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СТРУКТУРНО-АГРЕГАТНИЙ  СКЛАД  ГРУНТУ  ЗАЛЕЖНО  ВІД  СПОСОБУ   

 ОБРОБІТКУ  В  УМОВАХ  ПІВНІЧНОГО  СТЕПУ  УКРАЇНИ 
 

Е. Б. Медведєв 

Луганський інститут агропромислового виробництва НААН, вул. Жовтнева, 14, сел. Металіст, 

Слав’яносербський район, Луганська область, 93733, Україна         
 

 Встановлено вплив основного обробітку на структурно-агрегатний склад грунту в ланці зер-

но-паро-просапної сівозміни в умовах північного Степу України. З’ясовано, що при вирощуванні горо-

ху після пшениці озимої по кукурудзі МВС (молочно-воскова стиглість) в усі роки досліджень оранка 

порівняно з безполицевим обробітком зумовлювала кращу  агрономічну  структуру  у верхньому (0–

10 см) шарі грунту за рахунок зменшення брилуватих агрегатів розміром >10 мм. Значних відмінно-

стей щодо складання структурних агрегатів в шарі грунту 10–20 і 20–30 см по варіантах обробітку 

не виявлено. 

В посівах пшениці озимої після різних попередників чіткої різниці за структурно-агрегатним 

складом орного шару грунту в варіантах досліду не встановлено. 

 Вміст пилуватих агрегатів розміром <0,25 мм у верхньому 0–10 см шарі грунту  був більший, 

ніж в нижніх, а  кількість  їх  в орному шарі на час збирання урожаю порівняно з весняним періодом 

в усіх варіантах обробітку під всіма культурами в роки досліджень дещо збільшувалась. Кількість 

брилуватих агрегатів (>10 мм), навпаки, на час збирання урожаю зменшувалась, що зумовлювало 

поліпшення структури грунту. 

 Ключові слова: обробіток грунту, структурно-агрегатний склад, горох, пшениця озима, шар 

грунту. 

  

Структура грунту належить до найваж-

ливіших   елементів    його  родючості.   Ще 

Е. Вольні встановив залежність між фізич-

ними властивостями грунту і розміром  гру-

док [3]. В. В. Медведєв, спираючись на свої 

досліди, стверджує. що структура грунту як 

співвідношення різних за розміром і якістю 

окремих агрегатів є причиною диференціації  

його водно-повітряних властивостей, тому є 

важливим екологічним чинником [6]. Струк-

турні агрегати впливають на водопроник-

ність грунту. Вони утворюють особливу бу-

дову грунтового парового простору, параме-

три якого зумовлюються розмірами фракцій 

агрегатів [5]. 

         Обробіток суттєво впливає на структур-

но-агрегатний стан грунту. В реаліях сучас-

ного землеробства у нашій країні, коли скла-

дні соціально-економічні умови і зміни клі-

мату негативно впливають на процеси грун-

тоутворення та вирощування сільськогоспо-

дарських культур, головний запит землероб-

ства – обробіток грунту потребує дальших і 

глибших теоретичних розробок та практич-

них  пропозицій,  особливо з урахуванням зо- 
 

нальної специфіки для призупинення дії  не-

гативних чинників. 

Результати наукових досліджень в умо-

вах Степу України за вирощування пшениці 

озимої і гороху свідчать про неоднозначний 

вплив різних способів обробітку на структу-

ру грунту. В деяких з них мова йде  про  пок-

ращання  структури орного шару при  безпо-

лицевому обробітку  порівняно з оранкою [7, 

10].  Не виявлено різниці за цим  показником 

по варіантах полицевого і безполицевого об-

робітків у дослідах О. І. Цилюрика [8]. 

Мета дослідження – вивчення впливу 

способів обробітку на структурний стан  гру-

нту в умовах північного Степу України у 

зв’язку з посиленням негативного впливу на 

процеси грунтоутворення, пов’язаного з но-

вими соціально-економічними і кліматични-

ми умовами, та розробка заходів для його по-

слаблення і попередження. 

Матеріали і методи дослідження. 
Дослідження проводили в лабораторії сіво-

змін і технології вирощування зернових куль-

тур Луганського інституту агропромислового 

виробництва НААН  (с. Металіст,  Луганська 
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обл.) впродовж 20102012 рр. Польовий дос-

лід закладали в 11-пільній польовій сівозміні: 

пар чорний  пшениця озима на зерно  ку-

курудза на зерно  ячмінь з підсівом еспар-

цету  еспарцет  пшениця озима  кукуру-

дза МВС (молочно-воскова стиглість)  пше-

ниця озима  горох на зерно  пшениця ози-

ма  сояшник. Експериментальну частину ро-

боти проводили в ланці: пшениця озима по 

кукурудзі МВС  горох  пшениця озима. 

Розміщення варіантів у дослідженнях  –  сис-

тематичне,  повторність 3-разова. Площа ді-

лянки з варіантами обробітку грунту стано-

вила 0,34 га, з внесенням добрив  187 м
2
, об-

лікової  119,6 м
2
. Випробовувалися способи 

обробітку грунту, засновані на полицевій 

оранці  (варіант 1) і безполицевому розпушу-

ванні (варіант 2) на фоні полицевої оранки 

під кукурудзу. 

         В першому варіанті досліду  застосову-

валися такі знаряддя для обробітку грунту, 

як: борона дискова БДТ-3.0, плуг ПЛН-3-35;  

в другому – борона голчаста БІГ-3, культива-

тори КПЕ-3,8А і КПГ-250.   

         Основний обробіток грунту, заснований 

на полицевій оранці, включав: під горох  бо-

ронування БДВ-3,0 на 68 см, оранку ПЛН-3-

35 на 2527 см;  під озиму пшеницю після го-

роху – боронування на 68 см, оранку на 18 

20 см;  під озиму пшеницю по кукурудзі – бо-

ронування БДВ-3,0 у два сліди на 68 і 810 

см; при безполицевому розпушуванні: під го-

рох – боронування БГГ-3 з подальшою куль-

тивацією на 810 см (КПЕ-3,8) і 2527 см 

(КПГ-250); під пшеницю озиму по гороху  

боронування, культивацію КПГ-250 на 18 

20 см; під пшеницю озиму по кукурудзі  бо-

ронування БГГ-3 з подальшим обробітком 

грунту КПЕ-3.8 на глибину 810 см. 

Під кукурудзу в обох варіантах прово-

дили дискування на 68 см та оранку на 25 

27 см. 

         У ході досліджень спиралися на зональ-

ну агротехніку. Досліди проводили відповід-

но до загальноприйнятої методики [4]. Стру-

ктурно-агрегатний склад грунту визначали 

по Н. І. Савінову [2]. 

         Грунт дослідного поля  чорнозем зви-

чайний слабоеродований важкосуглинковий 

на лесовидному суглинку з середнім умістом  

гумусу в шарі 030 см 3,82 %. Клімат райо-

ну, де   проводились  дослідження,  –   конти-

нентальний, з частими вітрами східного на-

прямку і посушливо-суховійними явищами. 

Зими нестійкі, з довгостроковими відлигами і 

мінливими температурами, літо тепле, з не-

стійким забезпеченням вологою і посушли-

вими періодами [1]. Погодні умови під час 

досліджень супроводжувалися несприятли-

вими для сільськогосподарських культур 

явищами. Осінні періоди відзначалися теп-

лим вереснем, потужними вітрами, нерівно-

мірними і недостатніми опадами. Зими були 

вітряними, з чергуванням аномально низьких 

і  високих температур, з відлигами до повно-

го відтавання грунту, нерівномірними опада-

ми, що зумовлювало значне зменшення висо-

ти снігового покриву і часту відсутність його 

на полях. Весняні періоди 20102012 рр. ха-

рактеризувалися переважно низькими темпе-

ратурами на початку (з промерзанням грун-

ту) іноді до кінця квітня. Це призводило до 

того, що волога зі снігу і опадів  майже не 

засвоювалася грунтом. Відмічалися посуш-

ливі явища, які у 2010 р. стали проявляться 

вже з кінця березня. Цьому сприяли нерівно-

мірні, недостатні і часом короткотривалі опа-

ди, висока температура повітря, потужні віт-

ри. Ці негативні погодні явища  мали місце і 

в літні місяці, що істотно зменшувало ефек-

тивність опадів. Найбільш  несприятливі по-

годні умови були в 2010 р., дефіцит  вологи 

спостерігався впродовж усього періоду веге-

тації, а температура повітря у серпні підійма-

лась до позначки 42 
0
С (абсолютний макси-

мум за останні 100 років).  
 

         Результати дослідження. За результа-

тами наших досліджень встановлено, що при 

вирощуванні гороху, навесні до передпосів-

ного обробітку грунту в усі роки досліджень 

простежувалась чітка тенденція до збільшен-

ня брилуватих структурних агрегатів розмі-

ром > 10 мм у верхньому 0–10 см шарі грун-

ту на фоні безполицевого обробітку грунту 

порівняно з оранкою, що зумовлювало зме-

ншення кількості агрономічно цінних агрега-

тів (10–0,25 мм) і коефіцієнта структурності. 

Так, у середньому за роки досліджень агрега-

тів > 10 мм у цьому шарі за безполицевого 

обробітку  порівняно з оранкою у цей період 

було більше  на 3,9 %,  а  різниця  за  вмістом  
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1. Структурно-агрегатний склад грунту в посівах гороху  по роках 

 
 

Обро- 

біток 

грун- 

ту 

Шар 

грун-

ту, 

см 

Процент агрегатів за розмірами 
Коефіцієнт структурності 

> 10 мм 10–0,25 мм < 0,25 мм 

2010 2011 2012 
се- 

реднє 
2010 2011 2012 

се- 

реднє 
2010 2011 2012 

се- 

реднє 
2010 2011 2012 

се- 

реднє 

Навесні 

По- 

лице- 

вий 

0–10 39,2 26,3 35,0 33,5 56,6 64,2 56,3 59.0 4.2 9,5 8,6 7,4 1,30 1,79 1,29 1,46 

10–20 39,7 55,9 54,6 50,0 56,2 41,2 40,7 46,0 41,0 2,9 4,6 3,9 1,28 0,70 0,69 0,89 

20–30 43,4 54,0 61,1 52,8 54,1 43,8 34,4 44,1 2,2 2,2 4,5 3,0 1,19 0,78 0,52 0,83 

0–30 40,8 45,4 50,2 45,5 55,6 49,7 43,8 49,7 3,5 4,9 5,9 4,8 1,26 1,09 0,83 1,06 

Без- 

поли- 

цевий 

0–10 41,3 29,5 41,5 37,4 54,5 61,3 51,0 55,6 4,2 9,2 7,5 7,0 1,20 1,58 1,04 1,27 

10–20 40,2 54,6 56,6 50,5 56,5 41,9 38,3 45,6 3,3 3,5 5,1 4,0 1,30 0,72 0,62 0,88 

20–30 47,2 53,6 58,3 53,0 50,7 44,0 36,7 43,8 2,1 2,4 5,0 3,2 1,03 0,79 0,58 0,80 

0–30 42,9 45,9 52,1 47,0 53,9 49,1 42,0 48,3 3,2 5,0 5,9 4,7 1,18 1,03 0,75 0,98 

Перед збиранням урожаю 

По- 

лице- 

вий 

0–10 24,3 15,7 34,6 24,9 62,8 64,8 56,0 61,2 12,9 19,5 9,4 13,9 1,69 1,84 1,27 1,60 

10–20 23,7 50,0 57,2 43,6 61,7 42,9 39,9 48,2 14,6 7,1 2,9 8,2 1,61 0,75 0,66 1,01 

20–30 28,7 48,8 54,0 43,8 61,6 41,3 42,2 48,4 9,7 9,9 3,8 7,8 1,60 0,70 0,73 1,01 

0–30 25,6 38,2 48,6 37,5 62,0 49,7 46,0 52,6 12,4 12,2 5,4 10,0 1,63 1,10 0,89 1,21 

Без- 

поли- 

цевий 

0–10 30,4 20,6 33,5 28,2 58,1 61,6 57,1 58,9 11,5 17,8 9,4 12,9 1,39 1,60 1,33 1,44 

10–20 29,6 48,8 54,6 44,3 61,9 43,4 41,7 49,0 8,5 7,8 3,7 6,7 1,62 0,70 0,72 1,01 

20–30 26,2 49,6 52,8 42,9 65,6 41,2 43,9 50,2 8,2 9,2 3,3 6,9 1,91 0,70 0,78 1,13 

0–30 28,7 39,7 47,0 38,5 61,9 48,7 47,5 52,7 9,4 11,6 5,5 8,8 1,64 1,00 0,94 1,19 
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2. Структурно-агрегатний склад грунту в посівах пшениці озимої після гороху  по роках 

 

 Обро- 

біток 

грун- 

ту 

Шар 

грун-

ту, 

см 

Процент агрегатів за розмірами 
Коефіцієнт структурності 

> 10 мм 10–0,25 мм < 0,25 мм 

2010  2011  2012  
се- 

реднє 
2010  2011  2012  

се- 

реднє 
2010  2011  2012  

се- 

реднє 
2010  2011  2012  

се- 

реднє 

Навесні 

 

По- 

лице- 

вий 

0–10 35,5 37,3 30,5 34,4 54,5 57,2 60,8 57,5 10,0 5,5 8,7 8,1 1,20 1,33 1,55 1,36 

10–20 41,8 69,9 35,9 49,2 55,4 27,4 54,4 45,7 2,8 2,7 9,7 5,1 1,24 0,37 1,19 0,93 

20–30 43,6 68,7 51,5 54,6 53,9 29,3 41,8 41,7 2,5 2,0 6,7 3,8 1,17 0,41 0,71 0,76 

0–30 40,3 58,6 39,3 46,1 54,6 38,0 52,3 48,3 5,1 3,4 8,4 5,7 1,20 0,70 1,15 1,01 

 

Без- 

поли- 

цевий 

0–10 36,4 40,1 30,2 35,6 54,8 53,6 60,2 56,2 8,8 6,3 9.6 8,2 1,21 1,15 1,51 1,29 

10–20 39,1 72,1 36,9 49,4 54,6 25,8 55,6 45,3 6,3 2,1 7,5 5,3 1,20 0,34 1,25 0,93 

20–30 43,0 69,3 59,5 57,3 54,8 29,5 36,5 40,3 2,2 1,2 4,0 2,5 1,21 0,41 0,57 0,73 

0–30 39,5 60,5 42,2 47,4 54,7 36,3 50,8 47,3 5,8 3,2 7,0 5,3 1,21 0,63 1,11 0,98 

Перед збиранням урожаю 

По- 

лице- 

вий 

0–10 27,9 22,7 46,5 32,4 57,8 63,1 46,2 55,7 14,3 14,2 7,3 11,9 1,37 1,71 0,85 1,31 

10–20 20,3 42,6 50,4 37,8 64,9 50,6 46,2 53,9 14,8 6,8 3,4 8,3 1,85 1,02 0,85 1,24 

20–30 15,7 48,4 50,4 38,2 71,6 46,1 45,5 54,4 12,7 5,5 4,1 7,4 2,52 0,85 0,83 1,40 

0–30 21,3 37,9 49,1 36,1 64,8 53,3 46,0 54,7 13,9 8,8 4,9 9,2 1,91 1,19 0,84 1,31 

Без- 

поли- 

цевий 

0–10 22,1 23,0 46,3 30,5 59,5 63,3 49,0 57,3 18,4 13,7 4,7 12,3 1,47 1,72 0,96 1,38 

10–20 19,2 43,1 50,9 37,7 65,5 49,3 44,9 53,2 15,3 7,6 4,2 9,0 1,90 0,97 0,81 1,22 

20–30 16,1 47,9 54,4 39,5 70,1 48,0 42,3 53,5 13,8 4,1 3,3 7,1 2,34 0,92 0,73 1,33 

0–30 19,1 38,0 50,5 35,9 65,0 53,5 45,4 54,7 15,8 8,5 4,1 9,5 1,90 1,20 0,83 1,31 
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3. Структурно-агрегатний склад грунту в посівах пшениці озимої після кукурудзи МВС по роках 

 

Обро- 

біток 

грун- 

ту 

Шар 

грун-

ту, 

см 

Процент агрегатів за розмірами 
Коефіцієнт структурності 

> 10 мм 10–0,25 мм < 0,25 мм 

2010  2011  2012  
се- 

реднє 
2010  2011  2012  

се- 

реднє 
2010  2011  2012  

се- 

реднє 
2010  2011  2012  

се- 

реднє 

Навесні 

По- 

лице- 

вий 

0–10 32,9 42,7 33,5 36,4 57,2 49,3 58,3 54,9 9,9 8,0 8,2 8,7 1,33 0,97 1,39 1,23 

10–20 39,5 52,2 49,6 47,1 57,5 42,0 44,3 47,9 3,0 5,8 6,1 5,0 1,35 0,72 0,79 0,95 

20–30 39,4 50,4 46,4 45,4 56,6 46,2 47,4 50,1 4,0 3,4 6,2 4,5 1,30 0,85 0,90 1,01 

0–30 37,3 48,4 43,2 43,0 57,1 45,9 50,0 51,0 5,6 5,7 6,8 6,0 1,32 0,84 1,02 1,06 

 

Без- 

поли- 

цевий 

0–10 35,5 42,4 28,6 35,5 60,3 49,9 61,4 57,2 4,2 7,7 10,0 7,3 1,51 0,99 1,59 1,36 

10–20 41,2 47,9 57,4 48,8 55,1 48,9 38,4 47,5 3,7 3,2 4,2 3,7 1,22 0,95 0,62 0,93 

20–30 39,1 44,1 49,6 44,3 58,0 52,9 44,7 51,9 2,9 3,0 5,7 3,9 1,38 1,12 0,80 1,10 

0–30 38,6 44,8 45,2 42,8 57,8 50,6 48,2 52,2 3,6 4,6 6,6 4,9 1,37 1,02 1,00 1,13 

Перед збиранням урожаю 

 

По- 
лице- 

вий 

0–10 23,3 16,7 35,1 25,0 62,4 69,8 53,5 61,9 14,3 13,5 11,4 13,1 1,65 2,31 1,15 1,70 

10–20 26,6 38,4 44,7 36,6 60,9 55,1 50,1 55,4 12,5 6,5 5,2 8,1 1,55 1,22 1,00 1,25 

20–30 22,3 37,7 48,1 36,0 65,7 55,7 46,4 55,9 12,0 6,6 5,5 8,0 1,91 1,25 0,86 1,34 

0–30 24,1 30,9 42,6 32,5 63,0 60,2 50,0 57,7 12,9 8,9 7,4 9,7 1,70 1,59 1,00 1,43 

 

Без- 

поли- 

цевий 

0–10 27,5 15,2 32,8 25,2 58,6 72,1 54,6 61,8 13,9 12,7 12,6 13,1 1,41 2,58 1,20 1,73 

10–20 24,4 32,3 43,7 33,5 62,8 60,4 51,1 58,1 12,8 7,3 5,2 8,4 1,68 1,52 1,04 1,41 

20–30 19,8 36,6 45,9 34,1 66,8 56,9 49,1 57,6 13,4 6,5 5,0 8,3 2,01 1,32 0,96 1,43 

0–30 23,9 28,0 40,8 30,9 62,7 63,2 51,6 59,2 13,4 8,8 7,6 9,9 1,70 1,80 1,06 1,52 
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агрономічно цінних агрегатів і коефіцієнтом 

структурності була  на користь оранки і ста-

новила 3,4 % та 0,19 відповідно (див. табл. 1). 

На час збирання урожаю  ця тенденція утри-

мувалась,  окрім 2012 р., коли різниця за цим 

показникам по варіантах обробітку грунту на 

цей час майже не простежувалась. Значних 

відмінностей  щодо структурних агрегатів в 

шарі грунту 10–20 і 20–30 см по варіантах 

досліду не встановлено. 

У посівах пшениці озимої після всіх 

попередників чіткої різниці за показниками 

структурності в орному шарі грунту по варі-

антах обробітку грунту в роки досліджень не 

встановлено (див. табл. 2, 3). 

Слід також відзначити, що на  структу-

ру грунту певним чином впливала фонова 

оранка під кукурудзу в сівозміні. 

Тенденція до зростання пилуватих аг-

регатів розміром < 0,25 мм  у верхньому (0–

10 см) шарі грунту порівняно з нижніми (10–

20 і 20–30 см) спостерігалась при вирощу-

ванні всіх культур і майже в усі роки дослі-

джень. Це слід пояснити тим, що даний шар 

грунту зазнає найбільшого впливу природних 

та антропогенних чинників. У 2010 і 2011 рр. 

на час збирання урожаю кількість пилуватих 

агрегатів по профілю орного шару грунту по-

рівняно з весняним періодом була більшою 

під  всіма культурами  ланки сівозміни. У 

2012 р. їхній вміст не перевищував весняних 

показників. 

Щодо агрегатів розміром > 10 мм, то на 

час збирання урожаю простежувалася тенде-

нція до зменшення їхньої кількості в орному    

шарі грунту в посівах всіх культур  ланки  сі-

возміни майже в усі роки досліджень, що зу-

мовлювало поліпшення його структурного   

складу . 

Посушливі погодні умови району дос-

ліджень негативно впливали на структурний 

стан орного  шару грунту,  що  призводило 

до збільшення вмісту  брилуватих  фракцій 

(> 10 мм). 

Спираючись на раніше наведені резуль-

тати наших досліджень, слід зазначити, що   

структурно-агрегатний стан грунту за різних 

способів його обробітку суттєвої різниці не 

зумовлював щодо водного режиму, щільності 

складання, мікробіологічної діяльності в гру-

нті, урожайності культур ланки сівозміни та 

економічних показників в досліджуваних ва-

ріантах [9]. 

Висновки  

На підставі наших досліджень встанов-

лено, що досліджувані способи обробітку 

грунту в ланці зерно-паро-просапної сівозмі-

ни: пшениця озима по кукурудзі МВС – го-

рох – пшениця озима на фоні полицевої ора-

нки під кукурудзу в умовах північного Степу 

України по-різному впливають на структур-

но-агрегатний склад чорнозему звичайного 

важкосуглинкового. Оранка під горох приз-

водила до утворення кращої  структури  в 

поверхневому 0–10 см шарі грунту за раху-

нок зменшення брилуватих фракцій розміром 

> 10 мм, що суттєво не позначилося на його 

щільності складання, водному режимі, мік-

робіологічній діяльності, урожайності і еко-

номічних показниках.  
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УДК 631.452: 631.512 (477.6)                     

Медведев Э. Б.  Структурно-агрегатный  состав  почвы  в  зависимости  от  способа  обработки 

в условиях северной Степи Украины.  Зерновые культуры. 2019. Т. 3. № 1. С. 102–109. 
Луганский институт агропромышленного производства, НААН, ул. Октябрьская, 14, с. Металлист,  

Славяносербский район, Луганская область, 93733, Украина 
 

 Установлено влияние основной обработки на структурно-агрегатный состав почвы в звене 

зерно-паро-пропашного севооборота (пшеница озимая по кукурузе МВС (молочно-восковая спе-

лость) − горох на зерно – пшеница озимая) в условиях северной Степи Украины. Выяснено, что при 

выращивании гороха во все годы исследований вспашка в сравнении с безотвальной обработкой спо-

собствовала образованию лучшей в агрономическом плане структуры в верхнем (0−10 см) слое поч-

вы за счет уменьшения агрегатов размером >10 мм. Существенных отличий по сложению струк-

турных агрегатов в слое 10−20 и 20−30 см по вариантам опыта не выявлено. 

 В посевах пшеницы озимой после разных предшественников четкой разницы по структурно-

агрегатному составу пахотного слоя почвы в вариантах опыта не установлено. 

 Содержание пылеватых агрегатов размером <0,25 мм в верхнем 0−10 см слое почвы в срав-

нении с нижними  было больше, а их количество в пахотном слое на время уборки урожая в сравне-

нии с весенним периодом во всех вариантах обработки почвы под культурами севооборота увеличи-

валось почти во все годы исследований. Количество агрегатов  >10 мм, наоборот, на время уборки 

урожая уменьшалось, что способствовало улучшению структуры почвы. 

 Ключевые слова: обработка почвы, структурно-агрегатный состав, горох, пшеница озимая, 

слой почвы. 
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Medvedyev E. B. Structural and aggregate composition of soil depending on the tilling method in condi-

tions  of  the  northern  Steppe  of  Ukraine. Grain Crops, 2019, 3 (1). 102–109. 
Lugansk Institute of Agro-Industrial Production of the National Academy of Agrarian Sciences, 

14 Oktyabrska Str., Village of Metalist, Slavyanoserbsk district, Lugansk region, 93733, Ukraine 
 

The article shows the results of studies on the impact of the main tillage methods on the soils struc-

tural-aggregate composition in the link of grain-fallow-tilled crop rotation (winter wheat – peas – winter 

wheat) under conditions of the northern plains of Ukraine in 2010–2012. 

It was found that when growing peas after winter wheat on the corn of milky-wax ripeness in all the 

years of research, plowing compared with beard lesstreat ment contributed to the formation of the best agro-

nomical structure in the upper (0−10 cm) soil layer. So, on average over the years of  research  in  the  spring  
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before applying the pre-sowing treatment of the soil, the difference in the content of agronomically valuable 

aggregates (10–0.25 mm) and the value of the structural coefficient in this layer in favour of plowing was, 

respectively, 3.5 % and 0.19. This was due to a decrease in the number of structural units with a size of  >10 

mm. On average, over the years of research, there were less of them by 3.9 % at the mouldboard plowing 

compared to aboardless treatment. By the time of harvesting, this trend continued, except for 2012, in which 

the difference in these indicators in terms of treatment options was almost not observed during this period. 

Significant differences in the addition of structural aggregates in soil layers of 10–20 and 20–30 cm have not 

been established for the experimental variants. 

In winter wheat crops after all predecessors, there is no clear difference in the structural indicators in 

the arable layer of the soil over the years of research. 

The studies revealed a tendency to an increase in the number of pulverescent aggregates <0.25 mm in 

size in the upper (0–10 cm) soil layer as compared with the lower ones (10–20 and 20–30 cm) during the 

ctultivation of all crops and in almost all the years of research. In 2010 and 2011, at the time of harvest, the 

number of these aggregates in the entire topsoil compared to the spring period was more under all crops in 

the crop rotation link. In 2012, their content did not exceed the spring indicators. 

Regarding aggregates of size >10 mm, by the time of harvest, there was a tendency to reduce their 

number in the entire arable layer of soil in all crops of the crop rotation link mainly during all the years of 

research, which contributed to the improvement of its structural indicators. 

The indicators of the structural aggregate composition of the soil with different ways of its proc-

threessing did not lead to the emergence of a significant difference in the water regime, bulk density, micro-

biological activity in the soil, the crop yield of the crop rotation link, which is confirmed by our previously 

published studies. 

            Key words: soil treatment, structural-aggregate composition, pea, winter wheat, soil layer. 

 

 
 

 

 

 

 

 


