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еКСпеРИМеНТАЛьНе ДОСЛІДжеННЯ 
пОКАЗНИКІв РОБОТИ КОМБІНОвАНОГО 
УДОБРювАЛьНО-пОСІвНОГО 
АГРеГАТУ*

Мета. Обґрунтувати доцільність суміщення  
технологічних операцій сівби зернових  
культур та внесення основної і стартової  
доз мінеральних добрив при застосуванні  
комбінованого машинно-тракторного агрегату.  
Методи. використано методи проведення  
польових експериментів із застосуванням  
стандартного обладнання. планування  
експериментів здійснено з використанням  
кореляційних методів і методів числових  
розрахунків на пК. Результати. порівняльні  
дослідження якості сівби ячменю базовими 
і модернізованим удобрювально-посівним 
агрегатами показали, що при застосуванні 
комбінованого удобрювально-посівного агрегату 
істотно збільшуватиметься рівномірність 
розподілу насіння по довжині рядка. Одночасно 
з цим збільшуватиметься польова схожість 
насіння, а коефіцієнт варіації глибини розміщення 
насіння у борозні — зменшуватиметься. 
Висновки. встановлено зростання врожайності 
пшениці ярої та ячменю при застосуванні 
комбінованого удобрювально-посівного агрегату 
для одночасного внесення у ґрунт основної дози 
мінеральних добрив і сівби зернових культур 
з унесенням стартової дози мінеральних добрив 
порівняно з відомими схемами таких операцій.
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Одним зі шляхів підвищення ефективності 
застосування сільськогосподарської техніки 
при виробництві продукції рослинництва є 
використання комбінованих агрегатів, в яких 
за один прохід виконується кілька технологіч-
них операцій. це дасть змогу знизити затрати 
праці і витрату палива на одиницю вирощеної 
продукції, а також зменшити дію на ґрунт хо-
дових систем мобільних машин [1 – 6].

Одночасно з підвищенням показників 
технологічної ефективності у разі засто-
сування комбінованих посівних агрегатів 
виникає потреба у застосуванні потужніших 
енергетичних засобів (тракторів), а також їм 
притаманними є велика вартість. 

Тому пошук способів комплексного під-
вищення ефективності посівної техніки є 
актуальним завданням у галузі механізації 
аграрного виробництва. 

аналіз останніх досліджень. При фор-
муванні посівних агрегатів прослідковуються 
два основні напрями: створення агрегатів 
із одноопераційних машин, а також спеці-
алізованих агрегатів. Практика застосуван-
ня агрегатів, які складені з окремих машин, 
дають змогу за необхідності виконувати 
різні технологічні операції, а застосування 
комбінованих посівних агрегатів, які за один 
прохід виконують кілька технологічних опе-
рацій, дає змогу зменшити кількість проходів 
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агрегату та ущільнення ґрунту, підвищити 
врожайність сільськогосподарських культур, 
а також зберегти вологу [1 – 6].

На основі аналізу агротехнологічних осо-
бливостей сівби сільськогосподарських куль-
тур для вирішення завдання пошуку способів 
підвищення ефективності посівної техніки 
запропоновано при сівбі зернових культур 
суміщати її виконання із внесення стартової 
та основної доз мінеральних добрив із за-
стосуванням двомашинного комбінованого 
посівного агрегату, сформованого із застосу-
ванням трактора тягового класу 1,4 на основі 
2-х зернотукових сівалок.

Мета досліджень — обґрунтувати до-
цільність суміщення технологічних операцій 
сівби зернових культур та внесення старто-
вої і основної доз мінеральних добрив під 
час застосування комбінованого посівного 
агрегату.

Методика досліджень. Для експеримен-
тального дослідження доцільності суміщення 
процесу сівби зернових культур і внесення 
стартової й основної доз мінеральних добрив 
був поставлений польовий дослід і у вироб-
ничих умовах на дослідних полях Дослідного 
господарства «Оленівське» Фастівського р-ну 
Київської обл. при сівбі пшениці ярої та яч-
меню згідно відомих методик [7 – 9]. Умови 
проведення польових досліджень: попередній 
обробіток — передпосівна культивація, тип 
ґрунту — чорнозем, рельєф поля — рів-
ний, мікрорельєф — вирівняний, вологість 
ґрунту: у шарі 0 – 5 см — 17,4 – 18,7%; у шарі 
5 – 10 см — 20,1 – 22,3%; твердість ґрунту: 
у шарі 0 – 5 см — 0,20 – 0,35 МПа; у шарі 
5 – 10 см — 1,38 – 1,57 МПа, забур’яненість 
поля — 13г/м2. Дослідження проводили 
на експериментальній установці — комбіно-
ваному посівному агрегаті, який сформовано 

із двох зернотукових сівалок (рис. 1). 
Перша сівалка посівного агрегату забезпе-

чує внутрішньоґрунтове внесення необхідної 
стартової дози мінеральних добрив на потріб-
ну глибину з міжряддям 25 см, а друга — сів-
бу зернових культур на відповідну глибину 
з міжряддям 12,5 см із одночасним унесенням 
основної дози мінеральних добрив. Для агре-
гатування сівалок між собою і з трактором 
сконструйовано та виготовлено спеціальну 
зчіпку, застосування якої дасть змогу забез-
печити необхідну маневреність комбінованого 
агрегату під час роботи і транспортування [10].

Для експериментальної сівби на цьому полі 
було виділено ділянки, які засівали протягом 
одного дня за схемами: 1) з передпосівним 
обробітком ґрунту без унесення гранульова-
них мінеральних добрив (контроль); 2) з су-
цільним поверхневим унесенням стартової 
дози добрив, передпосівною культивацією 
та сівбою насіння з одночасним внесенням 
у ґрунт основної дози добрив; 3) стандартний 
передпосівний обробіток ґрунту і сівба насін-
ня з одночасним внесенням у ґрунт стартової 
та основ ної доз добрив [11].

Процес сівби комбінованим агрегатом ви-
конувався на глибину висіву насіння — 5 см, 
глибину висіву добрив — 8 см зі швидкістю 
руху посівного агрегату — 10 км/год (2,78 м/с), 
які було обґрунтовано за результатами попе-
редніх лабораторно-польових експеримен-
тальних досліджень. Оцінку ефективності 
сівби здійснювали за величиною врожайності 
(ц/га), яку визначали за стандартною методи-
кою в період повної зрілості зернових культур 
способом їх ручного збирання із площі, яка 
обмежується рамкою 1 м ×1 м і подальшим 
зважуванням.

Крім того, було проведено експеримен-
тальні дослідження з порівняння показників 

Рис. 1. Загальний вигляд польової експериментальної установки
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ефективності сівби базовим і модернізо-
ваним посівними агрегатами. Показниками 
ефективності сівби прийнято коефіцієнт варі-
ації глибини висіву насіння (%), рівномірність 
розподілу насіння в рядку (%) та схожість 
насіння (%). Для цього в процесі сівби підні-
малися загортачі та способом вимірювання 
в п’яти точках поля з 5-кратною повторністю 
контролювали глибину висіву насіння і кіль-
кість насінин на 1 погонному метрі рядка, 
а після отримання сходів розкривався рядок 
у 5-ти точках поля і визначали кількість про-
рощеного та не пророщеного насіння.

Результати досліджень. У разі прове-
дення порівняльних польових експеримен-
тальних досліджень якості сівби ячменю 
базовим і модернізованим посівними агре-
гатами згідно прийнятої методики отримано 
такі значення якісних показників: коефіці-
єнт варіації глибини висіву насіння базовим 
агрегатом становив 8,2%, а комбінованим — 
4,7%; рівномірність розподілу насіння по дов-
жині рядка для базового агрегату — 63,8%, 
для модернізованого — 84,9%; польова схо-
жість насіння при сівбі базовим агрегатом 
становить 80,4%, модернізованим — 87,4%.

Установлено, що при застосуванні комбі-
нованого посівного агрегату істотно збільшу-
ватиметься рівномірність розподілу насіння 
по довжині рядка. Одночасно з цим зроста-
тиме польова схожість насіння, а коефіцієнт 
варіації глибини розміщення насіння у бо-
розні — зменшуватиметься. це свідчить про 
підвищення якості виконання сівби при сумі-
щенні технологічних операцій комбінованим 
посівним агрегатом. Одночасно з цим уста-
новлено, що в процесі роботи комбінованого 
агрегату в польових умовах можливі огріхи 
взаємного розміщення рядків проходів двох 

сівалок агрегату внаслідок недосконалості 
конструкції зчіпки.

Були проведені досліди з обґрунтуван-
ня доцільності суміщення зазначених вище 
технологічних операцій в одному проході 
агрегату. Для цього на полі було виділено 
дослідні ділянки, на яких виконувалася сівба 
пшениці ярої та ячменю за трьома основни-
ми схемами (рис. 2): сівба після культивації 
без внесення добрив (контроль = схема і); 
суцільне внесення стартової норми міне-
ральних добрив розкидним способом + пе-
редпосівна культивація + комбінована сівба 
з одночасним унесенням основної норми 
добрив (схема іі);  передпосівна культива-
ція + комбінована сівба дослідним посівним 
агрегатом з одночасним унесенням стартової 
й основної норм добрив (схема ііі).

Проведено дослідження оцінки приросту 
врожайності під час застосування модер-
нізованого посівного агрегату порівняно 
зі звичайним передпосівним обробітком 
ґрунту без унесення гранульованих міне-
ральних добрив і за суцільного поверхне-
вого внесення стартової дози добрив, із 
подальшою передпосівною культивацією 
та сівбою насіння з одночасним унесен-
ням у ґрунт основної дози добрив. Було 
встановлено (рис. 2), що при застосуванні 
комбінованого посівного агрегату для одно-
часної сівби з унесенням стартової й основ-
ної доз добрив врожайність пшениці ярої 
становить 56,4 ц/га, ячменю — 57,3 ц/га. 
При цьому порівняно із застосуванням су-
цільного внесення стартової норми добрив 
розкидним способом, передпосівної куль-
тивації та комбінованої сівби з одночасним 
унесенням основної норми добрив врожай-
ність пшениці ярої збільшилася на 5,1 ц/га, 
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Рис. 2. Діаграма врожайності пшениці ярої (а) та ячменю (б) при сівби за схемами: I, II, III
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ячменю — на 6,7 ц/га. Приріст урожайності 
при застосуванні модернізованого агрегату 
порівняно із сівбою без унесення добрив 

становить відповідно для пшениці ярої — 
6,9 ц/га, ячменю — 10,6 ц/га.

З урахуванням ціни 1 ц зернових культур 
(станом на січень 2017 р.) економічний ефект 
від збільшення врожайності зернових культур 
становить для пшениці ярої — 2652 грн/га, 
а для ячменю — 3048,50 грн/га.

Були також визначені маневрові та експлу-
атаційні показники комбінованого посівного 
агрегату (таблиця), які підтверджують відпо-
відність цих показників вимогам ефективного 
виконання сівби.

Таким чином доведено доцільність сумі-
щення технологічних операцій сівби зернових 
культур із внесенням стартової і основної доз 
добрив в одному проході запропонованого 
комбінованого посівного агрегату.

Встановлено зростання врожайності 
пшениці ярої та ячменю у разі застосування 
комбінованого посівного агрегату для одно-
часної сівби зернових культур із внесенням 
у грунт стартової і основної доз добрив по-
рівняно з відомими схемами сівби. Отримані 

результати польових досліджень підтвер-
джують доцільність суміщення технологіч-
них операцій сівби насіння зернових культур 
із внутрішньогрунтовим унесенням старто-
вої та основної норм добрив в одному проході 
комбінованого посівного агрегату.

Висновки

Технологічні та експлуатаційні показники 
комбінованого посівного агрегату

Показник Значення

Радіус повороту, м 6,5 – 8,9
Тривалість розвороту, с 18,4 – 24,7
Середня швидкість на поворотній 
смузі, м/с 1,78
Відхилення траєкторії другої машини 
відносно траєкторії першої, см:
  при повороті
  при робочому ході

23,7
3,6

Питомі витрати палива, л/га 3,77
Коефіцієнт використання часу зміни 0,85


