation of 
the soil working pressure of seedbed preparation tools should not exceed 80 kPa when 
soil moisture was 60-70 % of the field water capacity. 

The relationship existence between soil penetration resistance, water content and 
bulk density allowed to substantiate newest model of bulk density determination by 
penetration resistance soil and water content at sowing layer.  



24 

The empirical model of crack development on chernozemic soils, depending on 
the water content in layer 0-5 cm allow to predict the crack development on surface of 
dark gray forest soils during the growing season of crops. This, in turn, provides an 
opportunity to assess the physical condition of the soil at different periods under different 
crops and to take measures for loosening the soil surface. 

Keywords: typical heavy-loamy chernozem, dark gray podzolic soil, seedbed 
preparation, lumps crumbling, plastic deformation, fracturing the soil surface, agronomic 
requirements.  

 


