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РАЦІОНАЛЬНІ СПОСОБИ ЗБИРАННЯ  ОЗИМИХ ЗЕРНОВИХ 

КУЛЬТУР 

Запорукою зменшення втрат урожаю є оптимізація строків збирання 

разом із своєчасним та якісним його проведенням. Нагромадження сухої 

речовини, білка і клейковини в зерні пшениці продовжується до кінця 

воскової стиглості, коли його вологість знижується до 18–22%. Збирання 

врожаю пшениці озимої необхідно розпочинати в фазі повної стиглості зерна 

при вологості не менш як 17%. На цей час ендосперм твердий, на зламі 

борошнистий або скловидний, оболонка щільна, забарвлення зерна типове.  

Існує два способи збирання озимих зернових культур: однофазовий 

(пряме комбайнування) та двофазовий (роздільне). Кращим способом 

збирання пшениці озимої, який є найбільш поширеним у виробництві, слід 

вважати пряме комбайнування. Слід зазначити, що переваги двофазового 

збирання врожаю озимих зернових культур доведено як біологічно, так і 

фізіологічно та економічно обґрунтовано.   

Під пряме комбайнування відводять, в першу чергу, чисті поля з 

рівномірно дозрілими хлібами, відносно невисоким і стійким до вилягання 

стеблостоєм. До прямого комбайнування слід приступати з настанням повної 

(95%) стиглості зерна, коли його вологість не перевищує 16–17%.  

Високорослі, схильні до вилягання та осипання сорти з густотою 

стеблостою не менше 280–300 шт./м2, а також нерівномірно дозріваючі та 

сильно забур’янені посіви слід збирати роздільним способом. Розпочинати 

роздільне збирання необхідно в кінці фази воскової стиглості, коли вологість 

зерна становить близько 30%, закінчувати – при вологості не менше 20%. В 

цей період формується більш високий біологічний урожай і орієнтуватися на 

нього слід в тому випадку, коли є можливість скосити хліб у валки за 3–4 

доби. При цьому відтік пластичних речовин з листково-стеблової маси в 

зернівки скошених рослин різко знижується при значному посиленні процесу 

дихання, в зв'язку з чим врожайність зернової маси не збільшується. Більш 

того, слід звернути увагу на те, що затримка з обмолотом валків понад 10–15 

діб призводить до збільшення грибних захворювань, кількості бур’янів 



(особливо після значних опадів) в результаті чого втрати зерна різко 

зростають.   

Для скошування хлібів у валки, при двофазовому збиранні, слід 

застосовувати відрегульовані начіпні або причіпні жатки.   

  Головним фактором збереження врожаю 

зерна є зниження втрат при його збиранні. Так, порушення технологічних 

операцій збирання може призвести до втрати, як мінімум, 17,0% врожаю. 

Зокрема, найбільшими втрати врожаю (6,6%) відмічено при порушенні 

оптимальних строків збирання культур. Дещо менше втрачається зернової 

продукції при застосуванні невідрегульованої техніки (4,5%) та при 

неправильному сполученні способів збирання (4,0%). Тобто, наведені дані 



свідчать, що суттєвий вплив на зменшення втрат урожаю має оптимізація 

строків та якісне проведення збиральних робіт.    

Проведені дослідження свідчать про те, що затримка зі збиранням 

озимих зернових культур на 5 діб за сприятливих умов збирання призводить 

до втрати врожаю на рівні – 1-2%. За несприятливих умов втрати врожаю 

збільшуються до 5-10%. При затримці із збиранням до 20 діб втрати врожаю 

різко збільшуються як за сприятливих, так і за несприятливих умов збирання. 

Так, за складних погодних умов вони становлять: у пшениці озимої майже 

60%, у ячменю озимого – близько 70% та майже 80% в жита. 

Збирання озимих зернових культур, в першу чергу, варто розпочинати 

з остистих форм, оскільки вони в більшій мірі піддаються осипанню, а за 

умови вологої та дощової погоди – проростанню зерна в колосі.   

Оптимальна висота зрізу рослин колосових культур при збиранні 

залежить від багатьох факторів, зокрема від довжини стебел та їх кількості на 

одиниці площі. На високорослих та щільних, з великою кількістю стебел 

посівах висоту зрізу підвищують до 27 см, на рідких та низькорослих – 

знижують до 15 см. 

Залежно від цілей використання соломи, стану ярусності та висоти 

стеблостою встановлюють висоту зрізу рослин при прямому комбайнуванні. 

Неполеглі посіви скошують на висоті 15–20 см, а при висоті 

стеблостою понад 110 см – на висоті 20–27 см, щоб валок лежав на стерні. 

Сучасні комбайни провідних фірм з широкозахватними очісуючими 

жатками спроможні збирати озиму пшеницю при підвищеній вологості зерна 

(25–27%), що дає можливість попередити запал і погіршення якості зерна в 

посушливі роки. Зібране зерно очищають та підсушують до вологості 14–

15%. Це дозволяє зберігати врожай без втрат зерна, сприяє збереженню 

якості сильних пшениць і запобігає розвитку шкідників.  

Висока організація збиральних робіт, проведення їх у стислі строки 

(протягом 10–12 днів) запобігають перестою хлібів і погіршенню показників 

якості зерна. Продовольче високоякісне зерно на токах необхідно буртувати 



окремо від пшениці низької якості і з обкосів. Групувати зерно треба і по 

категоріях – за вологістю, чистотою та іншими показниками.  

Альтернативою двофазового (роздільного) способу збирання 

забур'янених посівів озимої пшениці та за вологих погодних умов під час 

збирання врожаю може стати десикація, яку за необхідності дозволяється 

проводити на посівах всіх колосових культур. Для цього застосовують такі 

препарати, як раундап (36% в.р.) в дозі 2–3 л/га та реглон – 2,5 л/га. Слід 

зазначити, що реглон в дозі 2 л/га лише підсушує верхню частину стебел і 

через 3–4 дні пошкоджені бур'яни знову починають нарощувати вегетативну 

масу. Раундап діє повільніше, але ефективніше. Це препарат системної дії, 

який знищує не лише надземну вегетативну масу, а й кореневу систему. 

 

 

 

 

  

З

бирання низькорослих та зріджених хлібів. Низькорослі, зріджені і значно 

забур’янені посіви доцільно збирати роздільним способом. Рекомендується 

здвоювати валки сучасними жатками з мотовилами, обладнаними 

прогумованими пасками на лопатах. З метою зменшення втрат зерна при 

підбиранні та збільшення продуктивності агрегатів хлібну масу укладати у 

здвоєний валок, розміщуючи колосся в один бік.  

Збирання полеглих хлібів. В умовах 2017 року у певної частини 

посівів пшениці озимої, розміщеної по чорному пару, спостерігається 

полягання рослин. Це спостерігається переважно на полях, де вносилися 

високі дози мінеральних добрив.   

При збиранні дуже полеглих хлібів, коли значна частина колосків 

знаходиться нижче висоти зрізання стебел, мотовило працює краще при 

обладнанні ріжучого апарата жатки стеблопідіймачами (ліфтерами) різної 



конструкції. Найбільш надійними визнані стеблопідіймачі для бобових 

жаток.  

Необхідно досягати якнайнижчого зрізання рослин, а також 

забезпечити високоефективну роботу ріжучого апарата агрегату. Жатки і 

хедер комбайна при прямому комбайнуванні рекомендується обладнати 

роздільниками хлібної маси з регульованими стебловідводами замість нісків 

боковин, що використовуються при збиранні хлібів, виніс мотовила по 

горизонталі повинен бути найбільшим. Роздільники регулюють таким чином, 

щоб втрати зрізаних колосків довести до мінімуму.  

Для збирання хлібів з суцільним виляганням вправо (по напрямку 

руху жатки) зовнішній стебловідвід слід підняти, по можливості, вище і дещо 

відвести вправо, основне центральне перо змістити вліво, а внутрішній 

стебловідвід – припідняти і відвести вліво.  

При збиранні хлібів, що полягли в лівий бік, зовнішній стебловідвід 

розміщують так само, як і при збиранні полеглих в правий бік, а центральне 

перо роздільника відхиляють дещо вправо.  

Збирання хлібів з підвищеною вологістю і засміченістю. 

Особливості скошування вологих і забур'янених посівів полягають в тому, 

що їх важче підрізати ножами жатки. Хлібна маса затримується на пальцях 

ріжучого апарата, підіймаючи ніж над протиріжучими пластинами, при 

цьому різко погіршується або зовсім припиняється зрізування хлібів, а отже, 

зростають і втрати зерна.  

В такому випадку перш за все необхідно правильно відрегулювати 

ріжучий апарат. Забороняється перевищувати допустимі зазори між 

ріжучими елементами (0,8 мм), а також між притискувачами і ножами жатки 

(0,5 мм). Середні лінії сегментів і пальців повинні збігатися в крайніх 

положеннях ножів.   

Періодично слід контролювати стан підбарабання і очищати його 

отвори, оскільки волога хлібна маса може частково або навіть повністю 

забивати їх, що призводить до зниження сепаруючої здатності підбарабання 



та перевантаження соломотрясу зерном, внаслідок чого підвищуються його 

втрати.  

Таким чином, головною вимогою у проведенні якісного збирання 

врожаю є оптимізація технологічного процесу з урахуванням біологічних і 

морфологічних особливостей озимих зернових колосових культур, сортів, 

рівня врожайності, швидкості та рівномірності достигання зерна, фізико-

механічних властивостей збиральної маси. Збирання врожаю зернових 

культур треба починати із озимого ячменю, потім скоростиглих сортів озимої 

м'якої пшениці, її остистих та безостих форм.   

Збирання врожаю пшениці твердої озимої, яка більш стійка проти 

осипання, ніж м’яка, доцільно збирати прямим комбайнуванням. Якщо 

посіви забур’янені – можливе роздільне збирання.  

Ячмінь озимий при перестої схильний до осипання та вилягання. 

Тому збирання врожаю слід проводити роздільним способом у фазі воскової 

стиглості зерна, при вологості 25–30%, а з настанням повної стиглості – 

прямим комбайнуванням, за умови, що вологість зерна не перевищує 14–

15%.  

Жито озиме збирають роздільним двофазним способом і прямим 

комбайнуванням. Треба мати на увазі, що ця культура дуже схильна до 

вилягання, осипання і проростання зерна в колосі, тому її треба збирати в 

короткі строки. В жита озимого настання фази повної стиглості відбувається, 

як правило на 10–14 діб пізніше ячменю озимого, а тривалість збирання без 

суттєвих втрат врожаю коливається від 7 до 8 діб. Полеглі і засмічені 

бур’янами посіви збирають роздільним способом у фазі воскової стиглості. 

Після підсихання валків, коли вологість зерна становить 12–14%, 

проводиться обмолот зерна комбайнами. Пряме комбайнування проводять у 

фазі повної стиглості, коли вологість зерна становить 14–15%.  

Тритикале озиме на зерно збирають роздільним двофазним способом 

або прямим комбайнуванням. Скошування у валки проводиться на початку 

воскової стиглості зерна, а після підсихання валків обмолочується зерно 



існуючими у господарстві комбайнами. Пряме комбайнування проводиться у 

фазі повної стиглості зерна при вологості 14–16%.  

Особливу увагу слід звернути на збирання насінницьких площ кращих 

сортів пшениці озимої та інших озимих зернових культур і доведення 

насіннєвого матеріалу до посівних кондиції. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА  ВЕГЕТАЦІЙНОГО  ПЕРІОДУ  ЯРИХ  ЗЕРНОВИХ 

І  ЗЕРНОБОБОВИХ  КУЛЬТУР 

 

В умовах нинішнього 2017 року в період посівної кампанії ярих 

колосових та зернобобових культур, яку в Північному Степу України 

розпочали на початку березня, склалися специфічні для регіону погодні 

умови. Спочатку поступово наростали середньодобові температури повітря 

до 10-12°С, а в третій декаді – стрімко знизились до 4-8°С. Такі погодні 

умови подовжили (вдвічі, а подекуди й більше) період сівба – сходи, а також 

негативно уповільнили подальший ріст і розвиток рослин ярих зернових 

колосових та зернобобових культур. На засіяних площах відмічали зниження 

інтенсивності проростання насіння, що пов’язано зі строками сівби, різною 

вологістю посівного шару ґрунту та властиві культурам біологічні й 

морфологічні особливості (насамперед, неоднакову потребу у волозі для 

набухання і проростання насіння). 

Після стабілізації погодних умов і поступового наближення їх до 

середньобагаторічних показників, наприкінці другої декади квітня місяця (в 

ніч на 19 квітня), у зв'язку з вторгненням в Україну арктичного повітря, 

відбулася чергова зміна погодних 

умов. Це спричинило різке 

похолодання, що 

супроводжувалося рясними 

снігопадами. Так, температура 

повітря вночі опускалася до -

2,4°С (місцями, на поверхні 



ґрунту до -3,5°С), а в денний час підвищувалася до 2-9°С тепла. Іноді, мороз 

посилювався поривчастим сильним вітром із опадами сніжно-купчасто-

дощового типу, що на окремих площах частково пошкодила надземну масу 

рослин (передусім листкові пластинки) у посівах гороху та ячменю ранніх 

строків сівби.  

Оскільки випадання снігу (висота якого подекуди сягала 31 см) 

відбувалося в умовах позитивних температур повітря та ґрунту, то одночасно 

спостерігалося і поступове (місцями інтенсивне) його танення та ущільнення. 

Такі погодні умови тимчасово призупинили ріст і розвиток рослин 

польових культур. Проте, вже з середини третьої декади квітня відбулося 

поступове наростання середньодобових температур повітря, що позитивно 

вплинуло на відновлення ростових процесів та загального стані рослин у 

посівах ярих зернових та зернобобових культур. 

Щодо особливостей мінерального живлення рослин, то тут варто 

відмітити, що наявного в посівному шарі ґрунту азоту (з огляду на 

вищезгадані погодні умови та слабкі нітрифікаційні процеси) було замало, а 

за знижених середньодобових температур повітря та ґрунту він був тривалий 

час недоступним рослинам, особливо з недостатнього розвиненою кореневою 

системою. Саме тому, в посівах, де не вносили азотні добрива, отримані 

сходи ярих зернових та зернобобових культур виглядали ослабленими, не 

вирівняними по висоті та мали ознаки азотного голодування. Приймаючи до 

уваги вищевикладене, рослини ярих колосових на ранніх етапах органогенезу 

потребували азотних підживлень (орієнтовно N30-40), а також комплексного 

застосування у посівах засобів захисту від хвороб, шкідників і бур’янів (у 

чіткій відповідності із регламентами їх використання) у поєднанні із 

рекомендованими рістрегулюючими препаратами для зменшення 

негативного впливу пестицидів на рослини. 

В цілому, погодні умови, які склалися в зоні Степу України протягом 

весняно-літньої вегетації, були в цілому малосприятливими для формування 

врожаю ярих зернових та зернобобових культур. Основним фактором, який 

ускладнив процес життєдіяльності рослин, виявився різкий перепад 



середньодобових температур повітря і ґрунту в період вегетації. Це 

спричинило зниження ефективності опадів, які суттєво не впливали на 

загальний стан посівів, особливо тих, де сівба проводилася після гірших, 

неудобрених  попередниках і в пізні строки. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗБИРАННЯ ЯРИХ ЗЕРНОВИХ  

І ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР 

 

Основними чинниками, що визначають вибір строку збирання, 

головною є стан посівів за ступенем стиглості зерна. Тож, приймаючи до 

уваги погодні умови 2017 р., особливості росту і розвитку рослин ярих 

зернових і зернобобових культур можливо спрогнозувати час настання 

збиральних робіт. Оскільки в Степу України традиційно першими 

розпочинають збирання врожаю зернових, то календарні строки початку 

жнив у цьому регіоні очевидно припадуть на початок другої декади червня. В 

центральній і північній частині степової зони до збирання гороху ймовірно 

приступлять з 25-30 червня, а ярих колосових – з 1-5 липня. Проте, не 

виключено, що час настання збиральних робіт можливо не співпаде із 

прогнозованим, приймаючи до уваги сортові особливості та погодні умови. 

Запобігти втратам врожаю можливо, насамперед, правильним 

регулюванням зернозбиральних комбайнів залежно від вологості зерна та 

вегетативної маси. Якщо культура низькоросла, а стеблостій рослин густий і 

вологий – необхідно забезпечити відповідне регулювання ріжучого апарату 

жатки. У випадках коли масив високий мотовило жатки підіймають вище, а 

коли низький чи полеглий – опускають ближче до ріжучого апарату і 

переносять трохи вперед, щоб планка мотовила торкалась стебла на 1/3 їх 

довжини, рухаючись згори. 

При неповному вимолочуванні зерна збільшують оберти барабана і 

зменшують проміжки між барабаном і підбарабанням. 

Збиральну кампанію треба проводити швидко (до 7 діб), щоб не 

допустити втрати від осипання зерна на ґрунт, проростання насіння в колосі 



чи валках. 

Надраннє збирання зерна дуже шкідливе через втрати від неповного 

наливу. Численними дослідами Інституту зернових культур встановлено, що 

найбільша маса сухої речовини зерно набуває за кілька днів до настання 

твердої стиглості. Тому пряме комбайнування починають, коли вологість 

зерна знижується до 14-17%. Тоді зерно добре вимолочується і очищається 

сепаруючими органами комбайну. 

При контролі за станом рослин, забур’яненості, наявності поживних 

речовин у ґрунті можна одержувати конкретні дані та прогнозувати 

врожайність, яка буде на полі. 

Збирання ярих зернових культур з 

найменшими затратами праці і 

засобів, з високою якістю і в стислі 

строки можливе тільки за 

раціонального поєднання роздільного 

способу і прямого комбайнування. Ці 

способи ні в якому випадку не можна 

протиставляти один одному, оскільки кожен з них має свої переваги і 

недоліки.  

Вибір способу збирання і обґрунтування співвідношення між ними в 

конкретних умовах здійснюють, виходячи з погодних особливостей регіону, 

в якому розміщене конкретне господарство, забур’яненості посівів, 

агробіологічного стану стеблостою на  початку збиральних робіт та 

оснащеності господарства відповідною збиральною технікою.  

Збиральний масив у валки косять не пізніше кінця воскової стиглості, 

коли пожовтіє більше 80% колосся, а вологість зерна становить 25-30%. 

Підбирають валки через 3-4 доби, коли вологість зерна зменшується до 14-

18%. На 7-у добу після настання повної стиглості фізіологічний зв'язок зерна 

з рослиною припиняється, крохмаль переходить у розчинні форми вуглеводів і 

витрачається на дихання. 

Роздільне збирання дає можливість розпочати скошування посівів на 5-8 



діб раніше. Так слід збирати сильно забур’янений, вологий, з підгоном, 

високорослий і густий стеблостій; доцільно також збирати схильні до полягання і 

осипання культури і сорти. Необхідно враховувати, що роздільне збирання 

можливе лише у випадках оптимальної густоти рослин і достатньої їх висоти. 

Якщо передзбиральна густота рослин менше 280-300 шт./м
2
, а висота їх менше 

60-70 см, двофазове збирання на таких площах проводити, як правило, не 

рекомендується. 

Зріджені посіви, що мають невисокий (30-40 см) стеблостій, рекомендується 

збирати прямим комбайнуванням. Комбайни повинні бути обладнані бобовими 

жатками для проведення найнижчого зрізу на висоті 5-6 см. При збиранні 

полеглих посівів агрегати треба обладнувати стеблепідіймачами (ліфтерами). 

Середньорослі хліба (60-70 см) доцільно скошувати на висоті 10-13 см, а більш 

високорослі (75-80 см) – на висоті 15-18 см. Варто пам’ятати, що при надто 

високому зрізі можуть збільшуватись втрати за рахунок незрізаного колосся, 

низьких або пониклих стебел.  

При достатній вегетативній масі краще всього тримається валок на стерні 

при скошуванні посіву впоперек напрямку рядків. Якщо ж скошування доводиться 

проводити вздовж посіву, то жатку слід відрегулювати так, щоб зрізані рослини 

вкладалися під кутом 20-30˚ до напрямку рядків. У недостатньо щільних і 

низькорослих посівах для зниження втрат і більш раціонального використання 

комбайнів на підбиранні застосовується здвоєння валків. У високорослих і 

забур’янених посівах доцільніше формувати одинарні валки з товщиною 20-25 см 

та масою не більше 4 кг/п.м. Після підсихання валків (зазвичай через 3-5 діб після 

скошування) їх слід підбирати. Зволікання з підбиранням валків призводить до 

втрат зерна і погіршення його якості.  

За підвищеної вологості повітря під час збирання доцільніше застосовувати 

пряме комбайнування, оскільки двохфазове призводить до різкого зниження 

відтоку пластичних речовин з листостеблової маси до зерна при значному 

посиленні процесу дихання, що призводить до зниження врожайності. До того ж, 

зволікання з початком обмолоту валків на 10-12 діб за вологої погоди може 

привести до посиленого розвитку грибкових захворювань та заростання валків 



бур’янами. За таких умов під час збирання або на низькорослих посівах ячменю з 

високою забур’яненістю ефективним прийомом є десикація посівів. При цьому, 

виходячи з економічної доцільності, на насінницьких посівах краще застосовувати 

препарат баста 140 в.р. дозою 2-3 л/га за 14-15 діб перед збиранням, а у товарних 

посівах – більш ефективним буде використання препарату раундап 36% в.р. дозою 

2-3 л/га.  

Збирання чистих посівів або тих, де була проведена десикація, найбільш 

доцільно розпочинати за декілька днів до настання твердої стиглості зерна при 

його вологості 15-17%. З метою запобігання втрат на чистих посівах слід 

збільшувати швидкість роботи ріжучого апарату жатки; мотовило опускається 

якомога нижче і дещо виноситься вперед. Планки мотовила слід додатково 

обладнати еластичними накладками для кращого відкидання зрізаної маси. 

Швидкість за прямого комбайнування становить 6-7, на обмолоті валків – 

4,5-5 км/год. Втрати зерна під час збирання мають бути не більше 0,5 відсотка. 

Після збирання зерно старанно очищають, за потреби пропускають через сушильні 

агрегати, доводять вологість до 14-15% і використовують за призначенням. 

 

 

 

Раціонально використати збиральну техніку і зменшити втрати зерна 

можна, якщо висівати по кілька сортів різних колосових культур, що мають не 

однакові морфобіологічні особливості, а відповідно – й строки достигання. Так, 

різниця між настанням фази повної стиглості колосових культур подовжиться, що 

дозволить дещо розтягнути строки збирання на довший період. Якщо ж висівати 

тільки пшеницю озиму і ячмінь ярий, строки достигання яких майже співпадають, 

втрати від перестою хлібів можуть зростати (табл.1). 

Таблиця 1 

Строки достигання ярих колосових культур порівняно з ячменем озимим 

 

Культура 

Орієнтовні строки настання фази 

повної стиглості відносно ячменю 

озимого 

Тривалість оптимального 

строку збирання, діб 

Ячмінь озимий 18-20 червня 3-4 



Ячмінь ярий через 12-14 діб 6-8 

Пшениця яра через 15-20 діб 6-8 

Овес через 22-24 доби 8-10 

 

Важливо правильно визначити початок збирання і режим обмолоту. 

Не можна збирати ячмінь у недозрілому стані, особливо, коли він 

призначається для пивоварних цілей, бо в ньому ще не закінчились 

процеси утворення високомолекулярних білків. Як відомо, ячмінь менш 

стійкий до осипання, ніж інші зернові культури: зерно в колосі 

утримується слабо, в нього легко обламується колосовий стрижень, а під 

час дощів і стебло. Втрати врожаю ячменю ярого при збиранні на п'яту 

добу після настання повної стиглості зерна можуть становити 0,3-0,4 т/га, а 

на десяту – понад 0,5 т/га (рис.1). 

 

 
 

Рис.1  Зниження врожайності ярих культур при затримці зі збиранням 

 

При затримці зі збиранням врожаю знижується також якість зерна. 

Якщо збирати зерно у повній стиглості, воно матиме більше крохмалю. 

Збирання ячменю на десятий день після початку повної стиглості знижує 

масу 1000 зерен на 2-4 г і натуру – на 4-10 г/л. Пивоварні сорти ячменю 

швидше інших зернових культур проростають у валках і навіть будучи ще 



нескошеними. Тому збирання треба проводити своєчасно і у стислі строки. 

Збирання врожаю гороху – одна з найскладніших операцій у технології 

його вирощування. Рослини гороху (передусім – листочкового морфотипу) 

часто вилягають, насіння достигає неодночасно (першим – у нижніх бобах, 

пізніше – у верхніх), нижні боби розтріскуються і осипаються, що спричинює 

великі втрати зерна. Тому, важливо встановити оптимальний строк збирання, 

оскільки раннє збирання призводить до недобору врожаю через велику 

кількість недостиглих насінин, пізнє супроводжується надмірними втратами. 

Горох починають скошувати у валки при пожовтінні 60-75% бобів. У 

цей час нижня й середня частини стебла стають жовтими, а верхня – блідо-

зеленою. Забарвлення зерна в таких бобах набуває характерного для сорту 

кольору, а вологість знаходиться в межах 30-35%. Через 3-4 дні після 

скошування і підсихання маси можна починати підбирання і обмолот валків 

зерновими комбайнами. Вологість зерна зменшується до 16-19%. При 

вологості зерна вище 20% пошкоджується зародок насіння, а при зниженні 

вологості менше 15%, зерно сильно подрібнюється. Для запобігання 

подрібненню частоту обертання барабана зменшують до 400-500 обертів за 

хвилину, підбарабання опускають у нижнє положення. 

Внаслідок нерівномірного достигання вологість обмолоченого зерна у 

верхніх бобів може бути високою. До того ж до вороху потрапляють зелені 

частини бур'янів. Якщо впродовж однієї доби не очистити і не підсушити 

зерно, то воно зволожується і швидко самозігрівається. Крім того, повітряна 

теплова обробка зерна забезпечує знищення збудників аскохітозу, бактеріозу, 

фузаріозу, пероноспорозу і підвищення схожості насіння. 

На чистих від бур'янів посівах, у суху погоду, при вирощуванні 

короткостеблових, стійких до обсипання сортів, застосовують однофазне 

збирання при повній стиглості бобів і зниженні вологості зерна до 15-17%. 

Безлисточкові сорти гороху придатні для прямого комбайнування, їх 

листки морфологічно трансформовані в несправжні вуса, які обумовлюють 

додаткове зчеплення між собою сусідніх рослин. Внаслідок цього рослини 

переплітаються й практично не вилягають, залишаються прямостоячими до 



фази повної стиглості. 

Збирають напряму горох також при проведенні десикації посівів, 

використовуючи препарати згідно «Переліку пестицидів і агрохімікатів, 

дозволених до використання в Україні». Для десикації використовують 

раундап (3,0 л/га), домінатор (3,0 л/га), обприскуючи посіви при побурінні 

70-75% бобів. Десикантом реглон супер 150WS (2,0-3,0 л/га) посіви 

обприскують у період пожовтіння нижніх бобів та за вологості зерна до 45%. 

У забур’янених посівах гороху, які утворили не полеглий щільний 

стеблостій, доцільно провести десикацію препаратом реглон (2 л/га) у суміші 

з аміачною селітрою (10 кг/га) за 7-10 діб до проведення прямого 

комбайнування. 

 

Десиканти припиняють вегетацію рослин і сприяють їх швидкому 

підсиханню. Раундап, крім того, ще знищує і вегетуючі бур'яни (пирій), тому 

його доцільно застосовувати, насамперед, на забур'янених посівах. 

З метою попередження травмування зерна комбайни повинні бути 

відрегульовані на оптимальний режим роботи, а збирання здійснюватися при 

вказаній вологості зерна. Регулюється частота обертання барабана і величина 

зазорів на вході й виході між билами барабана і планками підбарабання 

комбайнів. 

Очищене зерно зберігають за вологості не більше 14-15% шаром не 

вище 1,5 м. 

Роздільне збирання ріпаку ярого рекомендується проводити на 

забур'янених площах та при нерівномірному дозріванні насіння. Кладуть 

ріпак у валки при вологості 25-35%. Висота зрізу рослин – 30-40 см. Обмолот 

проводиться при вологості 10-12%. 

На чистих від бур'янів та не загущених посівах ріпаку з одночасним 

дозріванням проводять пряме комбайнування, яке починають коли насіння 

повністю дозріло і має вологість не вище 12%. З метою прискорення 

збирання ріпаку прямим комбайнуванням рекомендується застосовувати 

десиканти згідно «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до 



використання в Україні». 

Післязбиральна доробка насіння включає очистку вороху. 

Товарне насіння після первинної очистки доводять до вологості 8-10% і 

реалізують або складають для зберігання в складському приміщенні насипом 

чи в мішках. 

Цвітіння гречки триває 25-50 діб. Якщо за посушливої погоди рослини 

підгорають, то після дощів починається повторне цвітіння і період вегетації 

подовжується. Отже, в посівах може спостерігатися двоярусність і 

різночасове достигання насіння. Тому чекати повного достигання насіння на 

рослині не слід, бо можна втратити врожай від осипання. Рано збирати 

гречку також недоцільно, оскільки велика кількість недостиглого, щуплого і 

недозрілого зерна призведе до недобору врожаю. 

Краще збирати культуру роздільним способом. Гречку скошують у 

валки при побурінні 75-80% плодів. Спосіб руху агрегату – круговий всклад і 

врозгін, висота зрізу – 15-20 см. Полеглу гречку скошують жатками ЖРБ-4,2, 

ЖСК-4А, низькорослу – ЖВР-10, високорослу – ЖРС-4,9А. Для зменшення 

втрат зерна до лопатей мотовила прикріплюють прогумовані накладки, щоб 

вони виступали за межі лопатей на 5 см по радіусу і 7-8 см у боки. 

Обмолочувати валки починають через 4-6 діб, коли маса підсохне до 30-35%, 

а зерно – до 16-18%. Щоб запобігти подрібненню зерна оберти барабана 

молотарки  комбайна знижують до 400-550 об./хв. Молотильні зазори 

встановлюють на вході 18-20 мм, на виході – 8-10 мм. 

До скошування проса у валки треба приступати тоді, коли на рослинах 

достигне 74-80% зерен. Щоб запобігти втратам врожаю під час скошування 

до лопотей мотовила жатки прикріплюють накладки із прогумованого паса, 

що пом’якшує удар мотовила по волоті. 

Звичайні рядкові посіви скошують у напрямку рядків, а широкорядні – 

впоперек, або під кутом 45-60°. Так само треба косити і полегле просо – по 

відношенню до напрямку полеглості. Висоту скошування встановлюють 

залежно від маси рослин і способу сівби. На широкорядних посівах вона 

становить 12-15 см, а на звичайних рядкових – 18-20 см. До обмолочування 



валків приступають через 3-6 діб, коли вологість зерна зменшиться до 15-

16%. При обмолоті валків оберти барабана комбайна встановлюють 500-600 

на хвилину. Зазори між планкою барабана і контрпривода встановлюють на 

вході 12-18 мм, на виході – 4-7 мм. Регулюють решета молотарки, оберти 

вентилятора та ін. Зерно проса одразу після збирання потрібно ретельно 

очистити. 

 


