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Відмінний стан ґрунту є необхідною 
умовою для максимальної продуктив-
ності будь-якої ферми. Ґрунти у від-
мінному стані дадуть чудові врожаї, а 
ґрунти у поганому стані – погані.

Цього року на фермі Claydon вда-
лося отримати високий урожай, не-
зважаючи на найбільш посушливі 
за останні десятиліття весну/літо та 
використання на 25% менше азоту 
через різке зростання цін на добрива 
і обмежену доступність. Наша озима 
пшениця дала в середньому понад 10 
т/га, ріпак – 4 т/га, а овес – 6,11 т/га. 
Тож якщо ваші результати не виправ-
дали очікувань, можливо, настав час 
розглянути інший підхід.

 Ми займаємось рослинництвом на 
комерційній основі й заробляємо на 
життя, працюючи в гармонії з при-
родою. Отримати максимум у наших 
ґрунтових умовах – це для нас пріо-
ритет, тому дані останніх досліджень, 
які показують, що зниження інтен-
сивності обробітку ґрунту сприяє 
його біології та здоров’ю, приверта-
ють мою увагу. Вони підтверджують, 
що фундаментальні принципи систе-

ми Claydon Opti-till®, яку ми викорис-
товуємо для закладки посівів із 2002 
року, є правильними.

Однією з ознак добре структуро-
ваних ґрунтів цього року було те, що 
вони сильно не розтріскалися, на 
відміну від того, що я бачив на інших 
фермах: вони були надмірно обробле-
ні й мали пилову консистенцію, як 
сухий цементний порошок. Там, де 
це спостерігалось, ґрунт був твердим, 
коли висихав, тому черв’яки більше 
не могли виконувати свою роботу, а 
потім після дощу він перетворювався 
на кашу. Погані результати були не-
минучими.

Здоров’я ґрунту – це поєднання 
його фізичного стану, біологічного та 
хімічного, але що саме ми маємо на 
увазі під цими термінами?

• Біологічне здоров’я пов’язане з 
біорізноманіттям ґрунту, регуляр-
ним живленням ґрунту рослинами 
та органічними речовинами, перемі-
щенням його лише тоді, коли це необ-
хідно, і диверсифікацією рослин як у 
просторі, так і в часі.

• Фізичне здоров’я включає тексту-
ру та структуру ґрунту, пористість і 
розподіл пор за розміром, утриман-

ня і пропускання води разом із аера-
цією.

• Хімічне здоров’я передбачає під-
тримку оптимального рН, забезпе-
чення рослин поживними речовина-
ми в потрібних кількостях, у потріб-
ному місці та в потрібний час, а також 
знання ваших текстур і мінеральної 
буферної здатності для оптимального 
вилучення запасу поживних речовин.

Також для нас важлива біологія 
ґрунту, яка передбачає проведення 
правильного обробітку в потрібний 
час і наявність правильного різнома-
ніття рослин, що може включати ви-
користання покривних культур.

СИСТЕМА З ПЕРЕВАГАМИ

Німецький ґрунтознавець, який 
відвідав ферму Claydon, описав наш 
ґрунт як «швидкозмінний», відзна-
чивши ту його особливість, що часом 
його можна обробляти без зайвих 
проблем, використовуючи відповідні 
методи, а потім він швидко стає не-
придатним, тому своєчасність має 
дуже важливе значення.

Ще один цікавий факт полягає у 
тому, що збільшення органічної ре-

ВІДМІННИЙ СТАН ҐРУНТУ – КЛЮЧОВИЙ 
КРИТЕРІЙ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЇ 

ПРОДУКТИВНОСТІ ПОЛЯ

човини ґрунту на 1% збільшує кіль-
кість води, доступної для зростаючої 
культури, на 27 000 літрів на гектар. 
Це приголомшлива кількість, тому, 
розглядаючи здоров’я ґрунту, слід 
пам’ятати, що воно охоплює широ-
кий спектр чинників – від дренажу та 
утримання води до кількості черв’яків, 
культивації й обробітку стерні.

Система Claydon Opti-till® була за-
початкована у 2002 році, коли ціни 
на пшеницю були нижчими від  60 
фунтів стерлінгів за тонну, і щоб фер-
ма вижила, нам довелося знизити 
витрати без негативного впливу на 
продуктивність. Сьогодні вартість 
вирощування посівів за допомогою 
Opti-till® становить 59 фунтів стерлін-
гів/га, включно з обробітком стерні 
за допомогою борони Claydon Straw 
Harrow і висіву сівалкою Claydon. Для 
порівняння: це 158 фунтів стерлінгів/
га за системи мінімального обробітку 
ґрунту та 195 фунтів стерлінгів при 
оранці. Економічні переваги значні.

У міру розвитку Opti-till® стали 
очевидними багато вторинних пере-
ваг. Значна економія часу дає змогу 
висівати культури в оптимальне ві-
кно сівби та за оптимальних умов, 
сприяючи отриманню рівномірних 
сходів. Значні зміни у ґрунті також 
спостерігаються там, де використову-
ється ця система, включаючи суттєве 
зменшення ерозії ґрунту. Це збігаєть-
ся зі значним збільшенням ґрунтової 
біоти, ґрунт стає більш стабільним, 
покращується дренаж, стає легше об-
робляти важкі поля, покращуються 
властивості утримання води, укорі-
нення рослин стає сильнішим. 

СФОКУСУЙТЕСЬ  
НА ОСНОВНОМУ

Спекотна погода означала, що тра-
диційний обробіток ґрунту був би 

дуже трудомістким і дорогим з точ-
ки зору зносу обладнання, робочих 
органів техніки, що контактують із 
землею, та палива. Замість цього ми 
використовували методи обробітку 
стерні Claydon Opti-till®, щоб оброби-
ти верхній шар ґрунту на глибину не 
більше ніж 2 см. Пружинна борона 
показала вражаючі результати дуже 
швидко, вона працювала з мінімаль-
ними витратами, даючи можливість 
механічно контролювати бур’яни. 
Тому перед сівбою знадобилося лише 
одне внесення гліфосату. Цей підхід 
також допоміг зменшити популяцію 
попелиць – переносників вірусу жов-
тої карликовості ячменю (BYDV).

«80 акрів» – це одне з наших полів, 
яке я використовую як орієнтир. У 
цьому сезоні ми зайшли з пружин-
ною бороною відразу за комбайном, 
а потім виконали ще три проходи з 
інтервалом у сім-десять днів. До се-
редини листопада більшість стерні 
та пожнивних решток зникли. Це 
було пов’язано з підвищеним рівнем 
активності хробаків, що було видно з 
величезної кількості зліпків, які вкри-
вали поверхню.

ОПТИМІЗАЦІЯ ЗДОРОВ’Я 
ҐРУНТУ

Поєднання структури та актив-
ності хробаків характеризує здоров’я 
ґрунту. Ґрунт в оптимальному стані 
пахне свіжістю й легко розбивається, 
якщо його стиснути між пальцями. 
Якщо він застигає і не має запаху – 
знадобляться правильні методи об-
робітку, щоб змінити його.

Черв’яки відіграють ключову роль 
у досягненні цього. Ці істоти чудо-
во виконують свою роботу, аеруючи 
ґрунт, дозволяючи йому розсіювати 
воду в вологу погоду та утримувати 
її в сухих умовах. У поєднанні з хоро-
шим дренажем вони кондиціонують 
ґрунт і запобігають його перетворен-
ню в безструктурне, мляве анаеробне 
місиво, тому ми повинні зробити все 
можливе, щоб заохотити їх.

Хороший час для перевірки чи-
сельності черв’яків – це вологий ґрунт 
пізньої осені або ранньою весною. На 
фермі Claydon середня кількість на-
весні становить від 20 до 50 черв’яків 
на ділянці розміром 20 см x 20 см x 20 
см. Ці цифри підкреслюють переваги 
Opti-till® у часі.

У жовтні я мав задоволення об-
говорити наші результати збору 
врожаю з п’ятдесятьма студентами-

аграрниками Гельсінського універ-
ситету, найстарішого та найбільшо-
го навчального закладу Фінляндії. 
Вони прийшли, щоб дізнатися, як 
прямий смуговий посів може дати 
можливість фермерам працювати 
ефективніше і краще використову-
вати надзвичайно обмежений часо-
вий проміжок, доступний для ство-
рення осінніх та весняних посівів. 
Багато хто прийшов з найбільших, 
найпрогресивніших ферм у Фінлян-
дії, які все ще використовують ті ж 
методи, що й попередні покоління, 
але це змінюється. Посилення еконо-
мічного тиску, більш мінлива погода 
та більший акцент на вирощуванні 
культур восени для підвищення вро-
жайності вимагають більш своєчас-
ного, ефективного та рентабельного 
підходу.

Наші молоді відвідувачі швидко 
оцінили переваги Claydon Opti-till® і 
потребу в ефективній обробці стерні, 
наріжному камені будь-якої ефектив-
ної, сталої та прибуткової системи 
вирощування сільськогосподарських 
культур, незалежно від того, де ви за-
ймаєтесь рослинництвом або який 
метод вирощування використовуєте.

Черв’яки розвиваються лише там, 
де є достатня кількість їжі. І хоча вона 
може надходити з багатьох джерел, 
вони процвітають на соломі, з якою 
потрібно правильно поводитись, 
щоб вони могли легко втягнути її в 
землю та живитися бактеріями. Це 
складно, якщо солома занадто довга, 
тому її потрібно мілко нарізати – ми 
прагнемо до 5 см. Саме тут борона 
Claydon Straw Harrow починає про-
являти себе. На нашій власній фермі 
цей швидкий і недорогий механічний 
підхід широко використовується для 
отримання необхідного результату. 
Там, де нам необхідно застосувати 
гліфосат, ми робимо це лише за умов, 
які дозволяють йому працювати най-
більш ефективно, застосовуючи по-

Зліпки від черв’яків вкрили поверхню 
поля площею 80 акрів на фермі Claydon

Відмінний стан ґрунту дуже важливий 
незалежно від того, вологий сезон чи 
сухий, вважає Джефф Клейдон

«Після завершення осінньої посівної на фермі Claydon ми бачимо, що посіви добре 
розвиваються», – говорить Джефф Клейдон, винахідник системи прямого посіву  
Opti-till®, обговорюючи важливість відмінного здоров’я ґрунту та роль ефективної 
обробки стерні в його досягненні
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вну норму, щоб зменшити ризик роз-
витку резистентності.

ШВИДКО ТА ЕФЕКТИВНО

Claydon розпочав розробку боро-
ни Straw Harrow у 2007 році та після 
тривалих випробувань запустив пер-
шу серійну версію у 2010 році. Зараз 
вона є ключовою частиною системи 
Opti-till® System і доступна у навісних 
версіях 3 м, 7,5 м, 9 м, а також за ви-
користання 12,5 м або 15-метрового 
причіпного агрегату.

Усі версії борін проводять мінімаль-
ний обробіток у верхніх 30 мм ґрунту, 
використовуючи збережену воло-
гу для швидкого рівномірного про-
ростання бур’янів. Вони знищують 
бур’яни на стадії сім’ядолі та одного 
листка, усуваючи джерело їжі для 
слимаків, розбивають гнізда слима-
ків і висушують їхні яйця, змішуючи 
та виставляючи вологу полову та со-
лому на сонячне світло. У теплішому 
кліматі це швидке й ефективне облад-
нання створює мульчу із пожнивних 
решток на поверхні ґрунту, ізолюючи 
його від випаровування, зберігаючи 
цінну вологу та сприяючи проростан-
ню насіння, особливо для покривних 
культур раннього посіву та ріпаку.

Перший прохід бороною безпосе-
редньо за комбайном спрямований 
на збивання подрібненої соломи на 
землю. Водночас він забезпечує не-
глибокий обробіток глибиною від 1 
до 2 см, який запобігає висиханню 
ґрунту та створює ідеальні умови 
для швидкого початку росту насіння 
бур’янів.

Обробіток лише верхнього 30 мм 
шару ґрунту зрештою зменшує банк 

насіння бур’янів у ґрунті. Робота під 
кутом і використання спеціально 
розроблених прутів для переміщення 
ґрунту по всій робочій ширині пру-
жинної борони сприяє проростанню 
бур’янів. Подальші проходи знищу-
ють пророслу рослинність без вико-
ристання хімікатів.

Ефективна обробка стерні за допо-
могою Opti-till® є ключем до боротьби 
з бур’янами, а широке тестування, 
яке ми провели з Straw Harrow, під-
креслює, що частота наступних про-
ходів має вирішальне значення для 
контролю сходів бур’янів. Час є ви-
рішальним чинником, тому щоразу, 
коли з’являються нові проростки, слід 
виконувати ще один прохід бороною.

На дослідній ділянці, яку ми тесту-
вали цієї осені, пружинну борону ви-
користовували лише двічі. В підсум-
ку бур’яни сильно розвинулися, утво-
рюючи багато зеленої маси, яка була 
занадто великою для механічного 
видалення, тому поле потрібно було 
обприскувати. Оскільки дизельне 
паливо зараз коштує приблизно 1,25 
фунта стерлінгів за літр, вартість 
чотирьох проходів бороною Claydon 
Straw Harrow менша, ніж одне повне 
внесення гербіциду, що є більш еко-
номічно ефективно та зменшує хіміч-
не навантаження на поле.

Точний характер процесу обробки 
стерні залежить від пори року. Цьо-
го року, наприклад, збір урожаю був 
дуже раннім, тому ми провели пер-
ший прохід пружинною бороною в 
липні, а потім кожних 7–10 днів до 
трьох-чотирьох тижнів перед посі-
вом, після чого обприскали ті бур’яни, 
що залишилася. Найбільшою про-
блемою після збирання врожаю було 

те, що земля була дуже сухою та твер-
дою і бур’яни не проростали, поки 
не пішов дощ. Але якби ми викорис-
товували культивацію після проходу 
комбайну, насіння було б розміщено 
глибше і проросло б пізніше разом 
із посівами культурних рослин, що 
збільшило б залежність від до/після-
сходових гербіцидів і витрати.

МИ НЕ ІДЕАЛЬНІ

Усі озимі культури на фермі Claydon 
висівались 6-метровою версією нової 
навісної сівалки Claydon Evolution, 
яка агрегатувалась із трактором John 
Deere 8345. Продуктивність цієї ком-
бінації була такою, що після посіву 
нашого ріпаку ми віддали її в оренду 
в сусідню ферму, що дало нам змогу  
отримати додатковий дохід.

Хоча більшість наших посівів на-
разі у відмінному стані, втім, не все 
йшло за планом, і уроки ми отрима-
ли. Ріпак на полі площею 40 акрів біля 
фабрики Claydon має вигляд дещо 
неоднозначний через пошкодження 
капустяною блішкою та слимаками. 
Виключно суха літня погода змусила 
слимаків спуститися глибоко в ґрунт, 
уникаючи зневоднення, а коли пого-
да стала вологою, вони повернулися 
на поверхню, щоб поласувати схода-
ми, які з’явився.

З цього ми винесли два уроки: без 
використання пружинної борони, з 
огляду на погоду та без застосування 
гранул від слимаків під час сівби рі-
паку ці шкідники знаходять його, як 
тільки з’являються сходи. Ми вноси-
ли гранули від слимаків одразу після 
дощу, але було вже пізно – треба було 
запобігти  їх появі. 

Пружинна борона Claydon проста, надійна, швидка та високоефективна. При роботі зі швидкістю 15–25 км/год її підресорені сталеві 
зубці якісно подрібнюють солому та рослинні рештки, що пришвидшує їх розкладання, а також знищує слимаків і їхні яйця. Операція 
настільки швидка і дешева, що її можна повторювати кожних 7–14 днів за сприятливих умов. Переміщується настільки мало ґрунту, 
що навіть за вологої погоди верхній оброблений 20–30 мм шар ґрунту швидко висохне, після чого можна проводити наступні операції. 
На фото зліва показано перший прохід пружинною бороною у липні одразу після комбайна. На фото справа – те саме поле 25 
листопада, до того часу черв’яки затягли майже всю солому


