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Сівалка Claydon Hibrid T6  - ключова машина в реалізації технології Opti-till - 
призначена для стрічкової розкидної сівби зернових і технічних культур за різних систем 
його попереднього обробітку (традиційна, консервувальна, мульчувальна або 
безпосередньо в стерню) з одночасним внесенням сухих мінеральних добрив. 

Технічні параметри: робоча ширина захвату – 6,0 м; кількість висівних лап – 19; 
габаритні розміри: довжина – 1460 мм; ширина – 6100 мм; висота – 3200 мм; місткість 
бункера – 3000 л; співвідношення об’ємів зерно/добрива – (60:40)%; система подачі насіння 
– централізована: з бункера – висівним апаратом та пневматичною системою через 
розподільчі головки до стрілчасто-лапових сошників; опції варіантів ширин стрілчасто-
лапового сошника і міжрядь (120х320) мм; (170х320) мм; (70-320) мм. 

Особливості конструкції:  
- одночасне виконання за один прохід декількох технологічних операцій: розрізання 

решток; глибоке розпушування ґрунту з укладанням добрив; сівба з внесенням добрив,  
прикочування; 

- система внесення добрив дворівнева під глибокорозпушувальну лапу в зоні росту 
коренів та під стрілчасту лапу поверх насіння;  

- укладання насіння стрілчасто-лаповими сошниками – розкидний спосіб в стрічці;  
- прикочування – важкими колесами по ширині висівної лапи. 
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Програма досліджень:  
- Попередній осінній обробіток – поверхневе розкидання добрив з чизельним обробітком 

ґрунту на глибину 27 см;  
- Сівба сівалкою Claydon з одночасним дворівневим внесенням добрив (65 кг/га): – 50 % 

під глибокорозпушувальну лапу на глибину 15 см та 50 % під стрілчасто-лаповий сошник 
над укладеним насінням; спосіб укладання насіння стрілчасто-лаповими сошниками – 
розкидний в стрічці, ширина стрілчасто-лапового сошника і міжрядь - 120х320 мм; 
прикочування – важкими колесами по ширині висівної лапи з високим протектором. 
Норма висіву - 60 тис шт./га. 

- Сівба (контроль),  після весняної культивації комбінованим агрегатом на глибину 6 см,  
традиційною сівалкою точного висіву в рядок з внесенням  добрив (65 кг/га) під 
анкерний сошник та  прикочуванням атмосферними  гумовими коточками. Ширина  
міжряддя 70 см, норма висіву - 60 тис шт./га. 
Методика дослідження 

- визначення  густоти стояння рослин в критичних фазах розвитку за Growex : перша (12) - 
розвиток розетки листя, п'ята (51) – бутонізація, восьма (85) - дозрівання плодів та 
насіння 

- групування рослин за рівнями розвитку по кластерах (слабких, середніх та сильних) та 
встановлення фенологічних характеристик рослин в кожному кластері; 

- розрахунок біологічної врожайності. 

 

Фази розвитку соняшнику за Growex 
Нульова фаза (00-09) – проростання; 

перша фаза (10-19) - розвиток розетки 
листя; третя фаза (30-39) - ріст стебла; 
п'ята фаза (51-59) – бутонізація; шоста 
фаза (61-69) – цвітіння; сьома фаза (71-79) 
- розвиток плодів; восьма фаза (80-89) - 
дозрівання плодів та насіння; дев'ята фаза 
(92-99) – відмирання. 
 

                 Умови випробувань: Місце - в ТОВ «КОЛОС 08», с. Михайлівка, Черкаська обл., ґрунт – 
піщаний суглинистий малогумусний, вологість – 17-19%,  рельєф – рівний. Гібрид HK HEOMA F1, маса 
1000 насінин – 61 г, норма висіву насіння 60,2 тис. шт./га, добрив N10P25K15 + S9+Zn1+B0,5- 65 кг/га.  
 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

 
 

Аналіз  площ і форм для розвитку однієї рослини 
соняшнику при сівбі сівалкою Claydon Hibrid T6 

та на контролі  
1 – рослина;  
2,3 – площа безконкурентного розвитку до 
взаємного зіткнення листової поверхні сусідніх 
рослин за напрямком посіву (контроль S1;  
Claydon S2 = 2 S1);   
4,5 – форма площі безконкурентного живлення 
однієї рослини (контроль Ф1 – прямокутна, 
співвідношення сторін 1/3,2;   Claydon Ф2 -  
наближена до квадратної, співвідношення 
сторін 1/1,8) 
 

        При висіві насіння соняшнику сівалкою Claydon порівняно з контролем формується більш 
оптимальні умови для розвитку кожної рослини: вдвічі більша площа для  розвитку листової 
поверхні до взаємного зіткнення;  форма площі  живлення наближена до квадратної. 

Ф1 

Ф2 

S1 
S2 
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Густота стояння рослин на площі 1 га.

Claydon

контроль

 
Більша густота сходів і менші темпи вибування рослин в процесі вегетації після 

сівалки Claydon порівняно з контролем досягаються завдяки вдвічі більшій площі для  
розвитку  листової поверхні до взаємного зіткнення та формі площі  живлення наближеній 
до квадратної (більша площа освітлення та раціональне розміщення добрив по площі).  

 

  
         Відмічене  перевищення надземної біомаси рослини та маси кореня (визначено як 
середньозважена маса однієї рослини з урахуванням групування за кластерами ) 
підтверджує, що в процесі вегетації рослини знаходились в більш комфортних, не 
конкурентних умовах і розвивались  краще після сівалки Claydon порівняно з контролем. 
  

  

Структура розподілу рослин за кластерами дозволяє стверджувати, що після сівалки 
Claydon порівняно з контролем,  кількість сильних рослин значно більша, що з 
урахуванням більшої густоти стояння на період збирання забезпечило 16% прибавку 
біологічної врожайності.  
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Висновки.  
Сівалка Claydon може бути використана як альтернатива сівалкам точного 

висіву при сівбі насіння соняшнику, що з урахуванням її застосування за 
традиційним призначенням – сівба насіння зернових та інших культур, дозволяє 
значно знизити затрати суб’єктів господарювання на технічне переозброєння. 
Прискорити темпи оновлення машино тракторного парку господарства сучасною, 
високопродуктивною технікою та запроваджувати енергозберігаючі, інноваційні 
технології виробництва продукції рослинництва..  

При дотриманні виробничої дисципліни і за достатності технологічних 
ресурсів  сівалка Claydon потенційно може забезпечити  збільшення  урожайності 
соняшнику , порівняно з традиційними технологіями рядкового посіву з внесенням 
добрив в рядок, в межах  10-20 %. 

__________________________________________________________________________________________________ 
  Випробування провели: В.В. Погорілий,  к. т. н. Л.П. Шустік, к. т. н. Т.В. Гайдай, С.М. Сидоренко, С.В. Степченко.          

Моб. тел.: +38050461-16-57, е-mail: shustik@ukr.net. 
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Додаток 

                      сівалка Claydon      сівалка точного висіву 
  

 Стан розвитку рослин соняшнику, висіяного різними сівалками  
(Перша фаза (12) - розвиток розетки листя) 

  
П'ята фаза (51) - бутонізація 

  
Розвиток сходів соняшнику в фазі (57) - бутонізації:   

а – безконкурентний різносторонній при стрічковій розкидній сівбі;  
б – конкуруючий вздовж рядка при рядковій сівбі 

 
 

б) а) 


