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Проаналізовані традиційні технології збирання насіннєвих 
конопель, визначені їх недоліки та вказані напрями їх 
усунення. Досліджена робота зернозбиральних комбайнів на 
збиранні насіннєвих конопель, визначені режими, за яких 
задовільно здійснюється технологічний процес збирання.  

 

Постановка проблеми. Збиральні процеси на насіннєвих посівах 
конопель за класичною технологією передбачають використання 
спеціальної коноплезбиральної техніки. У зв’язку з тим, що в Україні 
коноплезбиральна техніка не виготовляється, актуальне значення мають 
дослідження з пристосування до збирання насіннєвих конопель 
сільськогосподарських машин загального призначення, а саме 
високопродуктивних зернозбиральних комбайнів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Протягом достатньо 
тривалого часу, який складає біля півстоліття, коноплі збирали за 
традиційними технологіями – роздільною з використанням жниварки 
ЖК-1,9 у варіанті з в’язальним апаратом і коноплемолотарки МЛК-4,5 А  
та комбайновою з використанням коноплезбиральних комбайнів КУК-5, 
ККП-1,8 і ККУ-1,9 [1-4]. Збирання конопель за класичними технологіями з 
використанням спеціально розроблених для даної культури жниварок, 
молотарок та комбайнів передбачає збереження загальної довжини 
стебла, а тому є малопродуктивним і трудоємким. На сьогоднішній день 
є альтернативні, більш продуктивні технології збирання конопель з 
використанням зернозбиральних комбайнів, однак при цьому стебла 
загальної довжини вже не зберігаються, внаслідок виконання 
технологічних операцій зрізування і обмолочування їх насіннєвої 
частини, а, отже, стебла можуть бути зібрані та перероблені тільки на 
однотипне волокно [5-7]. 

У країнах Європи збирання насіннєвих посівів конопель 
здійснюється зернозбиральними комбайнами “Massey Ferguson”, 
комбайнами фірми “Claas”, зернозбиральними комбайнами “John Deere” 
та ін. [8-9]. Насіння одержують з найменшими затратами часу та без 
допоміжних технологічних операцій, які мають місце в існуючих 
технологіях збирання конопель. 



Мета досліджень – випробування зернозбиральних комбайнів на 
збиранні насіннєвих конопель, визначення режимів їх роботи, за яких 
задовільно здійснюється технологічний процес збирання. 

Методика проведення досліджень. Дослідження проводили в 
Інституті луб’яних культур та фітофармацевтичної сировини на 
виробничих посівах сорту конопель ЮСО-31 першої репродукції при 
випробуванні для збирання конопель зернозбиральних комбайнів різних 
класів. Попередньо визначалась урожайність насіння на період збирання 
стеблостою та його стиглість. Для цього по всій довжині гону через рівну 
відстань здійснювали зрізування стебел з площі 1 м2 з наступним 
виділенням насіння та визначенням середньої урожайності в 
перерахунку на один гектар. Стиглість визначалася як відношення 
кількості стиглого насіння до загальної його кількості в суцвітті. 
Визначалися режими роботи молотарки комбайна (оберти молотильного 
барабана, а також зазори між барабаном та декою на вході і виході). На 
кожному з режимів здійснювався прохід по всій довжині гону, після чого 
відбиралася проба бункерної маси для аналізу її складових частин та 
пошкодженості насіння, які визначалися за існуючими методиками. 
Основним критерієм працездатності зернозбиральних комбайнів на 
збиранні насіннєвих конопель було задовільне виконання технологічного 
процесу збирання ними виробничих посівів при отриманні якісного 
насіння з мінімальними втратами. Кількість зібраного насіння 
фіксувалася через ваги. Такі показники його якості, як маса 1000 шт. 
насіння, енергія пророщування та схожість визначалися за існуючими 
методиками.   

Результати досліджень. Першим зернозбиральним комбайном, 
який випробувався на збиранні насіннєвих конопель у 2005 році був 
Домінатор-208 МЕГА (рис.1).  

 

 
Рис. 1 - Зернозбиральний комбайн Домінатор-208 МЕГА на збиранні 

насіннєвих конопель  
 

На збиранні насіннєвих конопель даний комбайн ще не 
використовувався, проте серед культур, які збираються з його 
використанням, є льон на насіння. Враховуючи останнє в комбайні вже 
передбачені деякі заходи для запобігання намотування волокнистої 



маси. Він має можливості піднімання різального апарата до висоти 
1,36 м, що дуже важливо при збиранні високостеблових культур, у яких 
насіннєва частина розміщена у верхній частині стебла. Він також має 
досить широкий діапазон регулювання частоти обертання молотильного 
барабана (280-1500 хв.-1 ) та зазор між молотильним барабаном і декою 
(від 11 до 56 мм на вході та від 7 до 43 мм на виході). 

Вміст вологи у суцвітті на період збирання (початок 4.09.2005 р.) 
становив 61,5%, а стиглість насіння у стеблостої при цьому – 94%. 

Беручи до уваги те, що діаметр барабана на комбайні Домінатор-
208 МЕГА один з найменших серед всіх комбайнів (450 мм проти, 
наприклад, 600 мм у СК-5 “Нива”), з метою запобігання намотування 
волокнистої маси на його поверхню дослідження були розпочаті з 
більших обертів молотильного барабана (1000 хв.-1 ). При цьому зазори 
становили значення, наближені до середніх – 21 мм на вході та 16 мм на 
виході. Висота зрізування стебел змінювалася від 90 до 130 см в 
залежності від висоти стеблостою, яка, в свою чергу, змінювалася від 
174 до 254 см. Однак при даних режимах роботи в бункерній масі була 
значна кількість пошкодженого насіння (табл.1), помітного навіть 
візуально.  

 

Таблиця 1 – Аналіз бункерної маси насіння конопель при їх збиранні 
зернозбиральним комбайном Домінатор-208 МЕГА 

 

Частота 
обертання 
молотиль-
ного бара-
бана, хв.-1 

Частота 
обертання 
вентилятора 
системи 
очищення, 

хв.-1 

Зазори між 
барабаном та 
декою, мм 

Кількість 
пошкодженого 
насіння, % 

Чистота 
насіння у 
бункері, % 

Схожість 
насіння, 

% 
на 

вході 
на 

виході 
подрібне-

ного 
надтріс-
нутого 

1000 700 21 16 5,6 10,6 93,7 59,8 
800 21 16 2,1 5,7 96,8 64,0 
600 21 16 1,8 5,7 96,3 68,8 
800 30 25 1,7 6,7 94,6 76,5 
800 36 31 1,4 5,4 95,4 80,0 

 

При подальшому зниженні частоти обертання молотильного 
барабана до 800 хв.-1 загальна кількість пошкодженого насіння 
зменшилася у двічі та становила 6,8-8,4 %. Технологічний процес 
збирання виконувався задовільно. При подальшому зниженні обертів 
молотильного барабана до 600 хв.-1 технологічний процес вже не 
виконувався з причини намотування волокнистої маси на її поверхню, 
хоча при цьому ще дещо знизилася пошкодженість насіння. 

В подальших дослідженнях при частоті обертання молотильного 
барабана 800 хв.-1 збільшувалися зазори на вході та виході. Саме із 
збільшенням зазорів між барабаном та декою спочатку на вході і виході 
відповідно до 30 та 25 мм, а потім на вході і виході відповідно до 36 та 
31 мм схожість насіння підвищилася до 76,5 та 80,0% відповідно, що 
відповідає агротехнічним вимогам до насіння конопель першої 



репродукції [10]. Дані схожості показують, що збирання запланованої 
площі можна здійснювати при зазорах на вході 30-36 мм та на виході 25-
31 мм.  

З використанням зернозбирального комбайна Домінатор-2008 
МЕГА були зібрані посіви насіннєвих конопель з площі 79,1 га. При цьому 
намолочено 84,5 т насіння за бункерною масою. Враховуючи чистоту 
насіння в бункері 94,3 %, його чиста фракція становить 79,96 т, або 
10,1 ц/га. Різницю між урожайністю насіння на період збирання (15,7 ц/га) 
та чистою фракцією насіння в бункері після збирання (10,1 ц/га) 
складають загальні його втрати за комбайном (5,6 ц/га), які мають досить 
суттєві значення.  

Втрати насіння за комбайном розподілялися на такі складові: від 
випадання зрізаної насіннєвої частини стебла за жниваркою, з не 
зрізаними різальним апаратом стеблами, зі стеблами нижче лінії 
зрізування, від недомолочування суцвіть та від розсипання у вільному 
вигляді. Найвагомішу частку втрат насіння складали втрати від 
випадання зрізаної насіннєвої частини стебла за жниваркою. Однією з 
причин цього є значне коливання на визначеній площі висоти рослин, 
тобто нерівномірність стеблостою, коли особливо на високих стеблах 
мотовило не забезпечує належної подачі зрізаної маси до жниварки 
комбайна.  

У 2006 році на збиранні насіннєвих конопель випробувалися 
зернозбиральні комбайни КЗС-11 “Дніпро-350” та LEXION-460 (перший з 
них практично аналог зернозбирального комбайна Домінатор-208 МЕГА, 
тільки українського виробництва). Технологічний процес в цілому обома 
комбайнами виконувався задовільно (рис.2,3). Деякі недоліки, які були 
присутні в зернозбиральному комбайні Домінатор-208 МЕГА, збереглися 
і в комбайні Дніпро-350, а деякі з них вдалося усунути.    

 

 
 

Рис. 2 - Зернозбиральний комбайн КЗС-11 “Дніпро-350” на збиранні 
насіннєвих конопель  

 



 
 

Рис. 3 - Зернозбиральний комбайн LEXION-460 на збиранні насіннєвих 
конопель  

 

Виходячи з досліджень 2005 року та з технічної характеристики 
комбайна КЗС-11 “Дніпро-350” для збирання ним насіннєвих конопель 
важелі настройок зазорів був встановлений в положення 10, що 
відповідає зазорам в попередньому підбарабанні 36 мм та  в  головному  
підбарабанні  на  вході  30 мм,  на виході – 25 мм. Оберти молотильного 
барабана та вентилятора очищення також були встановлені враховуючи 
дослідження 2005 року, тобто 800 та 700 хв.-1 відповідно. Враховуючи 
недолік збирання попереднього року, пов’язаний з втратами насіння за 
жниваркою із суцвіттями, на задній стінці жниварки зернозбирального 
комбайна  КЗС-11 “Дніпро-350” була встановлена стінка з двох рейок, яка 
виконувала функції відбійного щита. З виконанням даних робіт були 
майже повністю ліквідовані втрати насіння з суцвіттями, які випадають зі 
жниварки, однак були замічені втрати насіння від удару суцвіття об 
захисні рейки, особливо в тих місцях, де загальна довжина рослин 
перевищувала 200 см. 

Аналіз бункерної маси показав, що вона мала вологість 25-26 %, 
складовими її були насіння (90-91 %) з вологістю 23-24 %, костриця (0,4-
0,8 %) з вологістю 40-41 % та інші домішки (8,3-9,2 %) з вологістю 45-
47 %. Ненасіннєва частина бункерної маси (костриця, дрібне листя, 
оцвітини та інше) становить біля 10%, яка за вологістю значно 
перевищує насіння, але має значно нижчі, ніж у насіння конопель 
показник об’ємної маси (180-350 кг/м3 проти 500-550 кг/м3 ), тобто її 
складові легші за насіння та їх можна при певних режимах роботи 
очищувачів вороху видалити з бункерної маси. 

Аналіз втрат насіння за комбайном КЗС-11 “Дніпро 350” показав, що 
сумарна їх величина становить 23,9 % (3,62 ц/га, тобто при біологічній 
врожайності насіння конопель 15,17 ц/га фактично вона становила 
значення 11,55 ц/га). Складовими втрат є наступні: втрати за 
молотаркою та жниваркою комбайна становлять 3,3 %, з яких за 



молотаркою – 0,8 %, решта втрат 20,6 % складають втрати від 
самоосипання, втрати на незрізаних рослинах, висота яких менша за 
висоту зрізування, втрати від осипання внаслідок дії на стебло мотовила 
та втрати від удару зрізаного суцвіття об встановлені рейки на жниварці.  

Середня пошкодженість насіння конопель, зібраного 
зернозбиральним комбайном КЗС-11 “Дніпро-350”, становила 5,4-6,4 %. 

З використанням зернозбирального комбайна КЗС-11 “Дніпро-350”, 
а в кінці збирального періоду також і комбайна LEXION-460, з площі 
258 га було зібрано біля 150 т насіння конопель за бункерною масою.   

Зернозбиральний комбайн LEXION-460 використовувався на 
збиранні насіннєвих конопель і у 2007 році. 

Збирання розпочали 3 вересня при стиглості насіння у стеблостої 
94 %, коли його вологість становила 26,3 %, а стебел – 56,4 %. Режими 
роботи комбайна задавали виходячи з досліджень попередніх років: 
важіль регулювання підбарабання встановлений в положення 9, яке 
відповідало зазорам в попередньому підбарабанні на вході 32 мм, в 
головному підбарабанні на вході 27 мм та на виході 22 мм, оберти 
молотильного барабана – 800 хв.-1 , оберти вентилятора очищення – 
700 хв.-1 . За даних режимів роботи чистота бункерної маси становила 
87 %, а пошкодженість насіння – 8,9 %. В подальшому частота 
обертання молотильного барабана була знижена до 700 хв.-1, а 
вентилятора очищення підвищена до 750 хв.-1, важіль регулювання 
підбарабання був встановлений в положення 10, яке відповідало 
зазорам в попередньому підбарабанні на вході 36 мм, в головному 
підбарабанні на вході 30 мм та на виході 25 мм. При даних змінах 
режиму роботи зернозбирального комбайна чистота бункерної маси 
підвищилась до 94 %, а пошкодженість насіння знизилась до 6,0 %. 
Основними джерелами втрат насіння, як і в попередні роки, були 
виявлені наступні: із зрізаними суцвіттями, які випадають перед 
жниваркою або перекидаються мотовилом через захисні рейки, 
встановлені на задню стінку жниварки комбайна, від самоосипання та від 
осипання під час взаємодії мотовила з рослиною, а також від удару 
зрізаного суцвіття об захисні рейки на жниварці. 

З використанням зернозбирального комбайна LEXION-460 у 2007 
році з площі 195 га було зібрано біля 130 т насіння конопель за 
бункерною масою (6,7 ц/га).   

У 2008 році на збиранні насіннєвих конопель досліджувався 
зернозбиральний комбайн італійського виробництва “LAVERDA 269LCS” 
та комбайн фірми “Claas” LEXION-550. Перший з них за два дні роботи 
зібрав всього лише 5 га конопель. Технологічний процес збирання не 
виконувався з причини постійних намотувань волокнистої маси на 
привідний вал транспортера похилої камери. Починаючи з 4 вересня 
збирання виробничих посівів конопель в Інституті  луб’яних  культур  
проводилося  зернозбиральним  комбайном LEXION-550. Технологічні 
характеристики даного комбайну майже повністю співпадають з 



характеристиками комбайну LEXION-460, робота якого досліджувалася в 
2006-2007 роках. 

Вибір режимів роботи комбайну LEXION-550 на збиранні насіннєвих 
конопель проводився з урахуванням досвіду попередніх років. Спочатку 
режими роботи комбайна були встановлені наступні: важіль регулювання 
підбарабання – положення 9, частота обертання молотильного 
барабана – 800 хв.-1, частота обертання вентилятора очищення – 700 
хв.-1 . 

Як і в попередні роки технологічний процес збирання виконувався 
задовільно, проте вже візуально спостерігалась пошкодженість насіння  
(9,1 %) відносно не висока його чистота (88 %, табл.2). 

 

Таблиця 2 – Якісні показники насіння при різних режимах роботи МСА 
зернозбирального комбайна LEXION-550 

 

Поло-
ження 
важеля 

Зазор у 
поперед-
ньому 

зерновому 
підбара-
банні на 
вході, мм 

Зазор у головному 
підбарабанні, мм 

Частота 
обертання 
моло-

тильного 
барабана, 

хв.-1 

Частота 
обертання 
вентиля-
тора 

очищен-
ня, хв.-1 

Якісні показники 
насіння, % 

на вході на виході чисто-
та 

пошкод-
женість 

9 32 27 22 800 700 88 9,1 
10 36 30 25 700 750 95 7,5 

 

Для усунення даних недоліків було зменшено частоту обертання 
молотильного барабана до 700 хв.-1 , збільшено частоту обертання 
вентилятора очищення до 750 хв.-1  та важіль регулювання підбарабання 
встановлено в положення 10, що відповідає дещо збільшеним зазорам в 
головному підбарабанні. При цьому чистота насіння підвищилась до 
95 %, а його пошкодженість зменшилась до 7,5 %. З площі 216 га у 2008 
році з використанням зернозбирального комбайна LEXION-550 було 
зібрано близько 240 т насіння конопель за бункерною масою 
(врожайність 11,1 ц/га) та вологістю 23-29 %. Насіння, доведене до 
посівних кондицій шляхом здійснення наступних технологічних процесів 
первинного очищення, сушіння та сортування мало показник схожості, 
який перевищував 80%, що відповідає вимогам ДСТУ на насіння 
конопель першої репродукції. 

У 2009 році випробувалися на збиранні насіннєвих конопель 
зернозбиральні комбайни “ПАЛЕССЕ” GS12 виробництва “Гомсільмаш” 
Білорусь (рис.4) та CASE AFX 8010 (рис.5).  



 

 
Рис. 4 - Зернозбиральний комбайн “ПАЛЕССЕ” GS12 на збиранні 

насіннєвих конопель  
 
 

 
 

Рис. 5 – Збирання виробничих посівів насіннєвих конопель 
зернозбиральним комбайном CASE AFX 8010 

 

Дослідженнями на збиранні насіннєвих конопель зернозбиральним 
комбайном “ПАЛЕССЕ” GS12, яке проводилося 24 вересня, 
встановлено, що робочий процес по зрізуванню насіннєвої частини 



стебел та її обмолочуванню даний комбайн виконував задовільно 
(частота обертання молотильного барабана 680 хв.-1 , вентилятора 
очищення – 600 хв.-1 ). Однак, у зв’язку з утворенням намотувань волокна 
на привідний вал транспортера похилої камери, робота комбайна стає 
практично неможливою. Загальна площа насіннєвих конопель, зібрана 
даним комбайном, склала всього 4 га. 

Збирання конопель зернозбиральним комбайном CASE AFX 8010 у 
2009 році було розпочато 15 вересня при стиглості насіння у стеблостої 
80 %. Роторна система обмолоту даного комбайна є основою 
ефективного і якісного виконання даного технологічного процесу. 
Конструкція ротора включає короткі бичі, встановлені в шаховому 
порядку, які забезпечують надійність його роботи як на сухих, так і на 
вологих хлібах. Єдиний подовжній ротор, кількість обертів якого 
встановлюється з кабіни, забезпечує м’яке обмолочування та сепарацію 
урожаю. Завдяки спеціальному обертанню рослинної маси навколо 
ротора, збільшується час її знаходження в зоні обмолочування. Це дає 
змогу мінімізувати можливість пошкодження зерна. Очистка включає 
діаметральний вентилятор, який забезпечує оптимальний режим роботи 
решіт і, як наслідок, мінімальні втрати при задовільній чистоті насіння.  

Проаналізувавши технічну характеристику комбайна CASE AFX 
8010 для збирання ним насіннєвих конопель була встановлена частота 
обертання ротора 620-640 хв.-1 при інтервалі її зміни за технічною 
характеристикою 280-1050 хв.-1  та частота обертання вентилятора 
очищення 700-750 хв.-1  при її значеннях за технічною характеристикою 
300-1200 хв-1. Зазори в роторі становили 6-9 мм. Пошкодженість насіння 
була нижчою від даного показника при використанні для збирання 
насіннєвих конопель вищезгаданих комбайнів і становила 5,0-5,5 %, а 
чистота бункерної маси при її вологості 22-24 % знаходилась в межах 86-
89 %. При нижчих значеннях вологості насіннєвої маси, що відповідає 
більш високій стиглості насіння, та сприятливих погодних умов при 
збиранні, чистота бункерної маси може перевищувати показник 90 %. 
Втрат насіння від недомолочування суцвіть виявлено не було, що є 
свідченням ефективного його вимолочування при незначній 
пошкодженості. Спостерігалися незначні втрати насіння із суцвіттями за 
жниваркою, які, в середньому, становили 2,5 %.   

З використанням зернозбирального комбайна CASE AFX 8010 у 
2009 році була зібрана площа насіннєвих конопель 150 га, намолочено 
120 т бункерної маси насіння при врожайності 8 ц/га. В 2010 році даним 
комбайном були зібрані насіннєві коноплі на площі 37 га, намолочено 
37 т насіння, при врожайності бункерної маси 10 ц/га, а в 2011 році дані 
показники становили відповідно 85 га, 64,6 т та 7,6 ц/га. Вологість 
бункерної маси в ці роки становила 20-29 %.  

Насіння, доведене до посівних кондицій шляхом здійснення 
наступних технологічних процесів первинного очищення, сушіння та 



сортування мало показник схожості 82-84 %, що відповідає вимогам 
ДСТУ на насіння конопель першої репродукції. 

Висновки 
1. Аналізуючи роботу зернозбиральних комбайнів на збиранні 

насіннєвих конопель за період з 2005 по 2011 роки можна відмітити, що 
більшість з них виконують даний технологічний процес. В свою чергу це 
дозволяє повністю виключити ручну працю, підвищити продуктивність та 
скоротити терміни збирання, внаслідок чого і зменшити втрати насіння. 
Серед таких комбайнів Домінатор-208 МЕГА, КЗС-11 “Дніпро-350”, 
LEXION-460, LEXION-550 та CASE AFX 8010. 

2. До зернозбиральних комбайнів, які незадовільно виконують 
технологічний процес збирання насіннєвих конопель відносяться  
“LAVERDA 269LCS”, “ПАЛЕССЕ” GS12 та інші, в яких утворюються 
намоти волокна на привідний вал транспортера похилої камери. 

3. Найкращі результати на збиранні насіннєвих конопель 
відзначаються при таких режимах роботи зернозбиральних комбайнів 
барабанного типу: частота обертання молотильного барабана – 700-
800 хв.-1, частота обертання вентилятора очищення – 700-750 хв.-1, 
зазори між приймальним барабаном та підбарабанням попереднім на 
вході 36 мм, між молотильним барабаном і підбарабанням на вході 
30 мм, на виході –25 мм. Для комбайнів роторного типу частота 
обертання ротора повинна становити 540-640 хв.-1, частота обертання 
вентилятора очищення 690-750 хв.-1 , зазори в роторі - 9 мм. 
Пошкодженість насіння при оптимальних режимах роботи 
зернозбиральних комбайнів становить 5-7,5 %, найнижчий її показник 
при використанні зернозбирального комбайна  CASE AFX 8010. 

4. Основними джерелами втрат насіння при використанні на 
збиранні насіннєвих конопель зернозбиральних комбайнів є втрати із 
зрізаними суцвіттями, які випадають перед жниваркою або 
перекидаються мотовилом через захисні рейки, встановлені на задню 
стінку жниварки комбайна, від самоосипання та від осипання під час 
взаємодії мотовила з рослиною, а також від удару зрізаного суцвіття об 
захисні рейки на жниварці, тому для їх зменшення залишаються не 
вивченими ще багато питань, в тому числі й питання оптимізації терміну 
початку збирання. 

5. При збиранні насіннєвих конопель в першій-другій декадах 
вересня бункерна маса, яка складається з насіння (близько 90 %), 
костриці, дрібного листя та інших домішок, має високу вологість – 20-
30 %. Вологість не насіннєвої частини бункерної маси майже в двічі 
перевищує вологість насіння але має значно нижчий показник об’ємної 
маси (180-350 кг/м3 проти 500-550 кг/м3), тобто її складові легші за 
насіння та їх можна, за певних режимів роботи очищувачів вороху, 
видалити з бункерної маси. Для доведення насіння конопель до 
кондиційної вологості необхідне подальше його сушіння. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ НА УБОРКЕ 
СЕМЕННОЙ КОНОПЛИ 

 
Лукьяненко П.В., Кабанец В.М., Гилязетдинов Р.Н.,  

Коропченко С.П., Маринченко И.А. 
 

Проанализированы традиционные технологии уборки семенной конопли, 
определены их недостатки и указаны направления их ликвидации. Исследована работа 
зерноуборочных комбайнов на уборке семенной конопли, определены режимы, при 
которых удовлетворительно осуществляется технологический процесс уборки. 

 
 

EXPERIENCE OF USE OF GRAIN COMBINE AT HEMP HARVESTING FOR 
SEEDS 

 
Lukyanenko P.V., Kabanets V.M., Hiliazetdinov R.N.,  

Koropchenko S.P., Marynchenko I.O. 
 
Traditional technologies of hemp seeds harvesting are analyzed. Their failings are 

certained  and directions of their liquidation are indicated. The work of grain combines at hemp 
harvesting  for seeds is investigated. Tthe modes which satisfactorily carried out the harvesting 
technological process are certained.  
 


