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8.1. Способи збирання картоплі 

Технологія збирання картоплі передбачає механізовану підготовку поля, хімічну обробку або скошування з 

відвезенням до місць переробки бадилля; комбайнове збирання і транспортування картоплі до місця обробки, 

післязбиральну обробку і перевезення до місць зберігання, закладання на зберігання, а також транспортування на 

заготівельні пункти. 

Збирання картоплі є енергоємним процесом, під час якого машини підкопують рядки картоплі в середньому 

на глибину до 20 см, подрібнюють і відсівають ґрунт, відокремлюють бадилля та бульби. Під час збирання картоплі 

послідовно виконують такі технологічні операції: збирання бадилля, підкопування картоплі, відокремлення бульб від 

столонів, очищення і сортування бульб. Бадилля збирають косарками-подрібнювачами КИР-1,5, КИР-1,5Б, які 

агрегатують з тракторами класу тяги 1,4. Кращих результатів отримують завдяки механічному скошуванню в 

поєднанні з десиктацією, тобто хімічною обробкою бадилля. Для цього використовують хлорат магнію (25...30 кг/га). 

За сухої погоди бадилля спочатку обробляють десиктантом, а після засихання його скошують косаркою КИР-1,5Б. 

Спосіб збирання картоплі вибирають залежно від наявності техніки та ґрунтово-кліматичних умов. Якість 

збирання картоплі та продуктивність агрегату щонайбільше залежать від способу збирання. 

Картоплю збирають одно- та двофазним способами. 

Однофазний спосіб збирання застосовують в умовах задовільного відсівання ґрунту на робочих органах 

комбайна. При цьому за одне проходження збирального агрегату, враховуючи те, що бадилля вже скошене, 

виконують усі технологічні операції: 

•   підкопування бульб (глибина підкопування більша на 2...3 см, ніж глибина залягання бульб); 

•   відокремлення бульб від столонів; 

•   очищення бульб від ґрунтових і рослинних домішок; 

• вивантаження бульб у технологічний транспорт і їх відвезення до картоплесортувальних пунктів; 

• остаточне очищення бульб від домішок з одночасним їх сортуванням. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%8F


Для реалізації однофазного способу збирання, як правило, використовують самохідні картоплезбиральні 

комбайни КПК-3, КПК-2, КСК-4-1, напівпричіпні дворядкові комбайни ККУ-2А, Е-686, ККЗ-2 (концерн «Борекс», Украї-

на), трирядкові копачі-навантажувачі Е-684 та картоплесортувальні пункти КСП-15Б, КСП-25, К-

754Ф. Напівпричіпні машини агрегатуються з тракторами класу тяги 1,4. 

Двофазний спосіб збирання застосовують за високої вологості ґрунту, коли однофазне збирання 

неефективне. Він може бути роздільним або комбінованим. 

Цей спосіб має дві фази (стадії) збирання картоплі. 

Перша стадія реалізується комплексами машин з використанням копачів-валкоутворювачів (комплекс машин 

МТЗ-80 + УКВ-2). 

У разі роздільного збирання картоплі, яке застосовують на ґрунтах з підвищеною вологістю, на першій стадії 

виконують такі технологічні операції: 

•    викопування бульб, попереднє часткове їх очищення від домішок; 

•    формування валка викопаних бульб з двох, чотирьох або шести рядків. 

Валок формується так: викопуючи перші два рядки, копач укладає валок ззаду на вирівняну спеціальним 

пристроєм поверхню, а бадилля відкидає вбік на зібране поле. Під час другого (або другого і третього) проходження 

агрегату викопані бульби двох крайніх суміжних рядків укладають на вже утворений валок, а бадилля залишають за 

копачем. 

Під час формування валків із чотирьох рядків за високого врожаю копач УКВ-2 рухається загінним способом, 

укладаючи бульби слідом за собою у валок, а бадилля вбік. За наступного проходження агрегату бульби попереч-

ним конвеєром подають у раніше утворений валок, а бадилля скидають слідом за копачем, тобто у валок бадилля, 

утворений за першого проходження агрегату. 

На полях з невисоким урожаєм вигідніше утворювати валки з шести рядків. У такому разі копач УКВ-2 

рухається човниковим способом. 

За першого проходження, яке здійснюють, відступивши від краю поля на два рядки, бульби укладають слідом 

за копачем, а бадилля — з лівого боку, в міжряддя двох сусідніх незібраних рядків. На краю поля роблять поворот 

ліворуч і за зворотного руху збирають два рядки з укладеним у міжряддя бадиллям. При цьому бульби укладають у 

раніше утворений валок, а бадилля — слідом за копачем. За третім проходженням збирають два рядки праворуч від 

валка. При цьому бадилля скидають слідом за копачем, а бульби поперечним конвеєром спрямовують у валок, 

утворений за попередніх двох проходжень. 

Другу стадія роздільного збирання картоплі реалізують комплексом машин МТЗ-80 + ККУ-2А: 

•   підбирання утвореного валка бульб; 

•   очищення бульб від домішок; 

•   вивантаження бульб у кузов транспортного засобу, що рухається поряд із картоплезбиральною машиною, і 

їх відвезення до картоплесортувальних пунктів; 

•   остаточне очищення бульб від домішок з одночасним їх сортуванням на картоплесортувальних пунктах. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%94%D1%80


За двофазного способу збирання картоплі скошувати бадилля не рекомендується, оскільки у валок потрапляє 

багато післяжнивних решток, відокремлення яких пов'язане з великими труднощами. 

За комбінованого збирання картоплі, яке застосовують на легких ґрунтах з якісною сепарацією, на першій 

стадії виконують такі технологічні операції: 

•   викопування бульб, попереднє часткове їх очищення від домішок; 

•   формування валка викопаних бульб укладанням викопаних бульб у міжряддя невикопаних рядків. 

Комбіноване збирання картоплі відрізняється від роздільного тим, що на першій стадії копачем-

валкоутворювачем викопують бульби з двох рядків за врожайності 200...300 ц/га або з чотирьох (за меншої 

урожайності) суміжних рядків і укладають їх у міжряддя двох незібраних рядків, а бадилля скидають за копачем. 

Другу стадію комбінованого збирання картоплі реалізують комплексом машин МТЗ-80 + ККУ-2А: 

•   викопування бульб з двох залишених рядків з одночасним підбиранням утвореного валка; 

•   очищення бульб від домішок; 

•   вивантаження бульб у кузов транспортного засобу, що рухається поряд з картоплезбиральною машиною, і 

їх відвезення до картоплесортувальних пунктів; 

•   остаточне очищення бульб від домішок з одночасним їх сортуванням на картоплесортувальних пунктах. 

Потім комбайном викопують бульби з двох незібраних рядків і підбирають разом укладені в міжряддя бульби. 

Для реалізації одно- і двофазного способів збирання застосовують потокову та потоково-перевальну 

технологію збирання. 

Потокова технологія збирання картоплі передбачає вивантаження бульб із комбайна в саморозвантажувальні 

транспортні засоби з подальшим відвезенням бульб до сортувального пункту, де їх вивантажують у його приймаль-

ний бункер. Тут картоплю відокремлюють від домішок ґрунту, бадилля, каміння тощо, відбирають дуже пошкоджені, 

гнилі та уражені хворобами бульби, а також розподіляють картоплю на фракції за розмірами. Відсортовану картоплю 

подають конвеєрами в транспортні засоби або сховища. 

За потоково-перевальної технології зібрану комбайнами картоплю відвозять саморозвантажувальними 

транспортними засобами на майданчики, розвантажують її в тимчасові кагати і залишають на 10 - 12 днів. За цей час 

шкірка на бульбах стає грубішою, завдяки чому під час сортування зменшуються пошкодження в 2 - 3 рази. Крім 

того, за цей час виявляються пошкоджені комбайном та уражені хворобами бульби, які відбирають на сортувальних 

пунктах. Вантажать картоплю із тимчасових кагатів екскаватором типу ЭО-2621, обладнаним ковшем для 

коренебульбоплодів. 

  

8.2. Класифікація машин 

За способом виконання технологічних операцій збирання картоплі розрізняють такі картоплезбиральні 

машини: картоплекопачі (роторні, елеваторні, грохотні й комбіновані), копачі-валкоутворювачі, збиральні 

комбайни, гичкозбиральні машини, сортувальні машини і пункти. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82


За способом з'єднання з енергетичним засобом (трактором) картоплезбиральні машини поділяють на 

причіпні, напівпричіпні, навісні та самохідні. 

За кількістю рядків, що збираються, картоплезбиральні машини буває одно-, дво-, три- і чотирирядні. 

  

8.3. Агротехнічні вимоги до картоплезбиральних та сортувальних машин 

Початок і продовження збирання картоплі визначають залежно від 

призначення картоплі, стану культури та наявності збиральної техніки. Продо 

вольчу картоплю збирають після повного достигання бульб (початок відмирання бадилля). 

На продовольчих посадках бадилля картоплі видаляють за 4-5 днів до збирання, на 

насіннєвих — за 10-12 днів. При цьому запобігають зминанню грядок колесами трактора, 

руйнуванню кущів і витягуванню бульб на поверхню. Бадилля картоплі, 

заражене фітофторою, вивозять за межі поля. 

Спосіб збирання вибирають залежно від типу і вологості ґрунту, призначення, врожаю 

картоплі та установлених строків збирання. Поля з довжиною гонів менше 200 м і з нахилом 

понад 5° для комбайнового збирання непридатні. 

Втрати бульб після проходу картоплезбирального комбайна не мають перевищувати 

3% (не більше 0,6 т/га). Бульби масою менше 20 г до втрат не відносять. 

Чистота бульб, зібраних комбайном, має бути не менше 80%. Механічне пошкодження 

бульб під час збирання комбайнами не має перевищувати 10%, а картоплекопачами — 5%. 

  

8.4. Машини для збирання бадилля картоплі 

Косарка-подрібнювач роторна КІР-1,5Б. Косарка-подрібнювач призначена для збирання 

бадилля картоплі, коренеплодів, а також сіяних і природних трав, кукурудзи та інших кормових 

культур на зелений корм і силос. Ширина захвату машини — 1,5 м; агрегатують з тракторами 

класу 1,4. 

Складаними одиницями косарки-подрібнювача є зварна рама 7, що спирається на два 

колеса з пневматичними шинами, подрібнювальний барабан 8, протирізальний 

ніж 2, напрямний 1 і задній 9 щитки, трубопровід 4, бункер 6, урухомлювальні механізми та 

гідравлічна система. 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81


 

Рис. 8.1 Косарка-подрібнювач КІР-1,5 Б 

1 – напрямний щиток; 2 – протирізальний ніж; 3 – передній щит; 4 – трубопровід; 6 – 
бункер; 7 – рама; 

8 – молоткові ножі барабана; 9 – задній щиток. 

  

Головний робочий орган косарки — це подрібнювальний барабан, основою якого є труба з привареними з 

обох кінців цапфами. На поверхні труби за гвинтовою лінією закріплено 28 пар вушок, на яких є тримачі з 

молотковими ножами. Кожний тримач молоткових ножів кріплять на втулках болтом, гайкою та пружинною шайбою. 

Барабан, установлений на двох сферичних кулькових вальницях, урухомлює клинопасова передача від 

вала контрурухомника. 

Косарка-подрібнювач працює так. Під час її руху в загінці передній щит 3 з протирізальним ножем 2 нахиляє 

рослини. Молоткові ножі барабана 8, зустрічаючи на своєму шляху нахилені стебла рослин зрізають їх, подрібнюють 

і відкидають у трубопровід 4, по якому вони спрямовуються у бункер 6. Заповнений бункер піднімається 

гідроциліндром для вивантажування. Гідравлічна система машини під’єднана до гідравлічної системи трактора. 

Косарку регулюють на висоту зрізу рослин (зміною положення ходових коліс за висотою), ширину колії 

(переміщенням кронштейнів осей ходових коліс поперечної квадратної труби рами) і ступінь подрібнення. Якісне 

подрібнення досягається за зазору 12-15 мм між молотковими ножами і протирізальним ножем. Для цього пере-

сувають протирізальний ніж. 

  

8.5. Картоплекопачі  

Картоплекопачі призначені для підкопування рядків картоплі, сепарації викопаного вороху (руйнування, 

подрібнення викопаного шару, часткового відокремлення домішок від бульб) та укладання відділених бульб на 

поверхню поля у валок. 

Картоплекопач КСТ-1,4А призначений для викопування двох рядків картоплі, сепарації викопаного ґрунту 

і укладання бульб на поверхню поля у валок. Він працює на всіх типах ґрунтів за вологості 10...27 %. Ширина захва-



ту 1,4 м, робоча швидкість 1,9...6,5 км/год, продуктивність до 0,9 га/год, маса 1320 кг. Агрегатується з тракторами 

класу тяги 1,4, робочі органи урухомлюють дію від ВВП трактора. 

Загальна будова. На рисунку 8.2. наведено загальний вигляд картоплекопача КСТ-1,4А та його 

конструктивно-технологічну схему. Картоплекопач елеваторного типу складається з рами 4, одного копіювального 

металевого 1 і двох опорних пневматичних 6 коліс, двох лемешів 2, швидкісного 3, основного 5 та каскадного 7 

конвеєрів, двох звужувальних щитків 8, причіпного пристрою 10, механізмів урухомлення робочих органів 11 та 

регулювання глибини ходу лемешів. 

  

 

Рис. 8.2 Картоплекопач КСТ-1,4А: 

а — загальний вигляд: 1 — копіювальне колесо; 2 — леміш; 3, 5 і 7 — відповідно швидкісний, основний і 

каскадний конвеєри; 4 — рама; 6 — ходове колесо; 8 — звужувальний щиток; 9, 10 і 11 — відповідно механізми 

регулювання глибини ходу лемешів, причіпного пристрою і урухомлення робочих органів; 

б — конструктивно-технологічна схема: 1 — копіювальне колесо; 2 — леміш; 3 — швидкісний конвеєр; 4 — основний 

конвеєр; 5 — ходове колесо; 6 — каскадний конвеєр; 7 — звужувальний щиток 

  

Лемеші 2 активного типу призначені для підкопування шару бульб, часткового руйнування підкопаного шару 

та передачі викопаного вороху на швидкісний конвеєр 3. Вони мають трапецієподібну форму з відкидними 

клапанами, які встановлені в задній частині кожного лемеша і шарнірно з'єднані з рамою 4. 

Швидкісний конвеєр 3 пруткового типу призначений для розпушення, руйнування і сепарації викопаного 

шару ґрунту та подавання його на основний конвеєр 5, верхню гілку якого урухомлюють еліптичні зірочки, де ґрунт 

інтенсивно просіюється крізь прутки конвеєра. 

Каскадний конвеєр 7 призначений для остаточної сепарації викопаного вороху картоплі і скидання його на 

поверхню поля, тобто утворення валка картоплі звужувальними щитками 8. Для зменшення пошкодження бульб 

кожний другий пруток конвеєра прогумований. 

Технологічний процес роботи. Під час руху машини активні лемеші 2 (9.17 б), які коливаються з частотою 

8,3; 9,4 і 10,5 с-1 і амплітудою коливань 14 мм (залежно від умов роботи), підкопують рядки картоплі і спрямовують 

скибу на швидкісний конвеєр 3 коливального типу, швидкість якого становить 1,91 або 2,14 м/с. За рахунок 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%94%D1%80


коливання робочої гілки конвеєра 3 руйнується та частково сепарується підрізаний шар ґрунту і здійснюється 

подальше переміщення вороху (маси ґрунту з бульбами) на основний конвеєр 4, на якому відбувається основне 

інтенсивне відокремлення домішок із складу викопаного вороху та передавання його на каскадний конвеєр 6. Тут 

закінчується остаточне очищення бульб від домішок, а непросепаровані грудки ґрунту, бадилля спрямовують на 

поверхню поля. Звужувальні щитки 7 формують валок 60...90 см завширшки. 

Технологічні регулювання. Глибину ходу лемешів 2 (9.17, а) регулюють гвинтовим механізмом 9 

копіювального колеса 1 таким чином, щоб не підрізати глибоко розміщені бульби картоплі. Передній кут 

загострювання лемешів становить 100°. Частота коливань лемешів (8,3; 9,4 і 10,5 с-1), швидкість руху швидкісного 3 

(2,02; 2,26; 2,52 м/с), основного 5 (1,91; 2,15 м/с) і каскадного 7 (1,56; 1,76 м/с) конвеєрів змінюють за допомогою 

переустановлення ведучих зірочок на відповідних валах механізму урухомлення. 

  

  

Картоплекопач начіпний КТН-2В призначений для підкопування двох рядків картоплі, часткової 

сепарації вороху і формування валка викопаних бульб на поверхні поля. Застосовують його для збирання картоплі 

на легких і середніх ґрунтах за їх вологості не більше ніж 27 %. 

  

 

Рис. 8.3 Картоплекопач КТН – 2В: 

а — загальний вигляд: 1 — леміш; 2 — рама; 3 — карданна передача; 4 — редуктор; 5 — основний конвеєр; 

6 — каскадний конвеєр; 7 — звужувальна решітка; 5 — опорне колесо; б — конструктивно-технологічна схема: 

1 — леміш; 2 — відкидний клапан; 3 і 8 — напрямні котки; 4 — основний конвеєр; 5 і 9 — струшувачі; 

6 і 11 — ведучі зірочки; 7 — опорне колесо; 10 — каскадний конвеєр; 12 — відбивач 

  

Ширина захвату 1,4 м, робоча швидкість 1,8...3,4 км/год, продуктивність 0,25...0,47 га/год, маса 835 кг. 

Агрегатують з тракторами класу тяги 1,4, робочі органи урухомлюють від ВВП трактора. 



Загальна будова. Картоплекопач КТН-2В складається з рами 2, пасивних лемешів 1, карданної передачі 3, 

редуктора 4, основного 5 і каскадного 6 конвеєрів, опорних коліс 8, звужувальних решіток 7. За своєю будовою він 

відрізняється від картоплекопача КСТ-1,4А тим, що не має копіювального колеса, швидкісного конвеєра, а лемеші 

виконані пасивного типу. 

Технологічний процес роботи. Під час роботи підкопаний лемешами 1 (9.18, б) шар надходить на основний 

конвеєр  4, на якому внаслідок вертикального струшування полотна конвеєра струшувачами 9 відбувається основне 

відсівання ґрунту. Далі ворох потрапляє на каскадний конвеєр 10 для додаткового відсівання ґрунту струшувачами 9. 

Після цього картопля з домішками ґрунту та рослин по звужувальних решітках скидається на поверхню поля слідом 

за копачем з утворенням валка. 

Технологічні регулювання. Основні регулювання картоплекопача КТН-2В подібні до регулювання відповідних 

робочих органів машини КСТ-1,4А. 

  


