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Економіка
обробітку ґрунту
Наведено результати розрахунків економічної 
ефективності вирощування озимої пшениці
за різних способів обробітку ґрунту.

ОЛЕНА СОБКО
Сумський національний аграрний університет
Університет прикладних наук Вайєнштефан-Тріздорф (Німеччина)

О дним з основних елементів технології 
вирощування озимої пшениці є обро-
біток ґрунту. Він буває ефективним 
тільки тоді, коли добре підібраний 

залежно від ґрунтово-кліматичних умов, задо-
вольняє потреби вирощуваних рослин і від-
повідає місцю в науково обґрунтованій сівоз-
міні. Важлива роль відводиться знаряддям 
й агрегатам, за допомогою яких виконують 
відповідні технологічні операції. Тож раці-
ональний вибір основного обробітку ґрунту 
— важливий фундамент отримання високих 
і сталих урожаїв. 

У рамках сьогоднішнього ресурсного дефі-
циту Україна з її родючими та багатими ґрун-
тами, континентальним і помірно вологим 
кліматом, рівнинним рельєфом і високим 
відсотком розораності може посісти почесне 
місце в списку країн зі стабільним сільським 
господарством. Позитивність цього моменту 
підкріплює також геополітичне становище 
України. Вона розташована у Європі, по сусід-
ству з економічно розвиненими країнами, 
які і є потенційними інвесторами. Асоціація 

з ЄС робить її ще більш привабливою у цьому 
плані. Однак для людини, яка хоче вкласти 
гроші у розвиток українських сільгосппідпри-
ємств, цих позитивних характеристик замало. 
Інвесторам спочатку бажано отримати еконо-
мічний аналіз справи включно з обчисленням 
головних показників, таких як розмір змінних 
і постійних витрат, маржинальний дохід і під-
приємницький прибуток. Зрозуміло, що всі ці 
обчислення потрібно робити з актуальними 
сільськогосподарськими цінами, мінливість 
яких є на сьогодні доволі стрімкою. Доцільно 
також провести аналіз ризиків на випадок 
екстремальних цінових змін. 

Отже, у зв’язку із агрополітичною ситуаці-
єю, яка склалася в Україні, важливість визна-
чення економічної ефективності різних спо-
собів обробітку ґрунту в разі вирощування 
озимої пшениці є актуальною.

Умови дослідження
Дослідження з озимою пшеницею прово-

дили в стаціонарному досліді відділу сівозмін, 
обробітку ґрунту й удобрення сільгоспкультур 

Інституту сільського господарства Північного 
Сходу НААН. Метеорологічні умови періоду 
досліджень були характерними для північно-
східного Лісостепу України без різких відхилень 
від середніх багаторічних показників (табл. 1).

Схема досліду передбачала чотири варіанти 
обробітку ґрунту. На першому варіанті про-
водили комбінований обробіток культивато-
ром лемішно-дисковим (КЛД-2,0) на глибину 
14–16 см, наступні варіанти передбачали змен-
шення глибини основного обробітку та змен-
шення весняних ґрунтообробних операцій, 
а саме: варіант 2 — безполицевий комбінований 
обробіток на глибину 10–12 см (культиватор 
лемішно-дисковий, КЛД-2,0); варіант 3 — дис-
кування на глибину 10–12 см (агрегат ґрунто-
обробний, АГ-2,4-20); у четвертому варіанті 
пряма сівба (Great Plains, John Deere0 7000).

Були проведені обчислення вартості виро-
щеного зерна, маржинального та чистого 
прибутків у разі вирощування озимої пшениці 
за різних систем обробітку ґрунту. Крім цього, 
їхню стійкість і надійність за сьогоднішніх 
нестабільних умов аграрного ринку було 
перевірено за допомогою аналізу ризиків, 
у ролі яких були такі змінні: ціна на озиму 
пшеницю, азотні добрива, посівний матеріал 
і дизельне паливо, рівень оплати праці й від-
соток кредитної ставки.

Результати дослідження
Спос оби основного обробітку ґрунту під 

озиму пшеницю в умовах постійного зволо-
ження є визначальним фактором стабільності 
зерновиробництва. Численними досліджен-
нями встановлена низька ефективність оранки 
або інших способів обробітку ґрунту, котрі 
виконують обертання скиби ґрунту. До того 
ж завжди орний, а особливо посівний шар 
ґрунту втрачають вологу. Зважаючи на цю 
обставину, доцільними способами основного 
обробітку ґрунту є такі, що не обертають шар 
ґрунту, тобто безполицеві. До таких нале-
жать різноглибинна культивація, дискуван-
ня знаряддями з різним кутом атаки тощо, 
які забезпечують створення агрофізичних 
показників ґрунту, максимально близьких до 
оптимальних із боку вимог рослин.

Таблиця 1. Метеорологічні умови весняно-літньо-осіннього періоду 2013 р.

Місяці

Температура повітря, оС Кількість опадів, мм Сума активних 

температур 

понад +10 °С

Сума активних 

температур по-

над +5 °С
поточного 

року

середньо-

багаторічна

поточного 

року

середньо-

багаторічна

Березень –2,7 –0,1 97,5 38,0 – –
Квітень 10,4 8,7 12,8 40,0 214,1 295,1
Травень 21,0 15,6 55,5 54,0 652,4 652,4
Червень 22,5 18,8 48,8 67,0 675 675
Липень 21,2 20,2 34,1 76,0 656,7 656,7
Серпень 21,0 19,2 61,9 57,0 651,1 651,1
Вересень 12,2 13,4 126,7 50,0 289,4 365
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Результати наших досліджень свідчать, що 
саме культивація ґрунту важким культивато-
ром на глибину 14–16 см первинно створює 
зазначені агрономічні умови для доброго роз-
витку рослин озимої пшениці, що й підтвер-
джується рівнем урожайності (табл. 2), який 
становив 56,2 ц/га. Натомість аналогічний 
обробіток ґрунту (однак на меншу глибину — 
10-12 см), як і дискування на таку саму гли-
бину, забезпечив за однакових кліматичних 
умов значно меншу врожайність — відповідно 
48,2 та 45,4 ц/га, або на 7,7 і 10,8 ц/га менше.

Як відомо, економічна ефективність визна-
чається відношенням результату до понесених 
витрат на його досягнення. Економічна ефек-
тивність будь-якого виробництва в сільському 
господарстві тісно пов’язана з проблемою 
економії всіх видів ресурсів, оскільки вони 
зазвичай обмежені. Отже, ми провели обчис-
лення відповідних показників для визначен-
ня економічної ефективності різних способів 
обробітку ґрунту в разі вирощування озимої 
пшениці, результати яких наведено в табл. 2.

Після обчислення вартості урожаю та від-
німання змінних витрат для всіх чотирьох 
варіантів досліду отримано маржинальний 

прибуток. Його найбільше значення стано-
вить близько 1209 євро/га після культивації 
на 14–16 см. Наступним кроком був визна-
чений один із найважливіших показників 
рентабельності, а саме — підприємницький 
прибуток. Таким чином, у разі культива-
ції на більшу глибину після віднімання всіх 
витрат на оплату насамперед власних факто-
рів господарювання залишається найбільша 
сума коштів — майже 1072 євро/га. Отже, 
культивацію на глибину 14–16 см можна 
назвати економічно найефективнішим спосо-

бом обробітку ґрунту за вирощування озимої 
пшениці в умовах північно-східного Лісостепу 
України. До того ж й інші варіанти дослі-
дження, як-от культивація та дискування 
на глибину 10–12 см й пряма сівба, є також 
високорентабельними. 

В умовах нестабільності й стрімких змін 
аграрного ринку як у світі, так і в Україні, 
коли ціни на зерно можуть варіювати кожен 
тиждень, а ціни на пальне й кожен день, 
є доречним підстрахуватися та проаналізувати 
реакції основних економічних показників 

Показники
Культивація 

14–16 см

Культивація 

10–12 см

Дискування 

10–12 см
Пряма сівба

Урожайність, ц/га 56,2 48,5 45,4 46,6
Вартість виробленої продукції 
(євро/га) 1715,8 1480,7 1386,0 1422,7

Сума змінних витрат (євро/га) 507,3 470,6 455,4 473,0
Маржинальний дохід (євро/га) 1208,5 1010,0 930,6 949,7
Постійні витрати механізації 
(євро/рік) 136,5 128,8 126,8 110,6

Підприємницький прибуток 
(євро/га) 1071,9 881,2 803,8 839,2

Таблиця 2. Економічна ефективність різних способів обробітку ґрунту за вирощування 

озимої пшениці
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культивація 14–16 см культивація 10–12 см
дискування 10–12 см пряма сівба

культивація 14–16 см культивація 10–12 см
дискування 10–12 см пряма сівба

культивація 14–16 см культивація 10–12 см
дискування 10–12 см пряма сівба

культивація 14–16 см культивація 10–12 см
дискування 10–12 см пряма сівба

культивація 14–16 см культивація 10–12 см
дискування 10–12 см пряма сівба
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на мінливість деяких виробничих факторів. 
Отож, за основні економічні показники були 
взяті маржинальний дохід і підприємницький 
прибуток, а в ролі виробничих факторів висту-
пали вже ціни на озиму пшеницю, азотні 
добрива, посівний матеріал і дизельне паливо, 
рівень оплати праці та відсоток кредитної 
ставки. Найвпливовіші залежності графічно 
зображені на рис. 1–6.

Аналіз ризиків свідчить, що коливання цін 
на озиму пшеницю, а також на азотні добри-
ва, мають ще вплив на величину маржиналь-
ного та, як наслідок, і підприємницького при-
бутків. Він є невисоким порівняно з такими 
параметрами, як зміна ціни на посівний мате-
ріал і дизельне паливо, рівень оплати праці 
та відсоток кредитної ставки. Також доцільно 
зауважити, що діапазон виробничих факторів 

із його верхніми та нижніми межами не має 
загрозливого характеру для досліджуваних 
економічних показників, тобто всі варіанти 
обробітку ґрунту зберігають свою рентабель-
ність. Отже, модифікації на аграрному ринку 
не можуть спричинити великих економічних 
проблем у вирощуванні озимої пшениці.

victoria.rozova@agpmedia.com.ua

Рис. 1. Залежність маржинального доходу від ціни на озиму пшеницю

Рис. 3. Залежність маржинального доходу від ціни на пальне

Рис. 5. Залежність маржинального доходу від ціни на азотні добрива

Рис. 2. Залежність підприємницького прибутку від ціни на озиму пшеницю

Рис. 4. Залежність підприємницького прибутку від ціни на пальне

Рис. 6. Залежність підприємницького прибутку від ціни на азотні добрива


