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Борона диско-чизельна типу БДВП призначена для одночасного поверхневого і глибокого  

обробітків ґрунту. Забезпечує суцільне підрізання скиби дисками на глибину до 22 см її 

подрібнення, інтенсивне перемішування з рослинними рештками та їх загортання, смугового 

розпушення чизелем шарів ґрунту до 45 см для покращення повітряного і водного режимів 

обробленого горизонту та доведення поверхневого шару котком до прийнятних агрегатного стану, 

щільності, а також вирівняності. 

Технічні параметри робочих органів: робочі органи – комбіновані (вирізні і зубчасті) диски, 

діаметром 71 см та чизельні лапи, висотою 68 см з прямолінійною стійкою і долотом у вигляді 

двогранного клина шириною до 7 см, клиновидні котки – діаметром 60 см (опція)), відстань між 

дисками в ряду - 28 см, міжсліддя проходу чизельних лап 44 см, кількість рядів дисків – 2, 

кількість рядів чизельних лап – 2. 

Особливості конструкції: поєднання поверхневого і глибокого обробітків дисками і 

чизелями.   

Типи робочих органів: 

• диски, встановлені на загальному валу, з можливістю зміни його кута повороту від 0 0 

до 200, що сприяє їх регулюванню; 

• чизель, висота установки відносно нижньої крайки диска регульована від 5 до 30 см. 

Наявність на чизелі  трикутного розрізного і бічних криволінійних ножів; 

• різні типи котків. 

.Борона оснащена демпфером гасіння динамічних навантажень та грунтовідбивними 

самоочисними щитками. 

Раціональне використання ваги транспортних коліс для довантаження борони в зоні її центра 

мас. 

Дослідницьке 2021 рік 
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Умови випробувань: агрофон – злущена стерня ярого ячменю, грунт – чорнозем, малогумусний, 

середгьосуглинковий. Борона диско-чизельна БДВП-4,2-01 в агрегатуванні з трактором CLAAS Axion 

930. Вологість ґрунту в шарах 0-40 см складає 20,6-18,6 % твердість 1,5-3,1 МПа. 

Режими роботи – установлена глибина ходу робочих органів: дисків – 15 см, чизелів - 25 см; 

швидкість руху 9,2 км/год 

Критерії оцінювання якості роботи – пошарова твердість ґрунту. 

Результати досліджень 
Фази обробітку ґрунту 

                           Глибина, см 

 Твердість по шарах, МПа 

0 5 10 15 20 25 

До обробітку 1,5 1,6 1,7 2,0 2,5 3,0 

Дискування на глибину 15 см 0,78 1,0 1,5 2,3 2,5 3,1 

Дискування та чизелювання 

на глибину 26 см 

0,78 1,0 1,2 1,7 2,2 2,7 

 

Оптимальні фізико-механічні характеристики грунту по 

горизонтах  (чорнозем середньосуглинковий, вологість 18-20 %) 
    

Горизонти 

обробітку 

 

Гли-

бина 

обробіт

ку, см 

 

Твер-

дість 

МПа 

Щіль-

ність, 

г/см3 

Надпосівний  0-5 Менше 1 0,95-1,10 

Підпосівний 

 

5-15 1,0-1,5 1,10-1,25 

Кореневмісний  15-25 1,5-3,0 1,25-1,40 

Материнка , 

нерозпушений 

(природній) 

Більше 
25 

Більше 
3,0 

Більше 
1,40 

            Стан ґрунту по шарах після обробітку  

                                диско-чизелем  БДВП 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Випробування провели в ТОВ «Краснянське СП «Агромаш»  

вул. Д. Нечая, 2, с. Красне, Тиврівський район, Вінницька область  

заст. директора В.В.Погорілий, зав. відділу, к.т.н. Л.П.Шустік, с. н. с. Н.П. Нілова,  н.с.  С.М. Сидоренко,  

с.н.с., к.т.н. Т.В.Гайдай,  с. н.с. С.В. Степченко,  м. н. с. О.С. Лень. Моб. тел.: +38050461-16-57, е-mail: 

shustik@ukr.net 

Коментарі: Агрегат забезпечив 

двошаровий обробіток ґрунтових горизонтів 

на глибину 15 см (диски) та 25 см (чизель). 

 Грунт оброблений дисковими 

робочими органами розущільнюється  в 

горизонті 0-12 см. Після чого має місце 

переущільнена «підошва» (Зона А), яка буде 

перешкоджати нормалізації водно-

повітряного балансу.  

В послідуючому чизелі розпушують 

грунт кореневмісного горизонту та 

руйнують підошву, що оптимізує фізико-

механічні характеристики підпосівного 

горизонту.   

Завершальна операція - прикочування 

формує оптимальну структуру надпосівного 

горизонту. 

Загальні висновки: застосування 

борін диско-чизельних типу  БДВП, 

виробництва ТОВ «Краснянське СП 

«Агромаш»», забезпечує за один прохід 

поверхневий та глибокий обробіток грунту з 

формуванням необхідних ґрунтових 

горизонтів (надпосівний, підпосівний і 

кореневмісний)  з оптимальними фізико-

механічними характеристиками.  

Таким чином забезпечується якісний 

повітря- та водний режими оброблених 

горизонтів, що покращує розвиток кореневої 

системи рослин та сприяє збільшенню 

врожаю. 

Диско-чизельні агрегати є хорошою 

альтернативою плужному обробітку за якого 

фізико-механічні характеристики однакові  

по всіх горизонтах.  

Диско-чизельні агрегати запобігають 

формуванню плужної підошви. 

 

Зона (А) 

переущільне

ння 

надпосівний 

підпосівний 

кореневмісний 
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