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Початковим стимулом було зни-
ження витрат з огляду на тогочас-
ну ціну пшениці та необхідність 
знизити собівартість виробництва, 
щоб підвищити прибуток і таким 
чином допомогти фермі вижити.

Безсумнівно, невизначеність цін 
на товари вимагає від усіх підпри-
ємств постійного перегляду своїх 
операційних витрат, щоб прибутко-
вість завжди залишалася якомога 
вищою.

Оскільки дедалі більше фермерів 
почали використовувати «клейдон-
ський» спосіб вирощування своїх 
культур, ми почали помічати вто-
ринні переваги від поведінки ґрун-
ту, зокрема, в багатьох випадках, 
незалежно від регіону вирощуван-
ня, спостерігалося відчутне підви-
щення врожайності.

Зрозуміло, нам було цікаво, чому 
так відбувається. Тож ми поча-
ли це з’ясовувати, усвідомлюючи 
водночас, що, як галузь, повинні 
піклуватися також про свої ґрун-
ти. Спочатку було виявлено, що 
вміст органічних речовин у ґрун-
ті збільшився, а кількість дощо-
вих черв’яків значно зросла разом 
із покращенням біології ґрунту. 
Коли ґрунтознавча спільнота ви-
значила 2015 рік як рік ґрунту, 
який тепер став десятиліттям 
ґрунту, ми зрозуміли, що вирощу-
вання посівів за допомогою стріч-
кової технології за методом Opti-
till дало набагато більше переваг, 
ніж зниження витрат.

Основною перевагою для тих гос-
подарств, де брак часу був пробле-
мою через місце розташування або 
розмір господарства, стала мож-
ливість висівати культури за більш 
оптимальних умов. Сімейні госпо-
дарства, яким постійно бракувало 
робочої сили, отримали змогу ви-

рощувати культури з мінімальною 
трудомісткістю, а також збільшува-
ти розмір посівних площ за допомо-
гою тієї ж сівалки.

В останні роки багато фермерів 
говорять, що їхні ґрунти змінюють-
ся і ними стає легше управляти. 
Таке явище спостерігається й на 
фермі «Клейдон», хоча ми не мо-
жемо назвати причину. Це може 
бути пов’язано, в основному, з біо-
логією ґрунту та підвищенням ак-
тивності дощових черв’яків, що не 
тільки змінило поведінку ґрунтів, а 
й допомагає їм впоратися з екстре-
мальними погодними умовами, які 
останнім часом, схоже, стають уже 
звичним явищем.

Ще одним позитивним чинни-
ком є здатність ґрунту зменшувати 
ерозію від впливу дощів чи вітру 
завдяки наявності на поверхні рос-
линних решток, які допомагають 
зв’язувати поверхню ґрунту та за-
хищати його від ерозійного впливу 
погоди. Збереження вологості ґрун-
ту, особливо коли пружинна боро-
на є частиною системи утворення 
мульчі на поверхні, без руйнування 
його структури, має значні перева-
ги в більш сухих регіонах, сприяю-
чи стабільності врожаю.

Інтегрований підхід розвинувся, 
коли десять років тому почали за-

стосовувати пружинну борону з 
багатофункціональним викорис-
танням, управлінням рослинними 
рештками, що має вирішальне зна-
чення при стрічковій сівбі, боротьбі 
з бур'янами та падалицею, а також 
допомагає контролювати слимаків. 
Її також можна застосовувати після 
висіву. 

Якщо практикується висівання 
покривних культур, які підвищують 
рівень органічної речовини в ґрун-
ті, поглинають вуглець і, залежно 
від виду культури, фіксують азот, 
TerraStar можна використовува-
ти для боротьби з рештками. Ще 
одна корисна функція – прогріван-
ня ґрунту навесні без руйнування 
природної структури ґрунту перед 
посівом.

Крім того, сівалка Claydon Hybrid 
здатна висівати в покривні культури, 
таким чином максимізуючи вигоду 
при використанні в багатьох випад-
ках без необхідності культивації.

З огляду на збільшення обмежень 
у використанні хімічних речовин 
міжрядний обробіток є корисним 
підходом до комплексної боротьби 
з бур’янами і може дати рослинам 
поштовх до розвитку за допомогою 
мінералізації азоту, оскільки забез-
печує доступ повітря у верхні 2–3 см 
ґрунту. 

ЧОГО МИ НАВЧИЛИСЯ З 20-РІЧНОГО 
ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ 

СТРІЧКОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИСІВУ
Коли майже 20 років тому на фермі «Клейдон» почали застосовувати стрічкову технологію 

висіву, ми мало знали про переваги цього способу для сільськогосподарського бізнесу.
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