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НОВІ СПОСОБИ ЗБИРАННЯ
КОНОПЕЛЬ

Досліджено напрями збирання онопель на дов е
воло но з ви ористанням спеціальних
оноплезбиральних машин. Запропоновано
перспе тивні техноло ії збирання насіннєвих
посівів онопель для отримання орот о о
воло на з ви ористанням сільсь о осподарсь их
машин за ально о призначення.

Коноплі належать до прядивної групи рос-
линних матеріалів. Вони мають 2 напрями ви-
рощування: на зеленець — для одержання
тільки волокна і вирощування насіннєвих коно-
пель на насіння та волокно.
Збирання конопель — найбільш трудоза-

тратний етап їх вирощування, тому розвиток ко-
ноплярства значною мірою залежить від рівня
механізації технологій вирощування і, особли-
во, завершального етапу збирання. Через не-
достатню механізацію збирання у коноплярстві
неминучі значні втрати вирощеного врожаю та
якості коноплепродукції.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Над проблемою механізації збирання конопель
з 1932 р. працюють науковці Всесоюзного Ін-
ституту луб’яних культур (м. Глухів). За цей час
розроблено і впроваджено у виробництво знач-
ний комплекс машин для збирання конопель
[7]. У колишньому Радянському Союзі весь уро-
жай конопель збирали коноплезбиральними
машинами, розробленими в Інституті луб’яних
культур. Деякі коноплезбиральні машини екс-
портували до Чехословаччини, Угорщини, Бол-
гарії, Польщі і НДР. За час існування Інституту
розроблено конструкції коноплерозстилаючих
машин КР-2 і КР-2,7 та коноплезбиральної ма-
шини секційного типу ЖСК-2,1. Уперше в Інсти-
туті було створено коноплезбиральний комбайн

КУК-5, а на початку 60-х років — більш доско-
налу конструкцію коноплезбирального комбай-
на напівнавісного типу ККП-1,8 [2,7].
У 80-х роках минулого століття в Інституті

створено комплекс машин для збирання коно-
пель на волокно сноповим способом, розроб-
лені та впроваджені у виробництво коноплеж-
ниварка ЖК-1,9 (1984), коноплепідбирач ПКВ-1
(1984), прес-тюковщик ПТ-1 (1988). Для здійс-
нення збирання насіннєвих конопель комбай-
новим способом був створений коноплезби-
ральний напівнавісний комбайн ККУ-1,9 (1985)
[2, 7]. Використання спеціальної техніки на зби-
ранні конопель та обов’язкова умова під час
ліцензування посівів конопель — їх охорона
призвели до скорочення їхніх посівів (таблиця)
та занепаду галузі коноплярства в Україні, але
попит на волокно та насіння з конопель на сві-
товому ринку перевищує пропозицію.
Мета досліджень — розробити концепцію

збирання прядивної культури конопель спеці-
альними коноплезбиральними машинами та з
використанням сільськогосподарських машин
загального призначення.
Результати досліджень. Традиційні техно-

логії вирощування конопель спрямовані на
одержання довгого волокна. У зв’язку з цим
стебла під час збирання повинні обов’язково
розташовуватись паралельно у стрічках роз-
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стилу і зберігати цю паралельність після про-
ведення операцій з приготування з них трести.
На підприємствах первинної переробки з такої
трести на м’яльно-тіпальному обладнанні отри-
мують довге волокно.
В Інституті луб’яних культур розроблено ре-

сурсоощадну технологію збирання зеленцевих
посівів конопель [6], яка забезпечила перехід
від механізації окремих виробничих операцій
до механізації технологічного процесу в ціло-
му. Ця технологія практично виключила ручну
працю завдяки використанню для піднімання
рошенцевої трести рулонного преса (рис. 1).
Отже, для одержання довгого волокна під

час збирання конопель обов’язково потрібно
використовувати спеціальні коноплезбиральні
машини, зокрема коноплежниварку ЖК-1,9, яку
в 90-х роках виготовляли за заводі «Біжецьк-
сільмаш» Тверської області (Росія). Ця коноп-
лежниварка зрізує стебла і розстилає їх у стріч-
ки для вилежування, коли в стеблах відбува-
ються біологічні процеси і конопляна солома
перетворюється на тресту.
Рівномірність вилежування стебел та якість

одержуваного з них довгого волокна залежать
від товщини шару стебел у стрічці розстилу.

При готовності трести у верхньому шару стріч-
ки стебла у нижньому, зазвичай, залишаються
у вигляді соломи, а при досяганні готовності
трести у нижньому шару стрічки стебла у вер-
хньому перележуються та втрачають міцність.
У результаті одержана треста неоднорідна за
фізико-механічними властивостями, має низькі
показники якості, процес приготування трести
затягується, а строки її піднімання переносять-
ся на пізній осінній період з несприятливими
погодними умовами. Тому для одержання ко-
нопляної трести з однорідними фізико-механіч-
ними властивостями та скорочення строків її
вилежування у технологічному процесі необхід-
но здійснювати перевертання стеблової стрічки
з переміщенням стебел з верхнього шару в
нижній. Подібну операцію виконують під час
приготування лляної трести, що значно підви-
щує якість продукції. Для цього використовують
спеціальні обертачі стрічок льону типу ОСН-1
та інші, але вони не придатні для перевертан-
ня стеблової стрічки конопель через значну
відмінність за довжиною цих рослин. У зв’язку
з цим у Інституті луб’яних культур розроблено
та виготовлено обертач стеблової конопляної
стрічки ОЛК-1.
Практично це модернізований коноплепідби-

рач ПКВ-1, у якого замість апарату зв’язуван-
ня стебел у снопи встановлюють механізм пе-
ревертання стеблової стрічки. Виробничі вип-
робування обертача ОЛК-1 показали задовільні
результати. За якістю перевертання стебел,
продуктивності та інших показниках машина
повністю задовольняє агротехнічні вимоги.
Дослідженнями підбирання та пресування

готової конопляної трести із стрічок розстилу у
рулони встановлено, що найбільш придатними
для цього є прес-підбирачі ременевого типу.
Ширина стеблової стрічки залежно від довжи-
ни стебел та кута їх укладання знаходиться у
межах 1,5—1,9 м, тому сінні прес-підбирачі, які
мають ширину пресувальної камери 1,4 м, не
можуть забезпечувати збереження паралель-

1990 7,0 2,5 10,20 7,7 1,2 7,61 3,04
1995 2,4 0,8 3,2 1,8 1,4 5,72 5,21
2000 2,9 0,1 3,0 1,54 0,33 5,31 2,97
2005 1,64 0,3 1,94 0,65 0,12 3,4 3,8
2006 2,24 0,25 2,49 1,05 0,43 5,7 3,7
2007 0,43 0,33 0,76 0,1 0,14 2,7 2,4
2008 0,81 0,1 0,91 0,15 0,23 2,8 7,6
2009 0,27 0,1 0,37 – – – –

Динамі а виробництва онопель в У раїні

Рік Зона
всього

Площа, тис. га Валовий збір, тис. га Урожайність, ц/га

волокно насіння волокно насінняПолісся
і Лісостеп Степ

Рис. 1. Рес рсоощадна техноло ія збирання
зеленцевих посівів онопель

Приготування рошенцевої трести шляхом
перевертання стеблової стрічки обертачем ОЛК-1

Підбирання трести та формування
її у рулони прес-підбирачем ПРП-1,6

Скошування стебел конопель коноплежниваркою ЖК-1,9

Збирання рулонів, завантаження на транспортні засоби

Транспортування рулонів на переробні підприємства
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ності стебел у рулоні та якісного виконання ро-
бочого процесу. Особливістю стебел конопель
є те, що вони, окрім значної довжини, мають
діаметр 3—15 мм — більший стебел зернових
та інших культур, які збираються рулонними
прес-підбирачами. Тому для формування ко-
нопляної трести у рулони вибрано прес-підби-
рач ПРП-1,6 з потужними пресувальними реме-
нями у кількості 5 шт. шириною 0,25 м і дов-
жиною 11 м кожний, які мають по 4—5 кордових
прокладок. Для забезпечення якісного підби-
рання стеблової стрічки конопель ширину пре-
сувальної камери цього прес-підбирача було
збільшено з 1,4 до 1,9 м через відповідні кон-
структивні зміни, але кількість пресуючих ре-
менів при цьому не змінювалась. Прес-підби-
рач з унесеними змінами задовільно виконує
робочий процес щодо формування рулонів із
соломи і трести конопель — довжина рулонів
2 м, діаметр до 1,6 м, вага до 350 кг.
Інститут луб’яних культур УААН як розроб-

ник ресурсоощадної технології збирання зелен-
цевих посівів конопель має конструкторську
документацію на коноплежниварку ЖК-1,9 та
обертач стрічок конопель ОЛК-1. Тому впровад-
ження їх у виробництво в Україні не є склад-
ним процесом, як і втілення наукових розробок
у конкретні сільськогосподарські машини [1].
Технологія переробки луб’яних культур, зок-

рема конопель, спрямована на одержання дов-
гого волокна. Тому збирання конопель потре-
бує застосування тільки спеціальних машин,
адже довге волокно є цінним для текстильної
промисловості у виготовленні натуральних еко-
логічно чистих тканин.
У сучасних умовах коноплі можна викорис-

товувати як сировину для варіння целюлози,
одержання котоніну, целюлозовмісних компо-
зитних матеріалів та нетканих текстильних ма-
теріалів (текстильних полотен), які отримують

без застосування процесів ткання і прядіння.
Відомо, що для виготовлення нетканих матері-
алів використовують коротке волокно. У цехах
нетканих матеріалів можна виробляти ватин
для швейної і хутряної промисловості, підклад-
ку для тепло- і звукоізоляційного лінолеуму,
вібро- і шумоізоляційні прокладні матеріали
для автомобілебудування тощо.
Коротке волокно не може замінити довге,

але сфера його використання постійно поширю-
ється. Саме тому технології збирання конопель
потребують змін у напрямі одержання коротко-
го волокна з сировини, у якої стебла в процесі
збирання не повинні зберігати свою паралель-
ність під час скошування, розстилання у валки та
приготування трести. Дослідження свідчать, що
переробка з конопляної трести короткого волок-
на значно спрощує технологічну схему пере-
робки. Отже, для одержання короткого волок-
на стебла конопель при збиранні можна скошу-
вати жниварками, хаотичним розташуванням
валків, що широко застосовують на скошуванні
інших сільськогосподарських культур.
У Франції, Німеччині та інших країнах Захід-

ної Європи на збиранні конопель використову-
ють потужні кормозбиральні комплекси, які ско-
шують стебла конопель з хаотичним розташу-
ванням у валках, а потім формують у тюки.
Насіннєві посіви збирають вітчизняними зер-
нозбиральними комбайнами «Славутич» та
комбайнами зарубіжних фірм «Claac», «John
Deere», «Massey Ferguson» та ін. [3—5, 8].
Технологічний процес збирання насіннєвих

конопель зернозбиральними комбайнами вклю-
чає зрізування насіннєвої частини стебел на
висоті до 150 см та виділення з неї насіння. На-
сіння після очищення накопичується у бункері
зернозбирального комбайна, а продукти об-
молоту клавішами соломотрясу скидаються на
землю. Після зрізування насіннєвої частини
стебел деякі з них потрапляють під колеса зер-
нозбирального комбайна, зламуються та при-
копуються. Залежно від ширини жниварки та-
ких стебел може бути від 5 до 10%. Тому зібра-
ти залишки стебел після збирання їхньої
насіннєвої частини жниварками практично не-
можливо, а тому їх утилізують.
В Інституті луб’яних культур УААН розроб-

ляють нові технології збирання стебел коно-
пель, які залишаються після збирання насін-
нєвої частини. За цієї технології (рис. 2) залиш-
ки стебел тривалий час залежно від погодних
умов залишаються на полі до відмирання при-
кореневої шийки стебла, коли стебло легко
зламується. Цю операцію пропонується здійс-
нювати ґрунтообробними водоналивними кат-
ками з наступним формуванням прикоткованої
стеблової маси сінними граблями у валки, а
потім преспідбирачем у рулони.

Рис. 2. Збирання стебел онопель, я і зали-
шаються після збирання їхньої насіннєвої
частини зернозбиральними омбайнами

Зламування стебел конопель (ґрунтообробні катки)

Згрібання стебел та формування їх у валки (сінні граблі)

Додаткове проминання стебел у валках
(модернізовані ґрунтообробні катки)

Підбирання стебел з валків
та формування у рулони (прес-підбирачі)

Збирання рулонів, завантаження
на транспортні засоби (ПФ-0,5+ППР-0,5)
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Дослідження процесу зламування стебел у
осінній та весняний періоди показало перева-
гу весняного збирання. Стебла за осінньо-зи-
мовий період через виморожування повністю
перетворюються у тресту і легко зламуються, а
волокно відокремлюється від кореня та дереви-
ни. На згрібанні зламаних стебел у валок дос-
ліджували 2 види грабель: колісні ГВК-1,4 та
роторні ГВР-6. Останні показали кращі резуль-
тати за якістю виконання робочого процесу.
Підбирання трести з валків прес-підбирача-

ми ускладнювалось хаотичністю розташування
стебел у загальній масі та наявністю цілих сте-
бел (до 22%) діаметром від 14 до 20 мм. Стебла
скупчувались на підбиральному пристрої прес-
підбирача ПРП-1,6 і навіть потужні пресуючі ре-
мені не могли спрямувати їх до пресувальної
камери, що порушує робочий процес прес-під-
бирача. Вирішити цю проблему можна проми-
нанням стебел у валку ґрунтообробними катка-
ми з нанесеними на їх поверхню рифлів. Під
час проминання стебел трести у валку вони
зламуються по довжині, що порушує зв’язок
волокна з деревиною. У пром’ятих стеблах кост-
риця (деревина) частково відокремлюється від
волокна та просипається через валок на поверх-

ню ґрунту. Зменшення вмісту костриці у валках
трести відбувається пропорційно кількості їх
проминання катками та залежить від фізико-
механічних властивостей стебел (вологості,
діаметра) та твердості і вологості ґрунту. Про-
м’яті стебла добре підбираються пристроєм
прес-підбирача ПРП-1,6 та пресуються у рулони.
Рулони конопляної трести сформовані прес-

підбирачами на полі розташовуються безсис-
темно на різних відстанях один від одного. Для
звільнення поля від рулонів навантажувач і
транспортний засіб повинні під’їжджати до кож-
ного з них, на що витрачається чимало часу і
палива. Для звезення рулонів у окремі групи в
кількості, необхідної для завантаження однієї
транспортної одиниці, розроблений та виготов-
лений пристрій, який агрегатується з трактора-
ми класу 0,6 т. Для завантаження і транспор-
тування рулонів використовують фронтальний
навантажувач ПФ-0,5 з пристроєм ППЛ-0,5,
спеціальні транспортні платформи та інші
транспортні засоби.
При вирощуванні конопель можна отримува-

ти значну кількість соломи (10—15 т/га), що
актуально як напрям використання соломи ко-
нопель як біосировини для енергетичних цілей.

Технологія збирання прядивної культури ко-
нопель залежить від одержання кінцевого про-
дукту — волокна. Волокно розподіляють на
довге та коротке. Довге волокно стебла у
процесі збирання повинно розташовуватись
паралельно і цей напрям механізації потребує
застосування спеціальної коноплезбиральної
техніки: коноплежниварок ЖК-1,9, обертачів

Висновки

конопляної соломи ОЛК-1, прес-підбирачів
ПРП-1,9. Пропонується перспективний на-
прям збирання насіннєвих посівів конопель
зернозбиральними комбайнами, які збирають
насіннєву частину стебла, а решту стебел
збирають для отримання короткого волокна
сільськогосподарськими машинами загально-
го призначення.
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