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У статті розглянуто сучасний стан утримання ґрунту в пристовбурних смугах дерев 

інтенсивного саду. Зазначені недоліки основних систем утримання ґрунту у  багаторічних  плодових  

насадженнях та недоцільність використання широкого спектру системних і контактних хімічних 

препаратів при вирощуванні плодово-ягідних культур. Встановлено, що найбільш раціональною і 

доступною системою утримання ґрунту в садах є дерново-перегнійна зі скошуванням рослинності в 

якості мульчі. Зазначені недоліки відсутності технічних засобів в галузі садівництва: зниження 

продуктивності праці, недобір врожаю на 40-50 %, основний стримуючий фактор впровадження сучасних 

високоефективних технологій.  Розроблено конструктивно-технологічну схему роторної косарки для 

мульчування пристовбурних смуг дерев в інтенсивних садах, що дозволить підвищити водний, 

температурний, повітряний режим ґрунту, активізувати мікробіологічну діяльність в ньому, 

забезпечити зниження ерозійних процесів. Запропоновано гідравлічний привод роторної косарки, що 

дозволить більш якісно скосити, частково подрібнити та направити рослинну масу у пристовбурову зону 

саду для мульчування. 

Ключові слова: сад, мульчування, грунт, роторна косарка, технології, гідравлічний привод, 

гідромотор, продуктивність. 

Рис. 4. Літ. 12.  

 

1. Постановка проблеми 

Негативні тенденції в розвитку галузі садівництва останнім часом з'являються наслідком 

порушення та ігнорування специфіки галузі, яке вимагає забезпечення єдиної технологічної політики, 

значних інвестицій на закладку нових площ та догляд за молодими насадженнями до входження їх у 

плодоношення, а також створення необхідної матеріально-технічної бази, що забезпечує замкнутий 

цикл виробництва, зберігання, переробки і реалізації плодово-ягідної продукції [1]. 

Низький рівень механізації негативним чином позначається на агротехнічних термінах 

виконання технологічних операцій по догляду за садами і збиранні врожаю, якості виробленої 

продукції і її вартості. Очевидно, що без підвищення рівня механізації виробництва плодів і ягід в 

усіх напрямках (підготовка ґрунту, посадка саду, догляд за насадженнями, збирання врожаю, 

післязбиральна обробка і зберігання) неможливе отримання високоякісної продукції в необхідних 

об’ємах і зниження собівартості її виробництва. 

В даний час в Україні відсутні машинобудівні підприємства, що серійно випускають 

спеціалізовану техніку для садівництва. В країнах західної Європи випускаються машини (більше 20 

найменувань), призначені для обробки ґрунту, посадки і викопування саджанців, підгортання підщеп, 

внесення добрив, хімічного захисту садів і часткової механізації збирання плодів і ягід [2-4]. 

У зв'язку з цим, можна зробити висновок про необхідність і доцільності розробки і освоєння 

виробництва пріоритетних технічних засобів для закладки та вирощування багаторічних насаджень 

на основі прогресивних технологій в садівництві. 

Метою роботи є створення умов для нормальної життєдіяльності ґрунтової мікрофлори та 

фауни у  пристовбурних  смугах  багаторічних  плодових  насаджень  шляхом  розробки  роторної 

косарки для мульчування та  обґрунтування  оптимальних  параметрів  її  роботи при виконанні даної 

операції. 

 

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Система догляду в саду представляє комплекс агротехнічних заходів, спрямованих на 

підвищення родючості ґрунту і забезпечення потреби плодових дерев у воді і мінеральному живлені. 
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Основними системами утримання ґрунту в садах є чорний пар, паро-сидеральна та дерново-

перегнійна [5, 6]. 

В залежності від різних грунтово-кліматичних умов використовують ту чи іншу систему, що 

передбачає використання різних машин та технічних засобів для її реалізації (рис.1). 

 

 
                            а                                                           б                                               в 

Рис. 1. Багатофункціональні машини для одночасного виконання і 

суміщення різних операцій по догляду за міжряддями і пристовбурними смугами в садах за один 

прохід: а – косарка-подрібнювач; б – фреза універсальна з виносною секцією; в – пристрій для 

внесення гербіцидів в пристовбурову зону 

 

При системі чорного пару грунт протягом періоду вегетації знаходиться в рихлому і вільному 

від бур'янів стані. Восени проводять зяблеву оранку, а з весни до осені грунт багаторазово 

розпушують. Ця система є основною в молодих садах з щільним стоянням рослин і в незрошуваних 

садах в умовах недостатнього водопостачання [7].  

Беззмінне парування при системі чорного пару веде до зменшення вмісту гумусу, 

розпорошення і погіршення структури ґрунту, утворення після дощу поверхневої кірки, яка 

перешкоджає збагачення грунту повітрям. Також виникає необхідність регулярного підживлення 

плодових дерев мінеральними добривами. Влітку на півдні грунт сильно перегрівається, водна 

аерація, особливо на схилах, посилюється. Тому цей прийом потрібно чергувати з іншими системами. 

При паро-сидеральній системі грунт з весни утримують під чорним паром, а влітку або восени 

висівають швидкорослі рослини, що утворюють хорошу вегетативну масу трав'янисті рослини. При 

цьому використання сидератів передбачає додаткове внесення добрив. 

Дерново-перегнійна система є різновидом штучного задернення. Посіяні трави багаторазово 

(6-8 разів) скошують косарками при досягненні висоти 15-20 см, подрібнюють і залишають на місці в 

якості мульчі. Шар мульчі оберігає грунт від перегріву і сильного промерзання. У порівнянні з 

задернінням зменшується витрата води на випаровування і збільшується вміст органічних речовин 

при розкладанні мульчі. Грунт повністю або частково покривають сипучими матеріалами.  При 

такому способі утримання ґрунту добре зберігається волога і накопичуються поживні речовини, 

зменшуються добові та сезонні коливання температури ґрунту, скорочуються витрати на його 

обробку [8].  

Сучасна світова практика основана на використанні широкого спектру системних і 

контактних хімічних препаратів, при використанні яких відбувається забруднення  навколишнього  

середовища  хімічними речовинами.  

Гербіциди використовують коли важко проводити механізований обробіток ґрунту (щільні 

посадки, схили, пристовбурні кола і смуги) для боротьби з кореневищними і коренепаростковими 

бур'янами. Гербіциди токсичні не тільки для бур'янів, а й для плодових рослин. Тому, застосовуючи 

їх, потрібно керуватися наступними правилами: підбирати менш стійкі, менш леткі і малотоксичні 

препарати, щоб не перевищувати норми витрат, вибирати оптимальний час для обробки, 

дотримуватися техніки безпеки. Кісточкові породи і молоді дерева яблуні і груші більш чутливі до 

гербіцидів. Тому їх дози зменшують в порівнянні з дозами у дорослих садах на 25 % [9]. 

Найбільш раціональною і доступною системою утримання ґрунту в садах є дерново-

перегнійна система зі скошуванням рослинності на мульчу. У світовій практиці 

сільськогосподарського виробництва мульчування знаходить в даний час все більшого поширення в 

силу своїх незаперечних переваг. Мульчування покращує водний, температурний, повітряний 

режими ґрунту, активізує мікробіологічну діяльність в ньому, забезпечує зниження ерозійних 

процесів [10]. Мульчування – одне з універсальних засобів управління зовнішніми і внутрішніми 
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факторами стоку.  

Крім того, результати зарубіжних досліджень показують, що мульча ефективно розсіює 

сонячну енергію [5].  

Найбільш доступним і досить ефективним мульчуючим матеріалом є трав'яниста рослинність. 

Така мульча більш ефективно підтримує запас органічної речовини, азоту і покращує структуру 

ґрунту, причому рекомендується залишати скошену рослинність на поверхні грунту, а не заорювати 

її. При концентрації рослинності на поверхні створюється свого роду екран, який поглинає кисень, 

що захищає грунт від зайвого розкладання гумусу. На користь мульчі з рослинності говорить і той 

факт, що вона виростає безпосередньо під плодовими насадженнями, так що її використання не 

вимагає додаткових транспортних витрат [5]. 

Необхідно зауважити, що майже повсюдно використовується технологія мульчування 

рослинності, при якій рослинні залишки заорюють в нижню третину орного шару. Така "культурна 

вспашка" була введена на підставі припущення, ніби гумус утворюється в анаеробних умовах. В 

даний час мікробіологами накопичені протилежні дані [6], згідно з якими гумус може утворюватися 

тільки в аеробних умовах, тобто починаючи від поверхні ґрунту на глибину до 6 см. 

Однією із проблем поширення даної технології у вітчизняному садівництві є відсутність 

засобів механізації для скошування та мульчування пристовбурових смуг в саду. В Україні 

випускаються лише частина машин для механізації даних процесів (не більше 30 %) [11,12]. 

Недостатня кількість техніки закуповується закордону із завищеними цінами. Відсутність технічних 

засобів в галузі призводить до вимушеного спрощення агротехнологій, що тягне за собою зниження 

продуктивності праці і недобір врожаю на 40–50 %. Низький рівень (близько 10–15 %) забезпеченості 

господарств усіх форм власності (особливо селянських фермерських господарств) спеціалізованою 

сільгосптехнікою для садівництва є основною стримуючою причиною впровадження сучасних 

високоефективних технологій, які вимагають рівня механізації 60–65 %. 

За даними досліджень [5-7] мульча, внесена в пристовбурну смугу значно знижує засміченість 

ґрунту близько штамбів дерев. Мульчування пристовбурної смуги показало високий ефект, як 

альтернатива хімічному методу боротьби з бур'янистою рослинністю. При використанні мульчі 

порівняно з гербіцидним паром коренева система яблуні охоплює більший обсяг в поверхневих 

горизонтах ґрунту, де особливо активно протікають мікробіологічні процеси, а також де є в достатні 

кількості поживні речовини. Застосування мульчі в пристовбурній смузі в інтенсивних садах та 

виноградниках підвищує врожайність на 19–36 % і середню масу плодів на 7–17 %, а також збільшує 

вегетативний період [10]. 

Застосування роторних косарок для цілей мульчування рослинності дозволяє найбільш повно 

реалізувати дерново-перегнійну систему утримання ґрунту в садах, причому найбільш 

перспективними, на наш погляд, є ріжучі апарати з обертальним рухом ножа, так як вони мають ряд 

таких переваг, як висока ефективність зрізання рослинності, простота агрегатування з транспортними 

засобами, висока якість роботи, велика продуктивність та інше. Існуючі в даний час косарки мають 

низьку продуктивність. Крім того, вони мало ефективні в умовах садівництва.  

 

3. Мета дослідження 

Метою роботи є розробка косарки для мульчування пристовбурних смуг дерев в інтенсивних 

садах, що дозволить ефективно скошувати та частково подрібнювати рослинність, яка виростає в 

міжряддях саду. 

 

4. Результати дослідження 

Поставлена задача вирішується за рахунок того, що у запропонованій конструкції косарки для 

мульчування пристовбурних смуг дерев в інтенсивних садах, для забезпечення ефекту 

транспортування скошеної маси в пристовбурову зону, тарілки роторів, виконано з зменшенням їх 

робочого діаметру пропорційно на величину Н від центру до країв бруса роторів.  

В результаті чого найбільша за робочим діаметром тарілка ротора обертатиметься з 

найменшою кутовою швидкістю, а кожна наступна тарілка ротора буде мати більшу кутову 

швидкість, що забезпечуватиме захоплення скошеної маси від більшого ротора меншим та 

направлятиме її в пристовбурну зону, а для роботи в пристовбурній зоні буде використовуватися 

рухома секція ротора, яка має можливість відхилятись від прямолінійної траєкторії руху енергозасобу 
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в разі зіткнення з перешкодою на кут Х, що обмежується упорами, а повернення рухомої секції у 

початкове положення відбувається за рахунок пружини. 

Технологічну схему роботи роторної косарки для мульчування пристовбурних смуг дерев в 

інтенсивних садах представлено на рис. 2. 

 
Рис.2. Технологічна схема роботи роторної косарки для мульчування пристовбурних смуг дерев в 

інтенсивних садах 

 

Роторна косарка (рис. 3)  для мульчування пристовбурних смуг дерев в інтенсивних садах 

включає триточковий навісний механізм 1, раму 2 до якої за допомогою торсіонів 3 приєднано 

несучий брус роторів 4 в якому розміщується приводний механізм з вихідними валами 5, привод 

якого відбувається від аксіально-поршневого гідромотора 6, на вихідних валах 5 приводного 

механізму закріплені тарілки роторів 7 до яких шарнірно прикріплено горизонтальні ножі 8, у 

відповідності до технологічних потреб. Брус роторів розділено на дві ідентичні робочі частини ліву і 

праву, на кінцях кожної робочої частини бруса роторів розміщено рухому секцію ротора 9 з окремим 

приводом від плунжерного гідромотора 10 та Г–подібними подрібнюючими ножами 11, що шарнірно 

прикріплені до тарілки 12 рухомої секції ротора, вона в свою чергу надіта на вал корпуса 

підшипників 13, що слугує основою для кріпленні всіх деталей рухомої секції ротора 9, в конструкції 

якої передбачено механізм захисту стовбурів дерев у вигляді захисного кожуха 14, вся рухома секція 

ротора 9 шарнірно з’єднується з брусом роторів 4 за допомогою балки 15, кутове переміщення якої 

обмежується упорами 16, а повернення у висхідне положення відбувається за допомогою пружини 

17. 

Роторна косарка для мульчування пристовбурових смуг дерев в інтенсивних садах працює як 

начіпна машина, під час руху яких вздовж рядків дерев виконується технологічний процес. Після 

заїзду в міжряддя косарка опускається в робоче положення за допомогою гідросистеми енергозасобу, 

після чого вмикається подача гідравлічної рідини з гідросистеми енергозасобу на гідромотори 6 та 10. 

Гідромотори 6, що закріплені на несучому брусі роторів 4 передають крутний момент через 

приводний механізм на вихідні вали роторів 5 на яких закріплено тарілки роторів 7 з 

горизонтальними ножами 8, тарілки роторів мають різний робочий діаметр, тому коли вони 

обертаються у них різна кутова швидкість, найбільший за діаметром ротор скошує рослинну біомасу 

та подає її ножами 8 за напрямком обертання тарілки ротора 7, тобто від центру косарки до 

середнього ротора, завдяки різниці кутової швидкості середній ротор обертатиметься швидше за 

попередній тому він встигатиме скошувати рослинну біомасу на шляху свого руху та одночасно 

транспортувати рослинну біомасу скошену попереднім ротором, аналогічний процес відбувається 

між середнім та найменшим крайнім ротором, завдяки такій формі та компоновці роторів косарки в 

міжрядді Б  (рис. 2) не залишається рослинної біомаси, вона повністю транспортується в 

пристовбурну зону А, де вона додатково подрібнюється Г-подібними ножами 11, що закріплені на 

тарілці 12  рухомої секції ротора 9. Привод яких відбувається від плунжерного гідромотора 10 через 

вал корпуса підшипників 13, рухома секція ротора 9 працює в пристовбуровій зоні А одночасно 
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скошуючи та подрібнюючи біомасу рослин з зони А та Б. Загальна ширина косарки більша ніж 

ширина міжряддя Б разом з пристовбуровою зоною А, тому після заїзду косарки в міжряддя рухомі 

секції наштовхуються захисним кожухом 14 на стовбур дерева, що змушує їх відхилятись на кут 

достатній для обминання перешкоди, після обминання перешкоди пружина 17 повертає рухому 

секцію ротора 9 у вихідне положення, що обмежується упором 16, який стримує балку 1 на якій 

встановлено рухому секцію ротора 9. 

 
Рис. 3. Роторна косарка для мульчування пристовбурних смуг дерев в інтенсивних садах: а – 

вигляд з переду; б – вигляд зверху 

 

Гідравлічний привод роторної косарки для мульчування пристовбурних смуг дерев в 

інтенсивних садах представлено на рис. 4. 

Гідравлічний привод роторної косарка для мульчування пристовбурних смуг дерев в 

інтенсивних садах містить гідробак Б, двосекційний насос Н до складу якого входять насоси Н1 та Н2, 

які з’єднанні спільним валом та приводяться в дію від одного двигуна, запобіжні клапани КП1, КП2, 

розподільники Р1, Р2, ділильники потоку ДП1, ДП2, гідромотори ГМ1, ГМ2, ГМ3, ГМ4, зворотні 

клапани ЗК1, ЗК2, регульований дросель Д, фільтр Ф, гідролінії напору та зливу. 

Синхронізація гідромоторів ГМ1, ГМ2, ГМ3, ГМ4  здійснюється за допомогою двосекційного 

насоса Н, що приводиться в обертання одним двигуном. По суті, це дві окремі гідравлічні схеми, що 

об’єднанні спільним приводом. Привод гідромоторів  проводиться при перемиканні розподільників 

Р1 і Р2. Для регулювання потоку робочої рідини, що надходить до гідромоторів ГМ3, ГМ4 

використовується дросель Д. 
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Гідравлічний привод роторної косарки дозволяє спростити кінематичну структуру механізму, 

рівномірно розподілити в ній інерційні маси, підвищити жорсткість приводу та характеристики 

системи управління.  

 
Рис. 4. Гідравлічний привод роторної косарка для мульчування пристовбурних смуг дерев в 

інтенсивних садах 

 

5. Висновки 

Застосування запропонованої конструкції роторної косарки для мульчування пристовбурових 

смуг дерев в інтенсивних садах дозволить зменшити енергомісткість конструкції, знизить 

енергоємність технологічної операції мульчування пристовбурних смуг дерев в інтенсивних садах, 

підвищить продуктивність. Мульчуючий шар ґрунту створює сприятливі умови для нормальної 

життєдіяльності ґрунтової мікрофлори і фауни, що сприяє збагаченню ґрунту органічними 

речовинами і підвищенню його родючості, а також  активному росту дерев та отриманню високих 

врожаїв плодів. 
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РАЗРАБОТКА КОСИЛКИ ДЛЯ МУЛЬЧИРОВАНИЕ ПРИСТВОЛЬНЫХ ПОЛОС ДЕРЕВЬЕВ 

В ИНТЕНСИВНЫХ САДАХ 

 В статье рассмотрено современное состояние содержания почвы у приствольных 

полосах деревьев интенсивного сада. Указанные недостатки основных систем содержания 

почвы в многолетних плодовых насаждениях и нецелесообразность использования широкого 

спектра системных и контактных химических препаратов при выращивании плодово-ягодных 

культур. Установлено, что наиболее рациональной и доступной системой содержания почвы в 

садах являются дерново-перегнойная со скашиванием растительности в качестве мульчи. 

Указанные недостатки отсутствия технических средств в области садоводства: снижение 

производительности труда, недобор урожая на 40-50 %, основной сдерживающий фактор 

внедрения современных высокоэффективных технологий. Разработана конструктивно-

технологическая схема роторной косилки для мульчирования приствольных полос деревьев в 

интенсивных садах, что позволит повысить водный, температурный, воздушный режим почвы, 

активизировать микробиологическую деятельность в нем, обеспечить снижение эрозионных 

процессов. Предложен гидравлический привод роторной косилки, что позволит более 

качественно скосить, измельчить и направить растительную массу в приствольную зону сада 

для мульчирования. 

Ключевые слова: сад, мульчирование, почва, роторная косилка, технологии, 

гидравлический привод, гидромотор, производительность. 

Pиc. 4. Лит. 12.  

 

DEVELOPMENT OF A MOWER FOR THE MULLING OF OPTIMUM TREES OF TREES IN  

The article describes the current state of soil retention near the trees of the intensive garden. The 

disadvantages of the main soil retention systems in perennial fruit plantations and the inappropriateness 

of using a wide range of systemic and contact chemicals for the cultivation of fruit and berry crops are 

noted. It is established that the most rational and accessible system of soil retention in gardens is sod-

humus with mowing vegetation as mulch. The disadvantages of the lack of technical means in the field of 

horticulture are noted: decrease of labor productivity, lack of harvest by 40-50%, the main restraining 

factor of introduction of modern highly efficient technologies. The design and technological scheme of 

the rotor mower has been developed for mulching of the accessory strips of trees in intensive gardens, 

which will allow to increase the water, temperature, air regime of the soil, to activate microbiological 

activity in it, to ensure the reduction of erosion processes. The hydraulic drive of the rotary mower is 

offered, which will allow to mow, grind and send the plant mass into the adjacent area of the garden for 

mulching more qualitatively. 

Keywords: garden, mulching, soil, rotary mower, technology, hydraulic drive, hydraulic motor, 

performance. 

Fig. 4. Ref. 12.  
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