
 
 

Протокол № 01-17-2020 

від 09 липня 2020 р.  

-- Функціональні випробування -- 
(фокус-тест) 

 

ЦВТ  УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 
 

Руйнування ґрунтової кірки 

(суцільний обробіток посівів кукурудзи)  
 

 
 

Борона зубова ротаційна БЗР-9,0 
 

Виробник – ТОВ «АЗТЕХ-Україна» 

30400, Хмельницька область, м. Шепетівка вул. Тітова 1А 
 

Борона призначена для суцільного та міжрядного обробітків посівів різних культур (зернових, 

просапних, бобових, овочевих тощо), боротьби з бур'янами в стадії білої ниточки, руйнування ґрунтової 

кірки, розпушування поверхні поля, насичення ґрунту повітрям, збереження вологи та підготовки 

ґрунту під посів. 

Технічні параметри: робоча ширина захвату – 9,0 м; габаритні розміри: довжина – 1460 мм; ширина 

– 9050 мм; висота – 2020 мм; дорожній просвіт – 320 мм; діаметр ротаційного зубового диска – 500 мм; 

висота зуба – 110 мм; крок дисків в тандемі – 88 мм; товщина зуба – 14 мм; плече виносу осі тандему 

дисків відносно центрального бруса – 215 мм. 

Особливості конструкції: система підвіски тандему ротаційних дисків – криволінійна підпружинена 

стійка; глибина входження зуба в грунт – регульована, переміщенням опорних коліс; робоча секція – 

тандем ротаційних зубових дисків на асиметричних плечах коливного важеля; величина притискного 

зусилля зубів - змінна, регульована. 
 

Дослідницьке, 2020 рік 
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Умови випробувань: агрофон – посіви кукурудзи з міжряддям 70 см. Густота культурних рослин 

– 5 шт/м погонний. Фаза розвитку рослин кукурудзи – 4-6 листків. Висота рослин – 22,5 см. Кірка 

товщиною 3 мм та більше, як наслідок почергової дії довготривалих злив і високої температури 

повітря. Ці фактори є передумовою для проведення такого агротехнічного заходу, як руйнування 

ґрунтової кірки. 

Тип ґрунту – опідзолені світлосірі ґрунти. Попередній обробіток – внесення ґрунтового гербіциду,  

засміченість бур’янами (хвощ польовий, осот, молочай, берізка польова) в зоні обробітку – 15 шт/м2; 

вологість та твердість в шарах 0-15 см відповідно складають: 18,5-21,6 % та 0,44 - 1,21 МПа. 

Агрегатування – трактор Class Arion 430 потужністю 125 к.с.. 

Режими роботи: 3 режими швидкості руху – 8 км/год; 11 км/год; 14 км/год; установочна глибина 

обробітку – 4,5 см. 

Критерії порівняльного оцінювання -  руйнування ґрунтової кірки, ушкодження рослин. 
  

РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Рамка для визначення повноти руйнування 

ґрунтової кірки 

Поле до і після обробітку  

ротаційною бороною 

 
 

 

 

Якість виконання технологічного процесу: 

руйнування ґрунтової кірки ушкодження рослин 

  
 

 

Коментарі за результатами випробувань: Зі зміною швидкості від 8 км/год до 14 км/год борона 

забезпечує задовільне руйнування ґрунтової кірки, а відсоток ушкоджених рослин знаходиться на рівні 

відмінних та добрих значень. Незруйновані ділянки кірки, які суттєво перешкоджають водо- та 

повітропроникності, площею більше 5 см2 відсутні. 
____________________________________________________________________________________________________ 

Випробування провели в ТОВ «НіжинАгро», 

с. Григоро-Іванівка Ніжинського р-ну Чернігівсьої обл.  

 завідувач відділу, к.т.н. Л.П. Шустік, ст. науковий співробітник Н.П. Нілова,  

      ст. науковий співробітник С.В. Степченко, ст. науковий співробітник        

 В.Г. Громадська, науковий співробітник С.М. Сидоренко. 

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