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Вступ
Збирання і післяжнивна доробка зерна – фінішні операції по
вирощуванню сільськогосподарських культур. Вони підводять підсумок по
усьому комплексу попередніх робіт з оптимального вибору сортів, підготовці
насіння, обробітку ґрунту, сівбі, догляду за посівами. Разом з тим, це найбільш
ресурсоємні операції, тому технічна готовність усього технологічного
комплексу машин, чітка організація їх роботи, облік умов, ресурсів мають
вирішальне значення для своєчасного і ефективного збирання урожаю.
У поточному році збиральна площа ранніх культур по Миколаївській
області становить 800 тис. га. Враховуючи значне навантаження на збиральні
агрегати, зношеність сільськогосподарської техніки, необхідно прискорити
ремонтні роботи, заздалегідь розробити узгоджену систему оплати
збиральних робіт. Необхідно також провести підготовчу роботу по
залученню збиральної техніки та транспорту з інших областей, визначитись з
оплатою та заключити договори.
Область має велику площу посівів ячменю, особливо озимого. Біологічні
особливості цієї культури – полягання та ламкість колосу при перестої
призводять до значних втрат врожаю. Озима пшениця більш стійка до
перестою на корені. Враховуючи ці особливості ячменю, необхідно
передбачити в планах і організувати його збирання у стислі строки. Не слід
забувати, що ячмінь ярий значно кращий стерньовий попередник, ніж озимі
зернові. Його стерня легко піддається лущінню і загортанню, швидше
розкладається у ґрунті. Падалиця ярого ячменю гине при морозах і не
засмічує озимі посіви. До того ж, подрібнена солома ярого ячменю є одним з
основних видів корму для ВРХ. Враховуючи те, що у поточному році посіви
ярого ячменю зріджені і низькорослі, необхідно збирати його на низькому
зрізі, в найкоротші строки, з подрібненням і вилученням соломи з поля.
Велика строкатість у стані посівів, урожайності, строках дозрівання
ранніх культур у господарствах, викликана локальним характером опадів і
різними агрофонами, тому потребує індивідуального підходу до технології
збиральних робіт на кожному конкретному полі. У зв’язку з обмеженим
застосуванням ефективних гербіцидів та сприятливими для бур’янів умовами
(очікуються опади протягом усього червня), слід чекати значного засмічення
посівів. Чисельність бур’янів значно зросла і після опадів на початку місяця.
У фазі воскової стиглості зернових культур, тобто після їх «освітлення»
швидкими темпами буде зростати вегетативна маса бур’янів, що значно
ускладнить збирання хлібів. До того ж, значні площі зернових розміщені по
соняшнику, падалиця якого проростає протягом тривалого періоду.
З метою своєчасного початку збирання зернових культур треба
організувати в господарствах оперативний контроль за динамікою вологості
зерна. Необхідно скоротити до мінімуму площу збирання на звал. В той же
час, організувати своєчасну післязбиральну доробку вологого, засміченого
вороху на токах. Косити на звал бажано лише зріджені, низькорослі посіви
широкозахватними жатками у здвоєні валки.
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1. Моніторинг урожайності та придатності посівів до збирання
Методи визначення урожайності зернових культур. Урожайність
зерна перед початком збирання може бути визначена такими способами:
- окомірний, шляхом ретельного огляду посівів перед збиранням (так званий
суб'єктивний метод);
- інструментальний, шляхом вибіркового накладення метровок на посіви
перед збиранням (об’єктивний метод). Для цього рамку величиною 0,5 м2
накладають по діагоналі до напряму рядків в 10 характерних місцях поля.
Підраховуючи рослини по кожній ділянці, проводиться перерахунок на 1 м2
множенням на 2 з подальшим визначенням середнього арифметичного.
Наприклад, кількість продуктивних стебел на пробній ділянці 210 шт., що
на 1 м2 становить: 210 х 2 = 420 шт./м2. Далі підраховуємо біологічну
врожайність культури за формулою:
axbxc
У=
10 000
де У – врожайність
а – кількість продуктивних стебел на 1 м2, шт.
б – кількість зерен у колосі, шт.
с – маса 1000 зерен за 14 % вологості, г
Так, якщо продуктивних стебел – 420 шт., кількість зерен у колосі – 19 шт., а
маса 1000 зерен – 45 г, тоді врожайність становить: 420х19х45/10000 = 35,9
ц/га.
Експрес-метод визначення фази стиглості. Початок воскової стиглості
настає за вологості зерна 30-40 %. До цього часу воно крупне, блискуче,
зелене забарвлення зникає, легко ріжеться нігтем і скочується в кульку. При
натисканні вміст зерна не видавлюється. Забарвлення зерна жовте і тільки у
частині рослини у верхніх вузлах і лусці є прозелень.
Середина воскової стиглості. Вологість зерна – 25-35 %. Воно дещо
зменшене у розмірах і в кульку не скочується, нігтем ріжеться. Вміст зерна
білий, борошнистий або скловидний. Стебла повністю жовті, гнучкі.
Кінець воскової стиглості. Зерно нігтем не ріжеться, але слід від нього
залишається. Зерно із колоса не випадає. Рослина стає жовтою, листя
відмирає, хоча у верхній частині є зелене забарвлення в стеблах і лусці
колосків. Стебла зберігають гнучкість.
Початок повної стиглості. Зерно тверде, його вологість 18-22 %.
Розмір, колір, форма характерні для даної культури і сорту. Стебла повністю
жовті.
Фаза повної стиглості і перестигання. Зерно тьмяне, в колосі
тримається слабо, стебла крихкі, легко ламаються. Колір зерна – бруднуватожовтий або сірий. Вологість – 17 % або нижче.
Визначення строків збирання. З метою встановлення строків збирання
в різних місцях поля визначають фазу стиглості зерна. Для цього беруть
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великий колос, перегинають його, виймають найбільше зерно і розрізують
навпіл. Якщо під оболонкою усередині і поблизу подовжньої борозенки
зерна не видно слідів хлорофілу, те зерно досягло воскової стиглості. У цій
фазі зерно ріжеться нігтем, ендосперм білий, борошнистий, соломина
жовтого кольору.
Початок скошування рослин у валки також можна встановити за
щільністю зерна. Для цього пробу обмолоченого зерна занурюють у розчин,
приготовлений з 1 л води та розчиненій у ній повареній солі (228 г). Більш
важке зерно (зерно воскової та повної стиглості) опускається на дно, а легке
(молочної та тістоподібної стиглості) спливає на поверхню. Початком
воскової стиглості вважається, якщо 75 % зерен з відібраної проби
опустилося на дно.
2. Організаційні та технологічні аспекти збиральних робіт
Високопродуктивне використання техніки забезпечується організаційною структурою збирально-транспортного комплексу, у склад якого входять:
основні технологічні ланки, що виконують обмолот хлібів з
транспортуванням зерна на зерноочисний пункт, збирання незернової
частини урожаю з поля (якщо не застосовувалося подрібнення соломи із
послідуючим з її розкиданням по полю) і первинний обробіток ґрунту
(лущення стерні, дискування або оранка); допоміжна технологічна ланка, що
займається підготовкою полів до збирання (обкоси, прокошування, збирання
поворотних смуг і т. д.) і збиранням ділянок неправильної конфігурації;
допоміжні ланки по технічному обслуговуванню, що забезпечують постійну
технічну готовність збиральних агрегатів і нормальну працездатність усього
складу механізаторів і водіїв транспортних засобів.
Скошування хлібів у валки розпочинають з настанням воскової стиглості
зерна і закінчують з настанням повної стиглості, збирання прямим
комбайнуванням розпочинають при настанні повної стиглості (табл. 1).
Таблиця 1 – Початок збирання залежно від стиглості посівів

Культура

Пшениця
Жито
Ячмінь
Овес

Рекомендується починати збирання
Роздільним
Прямим
способом
комбайнуванням
якщо стиглість зерна досягла:
у кінець
воскової
стиглості

на початку
повної
стиглості

у кінець
воскової
стиглості

у фазу
повної
стиглості

75…80
до 10
10…20
80…90

50…70
20…30
10…15
85…90

50…70
20…30
10…20
80…90

–
–
20…30
70…80
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Точний термін виконання цієї роботи повинен бути узгодженим з
можливостями зерноочисних і сушильних машин. На перестиглих посівах
втрати підвищуються, а якість зерна знижується. Скошування гороху у валки
розпочинають, коли нижні боби побіліють, зерно починає твердіти, що
відповідає побурінню 60-75 % бобів. При несталій погоді збирання
розпочинають раніше, а в ясну сонячну погоду – пізніше.
Враховуючи це, визначення оптимальних строків збирання повинно
вестись диференційовано з урахуванням стану посівів на окремих площах.
Підготовка поля до збирання. Заходи по підготовці полів до
прибирання включають в себе поліпшення доріг і під’їзних шляхів до полів і
зернотоків; розмітку і розбиття полів на загони; обкошування полів,
поворотних смуг, прокладення поперечних транспортних проходів.
Якщо поля прямокутної або трапецієподібної конфігурації з довжиною
гону більше 600 м, застосовують загінний спосіб руху і тоді стеблостій
поділяють прокосами на загони. Ширина загону залежить від його довжини,
ширини захвату жатки і повинна бути в 5-13 разів менше довжини.
На нерівних полях довгі сторони загонів варто вибирати так, щоб вони
збігались з напрямком схилів. Якщо на полях багато борозен, довгі сторони
загонів орієнтують вподовж борозен, що сприяє зменшенню втрат зерна за
підбирачем. Поля з непаралельними протилежними сторонами розмічають
так, щоб подовжні сторони загонів були паралельні. Ділянка, що залишилася
неправильної конфігурації, повинна розташовуватися на краю поля.
На полях з меншою довжиною гону застосовують круговий або
човниковий способи збирання.
3. Строки та способи збирання
За комбайнової технології збирання зернових, що склалася на
сьогоднішній день у деяких господарствах, створити сприятливі умови для
високого урожаю вдається далеко не завжди. Адже внаслідок несвоєчасного
звільнення полів від соломи післяжнивні польові роботи виконуються з
великим запізненням. Компенсувати недобір урожаю при такому запізненні у
подальшому неможливо, оскільки без високоякісного обробітку ґрунту не
можуть дати належного ефекту ні застосування якісного насіння, ні нові
високопродуктивні сорти, ні збільшення доз внесення органічних і
мінеральних добрив.
Тому необхідно підкреслити, що найвищий збір зерна дає збирання
хлібів наприкінці їх воскової і на початку повної стиглості. При збиранні
на початку воскової стиглості недобір урожаю може бути пов’язаний із
незавершеним процесом формування зерна, збирання ж перестояного
стеблостою протікає при неприпустимих втратах внаслідок обламування
колосся і самообсипання зерна. Зокрема, запізнення зі збиранням на 7-10 днів
призводить до недобору урожаю зерна озимої пшениці – до 10-15 %, жита –
до 11-16, ячменю – до 12-19 і гороху – до 14-25 % і зниженню його якості.
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У валках хліб повинен лежати, доки зерно не просохне до вологості 1816 % (це орієнтовно 3-5 днів). Перебування валків на стерні більше 10 днів
призводить до втрат 0,5 % урожаю щоденно.
Своєчасний початок збирання зернових та завершення його в
максимально стислі строки, залишається одним із дійових прийомів захисту
урожаю від шкідників. При цьому скорочується період живлення на колосках
і знижуються втрати урожаю від хлібного туруна, хлібних жуків. При
запізненні зі збиранням втрати зерна збільшуються від зростаючої кількості
колосоносних стебел, що впали, підпиляні хлібними пильщиками. Особливе
значення мають строки збирання для попередження пошкодження зерна
клопом-черепашкою і його подальшого розвитку. Збирання хлібів у можливо
ранні строки знижує його шкодочинність, а от при затяжному збиранні
пошкодження зерна черепашкою збільшується у 2-3 рази. З урахуванням
того, що пошкоджене клопом зерно має низьку схожість, насіннєві посіви
необхідно збирати в першу чергу.
Особливе значення у знищенні черепашки має роздільне збирання
хлібів. За таких умов клопи нового покоління, особливо личинки, не
встигають завершити свій розвиток, пов’язаний із живленням. Роздільне
збирання хлібів треба починати, насамперед, на посівах, найбільш заселених
клопами, що сприяє зменшенню кількості шкідників і пошкодження ними
зерна. Обмолочувати валки необхідно не пізніше, як на 3-5 день після
косіння, аби позбавити шкідника поживи. У цей період основна маса клопів
зосереджується під валками. Під час обмолоту багато з них потрапляє у
молотильний агрегат і знищується. Зволікання із обмолочуванням валків
створює сприятливі умови для живлення клопів і нормальної підготовки їх до
зимівлі, призводить також, особливо у вологу погоду, до ураження зерна
гельмінтоспоріозом, фузаріозом та іншими хворобами.
Під валками у величезній кількості концентруються жуки хлібного
туруна. Якщо після обмолоту валків солома знову укладається у валки, які
довгий час не підбираються, жуки відкладають яйця. При подальшому
розміщенні озимих на таких полях гарантоване смугове знищення сходів.
Найбільш високу якість зерна можна отримати при збиранні пшениці у
середині воскової стиглості, яка в залежності від сортових особливостей
співпадає із вологістю зерна 25-40 %. При тривалому лежанні валків,
особливо за несприятливих умов, якість зерна різко знижується, зменшується
кількість і якість клейковини. Унаслідок цього зерно не буде відповідати
стандарту на сильну пшеницю. Ячмінь скошують за вологості 21-30 %.
Скошування гороху у валки необхідно починати при побурінні 70-75 %
бобів, а гречки – при дозріванні 75-80 % зерна і закінчувати за 3-5 днів.
До обмолоту валків зернових колосових культур приступають за
вологості зерна 14-18 %. При цьому враховують також вологість бур’янів та
хлібної маси у валках. За сприятливих погодних умов валки слід підібрати за
4-5 днів. До прямого комбайнування приступають за вологості зерна 14-17 %.
У першу чергу, збирають посіви, де передбачається отримати якісне
продовольче зерно, потім насінники, товарні посіви, які заростають
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бур’янами і найбільш заселені шкідниками.
4. Вибір способу збирання
Вибір способу збирання визначається погодними умовами, станом
хлібів, видом і сортом культур, наявністю засобів механізації. Прямим
комбінуванням збирають 80-90 % площ зернових у господарстві. Основна
вимога – забезпечення агротехнічно допустимої якості збирання,
обумовленої величиною допустимих втрат зерна. Для досягнення цього
комбайни оснащують різними пристроями, герметизують, регулюють і
налаштовують на оптимальний режим роботи. Цей спосіб збирання
застосовують на чистих від бур'янів посівах; на зріджених і низькорослих
хлібах, валки яких не можуть добре утримуватися на стерні і провалюються
на землю, ускладнюючи роботу підбирача; на полеглих хлібах, що вимагають
зрізу рослин на мінімальній висоті. Роздільно збирати такі хліби не можна,
тому що валки доводиться укладати на землю. Полеглі хліби збирають
роздільно тільки на сильно засмічених полях і за умови, що до обмолоту
валки не потраплять під дощ. Пряме комбайнування також застосовують,
якщо передбачаються затяжні дощі – за таких умова зерно у валках може
цілком загинути або різко погіршиться його якість.
Висота зрізу має бути 15-20 см. На високорослих хлібах допускається
підвищувати висоту зрізу до 30 см – цим покращується обмолот і
знижуються втрати зерна. Полеглі, короткостеблові і зріджені посіви
скошують якомога нижче. Швидкість комбайна вибирають таку, щоби
подання хлібної маси було близьке або на рівні пропускної спроможності
молотарки машини. Намагаються працювати на повний захват, цим
забезпечується максимальна продуктивність з найменшими втратами зерна.
Збирання сильно полеглих хлібів треба вести у напрямі вилягання.
Роздільний спосіб збирання застосовують у початковий період жнив,
коли хліба у восковій стиглості зерна можна почати косити раніше, а, отже, і
раніше завершити; при збиранні сортів, зерно яких легко обсипається, втрати
якого із запізненням косіння сильно зростають. А також на засмічених полях,
так як зелена маса бур'янів сильно ускладнює роботу при прямому
комбайнуванні, різко знижує продуктивність комбайна, підвищує втрати
зерна в солому і полову. Підсохлі у валках бур'яни не ускладнюють роботу
комбайнового агрегату.
Типове роздільне збирання ефективне, якщо дотримуються таких умов:
сприятливий прогноз сухої погоди, початок співпадає з кінцем воскової
стиглості зерна, густота стеблостою не менше 350 рослин на 1 м2, висота
рослин – не нижче 70 см, врожайність зерна не менше 15 ц/га. Скошування
ведуть на висоті зрізу 18-25 см з таким розрахунком, аби товщина валка не
перевищувала 20-25 см. Тривалість скошування – від 3 до 5 днів. Напрям
руху жатки – впоперек, а на нерівному рельєфі – вздовж посіву. Кращий
результат виходить, якщо скошування проводять на початку і у кінці дня
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(менше вибивається зерна). Основна вимога – підбір валків через 3-4 дні
після скошування. Затягування термінів неприпустимо.
До підбирання валків приступають, коли зерно дозріє, підсохне до
кондиційної вологи, а солома – до збиральної вологості 16-18 %. Тривалість
підбирання валків: пшениці - не більше 6 днів, інших культур – 4 дні. Напрям
руху комбайна – копіювання руху валкової жатки. Втрати за підбирачем
повинні складати не більше 1 %.
Збирання низькорослих хлібів. Збирання низькорослих та зріджених
хлібів краще проводити прямим комбайнуванням і лише сильно засмічені
масиви збирають роздільно, але з обов'язковим здвоюванням валків, які краще
підбирати транспортерним підбирачем, тому що барабанний погано підбирає
короткостебельну масу, залишаючи на землі багато непідібраного колосся.
Оскільки жатками ЖВН-6 валки здвоюються зустрічними проходами, колосся
першого і другого валків розташовані назустріч одне одному. Тому комбайн із
підбирачем повинен рухатися так, аби нижній валок поступав колосом уперед,
при цьому знижуються втрати непідібраними колоссями.
Чим нижче хлібостій, тим на меншій швидкості руху комбайна
необхідно працювати, аби запобігти втрат зерна за рахунок того колосся, що
залишилося не зрізаним, тому що зі збільшенням швидкості підвищується
нахил стебел по ходу руху комбайна. Обмолот слід проводити за мінімально
допустимого числа оборотів барабану, а недомолот усувати деяким
зменшенням зазору на вході в молотильний апарат. На сильно низькорослих
хлібах жниварку за допомогою башмаків налагоджують на найнижчий зріз.
При роботі на низькому зрізі в молотарку попадає земля, тому необхідно
періодично перевіряти і очищати підбарабання, решета та соломотряс.
Збирання насінницьких посівів. Перед збиранням насінницьких
посівів складається план проведення цієї роботи і план розміщення партій
насіння на току, черговість їх очищення, сортування і складування. Збирання
слід починати з обкосів і прокосів між сортами, а намолочене зерно
використовувати на товарні цілі. Комбайни і транспорт після переходу з
сорту на сорт ретельно очищають з «промивкою» 1-2 бункерами зерна.
Категорично забороняється проїзд транспортних засобів полями,
призначеними для посіву озимих в поточному році. Кращі посівні показники
насіння формуються при збиранні зерна наприкінці його воскової і на
початку повної стиглості. Тривале лежання валків, особливо за
несприятливих умов, значно погіршує посівні якості насіння і веде до
зниження майбутнього врожаю.
Підвищення якості зерна озимої пшениці. Актуальним питанням на
сьогоднішній день є підвищення якості зерна озимої пшениці. В області
закладена основа для його виробництва – є добрі посіви по чорних та
зайнятих парах, підживлені і оброблені засобами захисту рослин. Необхідно
на всіх рівнях зробити все можливе, щоб не втратити цей потенціал. Тому
необхідно негайно визначити посіви, потенційно придатні для отримання
продовольчого зерна, визначити чисельність личинок клопа-черепашки, їх
вік і очікувану шкодочинність, характер заселення поля шкідником. Якщо
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співпадуть строки захисту і підживлення, застосувати бакову суміш
карбаміду (КАС та ін. добрив) та інсектицидів з дотриманням всіх елементів
технології. Використати системні інсектициди або їх суміші з пиретроїдами
(сумішеві препарати або бакові суміші), враховуючи властивість пиретроїдів
швидко втрачати активність при високих температурах повітря і інсоляції.
У зв’язку з відсутністю у господарствах спеціалістів по захисту рослин,
обласній станції по захисту рослин необхідно негайно забезпечити
господарства методикою визначення чисельності личинок шкідника,
провести навчання спеціалістів господарств. Потрібні не абстрактні
показники чисельності по області і зонах, а по кожному конкретному полю і
навіть в межах поля. На карту поставлені дуже великі витрати і можливі
збитки – тому, в цьому питанні недопустимий спрощений підхід.
5. Особливості збирання ріпаку
Нові сорти та гібриди ріпаку характеризуються високою урожайністю,
високим виходом олії. Проте нерівномірність дозрівання ускладнює
своєчасний його обмолот. Навіть якщо осипаються верхні стручки, ріпак все
ще не готовий до обмолоту. Недозрілі стручки у нижній частині стебла не
будуть обмолочені, тобто будуть втрачені. Ці втрати являються більш
високими порівняно з втратами внаслідок осипання верхніх стручків – вони
просто не відразу помітні, оскільки недозрілі стручки подрібнюються
соломоподрібнювачем. Підвищена вологість недозрілих стручків і зелених
стебел позначається на роботі молотильного апарату. Обмолочена маса
склеюється, зерна приклеюються до соломи, що веде до зростання втрат на
соломотрясі і за решетами. Збільшується також і вологість обмолоченої маси.
Якщо до цього додасться ще й волога недозрілого зерна – вміст олії
зменшується, витрати на сушку збільшуються, у підсумку знижується якість
зерна. Ріпак треба можна обмолочувати тільки тоді, коли нижні стручки
можна розтерти руками. Відповідне застосування десикації підвищує
стійкість стручків до розкриття.
Переваги десикації ріпаку :
- відсутність негативного впливу на врожайність культури, дозрівання
недозрілих стручків;
- незначні втрати від осипання верхівки рослин, немає необхідності
чекати дозрівання нижніх стручків;
- повне дозрівання стебел, сухі рослини;
- висока продуктивність зернозбиральних комбайнів завдяки сухій
обмолочуваній масі;
- менші втрати на молотарці, соломотрясі і очищенні;
- менша питома витрата палива;
- збирання без затримок.
На полях, оброблених десикантами, стручки залишаються міцнішими
(знижується вірогідність осипання), і, таким чином, за десикації посівів
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ріпаку терміни його збирання є менш стислими.
Пряме комбайнування розпочинають за настання повної стиглості
стручків на всій рослині за вологості насіння 10-15 %. Сумарні втрати
вільним зерном не повинні перевищувати 5 %; засміченість бункерного зерна
– не більше 10 %; травмування насіння – не більше 3 %. Аби звести втрати до
мінімуму, рекомендується проводити збирання рапсу на високому зрізі, на 5
см нижче рівня нижнього ярусу стручків. Завдяки цьому не тільки
знижуються втрати на ріжучому апараті, і при сепаруванні, але й знижується
вологість насіння і частка домішок.
6. Особливості використання соломи
У системі ресурсозберігаючого землеробства одне з головних місць
займає створення мульчуючого шару з рослинних рештків на поверхні поля.
Робота з рослинними рештками починається під час збирання, при цьому
збирання зернових повинно здійснюватися з подрібненням соломи, яка:
- підвищує протиерозійну стійкість поля, створюючи мульчуючий шар;
- збільшує вологоємність ґрунту, зменшує випаровування води і тим
самим покращує вологозабезпеченість сільськогосподарських культур;
- сприяє підвищенню потенційної і ефективної родючості ґрунту;
- вигідна в економічному плані, оскільки подрібнення і розкидання
соломи комбайном не розтягує терміни її видалення з поля, і дозволяє значно
зекономити на витратах.
При скошуванні комбайном висота стерні, що залишається, не повинна
перевищувати ширину міжрядь більш, ніж на 5 см. Подрібнені рослинні
рештки повинні розподілятися по полю рівномірно з довжиною часток соломинок у середньому 5-10 см (допускається до 15-25 см).
За даними Миколаївської ДСДС ІЗЗ НААН, з 1 т/га соломи зернових у
ґрунт потрапляє 810 кг/га органічної речовини, 5-14 кг/га азоту, 0,7-2,7 кг/га
фосфору, 10-17 кг/га калію, 3-12 кг/га кальцію і 0,8-1,3 кг/га магнію, а також
значна кількість мікроелементів. Систематичне внесення подрібненої соломи
призводить до збереження і накопичення гумусу, підвищує біологічну
активність, покращує агрофізичні властивості ґрунту і сприяє зниженню
втрат азоту з ґрунту. Одна тонна подрібненої соломи по впливу на
відтворення гумусу рівноцінна 3,5 тоннам підстилкового гною.
Господарству, що переходить на використання соломи в якості
мульчуючого матеріалу і органічного добрива, необхідно мати на увазі, що в
перший рік внесення може спостерігатися погіршення азотного живлення
рослин
внаслідок
зв'язування
його
мінеральних
форм
целюлозорозкладаючими мікроорганізмами. Тому втрати азоту слід
компенсувати додатковим його використанням у кількості 10-15 кг д.р. на 1
тонну соломи. У подальшому при регулярному внесенні соломи азоту
вивільняється більше, ніж закріплюється. Тому необхідність у додаткових
дозах мінерального азоту відпадає.
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