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Рис. 58. Комбінатор ЛК-4 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 
 

1. Які Ви знаєте види грунтообробних знарядь? 
2. Розкажіть про призначення, принцип роботи та відомі Вам марки лущильників. 
3. Яку роботу виконують плуги? Їх конструктивні особливості. 
4. У чому перевага оборотних плугів над звичайними? 
5. Дайте загальну характеристику безполичковим глибокорозпушувачам. 
6. Назвіть марки основних безполичкових глибокорозпушувачів. 
7. Яку роботу виконують борони, які типи борін Ви знаєте?  
8. Які типи котків Ви знаєте? Яке завдання покладається на них? 
9. Назвіть основні марки парових культиваторів. Як вони працюють? 
10. Перерахуйте основні найпоширеніші марки просапних культиваторів і розка-

жіть про принципи їх роботи. 
11. Як працюють туковисівні апарати культиваторів- рослинопідживлювачів? 
12. Для чого конструюють комбіновані грунтообробні агрегати?  
13. Які Ви знаєте комбіновані грунтообробні агрегати?  

7.2. МАШИНИ ДЛЯ СІВБИ ТА САДІННЯ КУЛЬТУР 
 
• Сівалки для зернових колосових і зернобобових культур 
• Кукурудзяні та бурякові сівалки 
• Комбіновані ґрунтообробні та посівні агрегати 
 
Способи сівби та садіння різних культур досить різноманітні, вирощувані рослини в 

силу своїх біологічних особливостей потребують неоднакової глибини загортання. В 
силу цих обставин розроблено і впроваджено в сільськогосподарське виробництво най-
різноманітніші моделі та марки посівних машин. Розглянемо основні з них. 
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7.2.1. Сівалки для зернових колосових  
і зернобобових культур 

Сівалка зернотукова універсальна причіпна С3-3,6 (С3-3,6А) обладнана модернізо-
ваними і потужними висівними апаратами, які приводяться в обертовий рух одночасно 
від обох ходових коліс. На сівалці можна встановити сигнальний пристрій, призначе-
ний для контролю за роботою висівних апаратів, заглиблення сошників і для дистан-
ційного зв’язку. Сівалку агрегатують з тракторами класу 14 кН, а за допомогою зчіпок 
СП-11 та СП-16 – з тракторами, відповідно, 30 та 50 кН. 

Коротка технічна характеристика зернових сівалок  
 

Показник  
Марка сівалок 

СЗ-
3,6 

СЗА-
3,6 

СЗУ-
3,6 

СЗО-
3,6 СЗТ-3,6 СЛТ-3,6 СЗЛ-

3,6 
СЗС-

2,1 
СЗП-

3,6 
Ширина захвату, 
м 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 2,052 3,6 

Ширина міжрядь, 
см 15 15 6,5-8,5 15 7,5 7,5-15,0 7,5 22,8 15,0 

Глибина ходу 
сошників, см 4-8 4-8 4-8 3-8 4-8 2-8 1,0-3,0 4-12 4-8 

Кількість  
сошників 24 24 24 24 47 24-47 24 9 24 

Місткість насін-
ного ящика, дм3 

453* 
212 

453* 
212 

453* 
212 

453* 
212 

453,212** 
86 

453, 212* 
212 

453* 
212 

275* 
150 

453* 
212 

Робоча швидкість, 
км/год. до 15 до 12 до 12 до 12 до 12 до 10 до 10 до 10 до 10 

Маса сівалки, кг 1450 1280 1480 1280 1830 1838 1300 1250 1870 
Виробність, га/
год. 3,6 3,0 3,6 3,2 до 3,6 3,6 3,6 1,1 5,4 

* У чисельнику – для насіння; у знаменнику – для добрив. 
** У чисельнику – для насіння і добрив; у знаменнику – для насіння трав. 

На основі сівалки СЗ-3,6 розроблено сім’ю зернових (зернотукових) сівалок, склада-
льні одиниці яких аналогічні складальним одиницям сівалки СЗ-3,6. 

Сівалка зернотукова причіпна СЗА-3,6, обладнана кілевидними сошниками, засто-
совується для сівби сільськогосподарських культур на добре оброблених грунтах, воло-
гість яких не більше 20%. Сошники загортають насіння на ущільнене дно борозни, за-
вдяки чому з’являються дружні сходи. Сівалку агрегатують з тракторами класу тяги 9 і 
14 кН в односівалкових агрегатах і з тракторами класу тяги 30 і 50 кН в багатосівалко-
вих агрегатах з гідрофікованими зчіпками. Односівалкові агрегати можуть працювати з 
слідопокажчиками, які встановлюють спереду на тракторі. 

Сівалка зернотукова вузькорядна причіпна СЗУ-3,6 обладнана дводисковими сош-
никами з кутом розхилу дисків 18°. При такому встановленні в процесі роботи сошника 
кожен з дисків утворює в ґрунті самостійну борозенку. Середня ширина міжрядь 7,5 см. 
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Сівалка однодискова зернотукова причіпна СЗО-3,6 обладнується одно-дисковими 
сошниками для підсіву і підживлення озимих без попереднього обробітку ґрунту. На 
сівалці передбачено встановлення двох дискових сошників для рядкової сівби. Сівалку 
агрегатують з тими самими тракторами, що й сівалку СЗ-3,6. 

Сівалка зернотукова трав’яна причіпна СЗТ-3,6 (СЗТ-3,6А) (рис. 59) має один 
зернотуковий ящик і два ящики 5 для насіння трав. Зернові висівні апарати 1 і висівні 
апарати 7 для насіння трав – котушкові, а апарати 4 для висіву гранульованих добрив – 
зубчасто-котушкові. Над отворами в дні ящика на валах установлено нагнітачі 2 і 6, що 
подають малосипке насіння в коробки апаратів. Ворушилки 3 використовують для то-
го, щоб запобігти утворенню склепінь під час висіву трав. На сівалці є дводискові сош-
ники 9 для загортання насіння зернових культур або насіння трав і кілевидні сошники 8 
для загортання насіння трав. Кілевидні сошники утворюють борозенки у міжряддях 
дискових сошників. Загальне міжряддя становить 7,5 см.  

Рис. 59. Сівалка зернотукова трав’яна причіпна СЗТ-3,6: 
1 – зерновий висівний апарат; 2 і 6 – нагнітачі; 3 – ворушилки; 4 – туковисівний апарат; 

5 – ящик для насіння трав; 7 – висівний апарат; 8 – кілевидний сошник;                               
9 – дводисковий сошник 

Сівалка зернотукотрав’яна лукопасовищна СЛТ-3,6 призначена для рядкової і 
суцільної сівби крупного і дрібного насіння багаторічних бобових і злакових трав та 
інших сумішей, з покривною культурою або без неї на сінокосах і пасовищах з одноча-
сним внесенням гранульованого суперфосфату. Сівалку можна використовувати також 
для сівби насіння зернових, зернобобових і близького до них за розмірами і нормами 
висіву насіння інших культур. У зерновому відділенні ящика змонтовано ворушилки і 
нагнітачі для сівби несипкого насіння трав (стоколос, райграс, лисохвіст та ін.). В ящи-
ках для насіння трав установлені ворушилки. При рядковій сівбі насіння загортають у 
грунт дводисковими і кілевидними сошниками. Сівалку агрегатують з тракторами кла-
су тяги 14 кН. 

Сівалка-культиватор зернотукова стерньова СЗС-2,1 (рис. 60) призначена для 
сівби зернових культур по стерні з одночасним прикочуванням засіяних рядків. Це 
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створює добрі умови для розвитку насіння і запобігає видуванню вітром ґрунту разом з 
насінням у період пилових бур. Стерня, що залишається на поверхні поля, знижує шви-
дкість вітру, сприяючи зменшенню ерозії ґрунту та накопиченню снігу. 

Рама 5 спирається спереду на самовстановні пневматичні опорні колеса 2, а позаду 
– на прикочувальні котки 11. Вісь 4 вилки колеса тягою 6 зв’язана з кронштейном 10 
котків. При подачі масла в гідроциліндр 8 котки підкочуються під раму сівалки. Одночасно 
тяга 6 повертає вісь 4 з вилкою опорного колеса 2, і воно також підкочується під раму. 

Насіннєпроводи сівалки виготовляють з полівінілхлоридних трубок. Сошники 1 
трубчасті з лапами типу культиваторних. Під час роботи на грунтах, оброблених куль-
тиваторами-плоскорізами, на сошниках прикріплюють прямі оборотні наральники. 

Рис. 60. Зернова стерньова сівалка СЗС-2,1: 
1 – сошник; 2 – пневматичне опорне колесо; 3 – причіп; 4 – вісь вилки опорного колеса; 

5 – рама; 6 – тяга; 7 – насінний ящик; 8 – гідроціліндр; 9 – фіксуюча планка;                     
10 – кронштейн котків; 11 – прикочувальні котки 

Сівалку агрегатують з тракторами класу 14 кН, три сівалки СЗС-2,1 зі спеціальною 
зчіпкою СЗР-02000 агрегатують з тракторами класу 30 кН, сім сівалок зі зчіпкою СЗР-
01000 агрегатують з тракторами класу 50 кН. 

Сівалка зернотукова пресова причіпна СЗП-3,6 (рис. 61) призначена для рядкової 
сівби насіння з одночасним прикочуванням грунту засіяних рядків. Прикочування осо-
бливо ефективне в районах недостатнього зволоження. 

Зернова сівалка С3-5,4 призначена для рядкової сівби зернових, зернобобових та 
інших культур з одночасним внесенням добрив. Ширина захвату 5,4 м; ширина між-
рядь 15 см. Може здійснювати висів насіння нормою від 15 до 400 кг/га. Виробність – 
до 4,86 га/год. Агрегатується з тракторами класу 14 кН в односівалковому варіанті та 
30 кН у тривалковому за допомогою зчіпки СП-11. 
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Рис. 61. Зернотукова пресова сівалка СЗП-3,6: 
1 – колесо передка; 2 – прикочувальні приводні котки 

Сівалка стернева – культиватор ССК-8,5 призначена для обробітку грунту, сівби, 
внесення добрив, боронування та ущільнення грунту. Сівба виконується смугами ши-
риною 150-180 см. Сівалкою можна висівати зернові, бобові та інші культури. У склад 
сівалки входять: 

− посівний агрегат-культиватор, широкі стрілчасті лапи якого забезпечують су-
цільне підрізання бур’янів і розпушування грунту; 

− пневматична посівна система, яка розміщує насіння смугою завширшки 150-
180 мм, що забезпечує кращу площу живлення кожної рослини; 

− грунтовирівнююча система, до складу якої входить 5 трирядних борін, які змен-
шують гребенистість ґрунту, вичісують бур’яни і забезпечують однакову товщи-
ну ґрунту над висіяним насінням; 

− ущільнююча система, яка забезпечує ущільнення засіяних смуг; 
− бункери для насіння та добрив з автономним приводом вентилятора; 
− система управління та контролю за технологічним процесом. 
Виробність сівалки 8,5 га/год., ширина захвату 8,5 м, кількість сошників 28, ширина 

між серединами сошників 300 мм; норма висіву насіння 60-350 кг/га, глибина сівби 20-
70 мм, спосіб агрегатування причіпний. 

Сівалка “Містраль” призначена для сівби різних культур. Характерна тим, що об-
ладнана пневматичним розподілом насіння. Поставляється з трьома видами висівних 
апаратів – ножовими, широкосмуговими та дисковими. Типи сівалок: 1500, 3000, 4000, 
6000, 8000. Ширина захвату відповідно до типу 1,5, 3, 4, 6, 8 м. Ширина міжрядь 12,5 
см. Робоча швидкість 6-12 км/год. Глибина загортання насіння від 2 до 8 см, норма ви-
сіву від 1,5 до 360 кг. Виробність від 0,7 до 25,5 га/год. (рис. 62). 

Пневматична гідравлічна рядкова сівалка “Солітер”. Випускається фірмою Lem-
ken в різних модифікаціях і призначена для сівби зернових та деяких інших культур. 
Ширина захвату може коливатися від 300 до 600 см, ширина міжрядь 12,5 см. Сівалка 
може бути обладнана бортовим комп’ютером, який оснащений модулем GPS, завдяки 
чому можуть бути здійснені такі функції: 

РОЗДІЛ 7. Технічне забезпечення агропромислового виробництва 
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− визначення місцеположення сівалки за допомогою диференційованого приймача 
(DGPS);  

− запис у пам’ять комп’ютера поточних фактичних і заданих параметрів з означен-
ням відповідних позицій; 

− передача даних між сівалкою та встановленим у господарстві стаціонарним пер-
сональним комп’ютером (рис. 63). 

Рис. 62. Сівалка “Містраль” 

Рис. 63. Сівалка “Солітер” 
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7.2.2. Кукурудзяні, бурякові та інші сівалки 
Сівалка універсальна пневматична начіпна СУПН-8 (СУПН-8-0,1) (рис. 64) при-

значена для пунктирної сівби кукурудзи, соняшника та інших просапних культур з од-
ночасним внесенням у грунт (окремо від насіння) мінеральних добрив. 

Рис. 64. Універсальна пневматична сівалка СУПН-8: 
1 – рама; 2 – опорно-приводне колесо; 3 – туковисівний апарат АТД-2; 4 – маркер;              

5 – автозчіпка; 6 – повітропроводи; 7 – вентилятор; 8 – поручень; 9 – висівна секція;          
10 – підніжна дошка; 11 – прикочувальне колесо; 12 – шлейф; 13 – загортач;                       

14 – сошник; 15 – висівний апарат 

Сівалка складається із зварної рами 1, яка спирається на два пневматичних колеса 2, 
восьми висівних секцій 9, чотирьох туковисівних апаратів 3 (АТД-2), відцентрованого 
вентилятора 7 з приводом, повітропроводів 6, автозчіпки 5 і двох підніжок 10. 

Секція сівалки приєднана до кронштейна бруса рами шарнірно за допомогою пара-
лелограмної підвіски. Кожна секція складається з пневматичного висівного апарату 15 
з бункером для насіння, комбінованого полозовидного сошника 14 і ланцюгового пере-
давального механізму. 

Сошник секції складається з полозка, тукової і насінної п’ятки і тукової лійки. Гли-
бину ходу сошника регулюють, змінюючи положення рамки прикочувального колеса 
відносно куліси сошника і змінюючи ступінь стиску пружини натискної штанги. Щоб 
забезпечити максимальну глибину ходу сошника, шплінт переставляють у верхній 
отвір. Переставлянням шплінта на один отвір досягається глибина ходу сошника 10 мм. 

Для приведення в дію зернових і туковисівних апаратів на сівалці встановлено два 
ланцюгових передавальних механізми. Привод механізмів здійснюється від опорних 
коліс сівалки. Передаточні відношення до дисків насіння висівних апаратів можна змі-
нювати від 0,208 до 1,206. Всього можна встановити 45 передаточних відношень. Це 
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дає змогу висівати на 1 м рядка у середньому від 1,78 до 16,3 насінин, залежно від пе-
редаточного відношення і встановлених висівних дисків з різною кількістю отворів. 

На сівалці є відцентровий вентилятор 5 для створення розрідження в камерах висівних 
апаратів. Ротор вентилятора приводиться в рух від гідродвигуна через клинопасову переда-
чу і муфту, яка стабілізує швидкість обертання ротора, забезпечуючи цим самим постійне 
значення розрідження у повітряній системі сівалки. До всмоктувального вікна вентилятора 
прикріплено розтруб із штуцерами кришок висівних апаратів. Під час роботи сівалки повіт-
ря відсмоктується з камер висівних апаратів і в камерах створюється розрідження. 

Сівалка має два дискові маркери 4, які піднімаються й опускаються за допомогою 
гідрофікованих механізмів. 

Туковисівні апарати АТД-2 обладнані запобіжними муфтами. Коли ворушилка апа-
рата склинюється сторонніми предметами або спостерігається значне залипання, муфта 
спрацьовує і диск апарата перестає обертатися. 

На сівалці СУПН-8 передбачено встановлення приладу контролю і сигналізації за 
виконанням технічного процесу сівби. Прилад контролю складається з пульта, який 
встановлюють у кабіні тракториста, блока підсилювачів, датчиків сівби, датчиків рівня 
насіння в бункерах висівних апаратів і кабелів. Прилад монтують на сівалці перед по-
чатком посівних робіт. Датчики висіву встановлюють у спеціальних гніздах корпусів 
висівних апаратів, а датчики рівня – в обох бункерах для насіння. Датчики складаються 
з фотоперетворювача (фотоприймача) і корпусу з лампочкою. Якщо в процесі сівби 
припиняється висів насіння в одному з висівних апаратів, то на табло пульта загораєть-
ся його номер і чути безперервний звуковий сигнал. Із зниженням рівня насіння в бун-
кері до певного значення загоряється червона лампочка на табло і лунає короткочасний 
звуковий сигнал, що свідчить про необхідність заправлення бункерів насінням. 

Сівалку агрегатують з тракторами класу 14 кН. Її робоча швидкість близько 12 км/
год., маса 1100 кг, виробність 6,7 га/год. 

Сівалки бурякові начіпні ССТ-12Б і ССТ-8А (рис. 65) призначені для пунктирного 
висіву каліброваного (звичайних і малих форм) дражованого насіння цукрових буряків 
з одночасним внесенням в зону рядка гранульованих мінеральних добрив. Якщо сівал-
ки укомплектовано відповідними пристроями, то вони одночасно з сівбою вносять ін-
сектициди і гербіциди в зону рядка, висівають насіння проса, гречки, сої, квасолі, а 
також дражоване насіння цукрових буряків. 

Сівалку ССТ-12Б застосовують в основних зонах бурякосіяння для сівби з міжряд-
дями 45 см, а сівалку ССТ-8А – в зонах зрошуваного бурякосіяння, підвищеної зволо-
женості і на торфовищах для сівби з міжряддями 60 см. Сівалку ССТ-12Б за допомогою 
пристроїв можна переобладнати у восьмирядну модифікацію з шириною міжрядь 60 см 
і використовувати у всіх зонах. Сівалка ССТ-8А є модифікацією сівалки ССТ-12Б і за 
основними складальними одиницями уніфікована з нею. Сівалки розрізняються в осно-
вному кількістю посівних секцій і туковисівних апаратів. Посівні секції прикріплені до 
кронштейнів рами паралелограмними підвісками 15. Кожна секція складається з диско-
вого висівного апарату 9, кілевидного завуженого сошника для насіння 13, дворядного 
кілевидного сошника 16 для загортання мінеральних добрив, який закріплюється на 
окремій підвісці радіального типу і розміщується спереду прикочувального котка 14, 
двох прикочувальних котків 14 і 15 з гумовими обіддями, гвинтового механізму регу-
лювання глибини ходу насінного сошника (межі регулювання 2-6 см) і двох загортачів 
з регульованими крилами 11.  
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Рис. 65. 
Схема технологічного процесу роботи сівалок ССТ-12Б і ССТ-8А: 

1 – опорно-приводне колесо; 2, 3, 5 і 17 – ланцюгові передачі;                                                    
4 – ланцюговий редуктор; 6 – туковисівний апарат; 7 – тукопровід;                                          

8 – бункер для насіння; 9 – насіннєвисівний апарат; 10 і 14 – прикочувальні котки;            
11 – загортачі; 12 – гвинтовий механізм; 13 – насінний сошник; 15 – паралелограмна 
підвіска; 16 – туковий сошник; 18 – форсунка для розпилювання рідких пестицидів;          

Сівалки ССТ-12Б і ССТ-8А обладнують автозчіпками і дисковими маркерами, які 
опускаються і піднімаються виносним гідроциліндром. Щоб можна було обробляти 
посіви до з’явлення сходів, на сівалці змонтовано слідоутворювач 19 у вигляді лапи, 
що утворює в грунті борозенку для наступного орієнтування трактора. 

Сівалки обладнані дисковими туковисівними апаратами 6 типу АТД-2. Місткість 
бункерів для добрив більша і становить 55 дм3. 

Кількість насіння, що його висівають, регулюють зміною частоти обертання дисків і 
перекриттям одного ряду комірок сектором, чим досягається висів від 8 до 50 насінин 
на 1 м рядка. Якщо встановити висівний диск з одним рядом комірок, можна забезпе-
чити норму висіву від 8 до 20 насінин на 1 м рядка. 

Для висіву дражованого насіння цукрових буряків, проса, гречки, квасолі і сої висів-
ні апарати комплектують змінними висівними дисками, відбивачами та іншими деталями. 

За окремими замовленнями бурякові сівалки обладнують пристроєм для контролю 
за обертанням висівних дисків, рівнем насіння і добрив у бункерах. 

Ширина захвату сівалок ССТ-12Б і ССТ-8А, відповідно, становить 5,4 і 4,8 м. Сівал-
ки агрегатують з тракторами класу 14 кН. Робоча швидкість, відповідно, 4,7 та 7,1 км/
год., а виробність 2,56 та 3,85 га/год. Маса сівалок становить 1194 і 990 кг. 

Універсальна сівалка СТВТ-6М призначена для сівби зернових, технічних і деяких 
інших культур широкорядним способом. 

Ширина міжрядь 45-70 см, ширина захвату 2,2 м, виробність 1,1-2,2 га/год. Агрега-
тується з тракторами класу 14 кН (рис. 66). 

РОЗДІЛ 7. Технічне забезпечення агропромислового виробництва 
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Універсальна сівалка СТВТ-12/В. За конструкцією та призначенням аналогічна 
сівалці СТВТ-6М. Ширина захвату 4,9 м, виробність 2,2-4,4 га/год. Агрегатується з 
тракторами класу 14 кН. 

Універсальна пневматична сівалка “Оптіма” призначена для точного висіву на-
сіння кукурудзи, сої, бобів, соняшнику, цукрових буряків. Конструкція сівалки дозво-
ляє легко і швидко змінювати ширину міжрядь шляхом переміщення висівних секцій 
по рамі, змінювати відстань між насінинами в рядку шляхом заміни зірочок або висів-
них дисків. Ширина захвату 6 м, кількість рядків 8-12, ширина міжрядь – від 30 см і 
більше, виробність – до 50 га/год. Агрегатується з тракторами класу 14 кН (рис. 67, 68).  

Рис. 66. Універсальна сівалка СТВТ-6М 

Рис. 67. Універсальна 12-рядна пневматична сівалка “Оптіма” 
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Рис. 68. Універсальна 4-рядна пневматична сівалка “Оптіма” 

Сівалка точного висіву “Miniair S” призначена для точного висіву насіння таких 
овочевих культур, як капуста, цибуля, морква, редиска, буряк, огірок, кріп та інших. 
Сівалка має жорстку раму, на якій можна розмістити 32 одинарних або 16 подвійних 
висівних дисків. Мінімальне міжряддя при користуванні одинарними секціями стано-
вить 12,5 см, а з подвійними – 24 см. Робоча ширина може коливатися від 2 до 6 м. Сі-
валка може бути обладнана для внесення в грунт гранульованих засобів захисту рос-
лин. Пристрій, що дає можливість змінювати висоту рами, дозволяє виконувати сівбу в 
гребені. Досконалий висівний механізм дає можливість висівати задану кількість насін-
ня, що відрізняється величиною, формою, масою, характером поверхні. Агрегатується з 
тракторами класу 14 кН (рис. 69). 

Сівалка пневматична точного висіву (Італія) призначена для сівби цукрового 
буряку, соняшнику, сої, кукурудзи та інших культур. Кількість висівних апаратів 6-12. 
Подвійний дисковий сошник забезпечує висів насіння в напівпідготовлений грунт. Сі-
валка обладнана туковисівними апаратами. Агрегатується з тракторами класу 14 кН 
(рис. 70). 

РОЗДІЛ 7. Технічне забезпечення агропромислового виробництва 
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Рис. 69. Сівалка “Miniair S” 

Рис. 70. Пневматична сівалка точного висіву (Італія) 
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7.2.3. Комбіновані грунтообробні й посівні агрегати              
та машини 

Комбінований агрегат КА-3,6 призначений для виконання за один прохід передпо-
сівного обробітку грунту, сівби зернових, зернобобових або круп’яних культур з одно-
часним внесенням мінеральних добрив і прикочуванням засіяних рядків. Агрегат скла-
дається з фрезерного культиватора-глибокорозпушувача КФГ-3,6, зчіпного пристрою 
зернотукової сівалки СЗ-3,6, слідопокажчика, який встановлюють спереду на рамі трак-
тора, і комплекту монтажних частин. Культиватор приєднується до начіпної системи 
трактора Т-150К, з яким працює агрегат. 

Зчіпка призначена для приєднання сівалки СЗ-3,6 до культиватора КФГ-3,6. Коли 
агрегат переводиться з робочого положення в транспортне і назад, зчіпка за допомогою 
гідроциліндра ЦС-75, закріпленого на ній, забезпечує постійну висоту розміщення при-
чепа посівної частини. Зчіпку прикріплюють до заднього бруса рами культиватора. 

На сівалці СЗ-3,6 додатково встановлено пристрій для прикочування засіяних ряд-
ків. Діаметр прикочувальних котків 200 мм. Котки містяться на маточинах, які мають 
металокерамічні втулки. При переведенні сівалки в транспортне положення котки під-
німаються. 

Під час руху агрегату по полю в робочому положенні культиватор розпушує й по-
дрібнює грунт, а також вирівнює оброблену поверхню, створюючи сприятливі умови 
для сівби. 

Посівна частина агрегату висіває насіння й добрива і прикочує засіяні рядки. Глиби-
на суцільного розпушення 3-7 см. Ширина міжрядь 15 см. Глибина загортання насінн-
ня 3-8 см. Місткість зернового відділення ящика 412 дм3, а тукового 212 дм3. Ширина 
захвату агрегату 3,6 м, робоча швидкість до 8 км/год. Маса агрегату 3410 кг, вироб-
ність при середній робочій швидкості 7,5 км/год. 2,7 га/год. 

Культиватор фрезерний – сівалка КФС-3,6 (рис. 71) призначений для виконання 
за один прохід передпосівного обробітку грунту, фрезерування на глибину 4-8 см, вирі-
внювання поверхні грунту, рядкової сівби насіння рису та інших культур і прикочуван-
ня грунту після сівби. Насіння рису та інших культур рисової сівозміни культиватор-
сівалка висіває з міжряддям 15 см.  

Агрегат КФС-3,6, що є начіпною машиною, складається з грунтообробної і посівної 
частини, в робочому положенні спирається на два пневматичних колеса 1 і на опорно-
проводні котки 4, прикріплені до рами посівної частини. Зверху на рамі посівної частини 
встановлено насінний ящик 2 місткістю 520 дм3, до дна якого прикріплено висівні апарати. 

Грунтообробна частина являє собою модифікацію культиватора-глибоко-
розпушувача КФГ-3,6. Фрезерні барабани культиватора діаметром 360 мм обертаються 
з частотою 480 хв–1. Приводяться в рух від ВВП трактора. 

На агрегаті встановлено кілевидні сошники. Сошник складається з наральника і 
прикріплених до нього боковин. Для вирівнювання грунту і забезпечення постійної 
глибини загортання насіння використовують опорну лижу, в пазах якої розміщують 
сошники. 

Прикочувальні котки 4 призначені для ущільнення грунту засіяних рядків. Котки 
зварні, зовнішній діаметр 380 мм. На кінцях валів двох крайніх котків (лівого і правого) 
встановлені зірочки (z = 8), які завдяки ланцюговій передачі приводять у рух лівий і 
правий вали висівних апаратів через ланцюговий редуктор 3. 
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Рис. 71. Культиватор фрезерний – сівалка КФС-3,6: 
1 – пневматичне колесо; 2 – ящик для насіння; 3 – ланцюговий редуктор;                              

4 – прикочувальні котки 

Ширина захвату агрегату 3,6 м. Його маса 2400кг, робоча швидкість до 8 км/год, 
виробність 2,88 га/год, глибина загортання насіння близько 5 см. Культиватор-сівалку 
агрегатують з трактором Т-150К. 

Зернова сівалка “Марлісс” призначена для прямої сівби зернових, бобових, олійних 
культур і багаторічних трав у необроблений грунт. Поєднує власне зернову сівалку та 
дисковий ніж. Дисковий ніж утворює оброблену смужку, а сівалка здійснює сівбу, вно-
сить добрива і прикочує насіння прес-колесами, що регулюються. Ширина захвату аг-
регату 4,5 та 6,0 м, ширина міжрядь 19 см. 

Сівалка точного висіву “Kinze” призначена для сівби просапних культур в необро-
блений грунт. Характеризується високою точністю висіву та легкістю регулювання 
норм висіву й глибини загортання насіння. Дискові ножі шириною 2,54 см із жолобчас-
тою або хвилястою поверхнею встановлюються перед сошниками посівних секцій і 
дозволяють проводити роботи на кам’янистих і необроблених грунтах. За допомогою 
спеціального пристрою регулюється глибина обробітку грунту до 7,62 см. Сила врізан-
ня дискового ножа в грунт за допомогою пружини сягає 227 кг. До сівалки додається 
монітор для контролю за висівом насіння. 

Обладнана туковисівними апаратами. Виробність 60-70 га за зміну. Агрегатується з 
тракторами класу 14 кН (рис. 72).  

Сівалка для прямої сівби MF-543 призначена для сівби кукурудзи, соняшнику, сор-
го, сої, арахісу, бобів у необроблений грунт. Представлена 9-ма моделями. Перед висів-
ними апаратами встановлені подвійні диски діаметром 38 см для створення боріздки 
для зерна. Кожна секція сівалки обладнана повітряною дозиметрією. Ширина міжрядь 
70-96 см. Агрегатується з тракторами класу 14-30 кН. 
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Рис. 72. Сівалка точного висіву “Kinze” 

Пневматична рядкова сівалка для прямої сівби в необроблений грунт фірми 
Flexi Coil. Має декілька моделей (6000, 5000, 820). Робочий орган – дискова фреза, що 
являє собою похилий диск діаметром 45,7 см, V-подібне напівпневматичне прикочую-
че колесо діаметром 10,2 см, напівпневматичне очисне колесо такого ж діаметру. Ущі-
льнююча дія фрези на грунт регулюється в інтервалі 68-295 кг на одну фрезу. Ширина 
міжрядь може складати 18,3; 19,1; 22,9; 25,4; 30,5; 36,6 см (рис. 73). 

Рис. 73. Пневматична рядкова сівалка фірми Flexi Coil:  
а) модель 6000; б) модель 5000 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 
 

1. Охарактеризуйте конструктивні особливості та принципи роботи зернової сівал-
ки СЗ-3,6 (СЗ-3,6А). 

2. Чим сівалка СЗУ-3,6 відрізняється від сівалки СЗ-3,6А? 

РОЗДІЛ 7. Технічне забезпечення агропромислового виробництва 



414 ОСНОВИ ВЕДЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ 

3. Сівалка СЗО-3,6 має однодискові висівні апарати. Для чого це зроблено? 
4. Розкажіть про принципи роботи зерно- та туковисівних апаратів у зернотукових 

сівалках. 
5. Як здійснюється висів насіння зернових культур і трав у зернотрав’яних сівалках? 
6. Яке призначення має сівалка СЗС-2,1, і в чому полягає принцип її роботи? 
7. У чому принципова різниця між імпортними зерновими сівалками та вітчизняними? 
8. Охарактеризуйте сівалку СУПН-8. 
9. Розкажіть про принципи роботи бурякових сівалок. 
10. Які Ви знаєте сівалки для прямої сівби культур? 
11. Як працюють сівалки для прямої сівби?  
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