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Рис. 92. Обпилювач вентиляторний ОВП-2000 

Ранцевий обпилювач ОРВ-1 “Ветерок” вентиляторного типу має бункер місткістю 
10 дм3. Довжина високоефективного струменя становить до 5 м, витрата пестицидів – 
до 0,3 кг/хв. 

 
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 
 

1. Які протруювачі насіння застосовують для хімічного обеззаражування насіння? 
2. Розкажіть про принципи роботи протруювача насіння ПС-10А. 
3. Які Ви знаєте види обприскування рослин (грунту) пестицидами? 
4. Назвіть найпоширеніші штангові обприскувачі та охарактеризуйте принцип їх 

роботи. 
5. Якими машинами здійснюють ультрамалооб’ємне та дискретне обприскування? 
6. Охарактеризуйте принцип роботи універсального обпилювача ОШУ-50А. 

7.5. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС МАШИН                  
ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ ТА ЗБИРАННЯ ОСНОВНИХ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР 

 
• Озимі культури 
• Ярі зернові колосові 
• Соняшник 
• Цукрові буряки 
• Кукурудза та силос 
 

РОЗДІЛ 7. Технічне забезпечення агропромислового виробництва 



438 ОСНОВИ ВЕДЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ 

Як ми вже знаємо, технології вирощування культур постійно вдосконалюються; 
вони спрямовані, перш за все, на створення рослинам оптимальних умов для росту, 
розвитку і формування високої врожайності при мінімальних витратах енергії та праці. 
Крім того, технології вирощування кожної рослини досить динамічні і залежать не 
тільки від грунтово-кліматичних та організаційно-господарських умов, але й часто ко-
ригуються відповідно до змін погодних умов.  

Сьогодні вітчизняна промисловість випускає різноманітну техніку для села. Чимало 
технічних засобів завозиться із-за кордону. Але відсутність коштів у переважної біль-
шості агропромислових підприємств унеможливлює поновлення парку сільськогоспо-
дарських машин і знарядь. Тому в даний час і найближчій перспективі в господарствах 
буде використовуватись техніка як старих зразків, так і сучасна. 

Важливою особливістю технічного забезпечення технологічних процесів у рослин-
ництві є необхідність мати певну різноманітність знарядь для виконання окремих опе-
рацій у відповідності до конкретних умов, що склалися. 

З урахуванням викладеного розглянемо орієнтовні технологічні комплекси машин і 
знарядь для вирощування найважливіших польових культур. 

 
7.5.1. Озимі культури 
Обробіток ґрунту під озимі культури залежить від попередника та часу його збиран-

ня. Після ранніх попередників доцільно застосовувати для основного обробітку ґрунту 
такі комбіновані агрегати, як комбінатор ЛК-4 в агрегаті з трактором класу 14-30 кН, 
АКП-2,5 з трактором такого ж класу. На силових землях можна використовувати плос-
корізний культиватор КПШ-5 з трактором ДТ-75Д, а на рівнинних, де нема загрози 
змиву ґрунту під час зливових опадів, – дискові борони БДВ-6 та БД-10А з трактором 
ХТЗ-150К-09. 

В системі подальшого обробітку ґрунту можна використовувати голчасті борони 
БМШ-15 з трактором ХТЗ-150к-09 та культиватори КПН-8 в агрегаті з трактором ДТ-
75Д або іншими такого ж класу. 

 Після пізніх непарових попередників, наприклад кукурудза на силос, можна засто-
совувати дискові лущильники ЛДГ-15 з трактором класу 30 кН, а при ущільненому 
ґрунті борони БДВ-6, БД-10А – в агрегаті з трактором класу 30-50 кН. Передпосівне 
внесення мінеральних добрив здійснюється: на великих площах розкидачем мінераль-
них добрив МРД-4 в агрегаті з трактором Belarus-1025, а на малих – МВУ-0.5 з таким 
же трактором. 

Передпосівна культивація виконується паровими культиваторами КПН-8 або КПС-4 
з тракторами класу 30 кН. Сівбу здійснюють сівалками СЗ-3.6А та СЗ-5.4. На великих 
площах найбільш ефективним є шеренговий спосіб комплектування сівалок за допомо-
гою зчіпки С-11У та трактора класу 30 кН. На невеликих полях можна комплектувати 
односіялкові агрегати з тракторами класу 14 кН. У великих агропромислових підпри-
ємствах насіння в сівалки завантажують за допомогою спеціального автозавантажувача 
зерна УЗСА-40. 

Якщо виникає потреба у прикочуванні посівів, застосовують котки КУТ-6 та 
ЗККШ-6 з тракторами класу 14 кН. 

Ранньовесняне прикореневе підживлення посівів озимих здійснюють зерновими 
сівалками СЗ-3.6, агрегатуючи їх таким же чином, як і при сівбі. 
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 Протруювання насіння перед сівбою виконують за допомогою протруювачів ПНШ-
3, ПНШ-5, ПК-20 та ін. Для боротьби з бур’янами на посівах озимих користуються об-
прискувачами ЕКО-2000-18П, ОСШ-2500, а для знищення шкідників, збудників хвороб 
– обпилювачами ОВП-2000. Усі вони агрегатуються з тракторами класу 14 кН. 

Озимі, як відомо, можна збирати прямим комбайнуванням (відносно чисті й рівно-
мірно дозріваючі) та двофазним способом (усі інші посіви). У другому випадку росли-
ни скошують у валки жатками ЖВН-6Б, які навішуються на зернозбиральні комбайни. 
Для наступного підбору валків використовують підбирач валків ПВ-6 або інші моделі. 

При вирощуванні озимих по чорному пару використовують наступні машини і зна-
ряддя: 

Гній вносять після збирання попередника (найчастіше соняшника) розкидачами 
твердих органічних добрив МТО-6 (ЮМЗ-6АКМ 40.2) або МТО-12 (ХТЗ-150К-09). 

Далі грунт лущать дисковими лущильниками ЛДГ-15 з трактором класу 30 кН та 
орють плугом ПНН-5 з трактором ХТЗ-150К-09.  

Навесні грунт боронують боронами БЗТС-1.0, з’єднаними зчіпкою СГ-21 в агрегат за-
вширшки 21 м. Потім, упродовж літа, знищують бур’яни культиваторами КПН-8 або КПС-
4 (трактори ДТ-75Д, ВТ-100Д). Після опадів грунт боронують таким же чином, як і навесні. 

Передпосівні, післяпосівні технологічні операції та збирання врожаю здійснюють 
тими ж машинами і знаряддями, як і при вирощуванні озимих по непарових попередни-
ках. Орієнтовний, структурний та кількісний склад комплексу машин для вирощування 
озимої пшениці по непаровому попереднику наведено у табл. 7.5.1. 

Таблиця 7.5.1 
 Орієнтовний структурний та кількісний склад комплексу машин  
для вирощування та збирання озимої пшениці на площі 1000 га.  

Врожайність зерна 50 ц/га, соломи 60 ц/га, попередник – зернобобові 
 

Машина  

Кількість машин,  
обґрунтована за критерієм 

Витрат робочого часу Приведених 
витрат 

Трактори 

ХТЗ-150К-09 
ВТ-150Д 
ЮМЗ-6АКМ 40.2 

Belarus 1025 

2 
2 
10 
8 

3 
3 
18 
– 

Автомобілі 

КамАЗ 5320 
ЗИЛ-ММЗ-4502 
САЗ-3502 

УЗСА-40 

4 
6 
2 
2 

– 
11 
2 
2 

Причепи ППС-6 
8545-45 

4 
13 

– 
13 

Навантажувачі 
ПФП-2 
ПФ-0,5 
ПГ-0,2 

3 
5 
2 

3 
5 
2 
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Продовження таблиці 7.5.1 
  

Машина  

Кількість машин,  
обґрунтована за критерієм 

Витрат робочого часу Приведених 
витрат 

Комбіновані 
ґрунтообробні 
агрегати 

Комбінатор ЛК-4 
АКП-2,5 
  

6 
4 
  

6 
4 

  
Лущильники ЛДГ-15 2 2 

Дискові борони БДВ-6 
БД-10А 

1 
1 

1 
1 

Голчасті борони БМШ-15 3 3 
Котки КУТ-6 2 2 

Культиватори КН-3,8 
КПН-8 

3 
3 

3 
3 

Зчіпки С-11У 4 4 

Машини для 
приготування 
і внесення добрив 

АИР-20 
УТС-30 
СЗУ-20 

МРД-4 
МВУ-0,5 
СЗ-3,6 

1 
1 
– 
1 
2 
4 

1 
– 
1 
1 
2 
4 

Машини для 
захисту рослин 

ЕКО-2000-18П 
ОСШ-2500 
ОВП-2000 
ПНШ -3 

3 
3 
2 
1 

3 
3 
2 
1 

Сівалки С3-5,4 
С3-3,6 А 

6 
6 

6 
6 

Жатки ЖВН-6Б  2 2 

Комбайни “Лан” 
“Єнісей”  

3 
3 

3 
3 

Підбирач валків ПВ-6 5 5 

7.5.2. Ярі зернові колосові культури 
Першою технологічною операцією при вирощуванні вказаної групи культур є лу-

щення стерні або ґрунту. Його виконують лущильниками ЛДГ-15 або ЛДГ-10 з тракто-
рами класу 30 кН. На схилових землях після ранніх попередників для запобігання мож-
ливого стоку води та змиву ґрунту цю операцію краще виконувати плоскорізним куль-
тиватором КПШ-5 з трактором класу 30 кН. Упродовж літа ці площі повторно обробля-
ють цим знаряддям або культиватором КМ-3,8 (при відростанні багаторічних бур’янів ) 
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або голчастими боронами БМШ-15 в агрегаті з трактором ХТЗ-150К-09 (при перева-
жанні однорічних бур’янів). 

Основне удобрення влітку або восени вносять розкидачами мінеральних добрив 
МДР-4 (на великих масивах) або МВУ-0,5 (на невеликих площах); обидві машини агре-
гатуються з тракторами класу 14 кН. 

Основний обробіток ґрунту виконують плугами ПНН-3 з трактором Belarus1025, 
ПНН-5 з трактором ХТЗ-150К-09 та ін. На ерозійно небезпечних площах замість оран-
ки роблять безполичкове розпушування плоскорізами ПГ-3-5, ПГ-3-100, діагональним 
розпушувачем ПРН-31000 та ін. в агрегаті з тракторами класу 30 кН. 

Навесні зорані площі боронують важкими зубовими боронами БЗТС-1,0, з’єднани-
ми зчіпкою СГ-21, в агрегаті з трактором ВТ-150Д. 

Передпосівна культивація виконується культиваторами КПН-8 або КПС-4 (трактор 
ДТ-75Д та інші такого ж класу). 

Сівбу ярих зернових колосових культур здійснюють зерновими сівалками СЗ-3,6А, 
СЗ-5,4 таким же чином, як і озимих культур, про що йшлося в розділі 7.5.1. 

Останнім часом рядом науковців (Грабак Н.Х., 2001) опрацьовані енергозаощаджу-
ючі технології вирощування таких культур, як ярий ячмінь та овес, що передбачає пря-
му сівбу їх в необроблений ґрунт після попередників, які пізно збираються. При цьому 
застосовують наступні машини та знаряддя. Схилові землі восени лише щілюють щіли-
норізами ЩП-3-70 з трактором ХТЗ-150К-09. Навесні сівбу здійснюють спеціальними 
рядковими сівалками, що забезпечують загортання насіння в необроблений грунт, – 
Jreat Plain; ССК-8,5; СЗС-6; “Mapлiс” та інші в агрегаті з тракторами класу 14-30 кН. 

Післяпосівний цикл робіт на ярих зернових колосових культурах, включаючи зби-
рання врожаю, практично такий самий, як і при вирощуванні озимих. 

Якщо солому озимої пшениці здебільшого не вилучають з поля, то солому ярих зер-
нових колосових, яка може бути використана на корм тваринам, вивозять з поля трак-
торами ЮМЗ-6АКМ 40.2 з причепами 8545-45 і скирдують скирдувальними агрегатами 
УСА-10. Орієнтовний структурний та кількісний склад комплексів машин для вирощу-
вання ярих зернових культур наведений в табл. 7.5.2.  

Таблиця 7.5.2.  
Орієнтовний структурний та кількісний склад комплексу машин  
для вирощування та збирання ярого ячменю на площі 1000 га.  

Врожайність зерна 30 ц/га, соломи 33 ц/га, попередник – кукурудза на зерно 
 

Машина  
Кількість машин, обгрунтована  

за критерієм 
Витрат робочого часу Приведених витрат 

Трактори                    ХТЗ-150К-09 
 ВТ-150Д 
 ЮМЗ-6АКМ 40. 

Belarus 1025 

2 
3 
8 
8 

3 
5 
15 
– 

Автомобілі КамАЗ 5320 
 ЗИЛ-ММЗ-4502 
 САЗ-3502 
 УЗСА-40 

3 
4 
2 
2 

– 
7 
2 
2 

РОЗДІЛ 7. Технічне забезпечення агропромислового виробництва 



442 ОСНОВИ ВЕДЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ 

Продовження таблиці 7.5.2.  
 

Машина  
Кількість машин, обгрунтована  

за критерієм 
Витрат робочого часу Приведених витрат 

Причепи ППС-6 
 8545-45 

3 
10 

– 
10 

Навантажувачі ПФ-0,5 
                                    ПГ-0,2 

4 
1 

4 
1 

Плуги ПП-6-35/50 8 8 
Лущильники ЛДГ-15 
                                    ЛДГ-10 

1 
1 

1 
1 

Дискові борони         БДВ-6 
 БД-10А 

1 
1 

1 
1 

 Котки                         КУТ-6 2 2 
Борони                        БМШ-15 
                                     БЗТС 1,0 

2 
63 

2 
48 

Культиватори            КН-3,8 
 КПН-8 
                                    КПШ-5 
 КПС-4 

1 
1 
2 
2 

1 
1 
2 
2 

Зчіпки                         СГ-21 2 2 
Машини для              АИР-20 
приготування і          УТС-30 
внесення добрив       СЗУ-20 
 МРД-4 
 МВУ-0,5 

1 
1 
– 
1 
2 

1 
– 
1 
1 
2 

Машини для              ЕКО-2000-18П 
захисту рослин          ОСШ-2500 
                                    ПНШ-3 

3 
3 
1 

3 
3 
1 

Сівалки                      С3-5,4 
  С3-3,6 А 

6 
6 

6 
6 

Комбайни                  “Лан”  6 6 
Скирдувальні агрегати УСА-10 5 5 

7.5.3. Соняшник 
Комплекс машин і знарядь для літньо-осіннього обробітку  ґрунту й внесення міне-

ральних добрив практично такий самий, як і при вирощуванні ярих  зернових колосо-
вих культур. 

Ранньовесняне боронування зораних площ здійснюють важкими зубовими борона-
ми БЗТС-1,0, які за допомогою зчіпки СГ-21 агрегатують з трактором ВТ-150Д. 

Якщо технологія передбачає внесення ґрунтових гербіцидів, її здійснюють за допо-
могою обприскувачів ЕКО-2000-18П або ОСШ-2500, що агрегатуються з тракторами 
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класу 14 кН. Передпосівні (1-2) культивації роблять агрегатами, що складаються з 
культиваторів КПН-8 або КПС-4, з тракторами класу 30 кН. 

Насіння соняшнику перед сівбою протруюють на стаціонарних установках ПНШ-3, 
ПНШ-5, ПК-20. Сіють соняшник сівалками СУПН-8-0,1, сівалками для прямої сівби 
Kinze та іншими в агрегаті з тракторами класу 14 кН.  

При потребі посів коткують кільчасто-шпоровими котками ЗККШ-6 в агрегаті з 
трактором ЮМЗ-6АКМ 40.2. 

До- та післясходове боронування здійснюють зчіпками (СГ-21, С-11У) середніх зу-
бових борін БЗСС-1,0 в агрегаті з тракторами класу 14-30 кН. 

Міжряддя обробляють культиваторами КУН-8,1 або КРНВ-4,2, обладнаними пропо-
лювальними боронами КЛТ-38. При останньому обробітку міжрядь культиватори уко-
мплектовують поличками або дисками для пригортання  бур’янів у зоні рядка. Робочі 
органи культиваторів підбирають у відповідності до основного завдання обробітку: при 
потребі знищення бур’янів – лапами-бритвами, при розпушуванні ґрунту – долотами, 
для знищення бур’янів і розпушування ґрунту – стрілчастими лапами та лапами-
бритвами або стрілчастою лапою та двома стрілчастими напівлапами. 

Врожай соняшнику збирають прямим комбайнуванням (“Лан”, “Єнісей” та інші) із 
пристосуванням ПСП-1,5. Для зменшення обрушення та подрібнення насіння молоти-
льний апарат комбайна обладнують ланцюговим приводом 54-151. Орієнтовний струк-
турний та кількісний склад комплексу машин для вирощування та збирання соняшнику 
наведені в табл. 7.5.3. 

      Таблиця 7.5.3 
Орієнтовний структурний та кількісний склад комплексу машин  

для вирощування та збирання соняшнику на площі 1000 га. Урожайність  
насіння 20 ц/га, побічної продукції – 30 ц/га, попередник – озима пшениця 

 

Машина  

Кількість машин,  
обгрунтована за критерієм 
Витрат  

робочого часу 
Приведених  

витрат 
Трактори ХТЗ-150К-09 

ДТ-75Д 
ЮМЗ-6АКМ 40.2 
Belarus 950 

– 
5 
– 

12 

5 
7 

13 
– 

Автомобілі КамАЗ-5320 
ЗИЛ-ММЗ-4502 
ЗИЛ-130 
САЗ-3507 
АЦА-3,85 
УЗСА-40 

6 
6 
– 
– 
3 
1 

– 
– 
9 
6 
3 
1 

Причепи ППС-6 22 23 
Навантажувачі ПФП-2 

ПФ-0,75 
2 
1 

– 
4 

Глибокорозпушувачі ПЧ-2,5 6 3 
Плуги ПП-6-35/50  3 3 
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Продовження таблиці 7.5.3 
 

Машина  

Кількість машин,  
обгрунтована за критерієм 
Витрат  

робочого часу 
Приведених  

витрат 
Лущильники ЛДГ-15А 3 3 
Дискові борони БДВ-6  5 5 
Борони зубові середні БЗСС-1,0 33 24 
Борони голчасті БМШ-15 2 3 
Борони зубові важкі БЗТС-1,0 63 48 
Котки 3ККШ-6 6 6 
Культиватори 
для суцільного 
обробітку 
ґрунту 

КН-3,8 
КПН-8 
КПШ-5 
КПС-4 

1 
2 
2 
2 

1 
2 
2 
2 

Зчіпки СГ-21 
С-11У 

2 
– 

2 
7 

Машини для 
приготування 
і внесення добрив 

АИР-20 
УТС-30 
МРД-4 
МВУ-0,5   

1 
1 
2 
– 

1 
1 
– 
5 

Машини для захисту 
рослин 

ЕКО-2000-18П 
ОСШ-2500 
ПНШ-3 

2 
6 
1 

2 
6 
1 

Сівалки СУПН-8-0,1  
Kinze 

2 
1 

2 
1 

Культиватори для 
обробітку міжрядь 

КУН-8,1 
КРНВ-4,2 

3 
– 

– 
3 

Комбайни “Лан” 7 7 
Пристрої для 
збирання соняшнику 

ПСП-1,5 
   

7 7 

7.5.4. Цукрові буряки 
Після збирання попередника (здебільшого озима пшениця по чистому або зайнято-

му парах) ґрунт лущать дисковими лущильниками ЛДГ-10, ЛДГ-15А в агрегаті з трак-
торами класу 14 кН. Упродовж літа таку операцію повторюють з метою знищення схо-
дів бур’янів. Якщо в полі переважають багаторічні бур’яни, для лущення та повторних 
обробітків користуються культиваторами КПШ-5 або КН-3,8 з тракторами класу 30 кН. 

Органічні добрива вносять машинами для розкидання твердих органічних добрив 
МТО-6, МТО-12, ПРТ-16 в агрегаті з трактором ХТЗ-150К-09, а мінеральні – розкида-
чами мінеральних добрив МРД-4, МВУ-0,5 з трактором ЮМЗ-6АКМ 40.2. 

Оранку здійснюють плугами ПП-6-35/50, ПНЯ-4-40 або іншими в агрегаті з тракто-
рами ВТ-150Д або ХТЗ-150К-09. 
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Ранньовесняне боронування виконують важкими зубовими боронами БЗТС-1,0, які 
за допомогою зчіпки СГ-21 агрегатують з трактором ВТ-150Д або іншим гусеничним 
трактором такого ж класу. 

Передпосівний обробіток ґрунту під цукрові буряки найкраще проводити культива-
торами УСМК-5,4Б та агрегатами з лапчастими боронами. При використанні цього 
культиватора на передпосівному обробітку ґрунту на ньому можна встановлювати ро-
бочі органи у двох варіантах. У першому на грядилях робочих секцій культиватора у 
два ряди встановлюють стрілчасті лапи шириною 270 мм і райборінки ОР-0,7, закріпле-
ні на пристосуванні для начіпки борін. Другий варіант передбачає обробіток ґрунту 
стрілчастими лапами, спіральними роторами та шлейф-боронами. Глибину ходу лап у 
ґрунті регулюють важелевим механізмом (в межах 60 мм), закріпленим на кожній ро-
бочій секції, та переміщенням стояків лап у пазах утримувачів у вертикальній площині. 
Культиватор УСМК-5,4Б агрегатують з тракторами класу 14-30 кН. 

Агрегат з лапчастими боронами складається з трактора класу 30 кН, зчіпки СП-16, 
вісьмох ланок лапчастих борін, вісьмох ланок середніх зубових борін БЗСС-1,0 та 12 
райборінок ОР-0,7. Лапчасті борони виготовляють із важких зубових борін БЗТС-1,0. 
Чотири зуби на першій поперечній планці борони у напрямку руху агрегату залиша-
ють, а інші 16 заміняють на лапчасті. Ширина захвату такого агрегату 8,1 м, робоча 
швидкість 4,5 км/год. 

Для внесення гербіцидів у ґрунт застосовують обприскувачі ЕКО-2000-18П, ОСШ-
2500 або інші в агрегаті з тракторами класу 14 кН. 

Якщо є потреба у передпосівному коткуванні, його здійснюють котками ЗККШ-6, 
КУТ-6. 

На богарних землях цукрові буряки сіють сівалками точного висіву ССТ-12А з між-
ряддями 45 см, а на зрошуваних – восьмирядними сівалками ССТ-8А з міжряддями 60 
см. Агрегатують їх з тракторами класу 14-20 кН. До сівалок додаються 2 комплекти висів-
них дисків для висіву каліброваного насіння цукрових буряків фракцій 3,5-4,5 та 4,5-5,5 мм. 
Кожний висівний диск має три ряди комірок. Норма висіву насіння регулюється зміною 
кількості рядів комірок на висівному диску та зміною швидкості обертання диску. Останнє 
досягається за допомогою редуктора, який дозволяє змінювати передаточне число від 0,126 
до 0,383. Глибина загортання насіння в ґрунт регулюється переставленням пружинного 
шплінту в отворах куліси та натягуванням пружин, які притискають сошник до ґрунту. Сі-
валка ССТ-12А забезпечує роздільний висів насіння та внесення мінеральних добрив. 
Грунт над висіяним насінням ущільнюється прикочуючими коточками. 

Для суцільного розпушування ґрунту на посівах цукрових буряків до появи сходів 
найкраще застосовувати ротаційні борони РБ-5,4, які встановлюють на культиватор 
УСМК-5,4Б та проріджувач УСМП-5,4А. Для виконання цієї операції в залежності від 
ступеня ущільнення ґрунту застосовують також райборінки ОР-0,7 або середні зубові 
борони БЗСС-1,0. Агрегати з цими знаряддями пускають упоперек рядків зі швидкістю 
руху трактора 3,6 км/год. 

Суцільне розпушування ґрунту після появи сходів з використанням ротаційних бо-
рін РБ-5,4, райборінок ОР-0,7 та середніх зубових борін БЗСС-1,0 проводять на посівах 
цукрових буряків, де посіяне на одному погонному метрі більше 18 насінин. Робоча 
швидкість при виконанні цієї операції не повинна перевищувати 3 км/год. 

Сходи культури при утворенні першої пари справжніх листочків проріджують меха-
нізованим способом, застосовуючи вздовжрядні проріджувачі УСМП-5,4А. В залежно-
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сті від густоти й рівномірності сходів, стану поля схеми проріджування диференцію-
ють у відповідності із заводською інструкцією. Найефективніше вздовжрядне прорі-
джування буває тоді, коли на одному погонному метрі нараховується 10-14 рослин. 
Сходи цукрових буряків можна також проріджувати автоматичним вздовжрядним про-
ріджувачем ПСА-2,7. Цей проріджувач найбільш ефективний на посівах з 7-12 росли-
нами на одному погонному метрі рядка при утворенні 2-3 пари справжніх листочків. 
Обидва проріджувачі агрегатуються з тракторами класу 14 кН. 

Перший обробіток міжрядь (шаровку) виконують культиваторами УСМК-5,4Б і 
проріджувачами УСМП-5,4А, обладнаними плоскоріжучими лапами – бритвами та 
батареями ротаційних органів борони РБ-5,4. Наступні обробітки міжрядь проводять 
цими ж культиваторами, обладнаними робочими органами відповідно до конкретних 
умов забур’яненості та щільності ґрунту. Якщо при міжрядних обробітках необхідно 
підкормити рослини цукрових буряків, культиватори обладнують підживлюючими но-
жами та відповідним набором робочих органів.  

Різноманітність грунтово-кліматичних умов у бурякосіючих районах потребує, щоб 
у господарствах, де вирощують цукрові буряки, були бурякозбиральні машини тереби-
льного типу КСТ-3А та комплекси машин для роздільного збирання гички БМ-6А, ко-
ренеплодів КС-6Б або РКС-6. 

Бурякозбиральний комбайн КСТ-3А причіпний трирядний призначений для збиран-
ня цукрових буряків з міжряддями 45 см, потоковим або перевалочним способом. Аг-
регатується з тракторами класу 30 кН з вузькими гусеницями. 

Гичкозбиральна причіпна шестирядна машина БМ-6А призначена для збирання 
гички цукрових буряків, посіяної з міжряддями 45 см, з одночасним навантаженням її у 
транспортні засоби, що рухаються поруч. Ця машина зрізує гичку в два заходи: спочат-
ку дисковими ножами, потім очисниками голівок коренеплодів. Агрегатується з трак-
торами класу 20 кН на вузьких гусеницях або класу 14 кН на вузьких колесах. 

Коренезбиральна машина РКС-6 самохідна, шестирядна з ротаційними викопуючи-
ми робочими органами призначена для збирання коренеплодів цукрових буряків, посія-
них з міжряддями 45 см, потоковим або перевалочним способом. Коренезбиральна ма-
шина КС-6Б обладнана дисковими викопуючими робочими органами і має таке ж при-
значення, як і машина РКС-6. 

Цукрові буряки, посіяні з міжряддями 60 см, збирають причіпними дворядними 
комбайнами КСТ-2А або комплексом, що складається з причіпної чотирирядної гичко-
збиральної машини БМ-4А та коренезбиральної самохідної машини РКС-4. 

Для навантажування коренеплодів у транспортні засоби застосовують буряконаван-
тажувачі СПС-4,2; СМТ-2,1Б. Останній навішують на трактор Belarus, обладнаний хо-
доуповільнювачем. Буряконавантажувач СПС-4,2 самохідний, забезпечує навантажен-
ня коренеплодів, кагати яких мають ширину 3,5 м. 

Орієнтований структурний та кількісний склад комплексу машин для вирощування 
й збирання цукрових буряків наведено в табл. 7.5.4.  
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Таблиця 7.5.4 
 Орієнтовний структурний та кількісний склад комплексу машин  
для вирощування та збирання цукрових буряків на площі 1000 га.  

Урожайність коренеплодів 400 ц/га, гички – 220 ц/га, попередник – озима пшениця 
 

Машина  

Кількість машин, обгрунтована 
за критерієм 

Витрат робочого 
часу 

Приведених 
витрат 

Трактори ХТЗ-150К-09 
ВТ-150Д 
ЮМЗ-6АКМ 40.2 
Belarus 1025 
Т-70С 

– 
7 
– 
12 
9 

5 
7 
13 
– 
9 

Автомобілі КамАЗ-5320 
ЗИЛ-ММЗ-4502 
ЗИЛ-130 
ЗИЛ-ММЗ-554 
АЦА-3,85 
УЗСА-40 

12 
– 
– 
8 
2 
1 

– 
9 
15 
– 
2 
1 

Причепи ППС-6 
8545-10 

11 
12 

7 
18 

Навантажувачі ПФП-2 
ПФ-0,75 

2 
1 

– 
4 

Плуги ПП-6-35/50 
ПНЯ-4-40  

4 
2 

4 
2 

Лущильники ЛДГ-15А 3 3 
Дискові борони БДВ-6 5 5 
Борони зубові БЗТС-1,0 

3БП-0,6А, ОР-0,7 
63 
33 

48 
24 

Котки КУТ-6 
БЗСС-1,0 

6 
21 

6 
16 

Культиватори 
для суцільного 
обробітку ґрунту 

УСМК-5,4А 
КПШ-5 
  

6 
3 

6 
3 

Зчіпки СГ-21 
СП-16 

2 
7 

2 
– 

Машини для 
приготування 
і внесення добрив 
  

АИР-20 
УТС-30 
МТО-6 

МРД-4 
МВУ-0,5 

1 
1 
3 
3 
– 

1 
1 
3 
– 
7 

Машини для захисту 
рослин 

ЕКО-2000-18П 
ОСШ-2500 

2 
6 

2 
6 

Сівалки ССТ-12А 7 7 
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Продовження таблиці 7.5.4 
  

Машина  

Кількість машин, обгрунтована 
за критерієм 

Витрат робочого 
часу 

Приведених 
витрат 

Проріджувач сходів УСНП-5,4А  5 5 
Культиватори 
для обробітку 
міжрядь 

УСМК-5,4Б 
КСТ-3А 
  

9 
2 

9 
2 

Збиральні машини БМ-6А 
КС-6Б 
РКС-6  

4 
4 
– 

4 
– 
4 

Буряконавантажувач СПС-4,2 1 1 
Буртоутворювач БН-100А 1 1 

7.5.5. Кукурудза на силос 
Літньо-осінній обробіток ґрунту під цю культуру практично такий самий, як і під 

цукрові буряки, оскільки вона також розміщується в сівозміні здебільшого після озимої 
пшениці або ранніх ярих зернових колосових культур. 

Ранньовесняне вирівнювання ґрунту краще всього провести важкими зубовими бо-
ронами БЗТС-1,0, які комплектують в агрегат за допомогою зчіпки СГ-21 і трактора 
класу 30 кН. 

Першу передпосівну культивацію ґрунту виконують паровими культиваторами 
КПН-8 або КПС-4, підсиленим в агрегаті з гусеничними тракторами класу 30 кН. 

Ґрунтові гербіциди вносять безпосередньо перед сівбою обприскувачами ЕКО-
2000-18П або ОСШ-2500, обладнаними горизонтальними польовими штангами. Агре-
гатуються вони з тракторами класу 14 кН. Під час заправки мішалки в баках повинні 
бути включеними. При роботі агрегати мають бути обладнані слідопокажчиком. Швид-
кість руху агрегату 7-8 км/год. 

Одразу після внесення гербіцидів їх загортають у грунт здебільшого культиватора-
ми, як і при першому передпосівному обробітку, після чого виконують сівбу. 

Більш доцільним є внесення ґрунтових гербіцидів у грунт в одному агрегаті з куль-
тиватором, що виключає розрив у часі між внесенням гербіцидів і їх загортанням у 
грунт. На тракторі встановлюють 1 або 2 баки ємністю 2,5-3 м. У верхній частині баків 
має бути заливна горловина з кришкою, а на дні – вварені патрубки під розмір шлангів 
від оприскувачів. Крім того, в передній частині баків знизу вварюють штуцер для водо-
мірної трубки, для якої використовують прозорий поліетиленовий шланг. Верхній кі-
нець трубки закріплюють дещо вище верхнього обрізу бака та залишають відкритим. 

Насос із комплекту оприскувача встановлюють на плиті, закріплений за кабіною на 
передній напіврамі трактора. Він приводиться у дію від гідромотора. Частота обертів 
500-530 за хвилину. Гідромотор з’єднують з насосом еластичною муфтою. Працює аг-
регат від гідросистеми трактора та керується трактористом з кабіни. 
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Штангу завдовжки, що відповідає ширині захвату причіпного знаряддя для загор-
тання гербіциду, краще встановлювати позаду трактора, прикріплюючи його до сниці 
цього знаряддя, але так, щоб краплі розчину гербіцидів не потрапляли на робочі органи 
ґрунтообробного знаряддя. 

Найбільш ефективним засобом передпосівного внесення гербіцидів є поєднання їх 
внесення з передпосівною культивацією та сівбою (рис. 93).  

Рис. 93. Внесення гербіцидів одночасно з передпосівною 
культивацією та сівбою 

При цьому культиватор начіпляють попереду трактора, а сівалки, як зазвичай, – 
ззаду. 

Останню передпосівну культивацію (як при внесенні гербіцидів, так і без них) вико-
нують культиваторами КПН-8 або КПС-4 в агрегаті з тракторами класу 30 кН. 

Для сівби кукурудзи використовують вісьмирядні сівалки СУПН-8-0,1 або шестиря-
дні СПЧ-6М. При сівбі сівалкою СУПН-8-0,1 у висівних апаратах встановлюють висів-
ні диски з 14 або 22 отворами діаметром 5,5 мм. Задана норма висіву насіння досягаєть-
ся добором висівного диску та передаточного числа механізму приводу. 

Сівалки СПЧ-6М краще агрегатувати по дві за допомогою спеціально виготовленої 
зчіпки для роботи з тракторами класу 30 кН. Відхилення стикових міжрядь не повинно 
перевищувати 10-12 см. 

Сіяти кукурудзу можна також імпортною шестирядною сівалкою Kinze в агрегаті з 
тракторами типу Belarus або ЮМЗ-6АКМ 40.2. 

Насіння кукурудзи поступає в господарства, як правило, протруєним, але якщо це з 
якихось причин не зроблено, обробку насіння здійснюють на протруювачі насіння 
ПНШ-3, “Мобітокс” або інших. 

Після сівби часто виникає потреба в прикочуванні посівів, яке виконують котками 
ККШ-6, КУТ-6, ККШ-1 в агрегаті з тракторами класу 14 кН. 

Для до- та післясходового боронування посівів кукурудзи застосовують здебільшо-
го середні зубові борони БЗСС-1,0; при післясходовому боронуванні швидкість руху 
трактора не повинна перевищувати 4-5 км/год. 

Для міжрядних обробітків ґрунту використовують шестирядні культиватори КРНВ-
4,2; восьмирядні КРН-5,6 та тринадцятирядні КУН-8.1, обладнані прополювальними 
борінками (при першому обробітку) та загортачами (при наступних). 

РОЗДІЛ 7. Технічне забезпечення агропромислового виробництва 
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Якщо виникає потреба обробити посіви кукурудзи страховими гербіцидами у фазі 
2-3 листочків, це роблять обприскувачами ЕКО-2000-18П або ОСШ-2500 в агрегаті з 
тракторами класу 14 кН. 

Силосну масу збирають машинами КПИ-Ф-2,4А з жаткою для збирання кукурудзи, 
“Рось-2” та іншими в агрегаті з тракторами типу Belarus. 

Орієнтовний структурний та кількісний склад комплексу машин для вирощування і 
збирання кукурудзи на силос наведений у табл. 7.5.5.  

Таблиця 7.5.5 
 Орієнтовний структурний та кількісний склад комплексу машин  
для вирощування та збирання кукурудзи на силос на площі 1000 га.  

Врожайність 300 ц/га, попередник – ярі зернові колосові 
 

Машина  

Кількість машин,  
обґрунтована за критерієм 

Витрат робочого 
часу Приведених витрат 

Трактори                    ХТЗ-150К-09 
  ВТ-150Д 

                           ЮМЗ-6АКМ 40.2 
  Belarus 1025 

4 
3 
– 
8 

10 
3 
11 
– 

Автомобілі ЗИЛ-ММЗ-4502 
 АЦА-3,85 
 УЗСА-40 

30 
3 
1 

33 
3 
1 

Причепи 8545-10 11 11 
Навантажувачі ПФ-0,5 
                                    ПФ-2 

2 
6 

8 
– 

Плуги  ПП-6-35/50 
  ПНЯ-4-40 

6 
3 

3 
6 

Лущильники              ЛДГ-15А 3 3 
Дискові борони  БДВ-6  5 

  
5 
  

Котки                          ЗККШ-6 6 6 
Культиватори            КПН-8 
суцільного   КПС-4 
обробітку ґрунту 

4 
2 
  

4 
2 
  

Борони                       БЗТС-1,0 
                                    БЗСС-1,0 

63 
33 

48 
24 

Зчіпки                        СГ-21 
                                    С-11У 

2 
– 

2 
7 

Машини для              АИР-20 
приготування і          УТС-30 
внесення добрив       РУМ-15Б 
  МРД-4 
  МВУ-0,5 

1 
1 
4 
2 
– 

1 
1 
– 
– 
4 
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Продовження таблиці 7.5.5 
  

Машина  

Кількість машин,  
обґрунтована за критерієм 

Витрат робочого 
часу Приведених витрат 

Машини для              МТО-6 
приготування і          ПНШ-3 
внесення добрив        

– 
1 

6 
1 

Машини для              ЕКО-2000-18П 
захисту рослин          ОСШ-2500 

2 
6 

2 
6 

Сівалки                       СУПН-8-0,1 
                                     Kinze 

2 
1 

2 
1 

Культиватори для      КУН-8,1 
міжрядного                 КРНВ-4,2 
обробітку ґрунту 

3 
– 

– 
3 

Комбайни                  КПИ-Ф-2,4А 
      “Рось-2” 

3 
3 

3 
3 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 
 

1. Чим, на Ваш погляд, повинен керуватися товаровиробник в АПК при комплек-
туванні парку машин і знарядь? 

2. Охарактеризуйте технічне забезпечення АПК у даний час. Яким Ви його бачите 
в найближчій перспективі? 

3. Перерахуйте машини і знаряддя, що застосовуються на основних технологіч-
них операціях при вирощуванні озимих по непарових попередниках. 

4. Які механічні засоби використовуються при вирощуванні парової озимини? 
5. Які машини і знаряддя застосовують на основних технологічних операціях при 

вирощуванні ярих зернових колосових культур? 
6. У чому Ви бачите схожість і відмінність у комплексах машин, які використову-

ють при вирощуванні озимих та ярих зернових колосових культур? 
7. Назвіть найпоширеніші технічні засоби, що застосовуються при вирощуванні 

соняшнику. 
8. Перерахуйте машини і знаряддя, що застосовуються під час зяблевого, перед-

посівного обробітку ґрунту та сівби цукрових буряків. 
9. Охарактеризуйте комплекс машин і знарядь по догляду за посівами та збиран-

ню врожаю цукрових буряків. 
10.  Чим відрізняється комплекс машин, що застосовується на звороті при вирощу-

ванні кукурудзи на силос, від комплексу машин для виробництва соняшнику? 
11.  Яким Ви бачите подальше вдосконалення технічних засобів, які використову-

ються в землеробстві та рослинництві? 
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