ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І ПРОДОВОЛЬСТВА
ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА
МИКОЛАЇВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АПВ ОБЛАСТІ

Стратегія і тактика при проведенні
збирання ранніх зернових культур
в 2011 році
(рекомендації)

Миколаїв, 2011

ББК 42.112
Н 36

Рекомендації підготували: Травянко В.І., Похилько Г.Ф., Бутов В.М.,
Іщенко В.А., Хомяк П.В., Дикий В.В., Шахова Н.М., Серветник О.П.,
Залевська М.П.

Відповідальний за випуск:
Іщенко В.А. – заступник керівника Центру наукового забезпечення
агропромислового виробництва Миколаївської області.

Технічний редактор – Плоскіра О.М.

Друкується за рішенням Вченої ради
Миколаївського інституту АПВ (протокол № 2 від 8 червня 2011 року)

Миколаївський інститут агропромислового виробництва, 2011р.
2

ЗМІСТ
стор.
1. Вступ ………………………………………………………………………… 4
2. Методика визначення господарської врожайності зернових культур…… 5
3. Підвищення якості зерна озимої пшениці…………………………………..6
4. Експрес - метод визначення фаз стиглості………………………………….7
5. Визначення часу скошування рослин……………………………………….7
6. Агротехнічні вимоги…………………………………………………………7
7. Підготовка поля до збирання………………………………………………..9
8. Строки збирання……………………………………………………………...9
9. Способи збирання ………………………………………………………….. 11
10. Збирання насінницьких посівів та забезпечення господарств насінням..12
11. Збирання ріпаку……………………………………………………………..12

3

1. Вступ
Нарощування виробництва зерна високої якості та раціональне його
використання – одне з основних завдань сучасного сільського господарства
області.
Збирання врожаю – найбільш відповідальний період в технології
вирощування зернових культур. Головна вимога до проведення цього заходу
полягає в тому, щоб зібрати без втрат увесь біологічний урожай та зберегти
його високі урожаї, продовольчі і кормові якості при мінімальних затратах
праці і коштів, що можна досягти чітким плануванням і високою
організацією збиральних робіт.
Загальна стратегія організації збирання зернових повинна бути
спрямована на забезпечення повнопоточного прийому зерна з поля з будьякою вихідної вологістю, його тимчасового зберігання в спецсховищах з
подальшим очищенням, сушінням і тривалим зберіганням. Головне - зуміти
швидко і в повному обсязі вивезти зерно з поля, уникнути його псування і
втрат від самоосипання або дії опадів. Неприпустимо навіть тимчасове
зберігання зерна в буртах під відкритим небом.
Станом на 07.06.2011 р. в області є в наявності 3000 одиниць збиральної
техніки, з них в стані технічної готовності знаходиться 2670 шт., тобто 89%.
За підрахунками, технологічна потреба в зернозбиральних комбайнах для
умов нинішнього року становить 4713 шт. Додатково необхідно залучити до
збирання 1713 одиниць техніки.
Збиральна площа ранніх зернових колосових та зернобобових культур
становить 812,0 тис. га, з них озимих – 633,0, ярих – 178,6 тис. га. Крім того,
необхідно зібрати 75,9 тис. га ріпаку. Враховуючи значне навантаження на
збиральні агрегати, зношеність с/г техніки, необхідно прискорити ремонтні
роботи, заздалегідь розробити узгоджену систему оплати збиральних робіт.
Виконати підготовчу роботу по залученню збиральної техніки та транспорту
з інших областей, визначитись з оплатою та заключити договори, провести
навчання комбайнерів, механіків та спеціалістів агрослужби.
В області значні площі займають посіви ярого і озимого ячменю –
395,2 тис.га. 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 в стислі
строки.
Не слід забувати, що ярий ячмінь значно кращий стерньовий
попередник ніж самі озимі зернові. Його стерня легко піддається лущінню і
заробці, швидше розкладається в ґрунті. Падалиця ярого ячменю гине при
морозах і не засмічує озимі.
Враховуючи біологічні особливості ярого ячменю, а також те, що це
задовільний стерньовий попередник під озимі та цінна кормова культура,
необхідно зібрати його на низькому зрізі, в найкоротші строки, з
подрібненням і вилученням соломи з поля.
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Природна родючість, агрохімічні та фізичні показники наших ґрунтів
з кожним роком погіршуються, зростають темпи їх деградації. Щоб хоч в
якійсь мірі підвищити ці показники, рекомендуємо надлишок соломи озимих
розкидати в подрібненому стані по полях, а не спалювати в валках.
Строкатість в стані посівів, урожайності, строках дозрівання,
викликана локальним характером опадів і агрофонами, потребує
індивідуального підходу до технології збиральних робіт на кожному полі.
2. Методика визначення господарської врожайності зернових культур
Урожайність кожної культури визначається певними елементами
структури. Її, як складну ознаку, можна розділити на дві складові: число
рослин на одиниці площі (м2) і продуктивність однієї рослини (маса насінин з
рослини, маса 1000 насінин тощо).
Проби для визначення господарської врожайності та його структури
відбирають у період воскової стиглості зерна.
1.1.Облік густоти стояння рослин для культур суцільного способу сівби.
Три пробні ділянки виділяють по діагоналі поля приблизно на однаковій
відстані одна від одної по можливості на одній лінії.
Площа пробної ділянки складається з двох суміжних рядків довжиною
55,5 см.
Підраховуючи рослини по кожній ділянці, проводиться перерахунок на
2
1 м множенням на 6 з подальшим визначенням середнього арифметичного.
Приклад: кількість продуктивних стебел на пробній ділянці 105 шт., що
на 1 м2 становить: 105 х 6 = 630 шт./м2.
1.2. Визначення продуктивності однієї рослини.
Па визначених нами пробних ділянках ведеться підрахунок кількості
зерен в одному колосі. Середня кількість для підрахунку близько 10 колосів
(з урахуванням їхньої різної величини). Для визначення продуктивності
однієї рослини береться до уваги маса 1000 зерен, в залежності від сорту.
Приклад: середня арифметична кількість зерен з 10 колосів сорту
Косовиця становить 33 шт., а маса 1000 зерен (М1000) - 38,0 г.
Складаємо пропорцію: 33 шт. зерен –X r
1000 шт. зерен - 38,0г, де X - продуктивність однієї рослини.
Виходячи з пропорції:

Х

38,0гх33шт.
1,25г
1000шт.
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Таким чином, для підрахунку господарської врожайності беремо
кількість продуктивних стебел (шт./м2) і продуктивність однієї рослини (г),
отримуємо цифрове вираження господарської врожайності.
Приклад: продуктивних стебел 630 шт., продуктивність одного стебла
1,25г, господарська врожайність становить :
630 шт. х 1,25 = 787,5 г/м2, в перерахунку на 1 га - 78,7 ц/га.
При визначенні господарської врожайності враховують стан посівів та
агрегатів. Для комбайнів СК-5, Єнісей-1200 господарська врожайність
зменшується на 20 % , для комбайнів типу Джон-Дір, Кейс, Нью Холанд - на
5 %.
3. Підвищення якості зерна озимої пшениці
Актуальним питанням є підвищення якості зерна озимої пшениці.
Економіку господарств може покращити тільки високоліквідне продовольче
зерно. В області закладена основа для його виробництва – є хороші посіви по
чорних парах, багаторічних травах, підживлені і оброблені гербіцидами.
Необхідно на всіх рівнях зробити все можливе, щоб не втратити цей
потенціал.
Наші рекомендації і пропозиції зводяться до слідуючого:
- негайно підібрати посіви потенційно придатні для вирощування
продовольчого зерна;
- провести рослинну діагностику;
- визначити чисельність личинок клопа-черепашки, їх вік і
очікувану шкодочинність, характер заселення поля шкідником;
- придбати карбамід;
- якщо співпадуть строки захисту і підживлення, застосувати
бакову суміш карбаміду і інсектицидів з дотриманням всіх елементів
технології;
- диференціювати дози азоту в залежності від вегетативної маси і
результатів рослинної діагностики;
- використати системні інсектициди або їх суміші з піретроїдами
(сумішеві препарати або бакові суміші);
- врахувати властивість піретроїдів швидко втрачати активність
при високих температурах повітря і інсоляції.
В зв’язку з відсутністю в 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.
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4. Експрес - метод визначення фаз стиглості
Початок воскової стиглості настає при 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 - бруднувато-жовтий або
сірий. Вологість - 17 % або нижче.
5. Визначення часу скошування рослин
Для визначення оптимального строку збирання врожаю роздільним
способом можна використати досить надійний метод фарбування еозином.
Для цього щойно зрізані колоски зі стеблами довжиною 10-15 см, занурюють
у однопроцентний розчин барвника (10 г еозину на 1 л води). Колоски, в яких
доступ поживних речовин ще продовжується, через 2,5-3,0 години
зафарбовуються в червоний колір, при підігріві розчину до 40-50° C
зафарбування колосків настає через 15-20 хвилин. Розчин можна використати
для 3-4 визначень. Якщо доступ поживних речовин уже припинився - колосся
не зафарбовується. На насінницьких посівах роздільне збирання слід
починати не раніше, ніж через 2-3 дні після припинення фарбування. Це буде
відповідати кінцю воскової стиглості (вологість зерна 27-22 %), при якій
формується зерно з високими посівними якостями.
6. Агротехнічні вимоги
Скошування хлібів у валки розпочинають з настанням воскової стиглості
зерна і закінчують з настанням повної стиглості. Збирання прямим
комбайнуванням розпочинають при настанні повної стиглості. Точний термін
виконання цієї роботи повинен бути узгодженим з можливостями
зерноочисних і сушильних машин. На перестиглих посівах втрати
підвищуються, а якість зерна знижується (табл. 1).
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Скошування гороху в валки розпочинають, коли нижні боби побіліють,
зерно починає твердіти, що відповідає побурінню 60-75 % бобів, узятих із
загальної маси рослин. 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.
Таблиця 1 - Динаміка втрат зерна в залежності від строків збирання після
настання повної стиглості, %
Культура
Озима пшениця
Озиме жито,
тритікале, ячмінь
Горох

5-й
3-4
3,5-4,5
4-5,5

День збирання
10-й
15-й
20-й
4,5-5,5
6,5-9
12-15
5-6
8,5-11,5
15-18
7,9

11-15

18-22

25-й
19,5-23,5
21-26,5
26-30

Пряме комбайнування
Висота зрізу повинна бути такою, яка б забезпечила ефективність
збиральних робіт в умовах поточного року:
- на полеглих хлібах - нижче колосків;
- при послідуючому поверхневому післязбиральному обробітку грунту
дисковим лущильником - не більше 18 см, важкою дисковою бороною - будьякої висоти.
Ширина розсівання соломи по полю повинна відповідати робочій
ширині захвату жатки або дещо більша, що покращить рівномірність
розміщення подрібненої соломи по полю. Втрати зерна за молотаркою
комбайна становлять: в сприятливих умовах - до 1,5 % ; в не сприятливих до 3 %; травмування зерна -до 2%.
Скошування рослин у валки
1.Валок по масі повинен бути таким, щоб повне навантаження
молотарки відбувалось при швидкості руху комбайна в межах 3,5-7,0 км/год.
(за винятком комбайнів дальнього зарубіжжя, які можуть працювати на
більших швидкостях).
2.Висота стерні для нормально загущених і високорослих хлібів - 1825 см; при наявності підсіву трав - дещо більша. Стерня повинна утримувати
валок без його просідання. В спекотних умовах висота стерні може бути
меншою.
3.Валок по ширині і по висоті повинен бути рівномірним з рівномірно
розміщеними колосками по довжині валка.
4. На поворотних смугах хлібостій повинен бути зібраний заздалегідь.
5.Напрям руху жатки - впоперек посівів, а на нерівному рельєфі - вздовж
посіву.
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Підбирання і обмолочування валків
1.До підбирання валків приступають, коли зерно дозріє, підсохне до
кондиційної вологи, а солома-до збиральної вологості 16-18%.
2.Тривалість підбирання валків: пшениці - не більше 6 днів, інших
культур - 4 дні.
3.Напрям руху комбайна - копіювання руху валкової жатки.
4.Втрати за підбирачем - не більше 1%.

7. Підготовка поля до збирання
Підготовка поля перед збиранням включає в себе, в першу чергу
усунення перешкод, що заважають роботі збиральних агрегатів. При потребі,
вирівнюють дороги, що з'єднують транспортні магістралі з полями. За 2-3 дні
до збирання комбайнами обкошують бічні сторони полів, поворотні смуги та
оборюють загінки.
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.
8. Строки збирання
Після досягнення зерном повної стиглості біологічний урожай та
якість зерна залишаються без істотних змін на протязі 5-6 днів. В
подальшому настає “перестій” (перезрілість).
З кожним днем перестою втрачається, в залежності від погодних
умов, біля одного і більше відсотків зерна, знижуються його посівні,
борошномельні та хлібопекарські якості.
Збирання через 7-10 днів після початку перестою призводить до
значного недобору урожаю і різкого зниження якості зерна: озимої пшениці –
до 10-15%, жита – до 11-16, ячменю – до 12-19 і гороху – до 14-25%.
Перебування валків на стерні більше 10-ти днів призводить до втрат
0,5% урожаю щоденно, а при несприятливих погодних умовах вони значно
зростають.
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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 хлібної жужелиці, 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 в можливо
ранні строки знижує шкодочинність клопа, а при затяжному збиранні
пошкодження зерна черепашкою збільшується в 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. При цьому збиранні клопи нового покоління, особливо личинки, не
встигають повністю закінчити свій розвиток, пов’язаний з 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-й день після косіння, щоб позбавити клопів поживи. В цей період основна
маса клопів зосереджується під валками. Під час обмолоту багато з них
потрапляє в молотильний агрегат і знищується. Зволікання з обмолочуванням
валків створює сприятливі умови для живлення клопів і нормальної
підготовки їх до зимівлі, призводить, особливо у вологу погоду, до ураження
зерна гельмінтоспоріозом, фузаріозом та іншими хворобами.
Під валками концентруються в величезній кількості жуки хлібної
жужелиці. Якщо після обмолоту валків солома знову укладається в валки,
які довгий час не підбираються, жуки цього шкідника відкладають яйця. При
розміщенні озимих на таких полях гарантоване смугове знищення сходів.
Двофазне (роздільне) збирання озимої пшениці рекомендується
розпочинати в середині воскової стиглості зерна, яка в залежності від
сортових особливостей співпадає з вологістю зерна 25-40%. Ячмінь
скошують при вологості 21-30%.
Скошування гороху в валки необхідно починати при побурінні 7075% бобів, а гречки – при дозріванні 75-80% зерна і закінчувати за 3-5 днів.
До обмолоту валків зернових колосових культур приступають при
вологості зерна 14-18%. При цьому враховують також вологість бур’янів та
хлібної маси в валках. При сприятливих погодних умовах валки слід
підібрати за 4-5 днів.
До прямого збирання приступають при вологості зерна 14-17%. В
першу чергу збирають посіви з якісним продовольчим зерном, потім
насінники, товарні посіви, які заростають бур’янами і найбільш заселені
шкідниками.
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9. Способи збирання
Двофазне (роздільне) збирання застосовують в випадках, викладених
в розділі 3. Якщо дозволяє ширина і конфігурація поля, скошування
рекомендується виконувати поперек рядків. Такий напрямок скошування
забезпечує краще утримання валка на стерні і підсихання, його легше
підібрати при обмолоті.
На площах, де сівба проводилась стерньовими сівалками, рішення по
скошуванню на звал поперек рядків приймається в кожному випадку окремо,
з урахуванням глибини боріздок. Скошування вздовж рядків виключається.
На слоборослих низькоурожайних посівах для зниження втрат та
підвищення продуктивності енергонасичених комбайнів рекомендується
здвоювати валки. Кращий спосіб здвоювання досягається двома жатками, які
працюють в одному загоні. Агрегат, який кладе перший валок, рухається по
часовій стрілці, скошуючи хлібостій на допустимо мінімальному зрізі.
Агрегат, який кладе другий, верхній валок, рухається проти часової стрілки
та включається в роботу після проходу першого агрегата. Щоб валок,
сформований першим агрегатом, не зачіпався другим агрегатом, у нього
знизу по ширині викидного вікна встановлюють ковзаючий щиток із
стального листа товщиною 1,5-2,0 мм.
Якщо валок зрідженого хлібостою лягає на поверхню грунту – хлібна
маса просихає повільно, пліснявіє, зігрівається, особливо в дощову погоду.
При цьому умови обмолоту погіршуються навіть в порівнянні з однофазним
збиранням забур’янених посівів і втрачається якість зерна.
На зріджених, низькорослих посівах з малою хлібною масою
рекомендується застосовувати підбирачі з полотняними транспортерами.
Однофазне збирання (пряме комбайнування). Максимально можливі
площі, якщо дозволяє їх стан, слід зібрати прямим комбайнуванням, а
нерівномірно дозріле і засмічене зерно довести до кондиційних вимог на
токах.
Збирання низькорослих зріджених посівів проводять тільки
спеціально підготовленою та переобладнаною технікою. Ріжучий апарат
жатки комбайна настроюють на низький зріз, для чого пальцевий брус
повертають на 1800. Встановлюють металеву прокладку товщиною 55 мм,
чим забезпечують співпадання в одній площині шарових голівок ножа та
коромисла його приводу. Одночасно по всій довжині ножа монтують щиток з
листової сталі товщиною 1-1,5 мм, який перекриває поріжок, утворений в
результаті повороту пальцевого бруса.
Для зменшення висоти зрізу комбайновою жаткою рекомендується
також зняти копіюючі башмаки та замість них під брусом ріжучого апарату
встановити два полозка зі сталі товщиною 3-4 мм, шириною 250 та
довжиною 300 мм.
Для покращення очистки ріжучого апарату жаток від стебел хлібної
маси, які сповзають з передньої частини платформи жатки, до лопатей
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мотовила прикріпляють еластичні накладки з прорезиненого ременя.
Накладки повинні виступати за межі лопатей на 70-80 мм.
Вітровий щит жатки слід нарощувати на 0,4-0,6 м, щоб не допустити
перекидання через нього захвачених мотовилом коротких зрізаних стебел.
Щоб попередити накопичення колосків та дрібних стебел в зоні
барабана шнеку перед кожним рядом висувних пальців закріплюють лопать
з прорезиненого ременя товщиною 5 та шириною 160 мм. Довжина лопаті
дорівнює ширині похилої камери жатки.
10. Збирання насінницьких посівів та
забезпечення господарств насінням
Перед збиранням насінницьких посівів складається план проведення
цієї роботи і план розміщення партій насіння на току, черговість їх
очищення, сортування і складування.
Маршрути комбайнів розробляють з виключенням послідовного
збирання двох і більше сортів або важковіддільних культур. 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.
Недопускається подрібнення зерна колосових культур більше 1%,
зернобобових – 2%, круп’яних – 6%.
Категорично забороняється проїзд транспортних засобів полями,
призначеними для посіву озимих в поточному році.
Творче втілення рекомендацій, порад і пропозицій, викладених в
даній брошурі, дозволить більш повно реалізувати в урожаї потенціал
зернового поля, без значних втрат зібрати такий очікуваний і вистражданий
урожай продовольчого та іншого зерна.
Визначати долю майбутнього урожаю - урожаю 2011року буде
своєчасний і якісний обробіток грунту, який в силу різних причин є
найбільш слабкою ланкою в технологічному процесі вирощування озимих
зернових. Від нього залежить засміченість полів бур’янами і падалицею,
вологозабезпеченість рослин, структура грунту, повнота заробки пожнивних
решток і насіння бур’янів, накопичення поживних речовин і, як наслідок, якість сходів озимих. Тому всі площі, що звільняються від попередників,
необхідно невідкладно доводити до передпосівного стану і завершити цю
роботу до 1 вересня.
11. Збирання ріпаку
Агротехнічні вимоги
Насінники ріпаку можна збирати прямим комбайнуванням або
роздільно. Щоб визначитись із способом збирання треба проаналізувати
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погодні умови періоду збирання, матеріально-технічну оснащеність та
агробіологічний і фітосанітарний стан посівів.
Прямому комбайнуванню надають перевагу в таких ситуаціях: якщо є
добре налагоджений токово-сушильний комплекс, посіви чисті від бур'янів,
за затяжних дощів і нестійкої погоди. Якщо застосовувати інший спосіб, то
внаслідок загнивання валків виникають великі втрати зерна через
розтріскування стручків в верхніх шарах валка при їх підсихання і
подальшому підбиранні.
Роздільним способом збирають в тих випадках, коли погода суха, а
посіви забур'яненні.
Втрати насіння зростають, якщо неправильно вибрати строки збирання.
Практичним показником оптимального строку збирання ріпаку є колір та
вологість зерна. Колір рослин і стручків не завжди є надійним показником
оцінки дозрівання культури, тому що при застосуванні наприклад, великих
доз азотних добрив стручки зберігають темно-зелений колір навіть тоді, коли
насіння стало коричневим.
Ознаки, при яких розпочинають збирання ріпаку роздільним способом:
нижні листки осипались, нижні стручки головної гілки лимонно-жовті, а
насіння в них буре або темно-коричневе, близько половини стручків на
рослинах -лимонно-зелені. Вологість зерна при цьому знаходиться на рівні
25%, воно фізіологічно стигле. Подальша зміна вологості залежить від
температури та вологості повітря. В середньому на протязі добі вологість
зменшується на 1,5-3,5%.
Пряме комбайнування розпочинають з настанням повної стиглості
стручків на всій рослині при вологості насіння 10-15%. Перестиглі насінини з
меншою вологістю дуже обсипаються від доторкань деталей мотовила,
особливо на межі скошених і нескошених рослин.
Строки збирання істотно не впливають на схожість насіння. Якщо
збирати при вологості насіння понад 15% якість олії погіршується через
наявність у ній хлорофілу.
В суху теплу погоду обмолот потрібно проводити в вечірні, нічні та
ранкові години, коли стручки не так сильно тріскаються.
Сумарні втрати вільним зерном не повинні перевищувати 5%;
засміченість бункерного зерна - не більше 10%; травмування насіння - не
більше 3%.
Вибір висоти зрізу залежить від розміщення нижніх стручків. Чим вище
стерня, тим менші втрати і краща якість зернового вороху.
Особливості підготовки та використання техніки на збиранні ріпаку
Для збирання ріпаку можна використовувати будь-яку марку комбайна,
що є в господарстві. Але, як показав виробничий досвід, краще для цього
підходить «Дон-1500» 2-го або 3-го року використання. У такого комбайна
кромки бил та планках підбирання притупились, дякуючи чому травмування
зерна буде невеликим. Оскільки основні втрати зерна припадають на жатку,
то для їх суттєвого зменшення застосовують пристрій ПЗР -6 для жатки 6 м
(який ще має назву «ріпаковий стіл»). Його модифікації можуть
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застосовуватись з зерновою жаткою з ширини захвата 7 м (ПЗР-6-01) і
жаткою ЖУ-6 комбайна «Дон-1500» (ПЗР-6-02). Робота пристрою полягає в
тому, що зрізання ріпаку здійснюється різальним апаратом і боковими
активними подільниками. Особливістю пристрою ПЗР-6 є те, що на ньому
застосовується надійний автономний гідропривід вертикальних ножів на
лівій та правій боковинах зі своїм гідромотором. При цьому на лівій боковині
ножі можуть відключитись і включитись в роботу при необхідності
виконання прокосів.
Показники якості роботи зернозбиральних комбайнів

СК-5 Нива

Домінатор-108

1,03 1,3 2,5
0,48 0,3
0,68
0,55 1,0 1,9
1,4 2,2 0,7
47,5 43,5 45,0
1,6 2,5 0,6

Горох
Єнісей 1200

Домінатор

3,6
1,4
2,1
2,7
12,0
1,2

Е-524

4,3
1,4
2,8
2,8
10,0
1,6

Джон-Дір

СК-5

Втрати зерна всього, %
За жаткою
Підбирачем
Молотаркою
Дроблення зерна, %
Травми та мікротравми, %
Засміченість вороху
домішками, %

Єнісей 1200

Марка машин
Озима пшениця

3,9
2,5
1,2
2,8
6,3
1,3

4,0
2,5
1,3
3,6
6,0
0,6

1,6
0,85
0,75
-

Оптимальна висота зрізу зернових колосових культур
(за даними ННЦ «ІМЕСГ»)
Густота
рослин,
шт./м2

250
300
400
500
600
700
800
900

Висота рослин, см
65

70

80

90

100

110

120

130

12
12
13
14
15
15
15
15

13
13
13
15
15
15
15
18

13
14
15
15
18
18
18
18

14
15
17
18
18
18
18
20

15
17
18
20
20
22
24
24

18
18
20
22
22
25
27
27

20
22
24
25
27
30
30
30

22
25
27
30
30
30
30
30
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