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Технологічні процеси у рослинництві 

 

Боротьба з бур’янами. Відомо, що бур’яни знижують врожайність с/г культур на 45-66%. Заходи 
по боротьбі з бур’янами поділяють на запобіжні і знищувальні [9]. 

Запобіжні: правильне чергування культур у сівозміні; ретельна очистка посівного матеріалу; 
дотримання оптимальних норм, способів і строків посіву; застосування районованих сортів і 
гібридів; своєчасне знищення бур’янів; своєчасне і високоякісне збирання врожаю; згодовування 
тваринам лише оброблених зерновідходів; внесення на поля лише перепрілого гною; дотримання 
протибур’янного карантину. 

Знищувальні заходи: механічний спосіб, біологічний, хімічний. Рух повітря в атмосфері і воді в 
гідросфері, а також інші фізико-хімічні процеси приводять до того, що навіть при дотриманні 
правил обробки гербіциди розповсюджуються за межі планованих площ. 

Обробіток грунту. Обробіток грунту – механічний вплив на нього робочими органами 
грунтообробних машин і знарядь, що забезпечують оптимальні умови для вирощування культур. 

При розпушенні змінюється загальна рихлість, збільшується пористість і аерація. Грунт 
обробляють плугами, фрезами, плоскорізами. 

Розпушування покращує водо- і повітропроникність грунту, посилює мікробіологічну діяльність. 
Розпушують грунт поличковими, дисковими плугами, культиваторами, дисковими боронами та 
ін. 

В результаті ущільнення руйнуються брили, більш тісно розміщуються грунтові агрегати, 
збільшується капілярна пористість, грунт швидше прогрівається. Передпосівне ущільнення 
сприяє рівномірному розподілу насіння по глибині, післяпосівне – кращому контакту його з 
грунтовими частинками, внаслідок чого насіння дає дружні, більш ранні сходи. Покращуються 
умови догляду за посівами, обробіток по боротьбі з бур’янами і збирання врожаю. Ущільнюють 
грунти котками. 

Створення органічних речовин. Перемішують грунт для рівномірного розподілу добрив, вапна, 
гіпсу. Прийом неприпустимий в ерозійно небезпечних і посушливих районах. Перемішують грунт 
оранкою, плугами без передплужників, фрезами та ін. 

При перегортанні верхні і нижні шари грунту перемішуються у вертикальному напрямку. У ріллю 
зароблюють залишки рослин, добрива, вапно, гіпс, насіння бур’янів, збудників хвороб і шкідників 
с/г культур. У районах достатнього зволоження перегортання перешкоджає вимиванню елементів 
живлення у нижні шари. 

В результаті вирівнювання зменшуються нерівності поверхні. В посушливих зонах прийом 
сприяє зменшенню випаровування і збереженню вологи в грунті. Для вирівнювання застосовують 
борони, скрепери, грейдери, вирівнювачі. 
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При гребнюванні на поверхні грунту роблять гребені. Прийом проводять, вирощуючи корене- і 
бульбоплоди на надмірно зволожених, особливо важких безструктурних грунтах, для відведення 
води і регулювання повітряного, теплового і живильного режимів. 

Для усунення надмірної вологи, покращення режиму на поверхні грунту грядостворювачами 
роблять гряди. 

Після основного обробітку на поверхні грунту нарізають борозни. Застосовують на важких за 
механічним складом грунтах для кращого всмоктування опадів і попередження водної ерозії. 

Мінімальний обробіток грунту. Багаторазове проходження важкої техніки по полю дуже 
ущільнює грунт. При сучасній технології на посівах просапних культур число обробітків грунту 
під кукурудзу і соняшник досягає 13-15, під цукровий буряк – 20-22. Через сильне 
переущільнення порушується структурний стан, пригнічуються мікробіологічні процеси, що в 
кінцевому рахунку приводить до зниження врожаю. Для вирощування більшості с/г культур 
оптимальною густиною грунтів вважають 1-1,3 г/см3. Під дією ходових систем машин вона 
підвищується на 0,1-0,3 г/см3. При збільшенні щільності грунту вище оптимуму на 0,1 г/см3 
врожайність зернових знижується на 10-30%. 

 У с/г практику ввійшли такі технології, що передбачають мінімальний обробіток грунту: заміна 
оранки лущенням чи плоскорізним розпушуванням; зменшення глибини основного обробітку 
грунту; зменшення інтенсивності передпосівного обробітку; скорочення числа і глибини 
обробітків міжрядь для просапних культур і навіть відмова від них; поєднання технологічних 
операцій шляхом застосування комбінованих машин. 

Ефект від поєднання технологічних операцій полягає в тому, що грунт менше ущільнюється і 
розпилюється; підвищується його стійкість до ерозії; оптимально використовується час; 
поєднуються агротехнічні прийоми для боротьби з втратами грунтової вологи; скорочується 
споживання паливно-мастильних матеріалів, техніки, коштів, значно заощаджується робоча сила. 

Удобрення с/г культур. Є два способи внесення добрив: поверхневий і місцевий. Удобрення 
поділяють на основне (допосівне), припосівне і післяпосівне (підкормки). Поверхневе внесення 
передбачає розкидання добрив на поверхні поля з наступною їх заробкою плугом чи 
культиватором в грунт. При локальному внесенні добрива розміщують в кореневищному шарі 
грунту.  

Основне удобрення роблять до посіву з розрахунку 2/3-3/4 загальної дози. Воно забезпечує 
рослини елементами живлення протягом всього вегетаційного періоду і покращує фізико-хімічні 
властивості грунту. Припосівне удобрення забезпечує рослини елементами живлення в початкові 
фази розвитку. Вносять його під час посадки в рядки чи стрічками. 

Післяпосівне удобрення. Легкозасвоювані добрива заробляють в період максимального 
споживання певного елементу живлення, щоб посилити живлення в критичні фази розвитку 
рослин і покращити якість с/г продукції.  

Підвищені дози добрив, порушення технології їх внесення несприятливо впливають на 
навколишнє середовище. 

  


