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ПОГОДНІ УМОВИ, СТАН ПОСІВІВ ОЗИМИХ ЗЕРНОВИХ 
КУЛЬТУР ТА ЗАХОДИ ПО ДОГЛЯДУ ЗА НИМИ В УМОВАХ  

2012 р. 
 

З прийняттям Державної цільової програми розвитку 
українського села до 2015 р. визначились параметри виробництва 
основних видів сільськогосподарської продукції. Зокрема, 
передбачається доведення виробництва всього зерна по країні в 
обсязі 80 млн. тонн. Провідними центрами НААН встановлені 
науково обґрунтовані площі посіву та розміщення озимих зернових 
культур в Україні, при цьому 60% загальної частки посівів, а це 
близько 5 млн. га, повинно розміщуватися в степовому регіоні. З 
них пшениця озима повинна займати не менше 50–55% площі 
зернового клину.  

Степова зона України – центр виробництва товарного зерна 
озимої пшениці в нашій країні. Характерною кліматичною 
особливістю даного регіону є його посушливість, яка 
обумовлюється недостатньою кількістю опадів, нерівномірним їх 
розподілом протягом вегетації, що достатньо часто ускладнюється 
підвищеним температурним режимом. Найбільш посушливою є 
друга половина літа і осінній період, що створює несприятливі 
умови для одержання сходів, укорінення та розвитку озимих 
культур, особливо після непарових попередників.  

Посухи в Україні в зв’язку з особливостями клімату – явище не 
випадкове. Більша частина посівних площ під пшеницею озимою 
знаходяться в районах недостатнього, нерівномірного та нестійкого 
зволоження. В останні роки на час настання сівби озимих зернових 
культур в Степу України, як правило, спостерігаються посушливі 
погодні умови. Характерною їх рисою є тривалий бездощовий 
період та підвищений температурний режим. 

В 2011 р., не дивлячись на несприятливі погодні умови 
передпосівного і осіннього періодів, озимими зерновими 
культурами на зерно та зелений корм в Україні засіяно близько 
9434 тис. га, зокрема в Дніпропетровській області на зерно – 616,9 
тис. га, з них 510,9 тис. га – озимі пшениця та тритикале, 103,6 тис. 
га – ячмінь озимий, 2,4 тис. га – жито озиме.  

Протягом серпня, вересня та жовтня переважала дуже тепла і 
суха погода. Середньомісячні температури повітря перевищили 
середні багаторічні показники відповідно на 0,9; 1,3 та 1,8°С. Разом 
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з тим, кількість опадів була значно меншою і склала в цілому за 
серпень-жовтень, тобто за три місяці, лише 57,4 мм опадів, що 
більш ніж на 40% менше в порівнянні з середньою багаторічною 
нормою. В результаті цього осіння ґрунтова посуха в 2011 р. 
досягла критеріїв стихійного агрометеорологічного явища, яка по 
тривалості та інтенсивності виявилася більш жорсткою та згубною, 
ніж, наприклад, осінні посухи 2005 та 2010 рр. На час завершення 
осінньої вегетації сходи озимих пшениці та тритикале було 
отримано лише на 18,0% площ, озимого ячменю та озимого жита – 
на 5,9 та 36,4% відповідно.  

6 листопада озимі зернові культури припинили осінню 
вегетацію, що виявилося на два тижні раніше середніх багаторічних 
строків. Отже, озимина, за виключенням ранніх посівів (5–10 
вересня), крім дефіциту вологи, також недоотримала значну 
кількість теплового ресурсу, особливо це стосується рослин пізніх 
строків сівби. 

На час завершення осінньої вегетації запаси продуктивної 
вологи під озимою пшеницею, яка вирощується, наприклад, по 
чорному пару, становили в орному шарі ґрунту 14 мм, в метровому 
– 126 мм, що було, відповідно, на 15 та 22 мм менше середніх 
багаторічних значень. Ще меншою вологозабезпеченість ґрунту 
була після непарових попередників.  

Сума накопичених рослинами ефективних (вище +5°С) 
температур повітря на час завершення осінньої вегетації становила: 
строк сівби 5 вересня – 396°С (середня багаторічна норма 383°С); 
10 вересня – 340°С (332°С); 15 вересня – 273°С (281°С); 20 вересня 
– 220°С (229°С); 25 вересня – 162°С (185°С); 30 вересня – 127°С 
(144°С); 5 жовтня – 97°С (119°С); 10 жовтня – 35°С (98°С).  

Проведене обстеження посівів на початку зимівлі показало, що 
пшениця озима, яку висівали по чорному пару до 15 вересня, 
знаходилася в фазі кущіння. Середня висота рослин становила 18–
25 см, кількість пагонів – від 2 до 4, рослини налічували 3–8 
вторинних корінці. Озимина, яку висівали  20 вересня, знаходилася 
на початку фази кущіння, 25 та 30 вересня – на початку появи 3-го 
листка. Висота таких рослин знаходилася в межах 14–16 см. 
Пшениця озима, сівба якої проводилася 5 жовтня, налічувала 2 
листки. В посівах від 10 жовтня відмічалася поява повних сходів. 
На полях, де сівба пшениці озимої проводилася в другій половині 

 109 

Пропозиція для посівів 

СОРГОВИХ КУЛЬТУР 
 
ЕРІТРЕЯ – перспективний, жаро- та посухостійкий, 

ранньостиглий сорт зернового сорго. Зерно біле, ендосперм 
напівроговидний. Урожайність зерна на півдні України, на незрошуваних 
землях 3,1-3,6 т/га.   

 
ГРАНД – перспективний, жаро- та посухостійкий, середньоранній 

сорт зернового сорго. Зерно оранжево-червоного забарвлення, ендосперм 
напівроговидний. Урожайність зерна на півдні України, на незрошуваних 
землях 3,5-4,6 т/га.   

 
ДНІПРОВСЬКИЙ 39 – жаро- та посухостійкий, ранньостиглий 

сорт зернового сорго. Зерно світло-коричневого кольору. У Реєстрі з 2000 
року. Потенціал урожайності зерна у Дніпропетровській обл. досягає 6,5-
7,0 т/га. 

  
СИЛОСНЕ 42 – середньостиглий сорт цукрового сорго. Вміст 

цукрів в сокові стебел 15-19%. Занесений у Реєстр в 2003 році. 
Урожайність усієї біомаси складає 38,0-45,0 т/га, на зрошенні до 76,0 т/га. 

 
СИВАСЬКИЙ 85 – середньостиглий гібрид цукрового сорго. В 

Реєстрі з 1991 року. Стебло соковите з вмістом цукру в соці 14-16%. 
Використовується на зелений корм та силос. Урожайність зеленої маси 40-
45 т/га, на зрошенні до 95 т/га. 

 
ПРИСИВАСЬКИЙ 4 – середньостиглий сорго-суданковий 

гібрид. В Реєстрі з 2006 року. Стебла соковиті, зелена маса містить 30,8% 
листя. Формує урожай за два укоси 31,6-44,5 т/га.  

 
ДНІПРОВСЬКА 54 – середньостиглий посухостійкий сорт 

суданської трави. Занесений в реєстр з 2004 року. Використовується на 
зелений корм і сіно. Урожайність сухої речовини за два укоси становить – 
17,9 – 18,0 т/га. 

 
ГОЛУБІВСЬКА 25 – ранньостиглий сорт суданської трави. В 

Реєстрі з 2002 року. Високоцінний для вирощування на сіно. Урожайність 
зеленої маси 50-60 т/га. 
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Пропозиція для посівів 

ЯРОГО ЯЧМЕНЮ 
ІЛОТ  

 

� Має високу позитивну реакцію на покращання агрофону 
Занесений до Державного реєстру сортів рослин України з 2009 р. Для 

степової зони України 
Різновид нутанс. Форма куща – напіврозлога. Стебло середньої висоти 

(81-90 см), міцне, товщиною 0,3 см. Листки світло-зелені, слабоопушені, 
лінійні. Колос 2-рядний, остистий, середньої довжини (8-10 см), середній 
за щільністю (на 4 см колосового стрижня припадає 10-12 члеників зерна), 
жовтий. Форма колоса пірамідальна. Остюки довгі (11 см), зазублені,  
жовтого кольору. Зернівка видовжено-еліптичне, жовтого кольору. Соло-
мина слабковиповнена. Маса 1000 зерен 43-46 г.  Вирівняність зерна 85%. 

Сорт середньоранній. Вегетаційний період 90-94 днів. Посухостійкий, 
особливо в період наливу зерна. Стійкий до вилягання та осипання. 
Гельмінтоспоріозом і борошнистою росою уражається слабо. За 9 
бальною шкалою має 9 балів по стійкості до твердої та летючої сажки. 
Круп’яні властивості добрі.  

У р о ж а й н і с т ь  5,5 т/га (в державному сортовипробуванні) 
 

СОВІРА 
 
� НОВИНКА 2010 РОКУ 
� Добрі круп’яні властивості 
� Посухостікий, особливо в період наливу зерна 

В Державному реєстрі сортів рослин України з 2010 р. Зони 
вирощування – Степ, Лісостеп. Напрям використання універсальний 

Рослина висотою 95-100 см. Кущ напіврозлогий. Колос дворядний, 
остистий, середньої довжини (8-10 см), середній за щільністю (на 4 см 
колосового стрижня 10-12 члеників зерна). Форма колоса – пірамідальна. 
Ості довгі зазублені, жовтого кольору. Зерно видовжено-еліптичне, жовте, 
рівне. Маса 1000 зернин 45–48 г. Вирівняність зерна 82%. 

Сорт середньоранній. Вегетаційний період 92-95 днів. Стійкість до 
посухи 8 балів, до полягання 7-8 балів, до осипання 7-8 балів, до 
проростання зерна в колосі 7-8 балів, до хвороб 7-8 балів. 

У р о ж а й н і с т ь  3,63-3,90 т/га (за роки сортовипробування) 
 

Пропонуємо до реалізації під урожай 2012 року  
елітне насіння ярого ячменю ІЛОТ, КОМАНДОР, АДАПТ 
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жовтня, сходи були відсутні як після чорного пару, так і після 
непарових попередників.  

Стан рослин пшениці озимої, розміщеної після непарових 
попередників, відмічався як дуже складний. Перед зимівлею лише 
по попереднику горох рослини пшениці озимої ранніх строків сівби 
(5–10 вересня) знаходилися в фазі кущіння. Кількість пагонів 
становила в середньому 1–2 шт./рослину. Пшениця озима, яку 
висівали по соняшнику 5–15 вересня, мала  в середньому 3 листки, 
проте, якщо кількість схожих рослин за більш раннього строку 
сівби (5 вересня) становила близько 80%, то за сівби 15 вересня не 
перевищувала 20–25%. У озимини, яку висівали після стерньових 
попередників та соняшнику 20–25 вересня, було отримано одиничні 
сходи (до 5–7%). За сівби після цих попередників в більш пізні 
строки (з 30 вересня по 15 жовтня і пізніше) поява сходів не 
відмічалася. Проте, утримання денних  позитивних температур 
повітря в другій декаді листопада дало змогу на частині посівних 
площ відмітити появу сходів («шильця»), висота яких становила від 
20 до 30 мм. На полях, де сходи були відсутні, насіння в ґрунті 
знаходилося в різному стані –  в більшості випадків воно проросло і 
мало довжину проростка в середньому  від 3,0 до 20,0 мм.  

Визначення вмісту накопичених вуглеводів у вузлах кущення 
рослин (посіви озимої пшениці ранніх та оптимальних строків сівби 
по чорному пару, ранніх строків сівби (до 10 вересня) по непарових 
попередниках), яке проводилося в останній декаді листопада, 
показало, що їх кількість на початку зимового періоду була 
достатньо високою і становила в середньому від 33 до 37%. 

В грудні та на початку січня 2012 р. середньодобові 
температури повітря, як правило, перевищували середні багаторічні 
значення, а максимальні підвищувалися до 6,1–8,2°С.  

В результаті підвищення температурного режиму та за 
достатньої зволоженості верхніх шарів ґрунту протягом більшої 
частини грудня у рослин озимих зернових культур відмічалися 
слабкі процеси життєдіяльності, що проявилося в першу чергу у 
посиленні процесів дихання, фотосинтезу, відростанні листкових 
пластинок (в середньому 1,2–1,5 мм за добу), розвитку кореневої 
системи. З одного боку, це певною мірою дозволило рослинам 
додатково пройти відповідний, хоча і не дуже тривалий етап у 
своєму розвитку; з іншого – рослини вийшли із стану зимового 
покою, що супроводжувалося витратами пластичних речовин, а 
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отже зниженням рівня їх морозо- та зимостійкості. Тільки 
поступове подальше зниження температурного режиму давало 
змогу озимині пройти відповідні фази загартування і успішно 
протистояти несприятливим погодним умовам зимового періоду. 

Аналіз стану озимих зернових культур, проведений в кінці 
грудня 2011 р., показав, що від часу припинення осінньої вегетації 
в посівах відбулися достатньо суттєві якісні зміни, які стосувалися, 
більшою мірою, росту і розвитку рослин пізніх строків сівби по 
кращих попередниках та озимини взагалі, яка вирощувалася по 
непарових попередниках.  Так, наприклад, якщо на початку 
листопада у пшениці озимої, яка висівалася по чорному пару, за 
сівби 15 жовтня сходи були відсутні, то на час обстеження в таких 
посівах було  відмічено фазу повних сходів.  Якщо по даному 
попереднику рослини пшениці озимої, яка висівалася 25 вересня, на 
час припинення вегетації налічували 3 листки, то на завершення 
першого місяця зими вони  знаходилися в фазі кущення.  

Слід зазначити, що густота стояння рослин по чорному пару є 
задовільною і залежно від строку сівби знаходиться в межах від 432 
до 467 шт./м2. Сприятливі погодні умови також суттєво вплинули 
на ростові процеси озимих зернових культур, які висівалися по 
непарових попередниках. На фоні різновікових рослин в посівах 
збільшилася кількість тих, які утворили повні сходи, для яких 
характерним є наявність першого листка звичайних розмірів.  
Густота таких посівів залежно від попередника збільшилася на 15–
25%, але за виключенням ранніх строків сівби (5–10 вересня), не 
перевищує 50–60% висіяного насіння.   

Сходи, які одержано з ушкодженого під час знаходження в 
ґрунті насіння, є дуже слабкими і характеризуються низькою 
енергією росту та слабким розвитком первинної кореневої системи. 
Саме такі рослини (їх кількість в посівах становить від 10 до 30%) 
можуть загинути при зниженні температурного режиму в першу 
чергу.  

Фітосанітарний стан посівів озимих зернових культур в цілому 
є задовільним, але на окремих сортах, рослини яких розкущилися і 
утворили достатню надземну масу, відмічено прояви борошнистої 
роси та бурої іржі. На полях відмічається поширення мишовидних 
гризунів.   

Звичайно, що відповісти на питання, який рубіж низьких 
температур можуть витримати озимі зернові культури, дуже важко, 
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Пропозиція для посівів      
ВІВСА 

 
БУСОЛ 

 
�  НОВИНКА 2010 р. 

В Державному реєстрі сортів рослин України з 2010 р. Зони 
вирощування – Степ, Лісостеп. Напрям використання – універсальний 

А п р о б а ц і й н і  о з н а к и   Різновид  ауреа. Рослина висотою 85–95 
см. Кущ прямостоячий. Волоть напівстигла, продуктивна, добре озернена. 
Довжина волоті 15–16 см. Колоски двозерні, зрідка тризерні. Остюки 
поодинокі, короткі, прямі, ніжні. Зерно подібне до московського типу, 
видовжене, рівне, плівчастість середня (20–25%). Маса 1000 шт. 35–37 г.  

Г о с п о д а р с ь к о - ц і н н і  о з н а к и  Сорт середньопізній. 
Вегетаційний період 95-100 днів. Стійкість до посухи 8 балів, до 
полягання 7-8 балів, до осипання 7-8 балів, до проростання зерна в колосі 
7-8 балів, до хвороб 7-8 балів  

У р о ж а й н і с т ь   3,55–3,90 т/га (за роки сортовипробування). 
Натура зерна 370-400 г 

 
СПУРТ  

 
� Позитивно реагує на високий агрофон 

Занесений до Державного реєстру сортів рослин України з 2009 р. 
Рекомендовано для вирощування в степовій зоні України 

А п р о б а ц і й н і  о з н а к и  Різновид – ауреа. Стебло циліндричне, 
пустотіле, середньої товщини, висота 95–100 см. Вузли стебла неопушені 
світло-зеленого забарвлення. Листки середньої довжини і ширини, темно-
зеленого забарвлення, зазубрені на кінцівках. Перехід листової піхви до 
листової пластинки має язичок. Кущ прямостоячий. Волоть довга (15-17 
см), напівстисла. Колоски в більшості випадків дво- або тризерні. Остюки 
практично відсутні. Волоть високопродуктивна, кількість колосків і зерен 
висока, плівчатість 20-25%. Зерно проміжного типу, крупне, жовте. Маса 
1000 зерен 31-36 г, натура зерна 350-370 г. 

Г о с п о д а р с ь к о - ц і н н і  о з н а к и  Сорт середньостиглий. 
Вегетаційний період 88-95 днів. Стійкий до вилягання і хвороб, слабо 
пошкоджується сажковими хворобами, борошнистою росою та  
корончатою іржею не пошкоджується. Технологія звичайна для зони  
вирощування.  

У р о ж а й н і с т ь  4,6-4,9 т/га  
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Пропозиція для посівів 

 

ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ 
 

 
 

ЗІРА 
 

� Відноситься до сильних сортів пшениці 
 

О р и г і н а т о р и  Інститут сільського господарства степової зони 
НААН України, Синельниківська селекційно-дослідна станція ІСГСЗ 
НААН України 

Занесений до Державного реєстру сортів рослин України з 2005 р.  
Рекомендований для вирощування в степовій та лісостеповій зонах 

України 
А п р о б а ц і й н і  о з н а к и  Різновид лютесценс. Колос білий, 

циліндричний. Колоскова луска овальна, розміром 7-9 мм, слабо опушена. 
Зерно червоного кольору. Маса 1000 зерен 36-38 г. Колос з проміжною 
щільністю колосків, середньої довжини з низьким його похилом. 
Соломина середньої товщини. 

Г о с п о д а р с ь к о - ц і н н і  о з н а к и  Сорт середньоранній. 
Вегетаційний період триває 305-310 днів Середньорослий 78-80 см, 
напівінтенсивного напряму. Стійкість до вилягання середня. Висока 
зимостійкість. Потужний стартовий ріст. Стійка до хвороб та посухи. 
Фузаріозом колосу та кореневими гнилями уражується мало, 
борошнистою росою та септоріозом – на рівні стандартів. Стійкий до 
летючої та твердої сажки. 

У р о ж а й н і с т ь  з е р н а   6,6-7,0 т/га (за роки сортовипробування) 
Я к і с т ь  з е р н а     Натура зерна – 763 г/л. Вміст 

сирого протеїну 12,9-13,0%, клейковини – 26-29%, об’єм хліба 533-610 
см3. Борошномельно-хлібопекарські якості добрі. 
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оскільки це буде залежати від багатьох умов: фази розвитку рослин, 
їх загартування, сорту, рівня зволоження ґрунту, висоти снігового 
покриву тощо. А тому обсяги пересіву озимини в регіоні можуть 
бути в достатньо широкому діапазоні – від 30 до 80% площ.  

Догляд за посівами. Пошкодження і загибель посівів пшениці 
озимої в період зимівлі можуть зумовлюватись різними причинами, 
але найчастіше це низькі температури, льодова кірка, випирання і 
видування рослин, зимова посуха, випрівання та вимокання. 

Для визначення стану озимих посівів існує ряд методів, а саме: 
відрощування рослин в монолітах, у водному і цукровому 
розчинах. Найбільш об’єктивним і надійним способом визначення 
життєздатності рослин пшениці озимої в зимовий період є спосіб 
монолітів, відбір яких згідно існуючих рекомендацій слід 
проводити 25 січня, 23 лютого і 10 березня. Крім того, ще 
додатково їх беруть після різкого та тривалого зниження 
температурного режиму. Відбір проб слід проводити на різних за 
ступенем розвитку рослин  (добре, середньо- та слабкорозкущених) 
посівах окремо. Для цього восени ще до замерзання ґрунту 
відмічають місця відбору монолітів. 

Умови зимівлі та стан посівів навесні обумовлюють заходи 
весняного догляду. Тому з відновленням весняної вегетації необ-
хідно перш за все провести облік і обстеження посівів озимини і 
встановити ступінь пошкодження рослин. Також слід  враховувати 
кількість рослин на одиниці площі та їх розвиток. Якщо рослини не 
розкущилися восени, то навіть повне їх збереження на площі тільки 
в окремі роки може забезпечити урожай близько 2,5–3,0 т/га. Зрід-
ження таких посівів на 20–25% (зменшення густоти стояння до 
300–350 стебел на 1 м2) не гарантує одержання врожаю більше 2,0 
т/га.  

Якщо на 1 м2 налічується менше 150 розкущених або 200–250 
нерозкущених рослин, такі площі доцільно пересіяти. Ремонту 
(підсіву) підлягають посіви з густотою 150–200 розкущених рослин 
або 250–300 нерозкущених, а також площі, де рослини на період 
відновлення вегетації перебувають у фазі сходів – не менше 300 
рослин/м2. 

Нормально розвинені рослини, що мають 3–4 пагони, можуть 
давати 1,5–2,0 продуктивних стебла. Для забезпечення урожаю 2,5–
3,0 т/га таких рослин повинно бути не менше 200 шт./м2. На 
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насінницьких площах можна залишати посіви з меншою кількістю 
рослин. 

При весняному обстеженні стану посівів ячменю озимого, 
особливо в роки з несприятливими умовами зимівлі, слід звернути 
увагу на те, що часто при пошкодженні чи загибелі надземної маси 
рослин вузол кущення залишається живий, а озимий ячмінь має 
властивість швидко відновлювати вегетативну масу, добре 
кущитись, а потім формувати задовільну врожайність. При цьому 
навесні такі площі обов’язково слід підживити азотними 
добривами.  

Продуктивність озимих зернових культур, технологія 
весняного догляду за ними (пересів та підсів, дози, строки і способи 
внесення добрив, застосування засобів захисту рослин) 
визначаються строками відновлення весняної вегетації. Якщо в 
2012 р. вона розпочнеться раніше середніх багаторічних строків 
(середина третьої декади березня) і буде супроводжуватися 
поступовим наростанням позитивних температур повітря, то навіть 
нерозкущені рослини зможуть в подальшому збільшити густоту 
продуктивних стебел за рахунок процесів весняного кущення. 
Якщо відновлення весняної вегетації відбудеться у звичайні 
середньобагаторічні строки та пізніше і супроводжуватиметься 
швидким наростанням температурних показників, то поліпшити 
стан посівів не вдасться, а, отже, слід очікувати обов’язкового 
зниження рівня врожайності. 

Після відновлення весняної вегетації озимої пшениці важливо 
створити для рослин сприятливі умови живлення, в першу чергу – 
підживити азотом ще до початку переходу їх до четвертого етапу 
органогенезу, коли відбувається закладка колоскових бугорків. 
Підживлення сприяє кращому кущенню рослин, інтенсивному 
відростанню їх надземної частини, збільшенню кількості колосків, 
озерненості колосся, особливо за умов оптимального зволоження 
ґрунту і помірних температур. 

В першу чергу варто підживлювати неудобрені восени посіви з 
оптимальною густотою стеблостою, які можуть забезпечити 
найбільшу віддачу. 

В 2012 р. доцільним буде обов’язкове дворазове підживлення 
озимих: перше – по тало-мерзлому ґрунту для відновлення та 
нарощування вегетативної маси рослин, а друге – локальним 
способом на початку виходу рослин в трубку для безпосереднього 
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СОВ 329 СВ – простий модифікований середньостиглий гібрид (ФАО 
320). У Реєстрі сортів з 2007 р. Зерно зубоподібне, жовте. Потенційна 
урожайність зерна 13,0-13,5 т/га. 
 

ЗАПОРІЗЬКИЙ 333 МВ – простий модифікований середньостиглий 
гібрид (ФАО 330). У Реєстрі сортів з 2010 р. Зерно зубоподібне, жовте з 
червоними бочками. Потенційна урожайність зерна  –10,0-11,0 т/га. 
 

ОРІЛЬСЬКИЙ 357 СВ – простий модифікований середньостиглий гібрид 
(ФАО 350). У Реєстрі сортів з 2008 р. Зерно зубоподібне, жовте. 
Потенційна урожайність зерна  –12,0-13,0 т/га. 
 

МОНІКА 350 МВ – простий модифікований середньостиглий гібрид 
(ФАО 350). У Реєстрі сортів з 2006 р. Зерно зубоподібне, жовте. 
Потенційна урожайність зерна 13,0-13,5 т/га. 
 

ГЕЛЬВІН 387 МВ – трилінійний середньостиглий гібрид (ФАО 380). У 
Реєстрі сортів з 2008 р. Зерно зубоподібне, жовте. Потенційна урожайність 
зерна 13,0-13,5 т/га. 
 

КОДАЦЬКИЙ 442 СВ – простий модифікований середньопізній гібрид 
(ФАО 430). У Реєстрі сортів з 2005 р. Зерно зубоподібне, жовте. 
Потенційна урожайність зерна 13,5-14,0 т/га. 
 
ЦУКРОВА (ОВОЧЕВА) КУКУРУДЗА – сорти Делікатесна; гібриди 
Арктур, Конкурент.  
 

РОЗЛУСНА КУКУРУДЗА – гібриди Вулкан, Гостинець  

 
 
 

З виробниками насіння першого покоління  
укладаються ліцензійні договори 

 
 
 

м. Дніпропетровськ, 49600, вул. Дзержинського, 14 
факс (0562) 36 26 18, тел.  (056) 745 44 49, (0562) 47 14 
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ЯРОВЕЦЬ 243 МВ – простий модифікований середньоранній гібрид 
(ФАО 240). У Реєстрі сортів з 2010 р. Зерно зубоподібне, жовте. 
Потенційна урожайність 11,0-12,0 т/га. 
 

БОРОЗЕНСЬКИЙ 277 МВ – трилінійний середньоранній гібрид (ФАО 
250). У Реєстрі сортів з 2008 р. Зерно практично кременисте, жовто-
оранжеве. Потенційна урожайність – 10,5-11,5 т/га. 
 

КРИНИЧАНСЬКИЙ 257 СВ – трилінійний середньоранній гібрид (ФАО 
250). У Реєстрі сортів з 2008 р. Зерно кременисто-зубоподібне, жовте. 
Потенційна урожайність – 11,0-12,5 т/га. 
 

КАДР 267 МВ – трилінійний середньоранній гібрид (ФАО 260). У Реєстрі 
сортів з 2001 р. Зерно зубоподібне, жовте. Потенційна урожайність зерна 
12,5-13,0 т/га. Лідер по займаним площам в Україні. 
 

ЛЮБАВА 279 МВ – простий модифікований середньоранній гібрид 
(ФАО 270). У Реєстрі сортів з 2007 р. Зерно кременисто-зубоподібне, 
жовте. Потенційна урожайність 12,0-12,5 т/га. 
 

ПОДІЛЬСЬКИЙ 274 СВ – простий модифікований середньоранній 
гібрид (ФАО 270). У Реєстрі сортів з 2007 р. Зерно зубоподібне, жовте. 
Потенційна урожайність 12,5-13,0 т/га. 
 

П’ЯТИХАТСЬКИЙ 270 СВ – трилінійний середньоранній (гібрид ФАО 
270). У Реєстрі сортів з 2006 р. Зерно практично кременисте, оранжеве. 
Потенційна урожайність 11,5-12,5 т/га. 
 

БІЛОЗІРСЬКИЙ 295 СВ – трилінійний  середньоранній гібрид (ФАО 
280). У Реєстрі сортів з 2005 р. Зерно зубоподібне, жовте. Потенційна 
урожайність зерна 12,0-12,5 т/га. 
 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ – простий середньоранній гібрид (ФАО 250). У 
Реєстрі сортів з 2007 р. Зерно зубоподібне, жовте. Потенційна урожайність 
12,5-13,0 т/га. 
 

ДНІПРОВСЬКИЙ 257 СВ – простий модифікований середньоранній 
гібрид (ФАО 290). У Реєстрі сортів з 2007 р. Зерно зубоподібне, жовто-
оранжеве. Потенційна урожайність зерна 11,5-12,0 т/га. 
 

СОЛОНЯНСЬКИЙ 298 СВ – простий модифікований середньоранній 
гібрид (ФАО 290). У Реєстрі сортів з 2006 р. Зерно зубоподібне, жовте. 
Потенційна урожайність зерна 13,0-13,5 т/га. 
 

ЗБРУЧ – середньостиглий простий (ФАО 310). У Реєстрі сортів з 2008 р. 
Зерно зубоподібне, жовте. Потенційна урожайність зерна 11,0-13,0 т/га.  
 

РОЗІВСЬКИЙ 311 СВ – трилінійний середньостиглий (ФАО 310). У 
Реєстрі сортів з 2008 р. Зерно кременисто-зубоподібне, оранжеве. 
Потенційна уро-жайність зерна 12,5-13,0 т/га.  

 9 

підвищення зернової продуктивності. Посіви пшениці озимої, 
розміщені після непарових попередників, необхідно підживлювати 
більш високими дозами. Слід відмітити, що при пересиханні 
верхнього шару ґрунту ефективність добрив різко знижується.  

Використання добрив під озимі зернові культури повинно 
здійснюватись диференційовано з урахуванням попередників та 
запасів доступних рослинам поживних речовин. Дози добрив 
доцільно визначати за даними агрохімічної діагностики ґрунту. 
Пшениця озима, посіяна після удобрених чистих та зайнятих парів, 
в умовах весни 2012 р. потребуватиме помірних та підвищених доз 
(45–60 кг/га д.р.) азотних добрив. В цілому, на парових полях для 
одержання сильного і цінного зерна  потрібно вносити 60–90 кг/га 
д.р. азоту, а після непарових попередників – не менше 90–120 кг/га, 
причому у вологі роки, коли складаються сприятливі умови до 
засвоєння азоту, дози його можуть бути підвищені до 150 кг/га  д.р. 
залежно від стану посівів. Так, якщо посіви зріджені до 200–250 
рослин на 1 м2, під час першого підживлення можна вносити N60–80.  

Норму азоту слід збільшувати в роки з пізньою весною, 
особливо, за сприятливої вологозабезпеченості ґрунту. Для слабких 
посівів особливо ефективним є внесення азотних добрив по тало-
мерзлому ґрунту. Для цього використовують навісні розкидачі 
НРУ-0,5, НРУ-0,6, МВД-900, які рівномірно розкидають добрива по 
полю. Високі результати також забезпечуються при проведенні 
прикореневого підживлення рослин з використанням зернових 
сівалок (С3-3,6А-01, СЗ-5,4-01) з боронами, коли гранули добрив 
зароблюються в ґрунт.  

Доцільно також використовувати й водорозчинні добрива на 
хелатній основі, які мають збалансоване співвідношення макро- та 
мікроелементів порівняно з твердими туками. Але, при всіх 
можливих умовах, дози внесення мінеральних добрив потрібно 
коригувати залежно від вмісту поживних речовин в ґрунті та 
рослинах на підставі ґрунтової та рослинної діагностики. 

Істотного поліпшення якості зерна можна досягти при 
пізньому підживленні посівів карбамідом у дозі 30–40 кг д.р./га при 
активному функціонуванні прапорцевого листка або у період, почи-
наючи з фази колосіння рослин і закінчуючи фазою молочної стиг-
лості зерна. При проведенні даного агроприйому  швидкість вітру 
не повинна перевищувати 3–5 м/с. Обприскують посіви з літаків 
або наземними обприскувачами. Концентрація водного розчину (за 
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діючою речовиною) в фазі колосіння не повинна перевищувати 
15%, а на початку молочної стиглості зерна – 20%. Менші дози 
азоту слід використовувати при жаркій посушливій погоді в посівах 
з помірною вегетативною масою і в пізні фази розвитку рослин, 
більші – при вологій погоді і на добре розвинених посівах. 

Позакореневе підживлення є доцільним заходом лише на тих 
полях, де є можливість перевести зерно з нижчого класу якості у 
вищий. За даними ДУ ІСГСЗ позакореневі підживлення посівів 
озимої пшениці в умовах північної частини Степу підвищують 
вміст білка в зерні на 0,7–1,2%, а клейковини – на 2,0–4,5%. 
Потребу в такому підживленні визначають за допомогою листкової 
діагностики рослин у фазі колосіння. 

В процесі весняного догляду за озимою пшеницею в окремі 
роки корисним є боронування посівів середніми або важкими 
боронами залежно від стану поля. Боронуванням можна не тільки 
зруйнувати ґрунтову кірку, розпушити верхні шари ґрунту, 
посилити доступ повітря до коренів рослин і тим самим 
інтенсифікувати мікробіологічні процеси в ґрунті, але й знищити 
бур'яни, звільнити рослини від пагонів і листків, які відмерли 
впродовж зимового періоду, поліпшити освітленість конусів 
наростання і сприяти формуванню нормально розвинутого колоса. 
Проте, в умовах весни 2012 р., враховуючи переважно слабкий стан 
озимини, такий захід буде малоефективним, більш того, може 
призвести до значного механічного ушкодження рослин та 
небажаного зрідження посівів.  

Захист посівів від бур’янів, хвороб та шкідників. Боротьба з 
бур’янами, враховуючи значну кількість зріджених, ослаблених та 
недостатньо розвинутих посівів озимої пшениці навесні, буде 
однією з найактуальніших. Як правило, озимина, з різних причин 
недостатньо розвинена восени (затримка появи сходів за 
відсутності необхідної кількості вологи, пізня сівба по непарових 
попередниках тощо), на час відновлення весняної вегетації створює 
недостатнє покриття поверхні грунту і засмічена зимуючими 
(дескуренія Софії, сухоребрик Льозеліїв, талабан польовий), 
ранніми ярими (амброзія полинолиста, гірчиця польова, гречка 
березковидна, лобода біла) або коренепаростковими (березка 
польова, молокан татарський, молочай прутовидний, осот рожевий 
і жовтий польовий) бур’янами в кількості 5–10 шт./м² і більше. Для 
захисту посівів від малорічних двосім'ядольних бур’янів доцільно 
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Пропозиція для посівів кукурудзи 
        √√√√  на зерно 
            √√√√  на силос    
                √√√√ на ділянках гібридизації 

 
 

 
УШИЦЬКИЙ 167 СВ – простий модифікований ранньостиглий гібрид 
(ФАО 160). У Реєстрі сортів з 2007 р. Зерно зубоподібно-кременисте, 
жовте. Потенційна урожайність зерна 11,0-11,5 т/га. 
 

ДНІПРОВСЬКИЙ 181 СВ – простий модифікований ранньостиглий 
гібрид (ФАО 180). У Реєстрі сортів з 2002 р. Зерно кременисте, жовто-
оранжеве. Потенційна урожайність зерна 11,0-11,5 т/га. 
 

ТОВТРЯНСЬКИЙ 188 СВ – трилінійний ранньостиглий гібрид (ФАО 
180). У Реєстрі сортів з 2007 р. Зерно зубоподібно-кременисте, жовто-
оранжеве. Потенційна урожайність зерна 11,0-11,5 т/га. 
 

ГАРДЕМАРИН 185 СВ – простий модифікований ранньостиглий гібрид 
(ФАО 190). У Реєстрі сортів з 2009 р. Зерно зубоподібне, жовте. 
Потенційна урожайність зерна 10,0-11,0 т/га. 
 

ПОЧАЇВСЬКИЙ 190 МВ – простий ранньостиглий гібрид (ФАО 190). У 
Реєстрі сортів з 2009 р. Зерно зубовидне, жовте. Потенційна урожайність 
зерна 11,0-12,5 т/га. 
 

РУНО 198 СВ – трилінійний ранньостиглий гібрид (ФАО 190). У Реєстрі 
сортів з 2005 р. Зерно кременисто-зубоподібне, жовте. Потенційна 
урожайність зерна 10,5-11,0 т/га. 
 

КРЕМІНЬ 200 СВ – трилінійний середньоранній гібрид (ФАО 210). У 
Реєстрі сортів з 2003 р. Зерно кременисте, жовте, округле. Потенційна 
урожайність зерна 12,0-12,5 т/га. 
 

КІЦМАНСЬКИЙ 215 СВ – простий модифікований середньоранній 
гібрид (ФАО 220). У Реєстрі сортів з 2008 р. Зерно кременисто-зубовидне, 
жовте. Потенційна урожайність зерна 11,0-12,0 т/га. 
 

АДОНІС 224 СВ – трилінійний середньоранній гібрид (ФАО 230). У 
Реєстрі сортів з 1996 р. Зерно зубоподібне, жовте. Потенційна урожайність 
10,5-11,5 т/га. 
 

ОРЖИЦЯ 237 МВ – простий модифікований середньоранній гібрид 
(ФАО 230). У Реєстрі сортів з 2010 р. Зерно кременисто-зубоподібне, 
оранжево-червоне. Потенційна урожайність 11,0-12,0 т/га. 
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Державна установа Інститут сільського господарства 

степової зони НААН України та мережа його дослідних 
станцій і господарств пропонує до реалізації елітне та 
репродукційне насіння високоврожайних сортів і гібридів 
озимих та ярих зернових колосових, бобових, олійних, 
кормових культур, кукурудзи та її батьківських форм, 
занесених до Державного реєстру сортів рослин України 

 
З питань придбання насіння та отримання консультацій 

звертатися: 
 

49600, м. Дніпропетровськ, 
вул. Дзержинського, 14 
тел. (0562) 47-14-33 
        (056) 745-44-49 
факс (0562) 36-26-18 

e-mail: inst_zerna@mail.ru 
www.market.institut-zerna.com 

 
Реалізація насіння проводиться після передплати за 

договірними цінами. З виробниками насіння першого 
покоління укладаються ліцензійні договори. Вчені-технологи 
Інституту нададуть науково-практичні поради з особливостей 
вирощування сільськогосподарських культур. 
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застосовувати до завершення фази кущення культури бакову суміш 
гербіциду 2,4-Д, 68,5% в.р. з аміачною селітрою або гербіцид еллай 
супер, 70% в.г. Від багаторічних коренепаросткових – діален супер, 
46,4% в.р.к. або естерон 60. Також високу ефективність в посівах 
озимої пшениці проявляють гербіциди – похідні 
сульфонілсечовини: гранстар, 75% в.г., гроділ максі 37,5% о.д., 
лінтур 70 WG, в.г., мушкет та ін.  

Однією з головних причин зниження якості зерна озимої 
пшениці в зоні Степу є пошкодження його шкідливою черепашкою. 
Навіть 2% пошкодженого зерна цим шкідником призводить до 
значного зниження якості клейковини, а більше 3% – практично до 
повної втрати її якості. Щоб запобігти таким втратам проводять 
хімічний захист посівів проти дорослих клопів, що перезимували, і 
личинок. Обробку крайових смуг поля шириною до 100 м 
інсектицидами проводять під час масової міграції клопів на посіви 
пшениці (з середини квітня до середини травня). За наявності 1–2 
клопів на квадратному метрі варто застосовувати один із 
препаратів: актара (0,1–0,14 кг/га), базудин (1,5–1,8 л/га), Бі-58 
Новий (1,5 л/га), сумітон (0,6–1,0 л/га), фастак (0,1–0,15 л/га) та ін. 

Оптимальним строком знищення личинок є період формування 
– початок молочної стиглості зерна. Застосування інсектицидів у 
цьому випадку можна поєднувати з позакореневими 
підживленнями рослин карбамідом. За умов помірно теплої погоди 
доцільно застосовувати препарати піретроїдної групи. При 
наявності підвищеного температурного режиму кращий ефект 
забезпечують фосфорорганічні препарати або їх суміші з 
піретроїдами. 

Якщо в посівах відмічається значна кількість уражених хворо-
бами рослин, обов’язково слід застосовувати фунгіциди. Для шкід-
ливої мікофлори, зокрема борошнистої роси, бурої іржі, септоріозу, 
фузаріозу колоса, які поширюються переважно аерогенним 
шляхом, найбільш сприятливі умови створюються в загущених 
посівах, які погано провітрюються, де присутня значна кількість 
вологи. Найчастіше хімічного захисту потребує озима пшениця, що 
висівалася по кращих і удобрених попередниках, а саме: після пару, 
гороху та багаторічних трав. Розпочинати обробку рослин 
необхідно при ураженні двох верхніх листків борошнистою росою і 
септоріозом на рівні 1% та вище, тобто за наявності близько 2–4 
плям  цих хвороб на листку пшениці. Потреба захисту проти бурої 
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іржі може виникати  після закінчення виходу рослин у трубку, коли 
на листку налічується 10–15 пустул, або ж навіть і пізніше за умови  
частих опадів. В усіх випадках застосування фунгіцидів слід 
проводити виключно на підставі економічної доцільності заходу 
при перевищенні хворобами порогу шкодочинності. 

На ранніх етапах розвитку рослин при прояві тільки 
борошнистої роси можна застосовувати препарати дерозал (0,5 
л/га), каліксин (0,5–0,75 л/га), топсин М (1,0–1,2 кг/га) та ін. Після 
виходу рослин у трубку, коли існує загроза септоріозу та бурої іржі, 
кращі результати забезпечують фунгіциди імпакт (0,5 л/га), тілт 
(0,5 л/га), амістар екстра (0,5–0,75 л/га), рекс Т (0,6 л/га) та ін. Після 
виколошування доцільніше застосовувати альто супер (0,4–0,5 
л/га), фолікур БТ (1,0–1,25 л/га), фалькон (0,6 л/га), солігор (0,9–1,0 
л/га), які мають захисну дію і проти хвороб колоса. 

Особливості пересіву та підсіву посівів озимих зернових 
культур. За можливого пересіву озимини перевагу краще надавати 
ярому ячменю та кукурудзі. Задовільні результати можливо 
отримати, якщо висівати пшеницю яру, овес, гречку, просо, горох. 
Не є виключенням в цьому переліку культур і соняшник, особливо, 
коли його вирощування не дуже порушує існуючу в господарстві 
сівозміну.  

Підготовка поля при пересіванні озимини, яка загинула, 
ячменем та іншими ранніми ярими культурами здійснюється 
паровими культиватороми, а після цього – передпосівна 
культивація на глибину заробки насіння.  

За інтенсивного висихання верхнього шару ґрунту перевагу 
слід віддавати пересіву, ніж підсіву озимини. При підсіві 
звичайними дисковими сівалками насіння зароблюється в ґрунт 
мілко і тому рослини помітно відстають в рості та розвитку до 
кінця вегетації і відзначаються низькою продуктивністю. В 
більшості випадків підсів проводять ярим ячменем та пшеницею 
ярою, але необхідно пам’ятати, що такий прийом є досить 
ризикованим і за статистикою буває вдалим в 2 роки з 10. По-
перше, складним є прийняття рішення і визначення часу щодо 
підсіву зріджених посівів озимої пшениці. По-друге, відсутність 
скоростиглих та ультраранніх сортів ярих ячменю та пшениці для 
зближення строків дозрівання з пшеницею озимою значно 
ускладнюють процес збирання врожаю і призводять до зменшення 
його кількісних та погіршення якісних показників.  
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Продовження таблиці 7 

1 2 3 4 5 

Собівартість 1 ц, грн   113,2 125,8 129,9 

Ціна реалізації, грн/ц х 150,0 160,0 170,0 

Беззбитковий рівень урожайності, ц/га х 24,8 27,7 23,0 
Приріст урожайності, необхідний для 
компенсації збитків по пересіву, ц/га х 8,0 7,5 7,1 

Мінімальний рівень урожайності*, ц/га х 32,8 35,3 30,1 
* Рівень врожайності, що забезпечує беззбитковий рівень виробництва та 
покриття збитків від загибелі посівів озимої пшениці в розрахунку на 1 га 
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Таблиця 7 
Витрати на пересів загиблих посівів озимої пшениці ярими 
зерновими культурами та його економічна доцільність в 

умовах 2012 року 
Зернові культури для 

пересіву 
Показники 

Озима 
пшен
иця ярий 

яч-мінь 
Кукур
удза 

яра 
пшен
иця 

1 2 3 4 5 
1. Виробничі витрати на основний обробіток 
під  озиму пшеницю до весняного періоду, 
грн./га 256 256 256 256 
2. Вартість добрив Р30К20 під основний 
обробіток (ціна 2011 р.), грн/га 355 355 355 355 
3. Виконання технологічних операцій на 
прове-дення передпосівного обробітку, 
грн./га         

      в тому числі:         

         передпосівна підготовка грунту: 89,56 89,56 89,56 89,56 

         в тому числі: боронування 28 28 28 28 

                                передпосівна культивація 61,56 61,56 61,56 61,56 

         протруювання насіння 1,52 1,52   1,38 
         навантаження насіння і добрив в 
транспорт 0,91 0,91 0,08 0,83 

         транспортування насіння 5,00 5,00 2,00 5,00 

         сівба 121 121 81 121 

         прикочування посівів 22,33 22,33 22,33 22,33 

         вартість насіння 300 289 260 310 

         вартість добрив   500 560 620 

         вартість засобів захисту рослин:         

                   протруйників 55 55   50 

                   гербіцидів     230   

    Всього по періоду 1206 1695,3 1856 1831,1 
Всього затрат на основний, передпосівний 
обробіток грунту і сівбу, грн./га  1817 2306,3 2467 2442,1 

Затрати на догляд за посівами і збирання   790,0 1230 812,0 

Прямі виробничі витрати, грн./га х 3096,3 3697 3254,1 

Накладні витрати х 619,3 739,4 650,8 

Всього витрат, грн/га х 3715,6 4436 3904,9 
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Підсів слід проводити не пізніше початку ІІІ етапу орга-
ногенезу в рослин озимих зернових культур, а для ранньостиглих 
озимих сортів – ще раніше. При цьому календарні строки 
проведення підсіву повинні бути по можливості найбільш ранніми.  

Також слід пам’ятати, що найбільше уповільнює появу 
дружних і рівномірних сходів підсіяної ярої пшениці (а отже 
стартовий ріст і розвиток), крім недостатньої кількості вологи в 
ґрунті, несприятлива алелопатична взаємодія з озимою пшеницею. 
Разом з тим, цей чинник майже непомітний у разі підсівання 
зрідженої озимої пшениці сортами ярого ячменю, а тому такі посіви 
дають кращі результати.  

Щодо стратегії пересіву та першочергового визначення полів 
озимини під пересів, ранню яру групу бажано пересівати по тих 
полях, де озимі зернові культури розпочали зимівлю в 
нерозкущеному стані. Пояснюється це тим, що на таких полях 
озимина не має достатньо розвиненої вегетативної маси, а тому 
витрати часу та матеріальні витрати на підготовку ґрунту будуть 
мінімальними, а якість заробки насіння на задану глибину буде 
кращою. До речі, весною 2012 р., якщо виникне потреба в пересіві, 
таких посівів буде переважна більшість. Разом з тим, пізню яру 
групу доцільніше висівати по тих полях озимої пшениці, де її сівба 
проводилася в ранні та оптимальні строки і де надземна маса 
рослин, які загинули, є дещо більшою, ніж на слабких посівах. 
Також, враховуючи що під озиму пшеницю, яка загинула і яку слід 
пересівати, виділялися кращі попередники, є сенс проводити сівбу 
пізньої ярої групи тільки по озимині, а сівбу, наприклад, ячменю 
провести на полях, які були зорані на зяб. 

Таким чином, восени 2011 р. на час припинення вегетації в 
найкращому стані відмічалися посіви озимих зернових культур, 
сівба яких проводилася по чорному пару. Це стосується всіх 
рекомендованих строків сівби, де рослини перед зимівлею 
знаходилися в різному фізіологічному стані: за ранньої сівби – у 
фазі кущення (в середньому від 3 до 5 пагонів), за пізньої – в фазі 
повних сходів. Причому, зрідженість таких посівів була і є 
мінімальною, особливо, якщо насіння перед сівбою протруювалося 
відповідними препаратами, а сівба проводилася заданою нормою 
(5,0 млн. га/ схожих насінин за ранніх та оптимальних строків 
сівби; 5,5 млн. га/ схожих насінин – за пізніх) насіння  на 
оптимальну глибину 4–6 см.    
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Чорні пари – це практично єдиний попередник, після якого 
озима пшениця, навіть за посушливих умов, має можливість 
повністю реалізувати свою потенційну продуктивність. В Степу, 
особливо в південній його частині, площі чорних парів повинні 
займати в сівозміні не менше 8–12%.  

Рівень майбутньої урожайності пшениці озимої та інших 
озимих зернових культур буде залежати не тільки від 
вищеозначених факторів, але і від часу відновлення весняної 
вегетації – чим раніше це відбудеться, тим реальнішою є 
вірогідність отримати збільшення валового збору зерна. 
 

ЗАХОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЗЕРНА 
 

Нарощування виробництва зерна поліпшеної якості є одним з 
головних завдань сучасного народного господарства України. 
Загальновідомо, що в останні роки до 50% зерна пшениці не 
відповідає кондиціям продовольчого. Фахівцями відмічається 
неухильне зниження вмісту білка в зерні, а також погіршення 
інших важливих показників якості. 

Зерно озимої пшениці підвищеної якості можна одержати при 
розміщенні її по парових попередниках, після зернобобових 
культур. Помітно знижується урожайність та якість зерна після 
непарових попередників і, в першу чергу,  після озимих та ярих 
колосових культур, соняшнику. Саме після таких попередників в 
Степу України за посушливого осіннього періоду 2011 року на 
даний час відмічається значне зрідження посівів. 

Для покращання стану посівів на цих площах в разі висновку 
про доцільність їх збереження, в комплексі агротехнічних заходів 
важливе місце належить ранньовесняному підживленню азотними 
добривами. На площах, де стан посівів добрий, підживлення можна 
провести пізніше. 

Дані наукових досліджень свідчать, щоб одержати 
продовольче зерно не нижче 3-го та 2-го класів (ДСТУ 3768:2010), 
на парових полях потрібно вносити не менше 30–60 кг/га азоту, 
після непарових попередників – 90–120 кг/га. При цьому, слід 
враховувати запаси основних елементів живлення для кожного 
окремого поля. Визначення таких запасів дає можливість відчутно 
знизити непродуктивні витрати азотних добрив та зменшити їх 
негативний вплив на довкілля. Ґрунтовий азот знаходиться в різних 
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протидіяти негативному впливу несприятливим природним та 
економічним факторам. 

Розглядаючи економічну сутність різних коливань окремих 
показників і, зокрема, суттєву розбіжність посівних і зібраних 
площ, звернемося до проблеми екстремальних умов, які пов’язані з 
передпосівним або зимовим періодами, в яких найбільше страждає 
озима пшениця. Катастрофічним в цьому відношенні виявився 
осінній та передзимовий період 2011/2012 року, що призвело до 
загибелі 70% посівних площ. 

Виходячи з цього, як свідчать результати досліджень, 
переорієнтація з вирощування озимої пшениці на будь-яку іншу 
культуру, зокрема, ярий ячмінь, кукурудзу або яру пшеницю, 
повинна забезпечити не тільки оптимальний баланс продовольчого 
і фуражного зерна, але й сприятливі ринкові стосунки для 
товаровиробників. 

Як показали проведені економічні розрахунки доцільності 
пересіву загиблих посівів озимої пшениці ярими культурами, при 
застосуванні звичайної технології вирощування збитки від загибелі 
озимини складають 1206,3 грн в розрахунку на 1 га (табл. 7). Дана 
сума складається з витрат на проведення комплексу робіт, 
пов’язаних з передпосівним обробітком ґрунту та сівбою. 

Встановлено, що для покриття даних збитків за умови 
пересівання озимини ярим ячменем, необхідно додатково отримати 
8,0 ц/га зерна, кукурудзою – 7,5 ц/га, ярою пшеницею – 7,1 ц/га. 
Щоб покрити збитки від загибелі посівів озимої пшениці та витрати 
поточного року під ярі культури, необхідно отримати з 1 га  
щонайменше 32,8 ц ячменю та реалізувати його по ціні за 1 т 1500 
грн (без урахування ПДВ), 35,3 ц – кукурудзи по ціні 1600 грн та 
30,1 ц  – ярої пшениці по 1700 грн за 1 т. 

Таким чином, з'ясовуючи причини загибелі великої площі 
озимої пшениці від урожай 2012 року, можна зробити висновок, що 
питання стабілізації і оптимізації виробництва зерна може бути 
вирішене за рахунок структуризації посівів найбільш ефективних 
ярих зернових культур, раціонального розміщення їх по 
попередникам і, в кінцевому результаті, все вирішує високий 
науково обґрунтований рівень агротехніки. 
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правильно розрахувати норму висіву та величину страхової 
надбавки. За допомогою такого методу пророщування можна 
виявити ступінь зниження схожості в процесі зберігання, розділити 
кондиційне насіння на окремі посівні партії та застосовувати для 
них технологію сівби залежно від різноякісності. 

3. Обов’язково передбачити хімічну передпосівну обробку 
насіння з метою захисту від хвороб, шкідників в період сівба-сходи. 
Для цього рекомендується застосовувати фунгіциди – вітавакс 
200ФФ, раксил, реал, преміс; інсектициди – космос, круїзер, 
семафор, гаучо, а також ростові речовини – стимулятори і 
мікроелементи. Останні, крім стимулюючої дії, дають можливість 
зменшувати дози застосування пестицидів на 15–25%. 

4. У випадку різкого зниження схожості насіння, яке виявлене 
в період зберігання, доцільно визначити ступінь його вирівняності, 
провести додаткове сортування. Зокрема встановлено, що насіння 
кукурудзи у першу чергу знижує схожість за рахунок присутньої у 
ньому нестійкої дрібнозерної фракції. Проведення передпосівного 
сепарування з видаленням дрібної фракції в розмірі 8–20% 
підвищувало польову схожість насіння кукурудзи на 5–12%.  

Як показує практика минулих років, дотримання 
рекомендованих науково обгрунтованих заходів щодо підготовки 
та використання для сівби високоякісного насіння забезпечує 
ефективність вирощування зернових культур, підвищує їх 
врожайність. Особливе значення має використання високоякісного 
посівного матеріалу ярих культур в умовах сівби 2012 року, 
оскільки значно зменшуються площі озимих культур. Науково-
практичну допомогу в оцінці якості насіння та у відборі 
високоякісного посівного матеріалу може надати Інститут 
сільського господарства степової зони НААН України. 

 
ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДОЦІЛЬНІСТЬ 

ПЕРЕСІВУ ЗАГИБЛИХ ПОСІВІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В 
УМОВАХ 2012 р. 

 
Однією з першочергових проблем, що стосується виробництва 

зернових в Україні, є стабілізація щорічних валових зборів та 
оптимізація балансу між продовольчим і кормовим зерном. 
Особливого значення набуває підвищення агротехнологічної та 
економічної стійкості зернового господарства і його здатності 
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формах, які більш рухомі, ніж сполуки фосфору та калію. Кількість 
азоту, доступного рослинам, залежить також від інтенсивності 
мінералізації органіки, яка визначається біохімічними процесами, 
пов’язаними із властивостями ґрунту, агротехнікою вирощування 
культури та агрометеорологічними умовами. Найбільш ефективно 
діють добрива за високої культури землеробства та додержання 
оптимальних показників густоти та  розвитку рослин. 

З метою оптимізації мінерального живлення озимої пшениці 
поряд із врахуванням ґрунтових факторів необхідно вивчати і 
максимально задовольняти потреби рослин в елементах живлення 
протягом всього періоду вегетації. Це завдання успішно 
вирішується шляхом комплексного застосування методів рослинної 
діагностики, яка дозволяє визначити оптимальні строки проведення 
підживлень для формування запланованого врожаю високої якості 
за різних ґрунтових умов. 

Рослинна діагностика, яка проводилася в останні роки 
Інститутом сільського господарства степової зони в умовах 
північного Степу у фази розвитку озимої пшениці вихід в трубку та 
колосіння показала, що на посівах по парових попередниках, які у 
фазу весняного кущення підживлювали азотними добривами, а 
також після непарових попередників з передпосівним внесенням 
комплексного добрива N60P60K30 та весняними підживленнями, 
кількість загального азоту у верхніх листках складала близько 3,5–
4%, що є оптимальними показниками та гарантувало на більшості 
таких площ одержання зерна з вмістом білка не менше 11,5–12,5%, 
а клейковини – 20–23%, що згідно існуючих стандартів на м’яку 
пшеницю відповідає вимогам 3-го та 2-го класів. На посівах, де 
добрива не вносилися, та після гірших непарових попередників 
(ярий ячмінь, соняшник, ріпак) з недостатнім удобренням, вміст 
азоту в листках становив менше 2,5–3%, що було помітно і за 
візуальними спостереженнями (рослини мали світле забарвлення). 
На таких посівах одержували врожай зерна зниженої якості. 

Важливе місце в підвищенні якості зерна займає пізнє 
підживлення азотом. Оптимальні строки його проведення 
припадають на період від утворення у рослин 2–3 міжвузлів до 
виколошування. В дощову погоду і в умовах зрошення азотні 
добрива можна вносити в сухому вигляді на вологий ґрунт або 
перед поливом чи з поливною водою. 
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Ефективним строком пізнього підживлення, при якому азот 
своєчасно потрапляє в рослини, є позакореневе внесення розчину 
карбаміду (30–45 кг/га) шляхом обприскування посівів ввечері або 
зранку при швидкості вітру 3–5 м/с. Використовують літаки або 
надземні обприскувачі. Концентрація розчину (за діючою 
речовиною) в фазі колосіння не повинна перевищувати 15%, а на 
початку молочної стиглості зерна – 20%. Менші дози азоту 
застосовують за жаркої посушливої погоди, на посівах з помірною 
вегетативною масою і в пізні фази розвитку рослин, більші – при 
вологій погоді і на добре розвинених посівах. 

Позакореневе підживлення доцільно проводити лише на тих 
полях, де є можливість перевести зерно з нижчого класу якості у 
вищий. За даними ДУ ІСГСЗ НААНУ позакореневі підживлення 
посівів озимої пшениці в умовах північного Степу підвищували 
вміст білка в зерні на 0,7–1,2%, клейковини в борошні на 2,0–4,5%. 
Потребу в такому підживленні визначають за допомогою листкової 
діагностики рослин в фазу колосіння. 

Однією з основних причин зниження якості зерна озимої 
пшениці є розповсюдження в посівах клопа шкідливої черепашки.  

Пошкодження зерна пшениці клопом-черепашкою різко 
погіршує хлібопекарські властивості борошна. В такому борошні 
клейковина має дуже погану якість, а хліб не дає потрібного 
об’єму, характеризується великою розпливчастістю, має поверхню, 
покриту мілкими тріщинами. 

Дослідження, проведені ДУ ІСГСЗ НААНУ протягом 1995-
2011 рр., показали, що в умовах північного Степу більшість були 
роки з підвищеною чисельністю клопа. В роки найбільшого 
підйому популяції шкідливої черепашки пошкодженість зерна 
сягала понад 20%. В такі роки значно знижувалися наступні 
показники якості зерна: кількість та якість клейковини, сила 
борошна,  об’єм хліба.  

При масовому розмноженні клопа-черепашки знизити його 
шкодочинність можна тільки за допомогою інсектицидів. Для 
запобігання втрат врожаю озимої пшениці необхідно проводити 
боротьбу з імаго при заселенні посівів навесні, в низці випадків 
доцільно проводити крайові обробки. Для збереження якості зерна 
обробки інсектицидами проводяться в період, коли значна маса 
личинок черепашки досягає 2–3 віку, що, найчастіше, співпадає з 
початком молочної стиглості зерна. При авіаобробках норма 
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Уяву про силу росту насіння може також давати його енергія 
проростання. У високоякісного сильного насіння енергія 
проростання, як правило, наближається до заключної схожості, 
різниця між ними не повинна перевищувати 2–4%. 

У роботах, пов’язаних з визначенням якості насіння, виключно 
важливе значення має правильний відбір проби для проведення 
аналізу. Будь-які помилки при відборі проби зводять нанівець 
результати аналізу, призводять до невірних рішень. Тому 
неухильно витримують схему та порядок відбору насіння, що  
встановлені стандартом ДСТУ 4138-2002. Спочатку відбирають від 
місця знаходження насіння точкові проби, потім їх об’єднують у 
об’єднану пробу, з неї виділяють середню пробу, а вже з середньої 
виділяють робочі проби для проведення окремих аналізів якості. 

Таким чином, готуючись до сівби в умовах 2012 року,  
необхідно особливу увагу надати підготовці насіння – визначити 
рівень його якості та, виходячи з цього, застосувати ефективні 
заходи покращання стану насіннєвого матеріалу. Кожна культура 
має свої показники високої якості, які слід враховувати. Наприклад, 
високоякісне насіння  кукурудзи має:  

– схожість при стандартному методі пророщування не нижче 
96%, довжина паростків – 5 см і більше, відсоток такого насіння 
має бути не менше ніж 90%; 

– схожість насіння гібридів при холодному пророщуванні не 
нижче 85%,  для самозапилених ліній – 80%; 

– ступінь механічного ушкодження насіння (макротравми 
зародку)  не вище 5–10%, теплового ушкодження  (тріщинуватість 
зернівки) не вище 30%. 

З метою покращання стану насіннєвого матеріалу та його 
підготовки до сівби в умовах 2012 року рекомендуються 
наступні техніко-технологічні заходи: 

1. Провести передпосівну оцінку схожості тих партій насіння, 
у яких  схожість знаходилась на мінімально допустимому рівні,  
незважаючи на те, що термін дії  сортових документів ще не 
закінчився. Мінімально допустиму норму встановлюють за 
посівним стандартом залежно від культури та категорії насіння.  

2. Додатково визначити схожість насіння кукурудзи, сорго, 
соняшника, сої за допомогою методу холодного пророщування. Як 
вже зазначалось, цей метод дозволяє більш точно встановити 
життєздатність насіння, спрогнозувати його польову схожість,  



 96 

температурах залежно від культури: на стадії проростання –  при 
мінімально допустимій;  на стадії  дорощування – при оптимальній. 
Метод, у першу чергу, рекомендується для культур, які особливо 
реагують на температурні умови періоду сівба-сходи, наприклад, 
кукурудзи, соняшника, сої та інших.  

Таблиця 6 
Мінімально допустима схожість насіння для основних ярових 
зернових, зернобобових культур і соняшника, ДСТУ 22040-93 

Культура Категорія насіння Схожість, % 
Оригінальне 92 
Елітне 92 
Репродукції 1-3  92 

Пшениця, ячмінь, овес, 
просо, гречка, горох 

 Послідуючі 
репродукції 

87 

Оригінальне 90 
Елітне 90 
Репродукції 1-3  90 

Жито, тритикале 
зернове 

 Послідуючі 
репродукції 

85 

Оригінальне 87 
Елітне 87 
Репродукції 1-3  87 

Тритикале кормове 

 Послідуючі 
репродукції 

82 

Кукурудза, в т. ч. 
гібриди F1, F2 92 

Оригінальне 92 
Елітне 92 

сорти і гібридні  
популяції, 
самозапилені лінії Репродукції 1-3  87 
Соняшник, в т.ч. 
гібриди F1 85 

Оригінальне 92 
Елітне 92 

сорти 

Репродукції 1-2 87 
Оригінальне 85 
Елітне 85 

батьківські форми 
гібридів 

Репродукції 1-2 80 
Оригінальне 80 
Елітне 80 

Сорго 

Репродукції 1-3 70 
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витрати робочої рідини становить 25–50 л/га. Для зменшення 
випаровування розчину інсектициду рекомендується додавати 4–5 
кг карбаміду. 

Для боротьби з клопом шкідливою черепашкою можна 
застосовувати  такі рекомендовані інсектициди: актелік, 50% к. е. 
(1,0 л/га); базудин, 60% к. е. (1,5-1,8 л/га); Бі-58 новий, 40% к. е. 
(1,5 л/га); децис, 25% к. е. (0,25 л/га) та інші. 

Серед багатьох факторів, що впливають на якість зерна 
пшениці озимої, важливе значення мають строки і способи 
збирання. На основі багаточисельних досліджень, кращим строком 
збирання цінних та сильних сортів озимої пшениці в степовій зоні є 
повна стиглість зерна. Збирати слід прямим комбайнуванням. Як 
виключення, допускається і роздільний спосіб збирання в середині 
– кінці воскової стиглості зерна за вологості не більше 30%. За 
збирання пшениці з вологістю зерна понад 35% якість його 
знижується: маса 1000 зерен – на 2–5 г, натура зерна – на 25–50 г, 
вміст білка в зерні – на 0,8–1,5%, клейковини – на 2–4% порівняно з 
показниками зерна, зібраного в повну стиглість. 

Перестоювання на корені, а також тривале перебування у 
валках істотно підвищує осипання зерна і погіршує його якість як 
через процеси стікання, так і внаслідок вилуговування і зниження 
склоподібності під впливом дощів і рос. Затяжне збирання врожаю 
сприяє збільшенню пошкодження зерна клопом-черепашкою. Якщо 
в період збирання має місце  дощова погода, підвищується 
інтенсивність дихання зерна, на колосках та на поверхні зернівок 
розвивається патогенна мікофлора. Це призводить до біологічних 
втрат врожаю та зниження низки показників якості: натури зерна, 
його маси, склоподібності, вмісту білка та клейковини. Отже, на 
посівах сортів озимої пшениці, які швидко осипаються та 
втрачають якість зерна при перестоюванні, слід проводити жнива в 
максимально обмежені строки, особливо на площах, де за 
попередніми визначеннями очікується врожай зерна з підвищеним 
вмістом білка та клейковини. 

Для формування однорідних партій зерна поліпшеної якості та 
запобігання їх змішування при прийманні і розміщенні на 
хлібоприймальних підприємствах, перед збиранням обов’язково 
проводять обстеження посівів та попередню оцінку якості зерна.  

На масивах, де очікується одержання зерна високої якості, 
обов’язково обкошують поля з боку лісосмуг та по периметру ши-
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риною 20–30 м. Одержане з обкосів зерно, яке часто пошкоджене 
клопом-черепашкою, зсипають окремо. Зібране зерно з підвищеним 
вмістом білка та клейковини підлягає негайному очищенню, 
оскільки органічні домішки вже через 8–10 годин призводять до 
самозігрівання зернових мас та гідролізу речовин зерна.  

У виробничих умовах при продажу і заготівлі зерно м’якої 
пшениці  згідно ДСТУ 3768:2010 залежно від показників якості 
розподіляють на шість класів (класи 1–3 – група А, класи 4–5-ий – 
група Б і клас 6-ий). М’яку пшеницю групи А використовують для 
продовольчих (переважно в борошномельній та хлібопекарській 
галузі) потреб і для експортування (табл. 1). Пшеницю групи Б і 6-
го класу використовують на продовольчі і непродовольчі потреби 
та для експортування. На вимогу замовника у зерні пшениці можна 
визначати інші показники якості, які не є класоутворюючими (сила 
борошна за альвеографом, індекс седиментації тощо) відповідно до 
визнаних у світі  затверджених методик. 

Зерно пшениці всіх класів має бути у здоровому стані, не зіп-
ріле та без теплового пошкодження; мати властиві здоровому зерну 
запах, колір; не дозволено зараження пшениці шкідниками зерна.  

Згідно з вимогами стандарту до зернової домішки, окрім битих, 
пророслих, пошкоджених теплом при сушінні, поїдених 
шкідниками та зерен інших злакових культур, відносять зерна із 
забарвленим зародком: у м’якій пшениці групи А – понад 8%, у 
м’якій пшениці групи Б і 6-го класу – понад 30%. 

За невідповідності граничній нормі якості хоча б за одним 
показником пшеницю переводять у відповідний за якістю клас. У 
разі невідповідності показників кількості та якості клейковини 
м’якої пшениці мінімальним вимогам групи А її переводять у групу 
Б за умови дотримання вимог до інших показників якості. 

За невідповідності граничній нормі якості пшениці 
мінімальним нормам 6-го класу для м’якої пшениці хоча б за одним 
із показників її визначають для обліку як «нестандартна» із 
зазначенням показника/показників невідповідності. 

Вимоги до показників якості зерна для експортування та 
імпортування встановлюють у контракті (угоді) між 
постачальником та покупцем. 
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правил, прийнято поділяти насіння на добазове, базове і  
сертифіковане. 

Добазове (оригінальне) – насіння первинних ланок 
насінництва, яке використовують для подальшого розмноження і 
отримання базового насіння. Базове (елітне) – насіння, отримане від 
послідовного розмноження оригінального насіння, може 
використовуватись як для подальшого розмноження, так і на 
товарних площах. Сертифіковане (репродукційне) – насіння, 
отримане від послідовного пересіву, починаючи з сівби насінням 
еліти. На товарних площах рекомендується використовувати 
першу-третю репродукції, які мають кращі посівні і врожайні 
властивості, ніж наступні репродукції. 

Гібридне – дещо інша категорія насіння, яка отримується 
шляхом схрещування генетично відмінних рослин – батьківських 
форм. На товарних площах рекомендується висівати лише перше 
покоління гібридів, які проявляють гетерозисний ефект у вигляді 
значного покращення кількісно-якісних показників 
(продуктивності, врожайності, посухо-, жаро- і холодостійкості, 
вологовіддачі та інших господарчо-цінних ознак). 

Визначаючи якість насіння, слід особливу увагу звернути на 
його схожість. Беручи до уваги цей показник, можна обраховувати 
оптимальну норму висіву насіння, зробити висновок, щодо його 
життєздатності і повноти проростання у польових умовах. Схожість 
не повинна бути нижчою від тієї, яка упроваджена чинним 
стандартом і наведена в таблиці 6. 

Для того, щоб визначити схожість, насіння необхідно 
пророщувати у контрольованих умовах, які включають 
оптимальний режим щодо температури, вологозабезпечення, 
освітлення, тривалості проростання. 

Для цього застосовують метод стандартного пророщування 
згідно чинного стандарту ДСТУ 4138-2002 «Насіння 
сільськогосподарських культур. Методи визначання якості». 

Однак при стандартному пророщуванні не можна встановити 
силу росту насіння, його стійкість до несприятливих умов, які 
нерідко складаються в період сівба-сходи.  

В ДУ ІСГСЗ НААН України розроблено метод холодного 
пророщування насіння, який дає можливість встановити силу 
росту, максимально наближену до польової схожості. Метод 
включає двостадійне пророщування насіння в грунті при змінних 
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Дніпровська 54, Голубівська 25, сорго-суданкових гібридів – 
Присиваський 4, Арабат.  

Слід посилити роботу із своєчасного проведення сортозаміни 
та сортооновлення. Не допускати до посіву насіння низьких 
репродукцій, що може викликати недобір врожаю. 

Своєчасна заміна старих сортів зернових, зернобобових, 
круп’яних та кукурудзи на нові додатково дасть можливість 
виробникам поточного року виростити високий врожай 
сільськогосподарських культур. 

 
НАСІННЯ – ВИЗНАЧЕННЯ ЙОГО ЯКОСТІ 

ТА ПІДГОТОВКА ДО СІВБИ 
 
Сівба високоякісним насінням є обов’язковою 

агротехнологічною умовою вирощування будь-якої культури. 
Численні досліди наукових установ та досвід господарств свідчать, 
що від якісного насіння приріст врожаю може складати 18–20% і 
більше. 

Для того, щоб відібрати якісне насіння, необхідно визначити 
його сортові і посівні якості, які є однаково важливими і всебічно 
характеризують насіння. Сортові якості означають справжність 
насіння, його ботанічну відповідність певному сорту чи гібриду. 
Посівні якості передбачають комплекс показників, які свідчать про 
життєздатність і продуктивність насіння, його врожайні 
властивості. Тільки за сукупністю сортових і посівних якостей 
оцінюється насіння та його придатність до сівби. 

Оцінка якості виконується на основі вимог, встановлених 
чинним стандартом ДСТУ 2240–93 «Насіння сільськогосподарсь-
ких культур. Сортові та посівні якості. Технічні умови». 
Стандартом передбачено визначення основних показників якості 
залежно від культури таких як: сортова чистота, ступінь ураження 
шкідниками, хворобами та засмічення іншими рослинами, вміст 
насіння основної культури, його життєздатність, енергія 
проростання і схожість, вологість та маса 1000 насінин тощо. 

Показники якості встановлюють залежно не тільки від 
культури, а й від певної групи і категорії насіння. За категорією 
насіння поділяють на оригінальне (ОН), елітне (ЕН), репродукційне 
(РН), гібридне (F1, F2). Останнім часом, згідно міжнародних 
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Таблиця 1 
Показники якості зерна м'якої пшениці 

Характеристика і норми для м'якої пшениці за 
групами та класами 

А Б Показники 

1 2 3 4 5 
6 

Натура, г/л, не 
менше 

760 740 730 710 690 
не 

обмежено 

Вологість, %, не 
більше 

14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 

Склоподібність, % 50 40 
не 

обмежено 
не 

обмежено 
не 

обмежено 
не 

обмежено 

Зернова домішка, 
%, не більше 
зокрема: 

5,0 8,0 8,0 10,0 12,0 15,0 

биті зерна 5,0 5,0 5,0 у межах 
зернової 
домішки 

у межах 
зернової 
домішки 

у межах 
зернової 
домішки 

пророслі зерна 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 у межах 
зернової 
домішки 

Сміттєва домішка, 
%, не більше 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 5,0 
Сажкове зерно, %, 
не більше 5,0 5,0 8,0 5,0 8,0 10,0 
Білок,  %, не менше 14,0 12,5 11,0 12,5 10,5 не 

обмежено 

Сира клейковина, 
%, не менше 

28,0 23,0 18,0 

не 
обмежено 

не 
обмежено 

не 
обмежено 

Якість клейковини, 
умовні одиниці  
приладу ВДК 

45-
100 

45-
100 

20-100 
не 

обмежено 
не 

обмежено 
не 

обмежено 

Число падання, с, 
не менше 220 180 150 150 130 

не 
обмежено 
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ЯРИЙ ЯЧМІНЬ 
 

Насіння ярого ячменю починає проростати за температури 
повітря +1…+3°С, сходи в польових умовах можуть з'являтися при 
+4…+5°С і витримують заморозки до -3…-4°С. Рослини ячменю 
слабоконкурентні до бур'янів, тому його потрібно сіяти після 
чистих удобрених попередників. Кращими попередниками для 
нього є кукурудза на зерно і силос, картопля та інші просапні, а 
також зернобобові культури, під які вносили добрива. 

Основний обробіток ґрунту під ячмінь після зернобобових 
попередників складається зі своєчасного лущіння стерні і наступної 
зяблевої оранки. Лущіння стерні проводять дисковими знаряддями 
на глибину 6–8 см. За наявності багаторічних бур'янів здійснюють 
повторне дискування на глибину до 10–12 см. Зяблеву оранку 
потрібно проводити на глибину 20–22 см у першій половині 
вересня. За незначної кількості однорічних бур'янів і достатнього 
зволоження доцільно застосовувати безполицевий (поверхневий) 
обробіток. За вирощування ячменю після кукурудзи застосовують 
дискування лущильниками на глибину 6–8 см у двох напрямках із 
наступною оранкою на 20–22 см. 

Важливою умовою підготовки ґрунту під ярий ячмінь є 
проведення основного обробітку в осінній період, оскільки 
перенесення його на весну призводить до запізнення з сівбою і, як 
наслідок, недобору урожаю. Але якщо основний обробіток не був 
виконаний з осені, навесні необхідно провести поверхневий 
обробіток дисковими знаряддями, не допускаючи значного розриву 
з передпосівним обробітком комбінованими агрегатами або 
знаряддями, до складу яких входять шлейфи й котки з метою 
якісного вирівнювання поверхні та ущільнення ґрунту. За таких 
умов ці роботи слід виконувати у максимально короткий термін, 
щоб уникнути значного запізнення з сівбою. 

Ячмінь досить вимогливий до елементів живлення, особливо 
йому потрібна велика кількість легкодоступних поживних речовин 
у початковий період росту і розвитку. За узагальненими 
результатами досліджень наукових установ, під ячмінь слід 
вносити добрива в дозах N40-60Р40-60К40 При цьому азот доцільно 
вносити роздрібнено: частину дози (50%) разом із повною дозою 
фосфорних та калійних добрив до сівби, а другу частину – у вигляді 
підживлення на IV етапі органогенезу. 
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3–4 сортів, які мають боби неосипаючого типу, придатних до 
механізованого збирання, з рівнем урожайності 4–6 т/га. За рахунок 
їх використання можна отримати понад 40% приросту врожаю. Це 
сорти Комбайновий 1, Луганський, Мадонна, Харді, Ефектний, 
Камертон, Модус. 

Із круп’яних зернових культур заслуговують на увагу нові 
сорти гречки Крупинка, Антарія, Роксолана, Степова, Українка; 
проса Веселоподолянське 16, Золотисте, Київське 96, 
Слобожанське, Омріяне, які поряд з високою врожайністю мають 
добрі технологічні та кулінарні якості. 

В останні роки до Державного реєстру сортів рослин, 
придатних до поширення, включені сорти вівса, створенні в ДУ 
ІСГСЗ НААН України, Спурт і Бусол. 

Нові сорти ярої пшениці із врожайністю 4–5 т/га можуть 
суттєво покращити виробництво зерна цієї надзвичайно цінної 
культури. За своїми характеристиками круп та макаронів (сорти 
твердої пшениці – Букурія, Дарина, Ізольда, Чадо, Харківська 27) 
відносяться до сортів з високими якісними показниками, здатних 
забезпечувати виробництво борошна найвищих ґатунків, – сорти 
Вітка, Колективна 3, Печерянка, Скороспілка 99, Трізо, Харківська 
28, Елегія миронівська, Краса Полісся. 

Кукурудза в цьому році буде важливою культурою при 
можливому пересіві озимих культур. У підвищенні врожайності 
зерна цієї культури велике значення має впровадження у 
виробництво нових високоврожайних гібридів різних груп 
стиглості. Виробництву пропонується насіння широкого спектру 
гібридів кукурудзи: 

- ранньостиглі гібриди –Дніпровський 181 СВ, Гардемарин 185 
СВ; 

- середньоранні гібриди – Яровець 243 МВ, Криничанський 
257 СВ, П’ятихатський 270 СВ, Борозенський 277 МВ, Любава 279 
МВ, Білозірський 295 МВ; 

- середньостиглі гібриди – Сов 329 СВ, Моніка 350 МВ, 
Солонянський 298 МВ, Збруч, Запорізький 333 МВ; 

- середньопізні гібриди – Бистриця 400 МВ, Кодацький 442 
МВ. 

Важливою страховою культурою в 2012 р. буде сорго. 
Виробництву пропонується насіння зернового сорго сорту 
Дніпровський 39, цукрового – Силосне 42, суданської трави – 
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Продовження таблиці 5 
1 2 3 

  л/га), штефесін, бульдок, 
к.е. (0,3 л/га). 

Капустяна совка, 
білани (4–5 яєць/м2) 

Випуск трихограми на 
початку та за масового 
відкладання яєць у 2–3 
строки з інтервалом 5–7 
днів 

Гусениці 1 віку цих 
же шкідників (4 
гус./м2) 

Обприскування посівів на 
технічні цілі 
інсектицидами: золон, к.е. 
(1,5–2 л/га), штефесін, к.е. 
(0,3 л/га). 

Бутонізація 

Ріпаковий квіткоїд, 
насіннєвий прихо-
ванохоботник (5–6 
екз./рослину), пиль-
щик та ін. 

Обприскування посівів на 
технічні цілі інсектици-
дами: біская, о.д. (0,25 
л/га), вантекс, мк.с., (0,04–
0,06 л/га), каліпсо, к.с., 
блискавка, к.е., карате зеон. 
мк.с., каратель, к.е. (0,1–
0,15 л/га).  

Перед збиранням 
(за 14 днів) 

Пліснявіння, альтер-
наріоз, фомоз, сіра 
гниль 

Десикація за побуріння 
70% стручків і вологої 
погоди раундапом макс, 
(2,4 л/га), гліфоганом, 
домінатором, в.р., (3 л/га) 
або реглоном супер, в.р.к. 
(2–3 л/га). 

 
СОРТОВІ РЕСУРСИ 

 
Важливим стабілізуючим фактором зростання урожайності 

зерна ярого ячменю в зоні Степу є сорти з підвищеною стійкістю до 
посухи (Донецький 14, Донецький 15, Адапт, Південний, Сталкер, 
Еней, Ілот, Совіра) та сорти інтенсивного типу (Аскольд, Вакула, 
Геліос, Командор, Водограй). Оптимальне поєднання цих груп 
сортів у структурі посівів ярого ячменю забезпечує більший вихід 
продукції при мінімальних затратах. 

При вирощуванні гороху основна увага повинна приділятись 
використанню сучасних інтенсивних, різних за групами стиглості 
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У останні роки, крім традиційного використання зерна ячменю 
на фураж і виготовлення крупи, різко збільшується його 
застосування для виготовлення пива. За вирощування ячменю на 
фураж перевагу слід віддавати сортам, які характеризуються 
підвищеним вмістом білка, високою продуктивністю та 
екологічною пластичністю. Серед них найбільш адаптованими є 
сорти: Сталкер, Адапт, Ілот, Донецький 14, Санктрум, Партнер, 
Совіра, Водограй, Здобуток, Персей, Приазовський 9, 
Созонівський. За вирощування на пивоварні цілі перевагу доцільно 
віддавати таким вітчизняним сортам, як: Аскольд, Оболонь, 
Гетьман, Чудовий, Вакула, Чарівний, Бадьорий, Джерело, 
Носівський 21, Аспект, Авгіт, Виклик, Віват, Сонцедар, Соборний, 
Геліос, Юкатан, Етикет, Козак, Казковий, а також зарубіжним: 
Толар, Джерзей, Престиж і Жозефін. 

Для протруєння насіння використовують препарати системної 
дії. Ефективним є також оброблення насіння біостимуляторами 
росту і штамами азотфіксуючих бактерій, але при цьому протруєн-
ня насіння слід провести за 10–12 діб до оброблення препаратами. 

Сіяти ячмінь слід на початку весняно-польових робіт, 
закінчуючи роботи впродовж 4–5 діб. Оптимальна температура для 
появи сходів ячменю +18…+25°С, у фазі сходи-колосіння – 
+20…+22°С, а при достиганні – +20…+25°С. Тому ячмінь для про-
ростання насіння потребує порівняно низької температури, 
витримує приморозки та краще інших зернових культур реагує на 
ранні строки сівби. Запізнення на 5–10 діб із сівбою ячменю 
затримує колосіння на 6–9 діб та на 3–6 діб настання молочної 
стиглості, що зумовлює недобір урожаю на 0,05–0,08 т/га на кожен 
день запізнення, а за посушливої весни цей недобір може становити 
0,12–0,15 т/га. 

В умовах недостатнього зволоження у надто загущених посівах 
рослини ячменю передчасно достигають, знижують урожай і 
формують щупле та дрібне зерно, а в посушливі роки такі посіви 
навіть гинуть. Різко знижується врожай ячменю при зрідженні 
посівів. Норма висіву ячменю в північних районах Степу в 
середньому складає 4,5–5,0, в центральних районах – 4,0–4,5, а в 
південних – 3,5–4,0 млн. шт./га схожих насінин. 

За сприятливих умов оптимальна глибина загортання насіння 
становить 4–5 см. При пересиханні верхнього шару ґрунту та 
запізненні з сівбою глибину збільшують на 1–2 см. 
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Для покращання умов проростання та появи дружних сходів 
відразу ж після сівби або одночасно з нею проводять коткування. 
Його виконують кільчасто-шпоровими, кільчасто-зубчастими 
котками в агрегаті з легкими боронами. При утворенні кірки посіви 
боронують по діагоналі рядків. Залежно від гранулометричного 
складу ґрунту, щільності кірки використовують легкі або середні 
борони. Не рекомендується боронувати посіви після появи сходів, 
коли ґрунт надто вологий, насіння мілко загорнуте, а також при 
розміщенні посівів на легких ґрунтах. Найважливішим у догляді за 
посівами ячменю є боротьба з бур'янами, шкідниками та 
хворобами. Обробку посівів гербіцидами та інсектицидами 
проводять лише за наявності шкідливих організмів у кількостях 
понад економічні пороги шкодочинності, а фунгіциди застосовують 
тільки на основі результатів прогнозу розвитку хвороб і 
агробіологічного контролю за станом посівів. 

Ячмінь збирають прямим комбайнуванням і роздільним 
способом. Пряме комбайнування застосовують при повній 
стиглості за вологості зерна 14–16%, а роздільний спосіб – у фазі 
воскової стиглості, за 30–38% вологості.  

Роздільний спосіб дає змогу розпочати збирання на 3–5 діб 
раніше. Особливо необхідне роздільне збирання на забур'янених 
площах. Між скошуванням та підбиранням валків не слід 
допустити розриву більше 3–4 діб, особливо для пивоварних сортів. 

 
ОВЕС 

 
Овес – культура помірного клімату, невибаглива до тепла. 

Насіння починає проростати при температурі +1…+3°С. Сходи в 
польових умовах можна одержати при +6…+8°С, вони витримують 
заморозки до -4…-5°С. Овес невибагливий до ґрунтів. Його можна 
висівати першою культурою при освоєнні осушених земель, 
цілини. Але кращими для нього є структурні чорноземи із 
слабокислою реакцією. Погано росте на засолених ґрунтах. Рослина 
самозапильна. 

Кращі сорти вівса плівчастого: Скакун, Синельниківський 
1321, Зірковий, Спурт, Бусол, Славутич, Райдужний, Нептун, 
Аркан, голозерного — Абель, Марафон, Скарб України, Соломон, 
Самуель. 

Овес, порівняно з ячменем, є пластичнішою культурою, тому 
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Продовження таблиці 5 
1 2 3 

Лучний метелик (8–
10 екз./м2), клопи, 
попелиці 

Обприскування посівів: 
децис ф-люкс, (0,3 л/га), 
фуфанон, к.е. (0,6 л/га), 
штефесін, к.е. (0,25 л/га)  

Несправжня 
борошниста роса 

Обприскування посівів 
дерозалом, к.с. (1,5 л/га) чи 
ефатолом, з.п. (2,0 л/га), 
амістар екстра, к.с. (0,75–
1,0 л/га), танос, в.г. (0,4–0,6 
л/га) 

Період вегетації 

Фомопсис − при 
загрозі епіфітотії 

Обприскування амістар 
екстра, к.с.(0,75–1,0 л/га) 
або танос, тайтл, в.г. (0,4–
0,6 л/га), корбель, к.е. (0,8 
л/га) 

Початок цвітіння Сіра і біла гнилі − 
при загрозі епіфітотії 

Обробка посівів ровралем 
фло, к.с. (3 л/га) або 
дерозалом, к.с. (1,5 л/га), 
повторно за необхідністю 
через 2 тижні 

Початок побуріння 
кошиків 

Гнилі кошиків  Десикація: гліфос супер, 
(2,4 л/га), вулкан плюс, 
домінатор, космік, раундап, 
в.р. (3 л/га), реглон супер, 
везувій, дикват, скорпіон, 
в.р. (2–3 л/га) тощо 

Ріпак озимий 
Чорна ніжка та ін. 
хвороби 

Розпушування міжрядь, 
підживлення азотними 
добривами 

Відновлення 
вегетації 

Хрестоцвіті блішки, 
3–5 екз./м2 

Обприскування інсектици-
дом: децис профі, в.г.. (0,07 
л/га), штефесін, сумі альфа, 
к.е. (0,3 л/га), альфагард, 
фастак, к.е. (0,1–0,15 л/га), 
брейк, мк.с. (0,05–0,07 л/га) 

Утворення 
розетки−бутонізація 

Ріпаковий пильщик, 
прихованохоботники, 
клопи, листоїди 

Обприскування інсектици-
дом: борей, с.к. (0,10–0,12 
л/га), вантекс, мк.с. (0,04–
0,06 л/га), золон, к.е. (1,5–2 
л/га), децис профі, в.г. (0,07 
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Продовження таблиці 5 
1 2 3 

Початок бутоні-
зації 

Насіннєїди (8 екз./ 
м2), клопи, лучний 
метелик, попелиці та 
ін.  

Обприскування посівів 
одним із інсектицидів, що й 
у період відростання 

Перед і після 
цвітіння 

Комплекс шкідників Обприскування посівів од-
ним фосфорорганічних або 
піретроїдних інсектицидів. 
Десикація реглоном супер, 
в.р. (3 л/га) 

Соняшник 
Комплекс шкідників 
і хвороб 

Повернення соняшнику на 
те ж поле не раніше, ніж 
через 5 років, насичення 
сівозміни соняшником не 
більше 10%. Розміщення 
насінницьких посівів від 
товарних не менше ніж за 
1000 м, а також від 
багаторічних трав – резер-
ваторів трав’яних клопів 

Несправжня 
борошниста роса, 
сіра і біла 
гнилі,фомопсис, та 
інші хвороби 

Протруєння насіння: апрон, 
т.к.с. (3 л/т), колфуго супер, 
в.с.,вінцит, к.с. (2 л/т), 
роялфло, в.с.к. (2,5 л/т), 
дерозал, к.с. (1,5 л/т), 
максим XL, т.к.с. (6 л/т). 

До сівби 

Комплекс шкідників 
сходів  

Обробка насіння: гаучо, 
команч, клопс, з.п., (10,5 
кг/т), космос, т.к.с. (4 л/т), 
круізер, т.к.с. (6–10 л/т), 
пончо, т.к.с. (4,5 л/т), 
семафор, т.к.с. (2–2,5 л/т), 
нупрід, к.с. (12 л/т) 

Сходи Піщаний мідляк, 
сірий і інші 
довгоносики, (2 
екз./м2) 

Обприскування посівів: 
децис ф-люкс, к.е. (0,3 
л/га), моспілан, р.п. (0,050–
0,075), фуфанон, к.е. (0,6 
л/га), штефесін, к.е. (0,25 
л/га) 
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він менш вибагливий до попередників. Розміщують його після 
кукурудзи на зерно та відносно гірших попередників – пшениці 
озимої, соняшнику. Однак, якщо його розміщують після кращих 
попередників, урожайність помітно збільшується. 

Овес є вологолюбною культурою, тому осінній і весняний 
обробітки ґрунту треба спрямовувати на нагромадження та 
збереження вологи. Після збирання попередника проводять одно-, 
двократне лущіння стерні на 6–12 см і оранку або безполицевий 
обробіток на 20–22 см. Навесні проводять боронування зябу і 
передпосівну культивацію на глибину загортання насіння (5–6 см), 
але залежно від стану поля перед сівбою можна обмежитись однією 
з цих операцій. 

Завдяки добре розвиненій кореневій системі, овес досить 
ефективно використовує родючість ґрунту і поживні речовини, що 
залишилися після попередника. За середньої забезпеченості ґрунтів 
поживними речовинами під овес вносять добрива з розрахунку по 
30-40 кг/га д. р. NPK. 

Оптимальна норма висіву вівса з урахуванням природних та 
агротехнічних особливостей певного поля, показників якості партії 
насіння становить у північній частині степової зони 5,5–6,0, в 
центральній – 5,0–5,5, а в південній 4,5–5,0 млн. шт. схожих 
насінин/га. 

Посіви вівса – ефективний природний засіб боротьби проти 
хвороб інших зернових культур, що має неабияке значення в 
охороні навколишнього середовища у результаті зменшення 
застосування пестицидів. Обов'язковим профілактичним заходом є 
лише передпосівне протруювання насіння. Всі інші заходи 
хімічного захисту потрібно здійснювати тільки на підставі 
ретельного аналізу фітосанітарного стану посівів. 

Збирають врожай вівса як прямим комбайнуванням, так і 
роздільним (двофазним) способом. Як відомо, зерна вівса у волоті 
достигають дуже нерівномірно – спочатку у верхніх гілочках, потім 
у середніх і, нарешті, в нижніх. Якщо загальна стиглість зерна дає 
змогу починати збирання, то вегетативна маса (стебла, листки) ще 
зелена і надто волога. Через цю особливість до строків і способів 
збирання врожаю вівса потрібно підходити дуже уважно. Овес 
роздільним способом починають збирати наприкінці воскової 
стиглості зерна, коли вже 30–40% зерен повністю достигло. Полеглі 
з підвищеною вологістю і засмічені посіви збирають, як правило, 
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тільки роздільним способом, використовуючи жатки. Пряме 
комбайнування доцільно розпочинати, коли в масиві достигне 
понад 90% зерна при вологості 14–18%. Цим способом звичайно 
збирають низькорослі, зріджені та рівномірно достигаючі 
незабур’янені, без підгону посіви, які вирізняються стійкістю проти 
вилягання й осипання зерна. Після обмолочування зерно відразу 
очищають і просушують. 

 
ПШЕНИЦЯ ЯРА 

 
Пшениця яра – культура, вимоглива до наявності в ґрунті 

легкодоступних форм поживних речовин.  
Кращими попередниками для пшениці ярої є багато- та 

однорічні бобові трави, бобово-злакові сумішки, зернобобові куль-
тури (горох, соя). Пшениця яра ефективно використовує добрива, 
які вносили під попередню культуру. Тому її доцільно сіяти після 
просапних культур – картоплі, кукурудзи, які вирощували на добре 
удобрених фонах. Недоцільно вирощувати пшеницю яру після ярих 
зернових, соняшнику та інших попередників, які сильно висушують 
ґрунт, наслідком чого є різке зниження врожайності і якості зерна. 
Пшеницю яру тверду слід розміщувати після кращих бобових 
попередників, зокрема сої, оскільки вона вимогливіша до вмісту 
вологи і поживних речовин у ґрунті. 

Основний обробіток ґрунту під пшеницю яру – зяблевий, 
полицевий або безполицевий, залежно від біологічних 
особливостей попередника, стану поля після його збирання та рівня 
забур'яненості. За розміщення пшениці ярої після кукурудзи на 
зерно проводять дискування важкими дисковими боронами з метою 
подрібнення пожнивних решток попередника і наступною оранкою 
на глибину 20–22 см. В посушливих умовах степової зони 
обробіток виконують лущильниками і плоскорізами-
глибокорозпушувачами.  

Система передпосівного обробітку ґрунту під пшеницю яру 
складається із ранньовесняного боронування за оптимальної 
фізичної стиглості ґрунту та передпосівної культивації 
безпосередньо у день сівби на глибину загортання насіння. Кращі 
результати при проведенні передпосівної культивації забезпечують 
комбіновані агрегати, які в своєму складі мають розпушуючі, 
вирівнюючі робочі органи і котки та забезпечують рівномірність 
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Продовження таблиці 5 
1 2 3 

Сходи Довгоносики (10–15 
жуків/м2) 

Крайові обробки посівів: 
карате зеон, мк.с. (0,125 
л/га), Бі-58 новий, к.е. (0,5–
1 л/га), фастак, к.е. (0,15 
л/га)  

Гороховий зерноїд 
(15–20 жуків на 10 
помахів 
сачком),горохова 
плодожерка (25–30 
особин на 1 м2), 
трипси, попелиці та 
інші шкідники 

Обприскування одним із 
препаратів: актара, в.р.г., 
нурел Д, к.е, (0,1 л/га), 
базудин, діазол, в.е (0,5–
0,75 л/га), Бі-58 новий, к.е., 
фаскорд,к.е. (0,1 л/га) 
фуфанон, к.е., данадим, к.е. 
(0,5–1 л/га), карате зеон, 
мк.с. (0,125 л/га), фастак, 
к.е. (0,15–0,25 л/га), ф’юрі, 
в.е. (0,07–0,1 л/га), енжіо, 
к.с. (0,18 л/га), золон 
к.е.(1,4 л/га), блискавка, к.е. 
(0,15–0,165 л/га). 

Початок цвітіння – 
утворення бобів 

Горохова 
плодожерка (25–30 
екз./м2) та ін. 
лускокрилі 

Випуск два рази трихогра-
ми під час відкладання яєць 
(1 самка на 10 яєць шкід-
ника) 

Збирання врожаю Фузаріоз, аскохітоз, 
сіра гниль та інші 

Оптимальні строки збиран-
ня 

Після збирання 
врожаю 

Горохова 
плодожерка, хвороби 

Лущення стерні. Очищення 
і калібрування насіння 

Період зберігання 
насіння 

Гороховий зерноїд 
(10 екз./кг насіння) 

Фумігація зерна не пізніше 
2 декади вересня фостокси-
ном або магтоксином (1–3 
таблетки/м3) або метабро-
мом (20–100 г/м3) 

Люцерна насіннєва 
Відростання Довгоносики (100 

жуків на 100 
помахів) та інші 
шкідники 

Обприскування 
інсектицидом: Бі-58 новий, 
к.е., діазинон, к.е. (1 л/га), 
діазол, в.е.(2–3 л/га), золон, 
к.е. (1,4–2,8 л/га), фастак, 
к.е. (0,2 л/га), штефесін, к.е. 
(0,5–1 л/га) 
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Продовження таблиці 5 

1 2 3 
  л/т), круізер, т.к.с. (6–9 л/т), 

пончо, т.к.с. (3,5 л/т), 
нупрід, к.с. (5–9 л/т), 
семафор, т.к.с. (2–2,5 л/т), 
форс зеа, к.с. (5–6 л/т) 

Сходи Піщаний мідляк, 
довгоносики (2 
жуки/м2), озима совка 
(2 гус./ м2), шведська 
муха  

Обприскування посівів 
інсектицидом: борей,с.к. 
(0,12–0,14 л/га), драгун, к.е 
(1,2 л/га), децис ф-люкс, 
к.с. (0,3 л/га), карате зеон, 
рубін, к.е. (0,2 л/га), 
штефесін, к.е. (0,5–0,7 л/га) 

Кукурудзяний 
метелик, бавовникова 
совка 

Випуск трихограми (50–
100 тис. самок на 1 га) на 
початку і вдруге – в період 
масового відкладання яєць 
кукурудзяним метеликом 

Викидання волоті –
формування зерна 

Кукурудзяний 
метелик, 
бавовникова совка 
(при пошкодженні 
більше 20% рослин) 

Обприскування посівів 
інсектицидом: децис ф-
люкс к.е. (0,3 л/га), карате 
зеон, рубін к.е. (0,2 л/га), 
штефесін, к.е. (0,5–0,7 л/га) 

Кукурудзяний 
метелик 

Низький зріз стебел (не 
вище 10см) 

Фузаріоз, 
нігроспороз і інші 
гнилі качанів 

Стислі строки збирання, су-
шіння, уникнення механік-
ного травмування зерна 

Збирання врожаю і 
після збиральний 
період 

Комплекс хвороб та 
шкідників 

Подрібнення і заорювання 
післяжнивних решток 

Горох 
До сівби Кореневі гнилі та 

інші хвороби 
Обробка насіння одним із 
препаратів: вітавакс 200 
ФФ, в.с.к. (2,5 л/т), вінцит 
050, к.с., фундазол, з.п. (2 
кг/т), максим, т.к.с. (1 л/т). 
Підбір районованих стій-
ких сортів. Просторова ізо-
ляція від інших зернобобо-
вих та акацієвих лісосмуг 
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обробітку ґрунту, що значно підвищує польову схожість і 
синхронність розвитку рослин пшениці ярої на початкових етапах 
органогенезу і підвищує її врожайність. 

За недостатньої кількості опадів та при їх дефіциті у весняний 
період азотні добрива разом із фосфорними і калійними вносять 
повністю під зяблеву оранку або передпосівну культивацію. За 
таких умов оптимальною дозою повного мінерального добрива 
NPK в основне внесення є 40 кг/га д.р. За умов оптимального 
вологозабезпечення доза азоту може бути підвищена до 60 кг/га, з 
внесенням половини її на IV етапі органогенезу. Пшениця яра 
добре використовує добрива, внесені при сівбі, тому залежно від 
попередника, типу ґрунту та вологозабезпечення доцільно вносити 
в рядки при сівбі 15–20 кг/га д.р. фосфорних або 10–15 кг/га 
комплексних добрив. Для отримання високоякісного врожаю зерна 
пшениці ярої обов'язковим є забезпечення рослин достатньою 
кількістю поживних речовин, перш за все азотом, тому за 
оптимального водного режиму необхідне роздрібнене його 
застосування в період весняно-літньої вегетації. Кращі результати 
для підвищення врожайності та якості зерна забезпечує 
підживлення азотом посівів пшениці ярої на IV етапі органогенезу 
(30% загальної дози) і на VIII етапі органогенезу (решту 20% дози). 

Серед сортів з високим рівнем потенціалу продуктивності слід 
відмітити такі сорти пшениці м'якої, як: Рання 93, Скороспілка 99, 
Елегія Миронівська, Етюд, Аранка, Стависька, Трізо, Струна 
Миронівська, Харківська 26, Харківська 30; пшениці твердої: 
Ізольда, Харківська 27, Чадо, Жізель, Харківська 41. Залежно від 
площі посіву, наявного агрофону, напряму використання для 
підвищення стабільності виробництва зерна пшениці ярої в 
господарстві доцільно вирощувати 2–3 районованих та 
перспективних сорти з різною реакцією на агроекологічні умови 
вирощування і з різною групою стиглості. 

Пшеницю яру необхідно висівати в якомога ранні строки при 
настанні фізичної стиглості ґрунту. Запізнення з сівбою цієї 
культури на один день зумовлює втрати зерна в середньому на 50–
80 кг/га, а пізньої і посушливої весни – на 100–170 кг/га.  

Норма висіву пшениці м’якої і твердої в північних регіонах 
зони становить відповідно 5,0–5,5 і 5,5–6,0, в центральних районах 
– 4,5–5,0 і 5,0–5,5, в південних – 3,5–4,0 і 4,0–4,5, а на зрошенні – 
5,0 і 5,5 млн. шт. схожих насінин на 1 га. Необхідно враховувати, 
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що рослини цієї культури слабо кущаться, тому норму висіву 
занижувати не слід. В умовах посушливої весни норми висіву 
необхідно підвищувати на 10–15% від рекомендованої. 

Основними агротехнічними прийомами догляду за посівами 
пшениці ярої є прикочування, боронування, захист рослин від 
бур'янів, хвороб, шкідників і вилягання, підживлення азотом та 
мікроелементами. Прикочування посівів після сівби особливо 
необхідне в умовах посушливої весни. Боронувати посіви пшениці 
ярої потрібно на важких запливаючих ґрунтах, коли після 
проведення посівних робіт випадають інтенсивні опади і 
утворюється ґрунтова кірка. 

На боротьбу із шкідливими організмами в посівах пшениці 
ярої повинен бути спрямований весь комплекс агротехнічних 
заходів (сівозміна, обробіток ґрунту, строки сівби, норми висіву, 
підбір стійких сортів та ін.). За сучасних умов уникнути хімічних 
обробок посівів пшениці ярої без значного зниження врожайності 
від негативного впливу шкідливих організмів практично не 
вдається. Тому застосовувати пестициди на посівах пшениці ярої 
слід тільки за результатами моніторингу фітосанітарного стану 
посівів при перевищенні економічних порогів шкодочинності 
шкідливими об'єктами. 

Для боротьби з виляганням посівів, особливо на високих агро-
фонах необхідно застосовувати ретарданти на початку виходу в 
трубку (IV-V етапи органогенезу). Цей захід є актуальним на сор-
тах, менш стійких до вилягання і на посівах пшениці ярої твердої. 

 
ТРИТИКАЛЕ ЯРЕ 

 
Кращими попередниками для тритикале ярого є багаторічні та 

однорічні бобові трави, бобово-злакові сумішки, зернобобові 
культури (горох, соя), кукурудза, картопля. Для одержання 
товарної продукції допускається сівба тритикале ярого після 
пшениці озимої та соняшнику. 

Оптимальним способом основного обробітку ґрунту під сівбу 
тритикале ярого на чорноземах є безполицеве розпушування на 
глибину 20–22 см із попереднім лущінням дисковими 
лущильниками на глибину 6–8 см.  

Після кукурудзи на зерно доцільно провести оранку в усіх 
зонах на 20–22 см. Під тритикале яре, особливо при розміщенні 
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Продовження таблиці 5 
1 2 3 

Личинки п'явиці (0,5–
1 екз./стебло), трипси 

Те ж, за умови чергування 
препаратів  

Вихід в трубку – 
колосіння 

Борошниста роса, 
гельмінтоспоріоз, 
іржа, септоріоз (за 
ураженості понад 1% і 
підвищеної вологості 
повітря) 

Обприскування посівів 
ячменю: амістар екстра, к.с. 
(0,5–0,75 л/га), альто супер, 
колосаль, к.е. (0,4–0,5 л/га), 
байлетон, з.п., дерозал, 
рекс дуо, к.е., імпакт, к.с., 
тілт к.е. (0,5 л/га), солігор 
(0,7–0,9 л/га), фалькон к.е 
(0,6 л/га) 

Формування зерна Клоп-черепашка (8–10 
екз./м2 на насіннєвих і 
15–20 − на товарних 
посівах) та інші 

Обприскування посівів 
одним із препаратів, що й у 
фазі сходів (за умови 
чергування препаратів) 

Просо 
До сівби Сажкові хвороби, 

фузаріозна коренева 
гниль 

Протруєння насіння 
фундазолом, з.п. (2 кг/т) 

Викиданняволоті –
формуван-ня зерна 

Просяний комарик, 
попелиці, просяна 
жужелиця та інші 
шкідники 

Обприскування посівів Бі-
58 новий, к.е (0,7–1 л/га) 

Кукурудза 
Волотева сажка, 
насіннєва інфекція 
пухирчастої сажки 

Протруєння насіння: 
вітавакс 200 ФФ, гранівіт, 
в.с.к. (2,5–3 л/т), максим, 
т.к.с., корріоліс, ламардор 
т.к.с. (0,2 л/т) 

Пліснявіння, кореневі 
і стеблові гнилі 

Протруєння насіння тими ж 
препаратами або роялфло, 
в.с.к. (2,5 л/т), ТМТД, в.с.к. 
(3–4 л/т), флуосан, т.к.с. (3 
л/т), іншур перформ 
(0,5л/т), шелтер,т.к.с. (2 л/т) 

До сівби 

Дротяники та інші 
шкідники сходів (5 
екз./м2) 

Протруювання насіння: 
гаучо, команч, клопс,з.п. 
(28 кг/т), космос, т.к.с. (4 
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Продовження таблиці 5 
1 2 3 

 Клоп-черепашка (2 
екз./м2 сильні і цінні 
пшениці, 4–6 – інші), 
трипси (50 екз./колос), 
злакові попелиці (20 
екз./стебло), хлібні 
жуки (3–4 екз./м2) 

Обприскування посівів 
одним з інсектицидів, що й 
при виході рослин в трубку 

Ячмінь ярий, овес 
Летюча і тверда 
сажки, кореневі гнилі, 
пліснявіння насіння та 
інші хвороби ячменю 
 

Протруювання насіння од-
ним із препаратів: вінцит, 
к.с. (1,5–2 л/т), вітавакс 200 
ФФ, вікінг, в.с.к. (2,5–3 
л/т), кінто дуо, колфуго 
дуплет, к.с. (2 л/т), бункер, 
віал ТТ, в.с.к., кольчуга, 
раназол, тебу, т.к.с., (0,4–
0,5 л/т), ламардор, т.к.с. 
(0,15–0,2 л/т), росток, к.с. 
(0,7 л/т), корріоліс, тебузан 
ультра, раксил ультра, 
т.к.с.(0,2 л/т), сумі-8 фло, 
к.с. (1,3 л/т), фундазол, з.п. 
(2–3 кг/т) 

До сівби 

Сажкові та інші 
хвороби вівса 

Протруєння насіння: 
вінцит, к.с. (1,5–2 л/т), 
корріоліс, т.к.с. (0,2 л/т), 
фундазол, з.п. (2–3 кг/т) 

Сходи Хлібні блішки (30–50 
екз./м2), шведські 
мухи (40–50 екз. на 
100 помахів сачком), 
п’явиці (10–15 
жуків/м2), злакові та 
польові клопи 

Обприскування крайових 
смуг (до 100 м) або всього 
посіву одним із препаратів: 
бульдок, к.е. (0,25 л/га), 
децис профі, (0,04 л/га), 
сумі-альфа, штефесін, к.е. 
(0,2 л/га), золон, діазинон, 
к.е. (1,5 л/га), Бі-58 новий, 
к.е. (1,0–1,2 л/га), кінфос 
(0,15–0,25 л/га), нурел Д, 
к.е. (0,5–0,75 л/га), ф'юрі, 
в.е. (0,07 л/га), фаскорд, к.е. 
(0,1 л/га) 
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його після цукрових буряків, необхідно виконувати безполицевий 
обробіток із застосуванням знарядь чизельного типу з метою 
знищення плужної підошви, що значно покращує агрофізичні 
властивості ґрунту, сприяє накопиченню ґрунтової вологи, дає 
змогу на 5–6 діб раніше розпочати весняні посівні роботи і 
забезпечує підвищення врожайності тритикале ярого. 

Склад та дози внесення мінеральних добрив під тритикале яре 
визначаються залежно від забезпеченості ґрунту поживними 
елементами, що пов'язано з родючістю ґрунту, попередником та ін. 

Серед сортів тритикале ярого з високим рівнем потенціалу 
продуктивності слід відмітити такі: Кобзар, Жайворонок 
харківський, Оберіг харківський, Соловей харківський, Коровай 
харківський, Легінь харківський, Лосинівське, Згурівський та інші. 
Залежно від площі посіву, наявного агрофону, напряму 
використання для підвищення стабільності виробництва зерна 
тритикале ярого в господарстві доцільно вирощувати 2–3 
районованих та перспективних сорти з різною реакцією на 
агроекологічні умови вирощування та різної групи стиглості. 

Сівбу необхідно проводити в якомога ранні строки при 
настанні фізичної спілості ґрунту (коли досягається якісне його 
розпушення). Потепління останніх років дає можливість сіяти 
тритикале яре ще раніше, використовуючи для цього «лютнево-
березневі вікна», що є досить ефективним. Сходи тритикале ярого 
витримують морози -8…-9ºС, тому зниження температури повітря 
після сівби не пошкодить рослинам. 

Найвищу урожайність тритикале яре формує за норми висіву 
4,5–5,0 млн./га схожих насінин після кращих попередників, а по 
гірших – 5,0–5,5 млн./га. 

Глибина загортання насіння тритикале ярого знаходиться в 
межах 4–5 см.  

Відразу після сівби тритикале ярого поле коткують кільчасто-
шпоровими котками, якщо сівалка не забезпечувала належне 
прикочування кожного рядка. У разі появи після сівби ґрунтової 
кірки до появи сходів необхідно провести боронування легкими 
боронами. Основним у догляді за посівами тритикале ярого є 
боротьба з бур'янами, насамперед з коренепаростковими. При появі 
шкідників вище порога шкодочинності застосовують інсектициди. 
Завдяки високій стійкості та імунності проти поширених листкових 
хвороб на посівах тритикале ярого не застосовують фунгіциди. Ви-



 28 

нятком може бути лише епіфітотійний розвиток септоріозу листя. 
Ярі зернові культури забур'янюються переважно однорічними 

двосім’ядольними бур'янами: амброзією полинолистною, редькою 
дикою, триреберником непахучим, лободою білою, щирицями, 
гірчаком, підмаренником чіпким, гречкою березкоподібною; 
злаковими – просом курячим, мишіями; багаторічними – осотом 
рожевим та березкою польовою; кореневищними – пирієм 
повзучим. Велике значення в боротьбі з бур'янами в посівах ярих 
культур мають агротехнічні заходи. Так, різноглибинний обробіток 
дисковими та лемішними лущильниками і високоякісна оранка 
сприяють знищенню до 70% коренепаросткових і 40% однорічних 
бур'янів. Часто вони не забезпечують оптимальної чистоти посівів, 
тому виникає необхідність застосування гербіцидів, строки 
застосування яких слід диференціювати залежно від видового 
складу агрофітоценозу. Якщо домінують однорічні двосім'ядольні 
бур'яни, посіви обробляють на початку кущіння, багаторічні 
коренепаросткові – у фазі повного кущіння. Вибір гербіцидів 
залежить від видового складу бур'янів. 

 
КУКУРУДЗА 

 
В Україні за сприятливих умов зволоження вегетаційного 

періоду 2011р. агроформуваннями різних форм власності було 
вирощено і зібрано рекордний валовий збір зерна кукурудзи – 
понад 22,0 млн. тонн з площі посіву близько 3,59 млн. га при 
середній урожайності зерна 6,2 т/га, що в котрий раз підтвердило 
високий продуктивний потенціал цієї культури та її значення в 
зерновиробництві країни.  

Проте, на сьогоднішній день надзвичайне занепокоєння 
працівників аграрного сектору степової зони викликає доля 
майбутнього врожаю озимих зернових культур. За даними 
Українського гідрометеорологічного центру восени цього року в 
країні зареєстрована найдовша за останні 50 років осіння посуха – 
за три місяці в більшості регіонів агрокліматичної зони 
спостерігалась відсутність атмосферних опадів. При цьому 
особливо постраждали зерносіючі області – Дніпропетровська, 
Донецька, Луганська, Запорізька, Одеська, Херсонська, а також АР 
Крим. 
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Продовження таблиці 5 
1 2 3 

  кг/га), данадим, к.е. (1–1,5 
л/га), моспілан, р.п., ф'юрі, 
к.е. (0,07 л/га), протеус, о.д. 
(0,5–0,75 л/га), штефесін, 
к.е. (0,25 л/га), фуфанон, 
к.е. (1,2 л/га), їх аналоги 

Борошниста роса, 
септоріоз (розвиток 
хвороб на другому та 
верхньому листках – 
більше 3% 

Обприскування посівів 
фунгіцидами (див. вище), 
якщо не проведена обробка 
на більш ранньому етапі 
розвитку рослин 

Закінчення 
трубкування 

Іржасті хвороби (роз-
виток на другому та 
прапорцевому листках 
– більше 1%). За умов 
високої вологості (95–
100%), тривалих і 
частих рос, дощової 
погоди і температури 
повітря 20–25 оС 

Обприскування посівів 
одним із фунгіцидів: 
альто супер, к.е., імпакт 25, 
к.с., (0,5 л/га), амістар 
екстра, к.с. (0,5–0,75 л/га), 
амістар тріо, к.е.(1,0 л/га), 
фалькон, к.е., (0,6 л/га), 
фолікур, к.е.(1 л/га). 

Колосіння та 
цвітіння 

Ті ж хвороби що й на 
попередній стадії  
розвитку. ЕПШ той же 

Те ж, в тому числі і на по-
лях з проведеною хімоб-
робкою більше 15 днів 
тому 

Формування – 
наливання зерна 

Фузаріоз та септоріоз 
колоса 
 

Обприскування посівів 
одним із фунгіцидів:  
альто супер, к.е., імпакт 25, 
к.с., (0,5 л/га), амістар 
екстра, к.с. (0,5–0,75 л/га), 
амістар тріо, к.е.(1,0 
л/га),фалькон, к.е., (0,6 
л/га), фолікур, к.е.(1 л/га 
(за умови чергування 
препаратів) 
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Заходи хімічного захисту окремих польових культур наведені в 
таблиці 5. 

Таблиця 5 
Захист посівів від шкідників і хвороб 

Фази росту, строки 
Хвороби і шкідники, 
умови проведення 

заходу 

Заходи захисту, препарати і 
норми їх витрати 

1 2 3 
Озима пшениця 

Хлібна жужелиця (4–
6 личинок/м2) 

Обприскування одним із 
препаратів: борей, с.к. (0,16 
л/га), діазинон, к.е. або 
діазол, в.е. (1,5–1,8 л/га), 
драгун (1,2 л/га), кінфос, 
к.е.(0,5 л/га), маршал, к.е. 
(0,8–1,2 л/га), нурел Д, к.е. 
(0,75–1 л/га). 

Відновлення 
весняної вегетації 

Борошниста роса, 
септоріоз, злакові 
мухи, інші шкідники 
та хвороби 

Ранньовесняне боронуван-
ня посівів впоперек рядків, 
підживлення азотними 
добривами (40–60 кг/га)  

Борошниста роса (при 
ступені ураження 1% 
за умов вологості 
вище 90% і 
середньодобової 
температури повітря 
14–17оС), септоріоз, 
гельмінтоспоріоз 

Обприскування посівів 
одним із фунгіцидів: альто 
супер, к.е. (0,4 га), амістар 
екстра, к.с. (0,5–0,75 л/га), 
арбалет, к.с. (2,0 л/га), 
байлетон, з.п., джерело, 
к.с., дерозал, к.с., імпакт 25, 
к.с., тілт, рекс дуо к.е., 
беназол, бенорад, з.п., (0,3–
0,6 л/га), рекс Т, к.с. (0,5–
0,75 л/га), фалькон, к.е. (0,6 
л/га)   

Вихід рослин в 
трубку 

Клоп шкідлива 
черепашка (2 екз./м2), 
злакові, польові і ін. 
клопи (15–20 екз./ м2) 

Обприскування крайових 
смуг посівів одним із 
інсектицидів: актара, в.р.г., 
блискавка, к.е., фастак, к.е. 
(0,12 кг/га), альфагард, к.е., 
карате зеон, мк.с. (0,15 
л/га), Бі-58 новий, к.е. (1,5 
л/га), вантекс, мк.с. (0,06 
л/га), децис профі, в.г. (0,04 
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Прогнозований недобір зерна озимих культур може бути 
компенсований за рахунок розширення площі посіву ярих зернових 
культур, кукурудзи, ячменю, сої, сорго та ін. 

Однією з кращих страхових культур, які першочергово 
необхідно використовувати для пересіву озимини, є кукурудза як 
високоврожайна, досить посухостійка та прибуткова культура, при 
цьому площі її посіву в наступному році в країні економічно 
доцільно буде збільшити до 4,3–4,5 млн. га.  

При дотриманні технології вирощування гібридів кукурудзи, 
оптимізації мінерального забезпечення рослин і створення 
сприятливого вологозабезпечення посівів, середня врожайність 
кукурудзи в Україні може в більшості років становити 5,5–6,5, а в 
степовій зоні при природному вологозабезпеченні – 4,5–5,0 т/га.  

Середньобагаторічні кліматичні умови степової території в 
нашій країні відзначаються істотною різноманітністю і 
коливаються в досить широких межах: гідротермічний коефіцієнт 
(ГТК) за Селяніновим Г.Т. за травень-вересень варіює від 0,89 
(північ) до 0,45 (південь), сума середніх добових температур вище 
10°С за цей період становить 2750–3050°С, при цьому тривалість 
теплого періоду з відповідним температурним режимом дорівнює 
160–195 днів. За період вегетації  кукурудзи (травень - вересень) в 
цьому регіоні випадає близько 140 (південь) – 265 (північ) мм 
атмосферних опадів. Однак, в багатьох випадках опадів буває 
значно менше, особливо, нестача або нерівномірність їх розподілу 
має місце, як правило, у другій половині вегетації рослин, що 
певною мірою впливає на рівень продуктивності посівів культури. 
Проте агрокліматичні умови степової зони дозволяють забезпечити 
біологічну потребу рослин кукурудзи в гідротермічних ресурсах в 
повній мірі в період «сівба–повна стиглість зерна» для гібридів від 
ранньостиглої (ФАО 100–199) до середньопізньої (ФАО 400–499) груп 
стиглості. 

Кукурудза економно витрачає ґрунтову вологу: на створення 1 
кг сухої речовини залежно від умов вирощування (родючості 
ґрунту, удобрення, сортових особливостей, температури, 
зволоження, сонячної радіації тощо) вона використовує  від 250 до 
400 л води, що в 1,6–1,8 раза менше, ніж інші зернові культури 
(озима пшениця, ячмінь, овес). Проте кукурудза має триваліший 
вегетаційний період, формує більші врожаї зерна і вегетативної 
маси, що зумовлює зростання сумарного водоспоживання з 1 га її 
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посіву до 3000–6000 т води. Тому, для забезпечення високого і 
сталого рівня урожайності кукурудзи в умовах природного 
зволоження зони, важливе значення має спрямування всіх 
агротехнічних прийомів технології вирощування культури на 
накопичення, збереження і раціональне використання ґрунтової 
вологи посівами впродовж всього вегетаційного періоду. 

В умовах складної економічної ситуації та високої вартості 
енергоресурсів особливого значення набуває також застосування 
енергоощадних технологій та окремих її елементів, які базуються 
на мінімальній системі обробітку ґрунту, раціональних способах 
внесення та оптимальних дозах мінеральних добрив, використанні 
комбінованих машин та знарядь, впровадженні нових 
високопродуктивних скоростиглих гібридів з низькою вологістю 
зерна при дозріванні і відповідно меншими енергетичними 
затратами на його післязбиральну доробку. 

В існуючих технологічних моделях вирощування кукурудзи не 
існує другорядних елементів, при порушенні яких можна досягти 
високого рівня урожайності культури.  

Місце в сівозміні і попередники. Особливо важливу роль в 
підвищенні урожайності кукурудзи попередники відіграють в 
степовій зоні, де основним лімітуючим фактором при формуванні 
сталого рівня зернової продуктивності є волога. Раціональне 
розміщення кукурудзи по кращих попередниках в умовах регіону 
сприяє підвищенню урожайності культури на 10–12%. 

Багаторічні дослідження і передовий виробничий досвід 
свідчать, що розміщення кукурудзи після кращих попередників 
сприяє поліпшенню водного режиму ґрунту, мобілізації поживних 
речовин, зменшенню забур'яненості посівів і, в кінцевому 
результаті, – досягненню стабільного рівня урожайності.  

В умовах зони Степу кукурудзу найбільш доцільно 
розміщувати після озимої пшениці по чорному і зайнятому пару та 
після зернобобових культур. Задовільними попередниками є ярі 
зернові колосові та кукурудза на зерно, силос і зелений корм, 
небажаними – суданська трава, сорго, соняшник. Найбільше 
позитивна роль попередників в умовах регіону проявляється в 
посушливі роки. 

Від місця кукурудзи в сівозміні значною мірою залежить фіто- 
санітарний стан її посівів, особливо рівень засмічення їх найбільш 
шкодочинними багаторічними коренепаростковими бур'янами. 
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та при підвищенні температур (до 28–30оС) повітря під час цвітіння 
може виникати потреба хімічного захисту й від фузаріозу та інших 
хвороб колоса. 

Ярі ячмінь і пшениця, овес. Обов’язковим заходом 
передпосівної підготовки насіння повинно бути протруєння. Цей 
захід забезпечить захист насіння і проростків не тільки від 
сажкових хвороб, а й від збудників пліснявіння, кореневих гнилей, 
плямистості листя та інших хвороб, інфекцію яких в значних 
кількостях містить насіння та грунт. Шкідливість хвороб, злакових 
мух, трав’яних клопів, хлібних блішок буде значно меншою за 
сівби в стислі строки відразу ж після настання фізичної стиглості 
ґрунту.  

Особливо небезпечні хлібні блішки, клопи та п’явиця будуть за 
посухи. За чисельності цих шкідників вище ЕПШ, необхідно 
провести крайові обробки сходів інсектицидами, а під час 
формування і достигання зерна – локальні обприскування проти 
клопа черепашки та інших шкідників.  

Горох. Для зменшення чисельності горохової попелиці, 
горохового зерноїда, горохової плодожерки, совок і інших 
шкідників виникатиме потреба проведення двох, а то й трьох 
хімічних обробок, особливо в період початку бутонізації, перед 
цвітінням і відразу ж після цвітіння. Проти лускокрилих (совок, 
вогнівки, плодожерки) в період яйцекладки доцільно випускати 
трихограму із розрахунку 1 самку на 10 яєць шкідників. 

Кукурудза і соняшник. Слід уникати висіву цих культур на 
площах із заселенням дротяників більше 5 екз./м2. Можливе 
пошкодження сходів соняшника та кукурудзи піщаним мідляком, 
довгоносиками та іншими жуками, хімічні обробки доцільні при 
чисельності 2 жука на 1 м2. При наявності дротяників та інших 
шкідників сходів (вище ЕПШ) необхідно протруювати насіння цих 
культур баковими сумішами фунгіцидних і інсектицидних 
препаратів. Проти лускокрилих у посівах цих культур, зокрема 
проти стеблового метелика та бавовникової совки на кукурудзі, 
ефективний випуск трихограми. 

В окремих господарствах загрозу посівам становить 
соняшникова шипоноска, зменшенню чисельності цього шкідника 
сприятиме зменшення площ посівів соняшника, вчасне подрібнення 
та заорювання післязбиральних решток та вогнищ крупностеблових 
бур’янів.  



 82 

жужелиці. Загрозу посівам, як і попередні роки, становитиме клоп 
черепашка. 

Як наслідок, після перезимівлі більшість полів доведеться 
пересівати ярими культурами (ячмінь, овес, кукурудза, соняшник). 
Насиченість сівозмін цими культурами викликатиме загрозу 
зростання шкодочинності хлібної жужелиці, злакових мух, 
трав'яних клопів, п'явиці, пліснявіння насіння та проростків тільки 
при пересіві озимини ярими зерновими.  

Заходи захисту проти шкідників і хвороб базуються на 
проведенні фітосанітарного контролю за станом посівів та 
своєчасному застосуванню агротехнічних, хімічних та біологічних 
засобів. 

Озима пшениця. В осінній період в посівах озимої пшениці 
виявили вогнища ураження рослин борошнистою росою, бурою 
іржею і септоріозом і пошкодження рослин личинками хлібної 
жужелиці (в посівах після стерньового попередника). Після 
відновлення вегетації потрібно провести обстеження стану посівів. 
При виявлені 4–6 личинок  на 1 м2 хлібної жужелиці необхідно 
провести хімічний захист посівів. Підвищенню компенсаторних 
реакцій рослин, насамперед на ослаблених і зріджених посівах, 
пошкоджених жужелицею, злаковими мухами та іншими 
шкідниками і хворобами сприятиме  підживлення посівів азотними 
добривами по мерзлоталому ґрунту. 

Актуальною залишається проблема зниження шкідливості 
клопа черепашки. У лісосмугах чисельність шкідника становить 6–
8 особин/м2. За сприятливих умов перезимівлі, така кількість клопів 
може призвести до раннього пожовтіння та загибелі окремих 
продуктивних пагонів пшениці, їх білоколосості. Тому треба 
спостерігати за початком масової міграції клопа у посіви пшениці 
(середньодобова температура повітря 14–16 оС) і за чисельності 2 і 
більше особин шкідника на 1 м2 провести обприскування 
інсектицидами. При проведенні цього заходу вчасно достатньо 
обмежитися обробкою крайових смуг. Варто завчасно придбати 
препарати і для захисту посівів проти клопа і інших сисних 
шкідників у період формування та достигання зерна для 
збереження його якості.  

За вологої погоди в період трубкування-колосіння економічно 
виправданим буде обприскування озимої пшениці фунгіцидами 
проти борошнистої роси, септоріозу та бурої іржі. За таких же умов 
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Обробіток ґрунту. Обробіток ґрунту є одним з базових та 
найбільш витратних елементів технології вирощування кукурудзи. 
За допомогою основного обробітку ґрунту регулюється водний, 
температурний, поживний, повітряний режими та вологоємкість 
ґрунту, що особливо важливо в посушливих умовах вирощування. 
Всі заходи обробітку ґрунту в умовах регіону повинні бути 
спрямовані на збереження вологи. 

Після збирання попередника без розриву в часі проводять 
лущення або дискування (після грубостеблових – доцільніше 
фрезування) на глибину 6–8, а після проростання бур’янів – на 
глибину 8–10 см. При засміченні попередника коренепаростковими 
бур’янами здійснюють лущення на глибину 12–14 см. 

Дослідженнями ДУ ІСГСЗ НААН встановлено, що кукурудза 
сильно реагує на глибину основного обробітку ґрунту. Тому в 
першу чергу розміщувати її слід на полях, де проведено обробіток 
на глибину 27–30 см, або щонайменше –  на 20–22 см. 

Кращий енергетичний і ґрунтозахисний ефект забезпечує 
чизельний обробіток, при проведенні якого заощаджується 10–12 
кг/га пального, експлуатаційні витрати скорочуються майже вдвічі, 
витрати праці –  на 31 %, енергоємність знижується в 1,4 раза. 

Зяблеву оранку або безполицевий чизельний обробіток в 
степовій зоні необхідно здійснювати у кінці вересня – першій 
половині жовтня при зниженні середньодобових температур та 
зменшенні непродуктивного випаровування вологи. 

В господарствах з високою культурою землеробства, де 
використовують інтегровану систему контролювання бур'янів, під 
кукурудзу застосовують мілкий обробіток ґрунту на глибину 12–14 
см, однак слід враховувати, що рівень врожайності культури при 
цьому знижується на 3–4 ц/га порівняно з глибоким основним 
обробітком. Останніми роками також певного поширення набула 
ґрунтозахисна енергозбережна система прямої сівби кукурудзи без 
обробітку ґрунту –  «No-Till». 

Система добрив. Кукурудза досить вимоглива до підвищеного 
мінерального живлення, і як культура тривалого вегетаційного 
періоду здатна засвоювати поживні речовини впродовж всього 
життєвого циклу. На створення 1 т зерна з відповідною кількістю 
листостеблової маси кукурудза споживає із ґрунту та добрив в 
середньому 24–30 кг азоту, 10–12 кг – фосфору та 25–30 кг – калію. 
Тому для формування урожаю зерна на рівні 4,5–5,0 т/га кукурудза 
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виносить з ґрунту в середньому 110–150 кг азоту, 45–60 кг фосфору 
та 115–150 кг калію. Азот та калій переважно споживається 
рослинами до фази викидання волоті, а фосфор – більш активно 
засвоюється при проростанні насіння, в період початкового 
розвитку та під час наливу та дозрівання зерна. 

Дози внесення мінеральних добрив під посіви кукурудзи 
застосовують з урахуванням забезпеченості орного шару ґрунту 
рухомими елементами живлення та середнього виносу 
макроелементів з урожаєм основної і побічної продукції. 

Враховуючи високу вартість мінеральних добрив та значний 
дефіцит фосфорних, раціональні системи застосування туків в 
степовій зоні повинні формуватись на основі використання 
помірного удобрення в дозі N60P45K30, в тому числі до сівби – 
N45P45K30. У випадку пересіву озимини кукурудзою необхідно 
застосовувати мінеральні добрива з урахуванням доз внесених 
восени під озимі культури.  

На неудобрених з осені чи навесні полях доцільно при сівбі в 
рядки внести гранульований суперфосфат або складні мінеральні 
добрива – нітроамофоску, нітрофос, нітрофоску (10–15 кг/га д.р.). 
Припосівне внесення мінеральних добрив забезпечує прибавку 
урожаю 3–5 ц/га зерна. 

Традиційне підживлення кукурудзи в початкові фази росту 
мінеральними туками N20 в умовах нестабільного зволоження 
регіону часто буває мало ефективним, тому його рекомендується 
замінити на більш технологічне позакореневе підживлення 
культурних рослин у фазі 6–7 листків рідкими комплексними  
мінеральними макро- та мікродобривами „Реаком Плюс” в дозі 4 
л/га або водорозчинними мікродобривами „Нутрівант Плюстм 
кукурудза” в дозі 4 кг/га, що забезпечує одержання приросту 
урожайності зерна до 7–10%.  До того ж, позакореневе підживлення 
рослин кукурудзи доцільніше застосовувати в бакових сумішках із 
страховими гербіцидами. 

Як додатковий резерв поповнення ґрунту органікою слід 
використовувати органічні рештки всіх культур сівозміни, 
заорюючи їх в ґрунт за умови обов’язкового  додавання 7–10 кг 
азоту на 1 т решток. 

В умовах зрошення в зоні Степу доцільно висівати на зелене 
добриво (сидерат) в післяжнивний період бобові (горох, вику) і 
капустяні (гірчицю білу і сарептську, ріпак, редьку олійну). Восени 
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Продовження табл. 4 
1 2 3 4 
  культури. На сортах 

соняшнику, стійких 
до імадазолінонів 

 

Стомп 330, к.е. 3,0–6,0 Обприскування 
ґрунту до появи 
сходів культури 

Однорічні 
тонконогові та  

дводольні бур’яни 
Трофі 90, к.е. 1,5–2,0 Обприскування 

ґрунту до висівання 
або відразу після 

висівання 

Однорічні 
тонконогові та  
деякі дводольні 

бур’яни 
Фронтьєр 
Оптима, к.е. 

0,8–1,4 Обприскування 
ґрунту до чи після 
висівання, але до 
появи сходів 
культури 

Однорічні 
тонконогові та 
деякі дводольні  

бур’яни 

Фюзілад Форте 
150 ЕС, к.е. 

1,0–2,0  Обприскування по 
вегетуючій культурі 
(у фазі 2–4 листків у 

бур’янів) 

Однорічні та 
багаторічні 
тонконогові 
бур’яни 

Харнес Новий, 
к.е. 

1,5–3,0  Обприскування 
ґрунту до чи після 
висівання, але до 
появи сходів 
культури 

Однорічні 
тонконогові та  

дводольні бур’яни 

* Препаративні форми гербіцидів: в.р. – водний розчин; в.г. – 
водорозчинні гранули; к.е. – концентрат емульсії; о.д. − олійна 
дисперсія         
 

ЗАХОДИ ПРОТИ ШКІДНИКІВ І ХВОРОБ 
 
Посушливі погодні умови, які склались в осінній період, 

спричинили затримку (майже на місяць) і нерівномірність появи 
сходів озимих культур, особливо по непарових попередниках. 
Посіви входили в зиму у незадовільному стані: за ранніх строків 
сівби – рослини переросли, за більш пізніх – рослини не встигли 
розкущитися.  

Після відновлення весняної вегетації озимої пшениці по 
стерньових попередниках, особливо на зріджених посівах, 
очікуватиметься збільшення шкодочинності личинок хлібної 
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Продовження табл. 4 
1 2 3 4 

Стеллар в.р.+ 
ПАР Метолат 

1,0–1,25+ 
1,0–1,25 

Обприскування 
посівів у фазі 3–5 
листків у культури 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні і 
однорічні 
тонконогові 
бур’яни 

Таск 64  в.г.  + 
прилипач 
Тренд 90+ 
амміачна 

селітра (бакова 
суміш) 

307–385 
г/га + 

Тренд 90 
− 200 
мл/га 

По сходах кукурудзи: 
у фазі 3–6 листків 
культури і 2–3 л 
тонконогових 

бур'янів (до кущіння) 

Однорічні та 
багаторічні 

тонконогові та 
дводольні  бур’яни 

Фронтьєр 
Оптима, к.е. 

0,8–1,4 Обприскування 
ґрунту до чи після 
висівання, але до 
появи сходів 
культури 

 

Однорічні 
тонконогові та 
деякі дводольні  

бур’яни 

Харнес Новий, 
к.е. 

1,5–3,0  «−» Однорічні 
тонконогові та  

дводольні бур’яни 
Соняшник 

Арамо, 45 к.е. 1,0–2,0  Обприскування від 
фази 3 листків до кін-
ця кущіння у одноріч-
них тонконогових 
бур’янів (незалежно 
від фази розвитку 

культури) 

Однорічні та 
багаторічні 
тонконогові  
бур’яни 

Гезагард, 500 
FW к.с.  

2,0–4,0 Обприскування 
ґрунту до чи після 
висівання, але до 
появи сходів 
культури 

Однорічні 
дводольні та 
тонконогові  
бур’яни 

Дуал голд  960 
ЕС, к.е. 

1,2–1,6  Обприскування 
ґрунту до висівання 
або до появи сходів 

культури 

Однорічні 
тонконогові та  
деякі дводольні 

бур’яни 
Євро-лайтнінг, 

в.р. 
1,0–1,2 Обприскування 

посівів у фазу 4 
справжніх листків  

Однодольні та  
дводольні бур’яни 
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при утворенні достатньої вегетативної маси травостої сидеральних 
культур після дискування заорюють. 

Весняний передпосівний обробіток ґрунту передбачає 
максимальне збереження вологи, створення пухкого посівного 
шару на зораних площах. Ранньовесняне закриття вологи і 
вирівнювання ґрунту здійснюють при настанні його фізичної 
стиглості. Вирівнювання проводиться під кутом 45–50° до 
напрямку основного обробітку з використанням вирівнювачів ВП-
8, ВПН-5,6, шлейф-борін ШБ-2,5. 

На якісно оброблених з осені та вирівняних весною полях 
можна виключити одну ранньовесняну культивацію, обмежившись 
передпосівною. 

На полях з підвищеною засміченістю багаторічними бур'янами 
в допосівний період проводять дві культивації зябу: першу –  на 
глибину 8–10 см, передпосівну – на глибину загортання насіння 
кукурудзи (5–7 см). 

На незораних з осені площах доцільно навесні проводити 
обробіток ґрунту важкими дисковими знаряддями або 
протиерозійними культиваторами на глибину 12–14 см з наступною 
культивацією КПС-4, УСМК-5,4 в агрегаті з зубовими боронами 
для створення в верхньому шарі ґрунту дрібногрудочкуватої 
структури з метою збереження вологи. 

Зазначимо, що чим краще налагоджене очищення поля від 
бур'янів навесні у допосівний період, тим менше зусиль і засобів 
доведеться витрачати при догляді за посівами. 

Строки сівби. За узагальненими даними науково-дослідних 
установ степової зони, оптимальним строком сівби кукурудзи є 
стійке прогрівання ґрунту до 10–12°С на глибині загортання 
насіння. Слід зауважити, що в умовах північної частини Степу 
відповідні параметри прогрівання ґрунту, за багаторічними 
метеорологічними спостереженнями, наступають 23.04–01.05, а в 
південній частині Степу – 18–28.04. 

За сприятливих умов проростання насіння і відсутності 
бур'янів оптимально рання сівба кукурудзи має суттєву перевагу 
відносно пізньої. Дослідженнями встановлено, що ранньостиглі та 
середньоранні форми, як правило, не суттєво змінюють 
урожайність при запізненні з сівбою, а більш пізньостиглі гібриди –  
краще реалізують свій генетичних потенціал за сівби їх в ранні 
строки (північний Степ – 13–22.04, південний Степ – 08–15.04) при 
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досягненні ґрунтом температури 8–10°С. За ранньої сівби 
обов’язково слід враховувати рівень холодостійкості гібриду та 
застосовувати відповідні технологічні заходи захисту насіння при 
його підготовці. 

Як надто ранні, так і пізні строки сівби знижують урожай зерна 
кукурудзи. Спостереження показують, що при оптимально ранніх 
строках сівби у рослин кукурудзи цвітіння волотей настає раніше, 
ніж при пізніх строках, що дає змогу раннім посівам раціональніше 
використовувати ґрунтові запаси вологи та певною мірою 
зменшити ризик негативного впливу посушливих явищ на рослини 
культури впродовж вегетації. 

Густота стояння рослин. Оптимальна густота стояння рослин 
кукурудзи на час збирання урожаю з урахуванням морфо-
біологічних особливостей гібридів, гідротермічних умов зони їх 
вирощування наведена в таблиці 2. 

При розміщенні кукурудзи після кращих попередників слід 
орієнтуватись на верхню межу густоти, а після інших –  на нижню. 
Для компенсації зниження польової схожості насіння і відходу 
рослин внаслідок природної загибелі задана норма висіву насіння 
повинна перевищувати оптимальну густоту рослин на 15%, а на 
полях з механізованим доглядом за посівами (за безгербіцидною 
технологією) норму висіву варто збільшувати на 4–6% в 
розрахунку на кожен механізований елемент догляду (боронування, 
міжрядний обробіток). 

Таблиця 2 
Оптимальна густота стояння рослин  

гібридів кукурудзи в зоні Степу, тис./га 
Групи стиглості 

Зона ранньо-
стиглі 

середньо- 
ранні 

середньо-
стиглі 

середньо-
пізні  

Північний Степ 55-60 45-50 35-40 30-35 
Південний Степ 40-45 35-40 30-35 25-30 
Зрошувані умови 
Степу 

80-90 70-80 60-65 50-60 

 
Гібриди і їх структура. В степовій зоні з метою досягнення 

сталого виробництва і надійного визрівання зерна, а також 
скорочення витрат енергії і палива на збирання і післязбиральну 
доробку урожаю необхідно додержуватись орієнтовного 
співвідношення різних біотипів кукурудзи (табл. 3). 
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Кукурудза 
Продовження табл. 4 

1 2 3 4 
Аценіт А 880 

к.е. 
2,0–3,5  Обприскування 

ґрунту після сівби, 
але до появи сходів 

культури 

Однорічні злакові 
та  дводольні 
бур’яни 

2,4-Д 500, 50% 
в.р.+ аміачна 
селітра (бакова 

суміш) 

1,5–1,7  
+5 кг 
селітри 

Обприскування 
посівів у фазі 3–5 
листків у культури 

Однорічні 
дводольні бур’яни 

Діален супер 
464 SL,  в.р.к., 

1,5 «−» Однорічні та бага-
торічні  дводольні 

бур’яни 
Дуал голд  960 

ЕС, к.е. 
1,6  Обприскування 

ґрунту до висівання 
або до появи сходів 

культури 

Однорічні 
тонконогові та  
деякі дводольні 

бур’яни 
Каллісто 480 
SC, к.с. + 
Актироб Б + 
Мілагро 
(бакова суміш) 

0,2л+1,25 
л+ 0,8 л 

Обприскування 
посівів у фазі 3–8 
листків культури 

Однорічні та бага-
торічні дводольні 
та тонконогові 

бур’яни 

Люмакс 537,5 
SE, с.е. 

3,5–4,0 Обприскування 
ґрунту до висівання, 
під час висівання, 
після висівання, але 
до появи сходів 

культури 

Однорічні 
тонконогові та  

дводольні бур’яни 

Примекстра 
Голд, 720 SC, 

к.с. 

4,0–4,5 «−» «−» 

Примекстра 
ТZ Голд. 500 

SC, к.с. 

4,0–4,5 Обприскування 
посівів у фазі 3–5 
листків у культури 

 

«−» 

МайсТер, в.г.  150 г/га Обприскування у фазі 
2–7 листків 

кукурудзи (фаза 3–4 
листків у однорічних 

тонконогових 
бур’янів) 

 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні та 
тонконогові 
бур’яни 
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Продовження табл. 4 
1 2 3 4 

Еллай супер 
70, в.г 

15 г/га Обприскування 
посівів, починаючи з 
2–3 листків до появи 
прапорцевого листка 

культури 

Однорічні та 
багаторічні  

дводольні бур’яни 

Естерон 60, 
к.е. 

0,6–0,8 Обприскування посівів 
від фази кущіння до 
виходу в трубку 

«−» 

Логран, 75 
WG, в.г. 

6,5–10,0 
г/га 

Обприскування 
посівів, починаючи з 
2–3 листків до появи 
прапорцевого листка 

культури 
 

Однорічні та деякі 
багаторічні  

дводольні  бур’яни 

Калібр 75, в.г. 30–60 г/га «−» Однорічні та 
багаторічні  

дводольні  у т.ч. 
стійкі до 2,4-Д, 

бур’яни 
Компас 970, 

в.г. 
0,07–0,25 Обприскування посівів 

від фази кущіння до 
виходу в трубку 

«−» 

Лінтур 70 WG,  
в.г. 

0,12–0,15 Обприскування від 
фази 4 листків до кінця 
кущіння культури 

Однорічні та 
багаторічні  

дводольні бур’яни 
Мушкет, 20 

WG, в.г. 
50–60 г/га Обприскування 

посівів, починаючи з 
2–3 листків до появи 
прапорцевого листка 

культури 

Однорічні та деякі 
багаторічні  
дводольні  бур’яни 

Пума супер, 
м.в.е. 

0,8–1,0 Обприскування 
вегетуючих бур’янів, 
починаючи  з фази 2-
го листка до кінця 
кущіння (незалежно 
від фази розвитку 

культури) 

Малорічні 
тонконогові бур'яни 

(метлюг, мишій, 
плоскуха звичайна) 
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Таблиця 3 
2. Структурний склад гібридів 

Групи стиглості, % 
Зона ранньо-

стиглі 
середньо- 
ранні 

середньо-
стиглі 

середньо-
пізні  

Північний Степ 25-30 25-30 25-30 10-15 
Південний Степ 30-35 20-25 20-25 10-25 

 
Збільшення в структурі посівів кукурудзи ранньостиглих та 

середньоранніх гібридів до 50–60 % сприяє скороченню 
енерговитрат на сушку зерна і насіння та дає можливість раніше 
звільнити поле від посівів кукурудзи для підготовки ґрунту під 
сівбу озимих культур. 

Для степової зони ДУ ІСГСЗ НААН України рекомендує 
великий набір гібридів кукурудзи, серед яких: ранньостиглі (ФАО 
150–199) –  Ушицький 167 СВ, Дніпровський 181 СВ, Почаївський 
190 МВ; середньоранні (ФАО 200–299) –  Кремінь 200 СВ, Любава 
279 МВ, Оржиця 237 МВ, Славутич 271 МВ, Хмельницький, 
Подільський 274 СВ, Білозірський 295 СВ; середньостиглі (ФАО 
300–399) – Дар 347 МВ, Розівський 311 СВ, Моніка 350 МВ; 
середньопізні (ФАО понад 400) – Бистриця 400 МВ, Соколов 407 
МВ, Кодацький 442 СВ, Дніпровський 453 СВ; гібриди розлусної 
та цукрової кукурудзи –  Вулкан, Перлина степу, Сюрприз, 
Гостинець. 

Догляд за посівами створює сприятливі умови для одержання 
дружних сходів кукурудзи, дає змогу утримувати посіви в чистому 
від бур'янів стані, а також зберегти вологу в посівному і орному 
шарі ґрунту. 

Досходове боронування посівів кукурудзи здійснюють через 4–
5 днів після сівби упоперек рядків або ж по діагоналі середніми 
зубовими боронами БЗС-1,0 (маса секції 24–26 кг) чи пружинними 
–  ЗБР-24 в агрегаті з гусеничними тракторами, що забезпечує 
знищення проростків бур'янів і рівномірне розпушування верхнього 
шару ґрунту. Глибина обробітку становить 3–4 см при робочій 
швидкості агрегату 7–8 км/год і активному положенні зубів борони. 

Боронування по сходах кукурудзи проводять у фазах 2–3-го та 
4–5-го листків легкими або середніми боронами упоперек напрямку 
рядків при швидкості руху агрегату 4–4,5 км/год. Робочі органи при 
цьому закріпляють у пасивному положенні. Вчасне застосування 
боронувань забезпечує отримання приросту 3–5 ц/га урожаю зерна. 
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Кількість до- та післясходових боронувань залежить від рівня 
забур'яненості посівів кукурудзи. Запізнення з боронуванням до 
появи сходів може призвести до пошкодження проростків 
кукурудзи (колеоптіле) боронами чи гусеницями трактора, а при 
порушенні технології післясходового боронування має місце 
присипання рослин землею та травмування їх листкового апарату. 

Міжрядні обробітки ґрунту регулюють його водно-фізичні 
властивості та знищують бур'яни. Перший міжрядний обробіток 
посівів кукурудзи здійснюють у фазі 6–7-го листка, 
використовуючи культиватори КРК-4,2, КРК-5,6 чи КРН-4,2, КРН-
5,6, перші з них забезпечують більш якісне очищення посівів від 
бур'янів у міжряддях та захисних зонах. 

Застосовуючи прополювальні борінки, слід мати на увазі, що 
найбільший відсоток бур'янів у захисних зонах знищується при 
виконанні першого обробітку міжрядь, коли сходи бур'янів ще мало 
розвинені і не встигли вкорінитися. 

В посівах, засмічених однорічними злаковими і двосім'ядоль-
ними бур'янами, користуються стрілчастими лапами шириною 
захвату 270 або 220 мм та лапами-бритвами – 165 мм. 
Долотоподібні робочі органи використовувати недоцільно. 

Для останнього міжрядного обробітку застосовують 
культиватори, укомплектовані стрілчастими лапами-загортачами. 
Стрілчасту лапу встановлюють на глибину 8 см, а загортачі –  на 5–
6 см. 

При проведенні міжрядних обробітків необхідно контролювати 
швидкість руху агрегатів, вона не повинна перевищувати 4,5–6,5 
км/год при першому обробітку, при другому – 6,5–5,7 км/год, при 
останньому – 8–10 км/год. 

Інтенсивна технологія вирощування кукурудзи на фоні 
ґрунтових і післясходових гербіцидів передбачає скорочення 
кількості механічних прийомів догляду, а на чистих полях – їх 
повне виключення. Проте висока потенційна засміченість ґрунту 
насінням різних термінів проростання, стійкість окремих видів 
бур'янів до хімічних препаратів вимагає поєднання механічних і 
хімічних заходів догляду за посівами. Поряд з цим, враховуючи 
високу вартість гербіцидів і енергетичних засобів, при умові 
чіткого дотримання рекомендованих сполучень хімічних і агротех-
нічних заходів контролювання бур'янів кількість механічних 
обробітків ґрунту в системі догляду за посівами можна скоротити. 
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-  відхилення норми витрати води через один розпилювач, а 
також гектарної не більше 10%; 

-  постійне перемішування робочих розчинів при внесенні; 
-  швидкість вітру при обприскуванні до 5 м /сек; 
-  кращий час для внесення гербіцидів: з ранку – з 4 до 10 

години, з вечора – з 17 до 22 години. 
Таблиця 4 

Регламенти використання окремих гербіцидів на посівах 
зернових колосових, олійних культур 

Гербіцид і 
його препара-
тивна форма 

Норма вит-
рати препа-
рату на 1 га 

Спосіб і час внесення 
на посівах культур 

Які бур'яни конт-
ролює (знищує або 
пригнічує ріст) 

1 2 3 4 
Озима пшениця, ячмінь 

Агрітокс, 
50 % в.р.*) 

1,0 –1,5 Обприскування від 
фази кущіння до 
виходу в трубку 

культури 

Однорічні 
дводольні бур’яни 

Аркан 750, 
75% в.г. 

20 г Обприскування 
посівів, починаючи з 
2-го листка до появи 
прапорцевого листка 

культури 

Однорічні 
дводольні  у т.ч. 
стійкі до 2,4-Д, 

бур’яни 

Банвел 4 S, 
48 % в р.к. 

0,15– 
0,30 

Обприскування посівів 
у фазі кущіння – на 
початку виходу 
пшениці в трубку 

Однорічні та деякі 
багаторічні  

дводольні  у т.ч. 
стійкі до 2,4-Д, 

бур’яни 
Гранстар Про 

75 в.г. 
20–25 г Обприскування 

посівів, починаючи з 
2–3 листків до появи 
прапорцевого листка 
культури включно 

Однорічні та 
багаторічні  

дводольні  у т.ч. 
стійкі до 2,4-Д, 

бур’яни 
Гроділ максі, 
375 OD, о.д. 

0,09–0,1 «−» «−» 

2,4-Д 500 в.р 
+аміачна се-
літра (бакова 
суміш) 

0,9–1,7+ 5 
кг селітри 

Обприскування посівів 
від фази кущіння до 
виходу культури в 

трубку 

Однорічні 
дводольні бур’яни 

Діален супер 
464 SL,  в.р.к., 

0,5–0,7 
«−» 

Однорічні та 
багаторічні  

дводольні бур’яни 
Дікопур 

МЦПА, в.р. 
0,7–1,0 

«−» 
Однорічні 

дводольні бур’яни 
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q=
xn

VxШxQ

600
, л/хвилину = 1,5 л/ хв. (для обприскувача, 

наприклад, ОП-2000-2-08) 
Q=200 л/га (для обприскувача, наприклад, ОП-2000-2-08), де 

q – хвилинна витрата води через один розпилювач при обраному 
попередньо тиску (звичайно 0,2–0,3 МПа, тобто 2–3 кг/см2); 

V –  швидкість руху обприскувача (звичайно 6–8 км/год); 
Ш – ширина захвату обприскувача (звичайно 18–28 см); 
n – кількість розпилювачів на штанзі обприскувача (звичайно 36–

56 шт); 
600 – постійний коефіцієнт для перерахунку всіх показників, л/хв. 
Із таблиць заводської інструкції підбирають тип і розмір 

розпилювачів, які забезпечать таку витрату води. У даному випадку 
це можуть бути червоні плоскофакельні розпилювачі, які 
встановлюють на штангу, або інші: при більшій витраті − сині, при 
меншій − жовті. 

Після визначення показників витрати води через один і всі 
розпилювачі, тобто q і Q, перевіряють висоту підняття штанги над 
площадкою (600–800 мм) так, щоб забезпечувалось перекриття 
факелів суміжних розпилювачів на 45–50%. Потім перевіряють 
повторно їх на конкретному полі або дорозі. Якщо фактична норма 
витрати води відрізняється від розрахункової (в нашому випадку 
Q=200 л/га) більше, ніж на 10%, її корегують у полі регулятором 
тиску на обприскувачі. 

Для якісного (рівномірного) внесення гербіцидів необхідно за-
безпечити постійну швидкість руху агрегату по полю і постійний 
тиск у нагнітальній системі обприскувача, попереджати огріхи. На 
краях поля відмічають (віхами, дисками, культиватором) поворотні 
полоси шириною не менше 2 захватів обприскувача, які оброб-
ляють в останню чергу (після завершення обприскування поля). У 
разі відсутності на полі рядків вирощуваної культури перший про-
хід обприскувача необхідно зробити по попередніх віхах. Для 
більш точного внесення препарату з погрішністю 2–3 см між 
проходами треба використовувати при обприскуванні поля систему 
GPS-навігації, яка монтується на трактор і обприскувач окремо. 

Оптимальні параметри для обробки посівів гербіцидами: 
-  використання для приготування робочих розчинів 

гербіцидів чистої води нормальної жорсткості при температурі не 
нижче + 8–100С; 
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Застосування гербіцидів. Рівень засміченості посівів 
кукурудзи бур’янами в степовій зоні, за даними обліку і 
спостережень, становить 70–80%, при цьому бур’яни при 
середньому і високому забур’яненні посівів непродуктивно 
виносять з ґрунту за вегетаційний період 60–80 кг/га поживних 
речовин і 800–1000 т/га води, що зумовлює зменшення врожаю на 
25–30% і більше. 

Останніми роками в агрофітоценозах кукурудзи значного 
розповсюдження набули злісні багаторічні бур'яни, такі як: осот 
рожевий, березка польова, амброзія полинолиста та інші. 

Значної шкоди посівам кукурудзи завдають бур'яни в 
несприятливі за погодними умовами роки. Вони формують 
потужну кореневу систему, яка глибоко проникає в ґрунт, активно 
використовують вологу та поживні речовини, що помітно знижує 
продуктивність кукурудзи. 

При вирощуванні кукурудзи за інтенсивною та 
енергозбережною технологією важливого значення набуває хімічне 
прополювання посівів. 

Чітке виконання регламенту застосування нових 
високоефективних гербіцидів є основною умовою отримання 
високих і стабільних урожаїв кукурудзи. 

До переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених для 
використання в Україні, занесено гербіциди різного спектра дії. 

Догляд за посівами включає застосовування гербіцидів 
ґрунтової і післясходової дії. Кращими з них є базові гербіциди: 
харнес. к.е. (2,5–3,0 л/га), трофі 90, к.е. (2,0–2,5 л/га), фронтьєр 900, 
к.е. (1,1–1,7 л/га) примекстра Голд, 720 SC, к.е. (2,5–3,5 л/га) і 
страхові - тітус 25, в.г. (40–50 г/га) + ПАР Тренд 90, базис 74, в.г, 
(20–25 г/га) + ПАР Тренд 90, мілагро 040 SC, к.е. (1,0–1,25 л/га), 
майсТер, в.г. (150 г/га) + актіроб Б, діален, в.р. (1,9–3,0 л/га),   
діален супер 464 SL, в.р.к. (1,0–1,25 л/га). Правильне застосування 
високоефективних гербіцидів ґрунтової і післясходової дії дає 
змогу відмовитися чи обмежитись мінімальною кількістю 
механічних заходів догляду за посівами. 

Збирання урожаю кукурудзи є одним із найбільш 
відповідальних, складних і трудомістких процесів технологічного 
циклу. Кукурудза відрізняється тривалим періодом дозрівання, 
який змінюється залежно від строків сівби, групи стиглості 
гібридів, погодних і ґрунтово-кліматичних умов. Біологічна 
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стиглість зерна більшості гібридів кукурудзи настає при вологості 
зерна 30–40%. При такій вологості зерно повністю придатне для 
збирання, в ньому накопичується максимальна кількість сухої 
речовини, завершуються процеси, пов’язані з формуванням 
посівних якостей і технологічних властивостей зернівки. 

Залежно від напрямку використання й умов зберігання зерно 
кукурудзи збирають без обмолоту качанів або з їх обмолотом в по-
лі. Збирання врожаю культури без обмолоту качанів розпочинають 
при вологості зерна не більше 40%, а з обмолотом – при 30%. 

Основним способом збирання врожаю товарної кукурудзи є 
комбайновий обмолот качанів у полі. Такий спосіб збирання 
кукурудзи є найбільш економічно доцільніший, ніж збирання в 
качанах, при цьому в 1,8–2 рази зменшуються затрати праці та на 
20–25% витрати палива. Вологість зерна при такому збиранні не 
повинна перевищувати 30–32%, в іншому випадку зерно значно 
ушкоджується, стає нестійким при зберіганні.  

Збирання кукурудзи з обмолотом качанів здійснюють 
зернозбиральними комбайнами (СК-5А, «Нива», «Дон») з 
приставками ППК-4, КМД-6 та іноземних фірм «Claas-dominator», 
«Джон Дір» тощо.  

З метою організації і ефективного збирання врожаю кукурудзи 
напередодні його проведення необхідно провести моніторинг 
процесу достигання зерна на кожному конкретному полі з 
урахуванням строків сівби та груп стиглості гібридів, щоб завчасно 
підготувати і поставити на лінійку готовності збиральну техніку, 
визначити технологічну схему збирання врожаю, створити базу 
післязбиральної доробки зерна, його зберігання як тимчасового, так 
і постійного. 

Враховуючи календарні строки періоду сівби кукурудзи в 
степовій зоні та середню тривалість вегетаційного періоду біотипів 
гібридів кукурудзи різних груп стиглості, прогнозований строк 
настання біологічної стиглості зерна, залежно від гідротермічних 
умов вирощування календарно надходить, як правило, в південному 
Степу  01–05.08 (ранньостиглі гібриди) – 10–15.09 (середньопізні 
гібриди), а в північному Степу – відповідно 15–20.08 – 15–20.09.  

В процесі дозрівання зерно кукурудзи підсихає з різною 
швидкістю залежно від групи стиглості гібридів, їх морфологічних 
ознак та вологості зерна. Ефективність вологовіддачі зерном 
істотно залежить від кількості обгорток  на качані та діаметру його 
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До посіву (під передпосівну культивацію) або після посіву (під 
борони) кукурудзи та соняшнику необхідно вносити ґрунтові 
гербіциди. Найкращими для знищення злакових та дводольних 
бур’янів є харнес (2,5–3,0 л/га); трофі (2,0–2,5 л/га); стомп (4,0–6,0 
л/га); фронтьєр Оптима (1,2–1,4 л/га); мерлін (0,1–0,15 л/га). 

Для знищення дводольних бур’янів в посівах кукурудзи в фазі 
3–5 листків слід застосовувати страхові гербіциди: гроділ Максі 
(100–110 мл/га); естерон (0,6–0,8 л/га); лонтрел Гранд (150–200 
мл/га); пік (15–20 г/га); діален Супер (1,25 л/га), а також похідні 
групи 2,4-Д.  

Для знищення дводольних, тонконогових та коренепаростко-
вих бур’янів в фазі 4–6 листків у кукурудзи треба застосовувати 
такі страхові гербіциди: стеллар − 1,25 л/га; майсТер пауер −1,5 
л/га; каллісто (200 мл/га) + Мілагро (1,0 л/га); тітус (40–50 г/га) ; 
таск (385 г/га), аденго (0,5 л/га). Ці препарати мають широкий 
спектр дії і їх можливо використовувати по технології NO-TILL, в 
який застосовувати ґрунтові гербіциди неефективно. 

Для знищення тонконогових бур’янів від їх фази 3 листків до 
кінця кущіння та за висоти 15–20 см в посівах соняшнику треба 
застосовувати такі страхові гербіциди: агіл – 0,8–1,2 л/га; арамо – 
1,0–2,0 л/га, зелек супер 0,4–1,0; пантера – 1,0–2,0 л/га; селект – 
0,4–1,8 л/га; фюзілад форте – 0,5–2,0 л/га. При наявності в посівах 
соняшнику тонконогових та дводольних бур’янів можливо лише 
при вирощуванні гібриду ПР64Е83 вносити гербіцид експрес – 50 
г/га, або на  імі-гібридах вносити євро−лайтнінг – 1,0–1,2 л/га. 

Міжрядні обробітки проводять з фази 5–6 листка у кукурудзи 
та 3–4 пар листків у соняшнику з метою знищення бур’янів, запобі-
гання втратам вологи, поліпшення аерації. При першому міжрядно-
му обробітку  швидкість руху агрегату 4–6 км/год. При останньому 
міжрядному обробітку слід застосовувати підгортальники. 

Треба пам’ятати, що захист посівів від бур’янів повинен роз-
глядатись на кожному полі окремо залежно від кількості, видового 
складу бур’янів, фази розвитку культури, типу ґрунту тощо. 

Підготовка до роботи і регулювання обприскувача. 
Біологічна (технічна) ефективність гербіцидів як ґрунтової, так і 
післясходової дії на бур'яни залежить також від підготовки до 
роботи і попереднього визначення витрати води через один (q), а 
також усі разом розпилювачі (Q) на штанзі при заданому тиску в 
системі обприскувача за формулами: 
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колосових культур із малорічним агротипом засміченості (10–15 
сходів зимуючих або ранніх ярих бур'янів на 1 м2 і більше) можна 
провести хімічну прополку гербіцидами мушкет – 60 г/га, логран – 
8–10 г/га, аркан – 20 г/га, пік − 20 г/га або гранстар про – 20–25 г/га. 

При високій забур’яненості посівів коренепаростковими та 
дводольними бур’янами треба використовувати комбіновані препа-
рати – гроділ максі – 100 мл./га, калібр – 60 г/га, лінтур – 150 г/га, 
які відзначаються досить широким спектром дії на бур'яни, але є 
більш коштовними (вартість гектарної норми на рівні 110–125 
грн.). 

Якщо в посівах зернових колосових культур присутні одноріч-
ні злакові бур’яни (плоскуха, бромус, мишій, мітлиця, вівсюг) і їх 
кількість перевищує еколого-економічний поріг забур’яненості, 
необхідно застосувати гербіцид пума Супер – 1,0 л/га. 

Для захисту від бур'янів посівів просапних культур (кукурудза, 
соняшник) з більш високою енергоємністю освітленості нижнього 
ярусу стеблостою (0,40–0,50 кал./см2 до змикання міжрядь) 
необхідно застосовувати інтегрований захист, який поєднує в собі 
переваги науково обґрунтованого чергування вирощуваних культур 
у сівозміні, обробітку ґрунту і системи добрив, а також регламенто-
ваного використання хімічних засобів різного спектру дії. 

На полях, засмічених коренепаростковими бур’янами, такими 
як осот (види), пирій повзучий, березка польова, латук дикий, латук 
татарський, молочай лозяний, необхідно восени або весною за 2–4 
тижні до сівби культури внести гербіциди загальновинищуваної дії: 
раундап – 4,0–6,0 л/га, гліфосат – 4,0–5,0 л/га, гліфос Супер – 1,6–
3,2 л/га, ураган – 3,0–6,0 л/га. Після внесення 2–4 тижня не робити 
ніякого механічного обробітку, для проходження гліфосату у 
корені бур’янів. Це кращій спосіб звільнити поля від 
коренепаросткових бур’янів, які в кількості 5 шт./м2 можуть 
забирати до 50% урожаю культури. 

Після посіву кукурудзи при появі на полі бур’янів в фазі білої 
ниточки (4–5 днів) посіви боронують середніми зубовими або 
пружинними боронами впоперек чи по діагоналі рядків. Глибина 
боронування не більше 3–4 см. 

Боронування по сходах проводять в фазі "шилець" або 2–3 
листків кукурудзи та 2–4-х пар листків у соняшнику впоперек чи по 
діагоналі рядків за наявністю достатньої густоти стояння рослин. 
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стрижня. Чим гібрид кукурудзи пізньостигліший, тим шар обгорток 
на качані, як правило, товщий і період дозрівання зерна 
триваліший, що зумовлює більш повільну віддачу ним вологи. 
Гібриди, які формують качани з тонким стрижнем, відрізняються 
інтенсивною вологовіддачею, швидше підсихають, що дуже 
важливо для збереження врожаю, особливо в районах з дощовитою 
і прохолодною осінню. На швидкість підсихання зерна істотно 
впливає також і його вологість. Тому при визначенні строків 
збирання доцільно враховувати середньодобову вологовіддачу, яка 
за даними ДУ ІСГСЗ НААН складає 0,8–1,2%, 0,5–0,7% і 0,3–0,4% 
при вологості зерна відповідно 35–40; 30–35 і 25–30%. Інтенсивна 
вологовіддача зерна кукурудзи практично припиняється при 
зниженні середньодобової температури повітря до 5–60 С та 
підвищенні його відносної вологості до 80–90%. 

В різних областях України збирання врожаю кукурудзи, як 
правило, проходить досить тривалий час, значно перевищуючи 
межі оптимально припустимих строків збирання. Також нерідко 
через підвищену вологість зерна кукурудзи, навіть при досягненні 
ним повної стиглості, у ряді господарств свідомо затримують 
збирання культури з метою зменшення вмісту вологи в зерні, 
залишаючи рослини тривалий час на корені, що завдає 
непоправимих втрат урожаю.  

Зазначимо, що тривалість збирання одного гібриду не повинна 
перевищувати 5–7 днів, запізнення зі збиранням призводить до 
істотних втрат врожаю. Так, за даними Інституту сільського 
господарства степової зони втрати зерна кукурудзи на 10-й день від 
початку збирання становлять лише 4%, на 20-й – збільшуються до 
10, на 30-й – до 17, а на 35-й день – до 23% від рівня сформованого 
врожаю. 

 
СОРГО     

 
В останні роки українські аграрії все частіше стикаються з 

нестачею вологи в грунті у весняно-літній період, що призводить 
до зниження урожайності сільськогосподарських культур. 

В посушливих умовах надійною альтернативою є сорго, яке є 
більш високоврожаним, а також затребуваним на світовому ринку. 

Сорго є однією з найцінніших культур світового землеробства. 
Завдяки унікальному поєднанню в зерні вуглеводів (до 76%), білка 
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(до 14%), жиру (до 4,5%), великої кількості вітамінів, ферментів та 
мінеральних сполук його зерно широко використовується як 
сировина для виробництва продовольчих товарів у вигляді круп, 
борошна, а також рідкого цукру і альтернативного енергоносія – 
етанолу. Зернове сорго зі скловидним ендоспермом зерна (сориз) 
вирощується для виготовлення харчових продуктів.  

Незважаючи на зростання останнім часом в Україні посівних 
площ під сорго (в 2011 р. – 77,4 тис га), середній рівень 
врожайності його зерна лишається низьким і складає 2,13 т/га, що є 
свідченням недостатнього врахування видових біологічних 
особливостей культури, недотримання технології вирощування, а 
як наслідок, зниження рівня можливої урожайності. 

Серед польових культур степового регіону сорго виділяється 
своєю високою посухостійкістю і врожайністю. В посушливих 
умовах півдня за даними Генічеської дослідної станції ДУ ІСГСЗ 
НААН України, сорго за врожайністю зерна і зеленої маси 
переважає кукурудзу відповідно в 1,2–1,4 і 1,3–1,9 раза. 

Властивість рослин сорго протистояти несприятливим умовам 
посухи у великій мірі залежить від особливостей будови листя. 
Його листя завдяки ксерофітній структурі значно менше випаровує 
вологи порівняно з іншими рослинами. Листкові пластинки сорго 
порівняно з листям кукурудзи вкрите більш щільним шаром 
епідермісу, а розмір продихів на листках сорго значно менший. До 
того ж, в період високих температур (липень-серпень) на листі і 
стеблах сорго виділяється білий віскоподібний наліт, який також 
запобігає сильному нагріванню рослин. 

Важливою характерною особливістю рослин сорго є здатність 
тимчасово припиняти свій ріст в період особливо несприятливих 
для росту і розвитку умов, а в подальшому при настанні сприятли-
вого гідротермічного періоду відновлювати ростові процеси. 

На відміну від інших культур сорго добре переносить засолені 
ґрунти. Воно витримує концентрацію розчинних солей в 1,5 раза 
більше, ніж кукурудза. Виходячи з цього, сорго можна розміщувати 
першою культурою при освоєнні засолених ґрунтів. 

До цінних якостей даної культури необхідно віднести і те, що 
вона є страховою при загибелі озимих та на випадок посух в першій 
половині вегетації. 

Економне витрачання вологи і сильно розвинена коренева 
система, пристосованість тканин рослин сорго до жарких і 
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ларен та інші) можуть негативно впливати на деякі культури в 
сівозміні, при пересіві на це обов’язково треба звертати увагу.   

Науковий досвід і виробничий досвід кращих господарств 
свідчать, що для ефективного контролю бур’янів на орних і 
необроблюваних землях, приведення їх до культурного стану 
необхідно: постійно дотримуватись оптимальних строків виконання 
польових робіт, а також запобіжних, карантинних, агротехнічних і 
хімічних заходів контролю забур’яненості, сумарний ефект від дії 
яких інтегрується, тобто поєднується. 

У справі подальшого зменшення механічного впливу на ґрунт, 
а також витрат гербіцидів, тобто охорони довкілля, важливу роль 
відіграє у степовому землеробстві створення оптично щільних 
агрофітоценозів, здатних поглинути в процесі фотосинтезу: 75–80% 
потоку фотосинтетично активної радіації сонця (ФАР) і пропустити 
до нижнього ярусу стеблестою, – місця знаходження бур'янів, її не 
більше, ніж 20–25%. За таких умов затінення бур’яни не встигають 
пройти світлову стадію розвитку, внаслідок чого знаходяться у 
пригніченому стані, не квітують і не утворюють життєздатного 
насіння. Але успішно запровадити цей перспективний напрямок 
контролю бур'янів у сучасних агрофітоценозах можна лише за 
умови суттєвого зміцнення ресурсної бази господарств, а також 
покращання їх інформаційного супроводу. 

В посівах з щільно зімкненим травостоєм, наприклад, парової 
пшениці 600–800 продуктивних стебел на 1 м2, переважна 
більшість бур'янів не може своєчасно пройти світлову стадію 
розвитку внаслідок недостатньої освітленості, через що не квітує і 
не утворює життєздатного насіння. Такі посіви практично не 
потребують хімічного захисту від бур'янів за допомогою внесення 
гербіцидів. 

Менш розкущені посіви зернових колосових культур (озима 
пшениця, ярий ячмінь) необхідно захищати від бур'янів через більш 
високу енергоємність освітленості нижнього ярусу стеблостою на 
рівні 0,30–0,35 калорії на см2. При коренепаростковому агротипі 
засміченості посівів (3–5 шт./м2) і більше розеток багаторічних 
бур'янів доцільно використати для їх контролю у фазі повного 
кущіння – на початку виходу культурних рослин у трубку 
гербіциди: еллай супер – 15 г/га, естерон 0,8–1,0 л/га, бакову 
сумішку логран – 7 г/га + банвел 4S – 150 мл/га, або амінну сіль 2,4-
Д 68,5% в.р. – 0,8–1,0 л/га з аміачною селітрою – 5 кг/га. На посівах 
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заробкою у ґрунт на глибину 8–12 см за допомогою придатних для 
цього знарядь. Локалізація добрив, порівняно з поверхневим 
внесенням, дозволяє підвищити ефективність дози туків на 3–4 ц 
зерна з гектара;  

9. Серед видів добрив доцільніше використовувати складні 
(нітроамофоска, нітрофоска, амофос, амофосфат) і тукосуміші з 
різноманітним співвідношенням між елементами, що дозволить 
враховувати біологічні особливості культури, якість попередника, 
рівень родючості ґрунту. Перспективними і технологічними є рідкі 
комплексні та азотні добрива; 

10. Грунти регіону за вмістом рухомих форм цинку, кобальту, 
молібдену та бору відносяться до середнього і низького рівня 
забезпечення. Розрахунки показують, що при дефіциті органічних 
добрив винос мікроелементів набагато перевищує їхнє 
надходження у грунт. Тому, набуває необхідності більш широке 
використання мікродобрив шляхом передпосівної інкрустації 
насіння або обробки рослин в період вегетації. Це підвищуватиме 
енергію проростання, стійкість рослини до хвороб та комплексу 
несприятливих факторів в період розвитку і, в кінцевому разі, 
дозволяє одержати додатково 2–4 ц/га продукції. 

 
ЗАХИСТ ВІД БУР’ЯНІВ ПОСІВІВ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР 

ТА СОНЯШНИКУ В УМОВАХ 2012 РОКУ 
 

В даний період часу потенційна засміченість орного шару 
ґрунту (0–30 см) Степу України досягла 1,7 млрд.шт./м2. Вони 
виносять з ґрунту непродуктивно за вегетаційний період без 
належного догляду за посівами 60–80 кг/га поживних речовин і 
800–1000 т/га води. Внаслідок чого знижують генетичний 
потенціал кращих сортів і гібридів польових культур на 30–50% і 
більше. 

Навесні 2012 року в Україні можливо необхідно буде 
пересіювати значну площу посівів озимих культур, тому що 
погодні умови восени були складними (дефіцит вологи і опадів) і не 
вдалось на деяких площах отримати сходи і необхідну густоту 
стояння рослин. В зв’язку з цим необхідно в кожному господарстві 
обстежити поля, виявити відсоток пересіву, визначитись з 
культурами, які займуть цю площу. Деяка група гербіцидів (півот, 
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посушливих умов зумовлюють його високу посухостійкість і 
значимість при вирощуванні в степовій зоні. 

Проте сорго, незважаючи на високу посухостійкість, істотно 
реагує на умови зволоження і при зрошенні дає великі прирости 
врожаю. Тому, для забезпечення сталої продуктивності при 
вирощуванні цієї культури в зоні з обмеженими ресурсами 
природного вологозабезпечення всі технологічні прийоми 
вирощування необхідно спрямовувати до зменшення можливих 
негативних наслідків погодних факторів в період реалізації 
продуктивності рослин та по можливості забезпечити збереження і 
раціональне використання ґрунтової вологи посівами впродовж 
всього вегетаційного періоду. 

Попередники. Характерною особливістю сорго є повільний 
ріст надземної частини рослин в перші 30–40 днів від появи сходів. 
В цей час інтенсивно формується коренева система, що обумовлює 
підвищені вимоги до вибору попередника, обробітку ґрунту, 
догляду за посівами і, особливо, до боротьби з бур’янами. 
Виходячи з цього, попередниками сорго повинні бути культури, які 
залишають після себе поля чисті від бур’янів. До попередників 
сорго невибагливе, але кращими для нього є зернові колосові, 
зернобобові та просапні культури. Не слід висівати сорго після 
проса, суданської трави. За восьмирічними даними ДУ ІСГСЗ 
НААН України встановлено, що при внесенні добрив на 
гербіцидному фоні та застосуванні хімічного захисту від шкідників 
і хвороб сорго можливо вирощувати як беззмінні посіви без 
зниження врожаю. Зернова продуктивність сорго при цьому була не 
нижча, ніж при його вирощуванні в сівозміні: зайнятий пар – озима 
пшениця – озима пшениця – сорго. 

Обробіток ґрунту. Враховуючи посушливий клімат регіону, де 
вирощують соргові культури, всі заходи обробітку ґрунту 
спрямовують на збереження вологи. Тому, слідом за збиранням 
попередника поле лущать або дискують, залежно від величини 
післяжнивних решток, на глибину 6–8, а після проростання 
бур’янів – на 8–10 см. При засміченні багаторічними 
коренепаростковими бур’янами лущення проводять 
культиваторами КТС-10, КПЕ-3,8 на глибину 12–14 см. Після 
кукурудзи рештки подрібнюють важкими дисковими боронами в 
двох напрямках. Зяблеву оранку проводять плугами з 



 42 

передплужниками на глибину 20–22 см, а при засміченні 
багаторічними бур’янами – на 25–30 см. 

Навесні передпосівний обробіток ґрунту включає 
ранньовесняне закриття вологи важкими зубовими боронами в 1-2 
сліди впоперек або по діагоналі до оранки. До сівби соргових 
культур, в більшості випадків, проводять дві культивації з 
боронуванням і коткуванням: першу на глибину 8–10 см, а другу 
передпосівну – на 4–6 см. 

Удобрення. Невибагливе до ґрунту сорго разом з тим дуже 
чутливе до добрив та строку їх внесення. За даними Ерастівської 
дослідної станції ДУ ІСГСЗ НААНУ внесення добрив восени під 
оранку або весною локальним способом у порівнянні із 
застосуванням їх під передпосівну культивацію підвищує 
коефіцієнт використання азоту рослинами сорго на 7–25%, 
фосфору – на 5–12% та забезпечує прибавку урожайності зерна 
19,8%, а зеленої маси – 29,7%. Мінеральні добрива під посіви сорго 
доцільніше вносити восени під зяблеву оранку або навесні 
локальним способом дозою N60P60K30. Ефективним є також разове 
внесення повної дози добрив навесні перед сівбою або припосівне 
внесення фосфорних або складних добрив по 10 кг/га д.р. В умовах 
зрошення в зв’язку із більшою продуктивністю культури вносять 
N90P90K90. 

Підбір сортів. Щоб одержати високий урожай сорго, крім 
підготовки ґрунту весною, особливу увагу слід звернути на підбір 
гібридів і сортів цільового призначення, за рахунок яких можна 
додатково одержати 0,5–0,8 т/га зерна і 5,0–8,0 т/га зеленої маси. 
Перевагу слід надавати районованим сортам і гібридам сорго 
вітчизняної селекції, які більш пристосовані до конкретних 
ґрунтово-кліматичних умов вирощування та мають високу стійкість 
до посухи, вилягання та ураження хворобами. В господарствах на 
великих площах посіву доцільніше вирощувати 2–3 гібриди або 
сорти, які мають різні біологічно-фізіологічні властивості і 
морфологічні ознаки та неоднакову реакцію на основні фактори 
довкілля. 

Для умов степового регіону пропонуються гібриди і сорти 
сорго зернового селекції ДУ ІСГСЗ НААН України та мережі його 
дослідних станцій, занесені до Державного реєстру – Дніпровський 
39, Ковчег, Степовий 8 F1, Дніпрельстан, Краєвид, Скіф, Гудок, 
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калію у ґрунтах. Однак, їх доцільно вносити для часткової 
компенсації виносу елементу врожаєм і підтримання відповідного 
рівня ефективної родючості. В першу чергу, калій застосовують під 
вибагливі до елементу культури – соняшник, цукровий буряк та ін. 
З калійними добривами в ґрунт також надходять кальцій, магній, 
сірка та ін.;  

5. Першочергову увагу слід приділити азотному живленню. Це 
пов’язано зі значними витратами мінерального азоту на 
формування врожаю культур у 2011 р. Його винос знаходився в 
межах 55–126 кг/га при середньому надходженні з добривами 38–
43 кг/га. Сформована і значна кількість побічної продукції, яка 
залишалась в полі. Без компенсаційної дози азоту на її розклад (10 
кг/т) буде спостерігатись погіршення азотного режиму ґрунту;  

6. У зв’язку з аномальною осінньою посухою озимина увійшли 
в зиму слаборозвинутою. Існує і висока вірогідність міграції за 
осінньо-зимовий період нітратного азоту з вологою за межі 
кореневмісного шару ґрунту. Тому, період відновлення весняної 
вегетації озимих буде критичним у живлені рослин азотом, і 
ранньовесняного підживлення азотними добривами будуть 
потребувати всі їх площі дозою 30–45 кг/га д. р. Добре розвинуті 
посіви доцільно підживлювати локально у фазу кущіння-
трубкування. Очікуваний приріст врожаю – 5 ц/га. Дозу азоту 
коригують за результатами діагностики запасів мінерального азоту;  

7. Дози добрив під ярі зернові необхідно оптимізувати за 
забезпеченістю ґрунту поживними речовинами. При підвищеній 
забезпеченості рухомими фосфором і калієм рівень застосування 
цих добрив можна зменшити на 30%, а при високому – 
обмежуватись тільки припосівним внесенням, що забезпечуватиме 
економічний ефект при мінімальних витратах. Інші культури 
будуть використовувати їх післядію. Це пов’язано з тим, що 
зернобобові, просо, гречка, соняшник практично в однаковій мірі 
реагують як на пряму дію добрив, так і післядію. Обов’язковим є 
припосівне внесення фосфорних або складних туків по 15–20 кг/га 
д. р. фосфору. Приріст врожаю – 3 ц/га при найвищій їх окупності.  

8. Критичний стан озимого клину обумовлює значне 
розширення площ під ярі зернові і технічні культури. В свою чергу, 
це визве напруження у передпосівний період щодо використання 
добрив. В зв’язку з цим, зростає значення способів внесення 
добрив. У даному випадку перевагу слід надавати локальному з 
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відсутності сівозмін, високої концентрації соняшнику в структурі 
посівів, дороговизні і дефіциті добрив та в умовах глобальних 
кліматичних змін. Всі ці негативні фактори вимагають зваженого 
підходу до побудови системи живлення рослин з урахуванням 
наступних особливостей:  

1. Враховуючи незначне надходження у грунт основних 
елементів живлення з органічними добривами компенсація виносу 
врожаями азоту, фосфору і калію буде проходити тільки за рахунок 
мінеральних. Потребу в азоті розраховують для компенсації виносу 
в межах 70%, калію – 30-50%, а фосфору – для врівноваженого 
балансу. Це сприятиме підтримці показників ефективної родючості 
ґрунтів на сучасному рівні;  

2. Ефективність азотних добрив залежить від зволоження 
ґрунту. В умовах посухи дія їх слабка, а в роки достатнього 
зволоження віддача суттєво зростає. Тому важливо запровадження 
агрозаходів з нагромадження вологи у кореневмісному шарі ґрунту. 
Їх ефективність зростає і при оптимальному співвідношенні між 
основними елементами в системі удобрення з урахуванням 
забезпечення ґрунту рухомими поживними речовинами. Значні 
непродуктивні втрати азоту з ґрунту відбуваються на забур’янених 
посівах. В середньому вони становлять 40–60 кг/га, що рівнозначно 
дозі азоту, яка зараз надходить з добривами. Потребує уваги 
застосування азотних добрив на угноєному фоні, після 
зернобобових і багаторічних бобових трав, що пов’язано з 
додатковим його нагромадженням. Доцільність їх внесення 
визначають за вмістом мінерального азоту;  

3. В посушливих умовах важливу роль відіграє фосфор. Він 
підвищує стійкість рослин до посух і забезпечує суттєві прирости 
врожаю. Фосфор поглинається вбирним комплексом ґрунту і 
закріплюється у місці внесення. Тому, фосфорні добрива необхідно 
розташовувати у ґрунті в зоні активного функціонування кореневої 
системи рослин. Найдоцільніше їх вносити в рядки під час сівби 
або локально в допосівний період. На ґрунтах з нейтральною або 
слаболужною реакцією ефективні водорозчинні форми. Коефіцієнт 
використання фосфору з добрив низький, і систематичне їх 
внесення призводить до нагромадження у ґрунті залишків фосфору, 
який характеризується тривалою післядією;  

4. Ефективність калійних добрив в умовах степової зони 
низька, що обумовлено підвищеним і високим вмістом обмінного 
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Лан 59; соризу – Самаран 6, Тразерко; сорго цукрового – Силосне 
42, Троїстий, Довіста. 

Допосівна підготовка насіння є важливим і відповідальним 
елементом технології вирощування сорго. Насіння сорго у зернових 
сортів і гібридів голозерне або напівплівчасте, у цукрових – 
плівчасте і напівплівчасте з забарвленням насінних оболонок від 
білого до забарвленого в різні кольори і відтінки. Забарвлені 
оболонки зерна сорго, як правило, мають у своєму складі глюкозид 
танін. Наявність таніну в зерні цієї культури дещо утруднює процес 
перероблення його на крохмаль і спирт, проте в житті насіння танін 
відіграє відповідну позитивну роль: в несприятливих для 
проростання насіння умовах танін запобігає його пліснявінню та 
сприяє підвищенню польової схожості. 

Відомо, що шкодочинні організми і патогенна мікрофлора 
може знижувати урожайність сорго на 25–30%. Із шкідників 
посівам сорго найбільшої шкоди завдають личинки коваликів 
(дротяники), чорнишів (несправжні дротяники), гусениці 
кукурудзяного метелика та попелиці. Причиною недобору врожаю 
є також пліснявіння проростків насіння, сажки (покрита, 
порошиста, дрібнопухирчаста), а також гельмінтоспоріоз, 
нігроспороз та бактеріальна стеблова гниль. 

Чисельність шкідників і розвиток хвороб значно знижується 
при правильному чергуванні культур в сівозміні. Небажано 
висівати сорго після соргових культур, кукурудзи і багаторічних 
бобових трав. Повернення сорго на те саме поле через 2 роки 
достатньо для майже повного очищення ґрунту від збудників сажок 
і гнилей, обмежує чисельність кукурудзяного метелика. Висів сорго 
не раніше, як через три роки по пласту багаторічних трав, зменшує 
ризик зрідження сходів дротяниками і несправжніми дротяниками. 

Підготовка до сівби сорго обов’язково повинна включати 
прогрівання насіння протягом 4–5 днів на сонці, що підвищує 
енергію проростання і його схожість на 6–10%. Обов’язковим 
заходом є протруєння насіння проти патогенної мікрофлори і 
ґрунтових шкідників особливо голозерних сортів і гібридів, які не 
містять в оболонці таніну. Проти пліснявіння, кореневої і стеблової 
гнилей, сажки ефективні фунгіцидні препарати вітавакс 200 ФФ, 
в.с.к.(2,5–3,0 л/т), максим ХL 035 FS, т.с.к.(5,0 л/т). Для захисту 
сходів від дротяників і несправжніх дротяників (при чисельності 
більше 3–5 особин на 1 м2), попелиці та інших шкідників сходів 
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одночасно з протруюванням фунгіцидами насіння обробляють 
інсектицидним препаратом круїзер 350 РS, т.к.с. (4,0 л/т). 

Відомо, що рослини сорго в початковий період росту мають 
підвищену чутливість до гербіцидів. В разі планування в технології 
його вирощування застосовувати ґрунтовий гербіцид примекстра 
голд 720 SС або страховий гербіцид дуал голд 960 ЕС для 
покращання стійкості рослин обов’язково перед сівбою насіння 
обробляють антидотом концеп ІІІ 960 ЕС, к.е. (0,3 л/т). 

Сівба. Встановити заздалегідь точні календарні строки сівби 
сорго для певних районів неможливо, бо вони змінюються залежно 
від погодних умов конкретного весняного періоду. Сівбу сорго 
розпочинають при сталому прогріванні ґрунту на глибині 10 см до 
10–12°С. Плівчасті сорти та гібриди краще витримують пониження 
температури ґрунту і висівати їх можливо на 3–4 дні раніше, ніж 
голозерні. Глибина загортання насіння сорго 4–5 см. При підсихан-
ні посівного шару ґрунту глибину загортання збільшують на 2 см. 

Спосіб сівби при вирощуванні сорго на зерно і силос або 
біосировину – широкорядний з міжряддями 70 см. В південному 
Степу густота рослин сорго перед збиранням на зерно повинна 
складати 80–100 тис./га, в центральному і північному – 100–120 
тис./га. В умовах зрошення травостій загущують на 30–40%. 

Густота сорго на силос на півдні зони повинна становити 120–
140, на півночі – 140–160 тис./га. Для одержання заданої густоти 
травостою страхова надбавка насіння при сівбі повинна 
дорівнювати 50–60%. 

На зелений корм сорго висівають широкорядно з міжряддями 
45 см при нормі висіву на півдні 0,5–0,75 млн/га, на півночі – 0,75–
1,0 млн/га схожого насіння. 

Догляд за посівами. У комплексі заходів по вирощуванню 
високопродуктивних посівів сорго система заходів по догляду 
повинна обов’язково включати післяпосівне прикочування, 
боронування, міжрядний обробіток, хімічне прополювання та 
боротьбу з шкідниками.  

Після сівби ґрунт обов’язково прикочують кільчато-зубчатими 
котками. Досходове боронування одновидових посівів соргових 
культур проводять через 4–5 днів після сівби, а післясходові – у 
фазі 3–4 і 6–7 листків. У широкорядних посівах після чіткого 
визначення рядків обробляють ґрунт у міжряддях: перший раз на 
глибину 8–10, другий – на 6–8 см з застосуванням підгортачів 
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живлення на 1 га. При цьому середнє надходження фосфору і калію 
обмежується 10–12 та 7–9 кг/га відповідно. Порушено і 
співвідношення між елементами живлення в системі удобрення 
культур. При оптимумі 1:1,0–1,3:0,5–0,8 воно становить 1:0,3:0,2.  

При такому низькому рівні застосування добрив баланс 
основних елементів живлення, навіть за середніх врожаїв 
сільськогосподарських культур у 2010–2011 рр., складався із 
значним дефіцитом. Так, якщо витрати азоту на формування 
продуктивності знаходяться в межах 100 кг, фосфору – 36 кг, калію 
– 110 кг, то компенсація виносу елементів за рахунок добрив 
становить відповідно 42–47, 33–37 та 9–10%. Це свідчить про 
формування врожаю, в основному, за рахунок потенціалу ґрунту. В 
наслідок цього проявляється стійка тенденція зниження 
середньозваженого вмісту у грунті рухомих форм азоту (з 27 до 18 
мг/кг), фосфору (з 101 до 94 мг/кг) і калію (з 137 до 116 мг/кг). 

Для стабілізації і збереження існуючого рівня родючості 
чорноземів необхідно дотримуватись наступних положень:  

- вивести з обробітку малопродуктивні землі, які потребують 
значних додаткових капіталовкладень і енерговитрат; 

- оптимізувати співвідношення між просапними культурами і 
культурами суцільної сівби, скоротивши частку соняшнику до 20% 
та збільшивши посівні площі бобових культур;  

- використовувати всі види традиційних органічних добрив – 
гній твердий та рідкий, гноївка, пташиний послід, компости, осади 
стічних вод, ставковий мул, тощо. Включати ці органічні 
компоненти до складу органо-мінеральних добрив;  

- розширити використання наявних ресурсів органічної 
речовини – солому та інші рослинні рештки. Експериментальні дані 
ДУ ІСГСЗ НААН України свідчать, що при насиченні сівозміни на 
50% стерньовими культурами, залишення з послідуючою заробкою 
їх побічної продукції створюються умови для зрівноваженого 
балансу гумусу.  

Одержання запланованих врожаїв сільськогосподарських 
культур досягається за умов їх збалансованого живлення протягом 
всього вегетаційного періоду, що забезпечується дотриманням чіткої 
системи удобрення. В її основі раціональне застосування добрив, 
мікроелементів, регуляторів росту рослин та інших агрохімікатів. 
Важливість цих питань набуває особливого значення зараз, коли 
виробництво сільськогосподарської продукції ведеться при 
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метою заощадження вологи, палива і коштів можна замінити 
боронуванням зубовими чи пружинними боронами. 

В усіх випадках обробіток полів при пересіві озимини 
починають за оптимальної вологості ґрунту (15–18%), при цьому 
перевага надається широкозахватним одноопераційним чи 
комбінованим машинам в агрегаті з гусеничними або колісними 
тракторами, обладнаними радіальними шинами з низьким питомим 
тиском на грунт. 

При достатній вирівняності поля на добре оструктурених 
ґрунтах з технології вирощування пізніх ярих культур при пересіві 
озимих можливе виключення проміжного обробітку, а під горох, 
ячмінь, овес – застосування сівалок-культиваторів прямої дії. 

«Пряма» сівба спеціальними сівалками (Грейт-Плейнз, СДМ-
2225, Кінзе, МF-8108) в необроблений грунт при пересіві озимини є 
перспективною при запізненні з проведенням передпосівної 
культивації, у сприятливі за зволоженням роки, на окультурених 
родючих чорноземах з умістом гумусу в орному шарі понад 4%. 
Можливості застосування технічних засобів для «прямої» сівби 
навесні суттєво обмежується при поєднанні кількох несприятливих 
факторів (важкий грунт, перезволоження або зневоднення 
посівного шару, присутність багаторічних бур'янів тощо). 

На загиблих багаторічних травах при пересіві їх однорічними 
культурами грунт спочатку обробляють пружинними боронами 
типу БП-8, потім культиваторами КПС-4 або КР-4,5. При їх підсіві 
(ремонті) достатньо  спушення ґрунту боронами БП-8, “Флексі-
Койл”. 

 
СТАБІЛІЗАЦІЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТУ ТА 

РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ДОБРИВ 
 

Найважливішою функцією ґрунтового покриву є забезпечення 
формування урожайності сільськогосподарських культур, рівень 
якої насамперед визначає стан потенційної і ефективної родючості. 
Сучасне аграрне виробництво вимагає підвищеної уваги до цього 
питання, що пов’язано з негативними факторами, які притаманні 
землеробству. Одним із них є надто низькі обсяги застосування 
добрив. Використання гною становить близько 0,2 т/га, що 
обумовлює різко від’ємний баланс гумусу. Внесення мінеральних 
добрив становить 50–60 кг діючої речовини основних елементів 
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Для планування хімічних прийомів боротьби з бур’янами та 
визначення хімікатів для їх знищення обов’язково проводять 
оперативне обстеження посівів на забур’яненість. Гербіциди 
доцільно застосовувати на полях, де на 1 м2 посіву нараховують 
понад 20 однорічних бур’янів та більше 1 пагону багаторічних. Для 
їх ефективного пригнічення та знищення краще використовувати 
перед сівбою або зразу після неї ґрунтовий гербіцид прим-екстра 
голд 720 SС, к.с. (2,5–3,5 л/га) при завчасній обробці насіння 
антидотом. При появі в посівах бур’янів після сходів сорго 
застосовують агрітокс, в.р. (0,7–1,7 л/га), дікопур МЦПА, в.р. (0,5–
1,0 л/га), дуал голд 960 ЕС, к.е. (1,6–2,0 л/га + обробка насіння 
антидотом), пік 75 WG, в.г. (15–20 г/га) та 2М-4Х 750, в.к. (0,5–1,1 
л/га) у фазі 3–5 листків у рослин культури. 

Кращі строки захисту посівів сорго від попелиць (звичайна 
злакова і соргова) є період від сходів до фази 5–6 листків у 
культури, коли шкідливі організми знаходяться зверху на листках. 
В подальшому, в пізніші фази розвитку рослин попелиця ховається 
в піхви листків і виявити її значно складніше. До того ж, в цьому 
випадку проти шкідливих об’єктів застосовують інсектициди 
системної дії. 

У період масового народження гусені кукурудзяного метелика 
і за наявності понад 18–20% рослин з яйцекладками шкідника 
посіви обприскують одним з інсектицидів: децис, 2,5% к.е. (0,5–0,7 
л/га), децис форте, 12,5% к.е. (0,05–0,08 л/га), карате, 5% к.е. (0,2 
л/га), карате зеон, 5% к.е. (0,2 л/га), шерпа, 25 КЕ к.е. (0,32 л/га). 

Необхідно пам’ятати, що при плануванні хімічних обробок 
необхідно дотримуватись антирезистентної стратегії застосування 
препаратів, тому що використання препаратів однієї хімічної групи 
чи з однаковим механізмом дії з часом призводить до стійкої 
резистентності фітопатогенів і фітофагів. 

Збирання врожаю. Для уникнення втрат під час збирання 
врожаю необхідна оптимізація строків збирання, своєчасність і 
якість його проведення. Строк збирання сорго визначається 
напрямком його використання. Сорго на зерно збирають у період 
повної стиглості, коли насіння на основній масі волотей повністю 
визріє і стане твердим. Морфологічною ознакою повної стиглості 
сорго зернового є пожовтіння стебла біля основи волоті. Висипання 
зерна сорго в полі при вистиганні не спостерігається не тільки у 
цукрових плівчастих сортів і гібридів, а й у зернових-голозерних і 
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напівплівчастих. Проте варто враховувати також особливості сортів 
і гібридів, які при перестоюванні втрачають пружність стебел і під 
впливом вітрів нахиляються і можуть ламатись. Збирати таке сорго 
треба при достиганні, не гаючи часу. 

Зерно сорго при збиранні комбайнами, як правило, має 
підвищену вологість, тому його слід негайно очистити і просушити. 

Для одержання високоякісної сировини цільового призначення 
або силосу, сорго збирають при восковій стиглості зерна, в цей 
період стебла рослин цукрових сортів і гібридів містять в сокові до 
12–15% цукру при виході соргового сиропу до 60–65% від 
листостеблової маси.  

На зелений корм і сіно сумішки і одновидові посіви сорго 
збирають за 7–10 днів до викидання волотей. При запізненні зі 
скошуванням в вегетативній масі сорго значно зростає вміст 
клітковини, якість корму суттєво погіршується, а також знижується 
продуктивність отавних травостоїв.  

 
ГОРОХ 

 
Горох – культура раннього строку сівби, його насіння 

проростає при прогріванні ґрунту до 1–2ºС, а сходи добре 
витримують короткочасні приморозки до -5–7ºС. Найсприятливіша 
температура для росту і розвитку рослин гороху є 12–16ºС. В 
період наливу і дозрівання зерна горох потребує температуру 
повітря близько 16–22 ºС. 

Для вирощування гороху найкраще підходять легкі суглинки і 
супіщані чорноземи, а малопридатними вважаються щільні, 
глинисті, кислі та солонцюваті ґрунти. 

Горох найкраще висівати після зернових колосових культур. 
При плануванні розміщення посівних площ під горох необхідно 
враховувати просторову ізоляцію у сівозміні з іншими бобовими 
культурами та повернення його на попереднє місце вирощування не 
раніше як через 5–6 років.  

При розміщенні гороху після цукрових буряків та 
інтенсивному застосуванні гербіцидів спостерігається пригнічення 
росту та розвитку рослин, що негативно впливає на формування 
його зернової продуктивності. 

За даними ДУ ІСГСЗ НААН України, у північних районах 
Степу врожай гороху у середньому за три роки при сівбі його після 
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вологи в ґрунті та можливого прояву навесні суховіїв різної 
інтенсивності. Глибокий обробіток тут недоцільний. Залежно від 
погодних і ґрунтових умов його необхідно обмежити глибиною 12–
16 см. Застосування плоскоріжучих знарядь на цих ґрунтах може 
привести до збільшення брилуватості поверхні. Найбільш 
раціональним буде використання протиерозійних, чизельних та 
важких культиваторів з робочими органами підвищеної жорсткості. 

На полях після кукурудзи на зерно, сорго та соняшнику, де 
збирання здійснювалось з залишенням рослинних решток, 
обробіток доцільно провести з використанням роторних знарядь 
активної дії вітчизняного (КВФ-2,8, КФ-5,4) чи закордонного (RP-
AD602, U332/2, HR-3002) виробництва. При їх відсутності на 
необроблених з осені землях, які йдуть під посів ярих культур, 
спочатку необхідно стебла подрібнити знаряддями типу ПН-2.0, а 
грунт обробити на глибину 10–12 см широкозахватними дисковими 
боронами БД-10, ДМТ-6 в комплексі з культиваторами типу КПЕ-
3,8, чи комбінованими агрегатами КР-4,5, КНК-6Н, АКШ-5,6, 
КШН-5,4 з наступною сівбою. 

Вибір технології обробітку ґрунту при пересіві загиблих чи 
зріджених посівів озимих залежить від ґрунтово-кліматичних умов 
регіону і рельєфу поля, біології наступної культури, кількості 
рослинних решток та вегетуючих рослин, ресурсного забезпечення 
господарств. 

Особлива увага має приділятися полям, де озимина висівалась  
по кукурудзі та соняшнику, а також ділянкам з наявністю «блю-
дець» в поглибленнях мікрорельєфу і уражених ерозією замулення. 
На важких переущільнених ґрунтах тут невиключена вірогідність 
застосування дискових знарядь ощадної дії (ЛДГ-10, МФ-200). 

При пересіві озимих ранніми ярими та зернобобовими 
культурами (ячмінь, овес, горох) безпосередньо здійснюють перед-
посівний обробіток паровими культиваторами на глибину 6–8 см. 
При вирощуванні пізніх ярих культур (кукурудза, соняшник, сорго, 
соя, гречка) грунт переважно обробляють двічі: перший раз диско-
вими знаряддями або важкими культиваторами з плоскоріжучими 
робочими органами типу КПП-3,9, КР-4,5 на 10-12 см, другий – 
перед сівбою на глибину заробки насіння паровими культиватора-
ми КПС-4, КПН-4, КН-7,2. На легких та середніх за гранулометрич-
ним складом ґрунтових відмінах (уміст фізичної глини менше 40%) 
при відсутності на полі вегетуючих рослин перший обробіток, з 
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Ранньовесняне боронування проводять вибірково по мірі 
підсихання різних полів і ділянок. Закриття вологи в першу чергу 
виконується на полях брилуватого зябу важкими зубовими або 
пружинними боронами БП-8, БП-24, СТ-15, Флексі Койл. 
Зволікання з боронуванням призводить до втрати великої кількості 
води, які можуть досягати 30–60 т з гектара щоденно. На 
вирівняних полях після стерньових попередників, оброблених з 
осені важкими дисковими боронами або безполицевими 
знаряддями, проводити ранньовесняне боронування недоцільно.  

Запізнення з проведенням передпосівної культивації, особливо 
за посушливої погоди, затримує сівбу ранніх ярих культур і тим 
самим знижує їх урожайність. Надмірно глибокий обробіток 
навесні збільшує шпаруватість грунту, що посилює його 
висушування, особливо за жаркої вітряної погоди. Тому глибина 
передпосівної культивації в усіх випадках повинна відповідати 
глибині загортання насіння. Порушення цієї агровимоги приводить 
до зависання зерна в напівсухому прошарку грунту і зрідженості 
сходів. Серед знарядь для допосівного обробітку більш 
досконалими є культиватори зі стрільчастими лапами на S-
подібних пружинних стояках. 

При обробітку раннього пару головне завдання – своєчасне 
закриття вологи дисковими лущильниками ЛДГ-10, ЛДГ-15, або 
дисковими боронами БД-10. Невиконання цього агрозаходу чи 
запізнення з його проведенням веде до втрат вологи з глибоких 
шарів грунту. 

Основний глибокий обробіток раннього пару проводять після 
масового проростання бур’янів на 16–18 см важкими 
культиваторами КПЕ-3,8, КРГ-3,6, КТС-10. На засмічених 
багаторічними бур’янами полях (гірчак, осот рожевий та жовтий, 
березка польова тощо) кращі наслідки забезпечують культиватори-
розпушувачі КР-4,5, „Смарагд”.   

Зважаючи на перезволоженість верхнього шару грунту, слід 
обмежити застосування такого агроприйому, як прикочування 
посівів ярого ячменю і вівса важкими кільчато-зубовими котками. 
За умов різкого підвищення температури повітря в післяпосівний 
період і відсутності опадів на таких полях утворюється тверда 
грунтова кірка, яка травмує кореневу систему рослин. 

Підготовка площ під ярі культури, попередньо необроблених 
на зяб, мабуть, чи не найскладніше завдання в умовах нестачі 
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кукурудзи на силос становив 3,13 т/га, ячменю – 2,93, цукрових 
буряків – 2,61 т/га. 

Внаслідок повільного росту рослин на перших етапах органо-
генезу та недостатнього рівня розвитку вегетативних органів бажа-
но розміщувати посіви гороху на полях з мінімальною засміченістю 
та відсутністю багаторічних коренепаросткових бур’янів.  

Після стерньових попередників обробіток ґрунту під горох 
складається з дворазового лущення та зяблевої оранки. Навесні для 
вирівнювання поверхні та розпушування ґрунту проводять 1-2 
культивації з одночасним боронуванням. На вирівняних незапли-
ваючих ділянках краще після дозрівання ґрунту приступити до 
сівби або обмежитись однією культивацією на глибину загортання 
насіння. 

За результатами досліджень ДУ ІСГСЗ НААН України, 
своєчасне лущення з наступною оранкою забезпечило зменшення 
кількості бур’янів в посівах гороху на 64–78%. 

Горох добре реагує на післядію органічних і мінеральних 
добрив, а також на безпосередню дію фосфорних і калійних. Тому 
необхідно вносити восени під основний обробіток ґрунту 
фосфорно-калійні добрива в дозі 30–45 кг/га д. р. або із розрахунку 
на запланований рівень врожаю. Навесні для поліпшення 
початкового росту і розвитку рослин добрі результати одержують 
від припосівного внесення складних добрив з помірною кількістю 
азотних – 10–15 кг/га д. р.  

В технології вирощування високих врожаїв високоякісного 
зерна гороху головне значення належить сорту. Останім часом у 
виробництво стрімко впроваджуються нові високотехнологічні 
сорти гороху з вусатим морфологічним типом листка. За 
сприятливих погодних умов такі сорти в змозі формувати 
врожайність біля 5–6 т/га. Однак за сильної посухи їх урожайність 
може бути нестабільною  та поступатися  сортам із звичайним 
типом листка. Незважаючи на це, при вирощуванні сортів вусатого 
морфологічного типу підвищується ефективність виробництва 
гороху внаслідок значного зниження втрат врожаю зерна та 
економії матеріально-технічних ресурсів. 

Розширення посівних площ гороху безлисточкового типу в 
зоні Степу має відбуватися за рахунок впровадження стійких до 
вилягання середньорослих (60–75 см) сортів із збільшеними за 
розмірами і потенціалом фотосинтезу прилистками. Це забезпечить 
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стійкість рослин до високих температур повітря та нестабільного 
рівня вологозабезпечення. Рекомендується надавати перевагу 
наступним високопродуктивним сортам: Комбайновий 1, Степовик, 
Чекбек, Харківський еталоний, Глянс, ЧБЛ-5, Модус, Маскара, 
Улус, Царевич, Зекон та інші. 

З метою попередження ураження рослин грибковими 
захворюваннями за 3-4 тижні до сівби насіння гороху обробляють 
фунгіцидами: вітавакс 200 ФФ, в. с. к. (2,5 л/т) або фундазол, з. п. (2 
кг/т). Зростає ефективність протруйників при застосуванні у 
бакових сумішах регуляторів росту. 

З метою стимулювання утворення в ризосфері кореневої 
системи гороху бульбочкових бактерій та підвищення врожайності 
зерна доцільно провести в день сівби гороху нітрагінізацію насіння 
препаратами ризоторфін, ризоагрін або ризогумін у дозі 0,6–1,2 
кг/т. Одночасно з нітрагінізацією найкраще обробити насіння 
молібденовими препаратами із розрахунку на 1 ц посівного 
матеріалу 20–30 г молібденовокислого амонію. 

При вапнуванні кислих ґрунтів або коли кількість бору в ґрунті 
не перевищує 0,3 мг/кг, слід обприскувати насіння гороху борною 
кислотою (25 г/ц). В цьому випадку рекомендовано також внесення 
під передпосівну культивацію добрив, що містять  бор.  

Для ефективного використання осінньо-зимових запасів вологи 
горох необхідно висівати у перші дні після настання фізичної 
спілості ґрунту. Сівбу доцільно проводити у якомога стислий 
календарний термін. 

Висівають горох  звичайним рядковим способом із міжряддями 
15 см сівалками, які переобладнані анкерними сошниками. 

Оптимальна норма висіву середньоранніх сортів становить 
1,0–1,2, середньопізніх – 0,8–1,0 млн. схожого насіння/га. Посіви з 
оптимальною густотою стеблостою більш стійкі до негативних 
умов середовища, ураження хворобами та забур’янення.   

Глибина загортання насіння на важких запливаючих ґрунтах 
становить 4–5 см, при оптимальному зволоженні посівного шару – 
6–8, на легких ґрунтах та при висиханні поверхневого шару – 8–10 
см. 

При проростанні насіння гороху дуже вимогливе до 
оптимального зволоження ґрунту, тому обов’язковим 
технологічним заходом, який забезпечує дружні сходи та підвищує 
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Післяжнивні посіви проса і гречки. Після збирання озимих 
ячменю й пшениці до осінніх заморозків залишається 90–100 днів із 
сумою температур до 1000°С. Цієї кількості тепла достатньо для 
дозрівання проса і гречки. Досліди показують, що просо в 
післяжнивних посівах забезпечує врожайність 2,0–2,5т/га, гречки – 
0,8–1,2 т/га. 

Сіяти краще після дискування та культивації або без 
попередньої підготовки ґрунту сівалками для прямої сівби. 
Оптимальна норма висіву проса – 4 млн. або 25–30 кг/га, а гречки – 
2,5 млн. схожих насінин на гектар або 50–60 кг/га. 

До сівби вносять добрива з розрахунку N60P40. На зрошенні, 
якщо ґрунт пересохлий і неможливо якісно посіяти, проводять 
полив, а потім сіють. Вегетаційними поливами вологість ґрунту в 
шарі 0,5 м необхідно підтримувати не нижче 70% НВ. Для цього 
проводять 2–3 поливи по 350–400 м3/га. Критичними періодами, 
коли просо найбільше реагує на поливи, є кущіння, викидання 
волоті, наливання зерна, а для гречки – утворення суцвіття, масове 
цвітіння і наливання зерна. 

На посіви гречки в період цвітіння необхідно ставити вулики з 
бджолами по дві-три сім’ ї на гектар для кращого запилення квіток. 

Збирати просо слід прямим комбайнуванням, а гречку – 
роздільно при побурінні 75–80% зерен. 

 
 

ОБРОБІТОК ГРУНТУ НАВЕСНІ 2012 РОКУ 
 
Весняний обробіток ґрунту в Степу має бути зорієнтований на 

збереження вологи, заощадження енергії і попередження ерозійних 
процесів за рахунок мульчування поверхні рослинними рештками, 
зменшення глибини розпушування ріллі та кількості технологічних 
операцій, застосування комбінованих машин. 

Строки настання весни суттєво впливають на швидкість втрати 
ґрунтом вологи і його висихання. При ранній весні та прохолодній 
погоді цей процес відбувається повільніше, при пізній – досить 
швидко. В усіх випадках найвища якість обробітку досягається при 
фізичній стиглості грунту, яка на легких за механічним складом 
відмінах настає при вологості 40–70% від НВ (ГПВ), на важких – 
50–65%. Для чорноземів оптимальна вологість становить 15–18% 
(по відношенню до абсолютно сухого грунту). 



 64 

Догляд за посівами. Важливим заходом догляду за посівами є 
коткування ґрунту слідом за сівбою. При цьому поліпшується 
контакт насіння з ґрунтом, збільшується вологість його посівного 
шару та підвищується температура. Усе це сприяє дружньому 
проростанню насіння і прискорює появу сходів. 

Важливе значення мають до- і післясходові боронування проса 
пружинними боронами, адже руйнується ґрунтова кірка, 
полегшується з’явлення сходів, знищуються бур’яни. Якщо 
знищення паростків бур’янів неповне, наступного дня боронування 
повторюють упоперек напрямку першого. 

На широкорядних посівах боронування доповнюють 
обробітком міжрядь. Перший раз їх обробляють на глибині 3–4 см, 
коли добре позначаться рядки. Другий міжрядний обробіток 
проводять залежно від появи бур’янів і ущільнення ґрунту на 
глибину 5–8 см. 

Гербіциди на посівах проса застосовують при забур’яненості 
однорічними широколистими бур’янами (гірчиця, редька дика, 
свиріпа, щириця, осоти та ін.). Для цього застосовують гербіциди 
агрітокс (1–1,5 л/га), базагран (2–4 л/га), 2,4–Д (0,2–1,7 л/га). Просо 
найменш чутливе до дії гербіцидів у період від появи сходів до 
закінчення кущення. 

Для знищення злакових бур’янів (мишію, курячого проса, 
вівсюга та ін.) застосовують гербіцид пропазан (3,6 кг/га). 

Хімічне прополювання проса можна поєднувати з 
позакореневим підживленням азотними добривами, додаючи до 
гербіцидів аміачну селітру з розрахунку 10–15 кг/га. Це значно 
поліпшує дію гербіцидів. 

Збирання врожаю. Внаслідок тривалого періоду формування 
й достигання зерна просо краще збирати роздільним способом. 
Скошувати рослини потрібно на якомога нижчому зрізі, коли на 
рослинах достигне 80–85% зерен і закінчувати не пізніш як за 3–4 
дні. Вологість зерна на початку скошування не повинна 
перевищувати 25–27%. 

Звичайні рядкові посіви скошують у напрямку рядків, а 
широкорядні – упоперек або під кутом 45–60°. Так само треба 
косити і полеглі посіви залежно від напрямку полеглості. Валки 
при цьому краще утримуються на стерні, що зменшує втрати 
врожаю під час їхнього обмолочування. 
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стійкість рослин проти ураження хворобами і пошкодження 
шкідниками, є коткування посівів після проведення сівби. 

Ефективним заходом догляду агроценозів гороху також є 
боронування посівів середніми боронами. Боронування посівів 
гороху забезпечує розпушування поверхні поля з усуненням 
ґрунтової кірки, сприяє знищенню проростків бур’янів у фазі «білої 
ниточки» та створює оптимальні умови аерації для поліпшення 
симбіотичної діяльності бульбочкових бактерій. Досходове борону-
вання найкраще проводити на 4–5 добу після висіву насіння гороху, 
післясходове – коли рослини перебувають у фазі 3–4 листків.  

Іноді проведення двох  боронувань недостатньо для повного 
знищення бур’янів, особливо, коли впродовж вегетаційного періоду 
гороху часті дощі провокують їх появу. В цьому випадку необхідно 
провести обприскування посівів гороху у фазі 3–5 листків 
ефективними страховими гербіцидами.  

Серед шкідників найбільш розповсюдженим і небезпечним в 
Степу України є гороховий зерноїд. У зв’язку з цим дуже важливо з 
появою перших квіток на рослинах гороху провести дворазову з 
інтервалом у 7–8 діб, обробку посівів інсектицидами.  

Зерно гороху найчастіше збирають роздільним способом. 
Скошування у валки необхідно проводити при побурінні 65–70% 
бобів та вологості зерна 35–40%, як правило, впоперек вилягання; 
короткостеблові (40–90 см) сорти, а також полеглі посіви скошують 
назустріч виляганню або під кутом 45°. Підбирання та обмолот 
валків гороху слід розпочинати при вологості зерна 15–17%. При 
цьому частоту обертання барабана збиральних машин зменшують 
до 450–500 обертів на хвилину.   

Чисті від бур’янів посіви гороху з неполеглим стеблостоєм 
можна збирати прямим комбайнуванням за вологості зерна 16–17%. 
За такого збирання суттєво зменшуються втрати врожаю зерна 
гороху, поліпшується його якість та насіннєва придатність, 
раціонально використовуються матеріально-технічні ресурси. 

Застосування за 7–10 діб до прямого збирання зерна гороху 
попередньої десикації посівів препаратом реглон (2 л/га ) у суміші з 
аміачною селітрою (10 кг/га) дозволяє значно скоротити втрати 
врожаю і провести обмолочування зерновими комбайнами в стислі 
строки. Обробку посівів гороху десикантами проводять на початку 
пожовтіння рослин, коли нижні боби забарвлюються у жовто-бурий 
колір, при вологості зерна 30%. Засміченість посівів при проведенні 
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цього агрозаходу не повинна перевищувати 5  бур’янів/м2. 
 

СОЯ 
 
Соя основна зернобобова культура, яка може вирішити 

проблеми рослинного білка та жиру, поліпшити азотний баланс 
грунту та  збільшити виробництво харчових продуктів. Ця культура 
за один вегетаційний період синтезує два врожаї білка і жиру та 
майже всі органічні речовини, що існують в рослинах. Рослини сої 
завдяки азотфіксації забезпечують свої потреби на 70–80% і 
покращують поживний режим, залишаючи в ґрунті після збирання 
урожаю з кореневими та післяжнивними рештками у середньому на 
1 га 60–80 кг азоту, 20–25 кг фосфору і 30–40 кг калію, що 
прирівнюється до 10–15 т органічних добрив. Тому вона є добрим 
попередником для більшості культур, що висівають після неї. 

Насіння сої містить 38–40 % сирого протеїну, 18–23 % жиру та 
22–35 % вуглеводів та різні ферменти, вітаміни, мінеральні 
сполуки. Білок сої найбільш повноцінний серед бобових рослин і 
має повний набір незамінних амінокислот і після термічної обробки 
по якості наближається до білка тваринного походження. 

Соя використовується на корм у вигляді зеленої маси, силосу, 
шроту, макухи, соєвого молока, борошна. Для годівлі тварин в 
комбікорм вводиться 10–20% соєвого шроту від загальної маси, при 
цьому якість корму покращується в 1,5–2,0 рази.  

Біологічні особливості сої. Соя – культура короткого 
світлового дня, вимоглива до тепла. Сума ефективних температур, 
необхідних для росту, розвитку та формування врожаю, залежить 
значною мірою від сорту і становить від 1700 до 3200°С. Насіння 
сої проростає при температурі 6–8°С. У фазі проростання і сходів 
оптимальною є температура 18–20°С, в період цвітіння – 22–25°С, 
утворення бобів – 20–23°С, на період достигання – 18–20°С. 
Молоді рослини відносно легко переносять приморозки до -2,5°С. 
На початкових етапах росту та розвитку сої властива висока 
посухостійкість. 

Критичним у вологозабезпеченості сої є період від цвітіння до 
наливу зерна, який триває 40–48 діб. За цей період рослина 
використовує 10,2% води від загального водоспоживання. Саме 
міра забезпеченості сої вологою протягом цього періоду визначає 
рівень продуктивності її посівів. Коефіцієнт водоспоживання 
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Якщо просо розміщувати після багаторічних трав, слідом за 
збиранням поле дискують з метою подрібнення післяжнивних 
решток і їхнього кращого приорювання. 

Весняний і передпосівний обробіток ґрунту має забезпечити 
очищення ґрунту від бур’янів, зберігання та нагромадження вологи 
й створення пухкого посівного шару ґрунту. З цією метою поле 
боронують боронами БЗТС-1, а по плоскорізному зябу – БИГ-3А, 
БМШ-3А у 2 сліди упоперек або по діагоналі поля до напрямку 
оранки. Після загиблої озимини слід проводити дві культивації – на 
8–10 і 5–7 см 

Удобрення. На 1 ц урожаю зерна просо виносить із ґрунту 3,3 
кг азоту, 1,5 – фосфору, 3,4 – калію та 1,2 кг кальцію. Добрива в 
дозі N60P60K40 краще вносити під зяблеву оранку, що особливо 
важливо в Степу, навесні під першу культивацію або перед сівбою. 
Якщо основного внесення мінеральних добрив не проводили, 
доцільно довнести під час сівби в рядки з розрахунку 10–15 кг/га 
д.р., на широкорядних посівах – з обробітком міжрядь. 

Сівба. Проти збудників хвороб насіння протруюють 
фундазолом, 50% з.п. – 2,0 кг/т, вітаваксом, 75% з.п. – 2,0 кг/т, 
фенорамом – 2 кг/г з добавлянням плівкоутворювальних речовин. 

Просо можна висівати суцільним рядковим способом, який 
проводять зерновими сівалками різних типів з нормою висіву 3,5–
4,0 млн. насінин на 1га. На забур’янених полях краще 
застосовувати широкорядну сівбу з нормою висіву 2,0–2,5 млн./га 
схожих насінин. 

Високі й стабільні врожаї проса можна отримати при сівбі в 
оптимальні строки, коли ґрунт на глибині 10 см прогріється до 12–
15°С. 

Якщо в посівному шарі вологи достатньо, насіння загортають 
на глибину 3–5 см, а якщо її недостатньо, глибину загортання 
збільшують до 5–7 см. 

Найшкодочиннішими бур’янами проса є пізні ярі – мишій і 
куряче просо. Вони сходять наприкінці травня – у червні. Поява 
весняних сходів їх майже збігається з появою сходів проса. Цьому 
можна запобігти, посіявши просо у вказані строки з тим, щоб 
масове проростання насіння названих бур’янів припало на період 
появи зміцнених сходів проса. Це дасть змогу ефективно боротись з 
мишієм і плоскухою за допомогою післясходових боронувань. 
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Сіяти гречку треба після стійкого прогрівання ґрунту до 10–
12°С. При сівбі за цих умов сходи її з’являються на 6–8 день, а 
цвісти вона починає в кінці травня або на початку червня на 30–33-
й день. При більш пізніх строках сівби гречка зацвітає у жарку 
посушливу пору літа, що зумовлює запали посівів і значне 
зниження врожайності. 

Спосіб сівби гречки залежить від ґрунтово-кліматичних умов, 
окультурення поля, можливостей господарства. В дослідах ДУ 
ІСГСЗ НААН України широкорядні посіви з міжряддями 45 см і 
нормою висіву насіння 2,5 млн. шт./га забезпечували додатково 
0,2–0,5 т зерна з гектара. 

Оптимальна глибина сівби насіння – 4–5 см, але у сухий ґрунт 
його можна покласти на 6–8 см. 

Догляд за посівами включає післяпосівне коткування ґрунту, 
боронування до появи сходів і у фазі утворення 1–2 справжніх 
листків у гречки. 

При боронуванні середніми боронами у фазі 1–2 справжніх 
листків посіви гречки зріджуються на 15–20%. 

На широкорядних посівах при появі бур’янів, утворенні 
ґрунтової кірки необхідно провести міжрядні обробітки, а також 
підгортання рослин у рядках. 

Кращий спосіб збирання гречки – роздільний, при побурінні 
70–75% зерен на рослині. 

 
ПРОСО 

 
Попередники. Просо слід розміщувати після озимих зернових 

культур, цукрових буряків, кукурудзи, пересіву озимих, під які 
внесено достатню кількість органічних і мінеральних добрив. 
Цінними попередниками для нього є зернобобові культури і 
багаторічні трави. 

Обробіток ґрунту. Після зернових, зернобобових культур під 
просо обробіток необхідно починати із лущення стерні на глибину 
6–8 см, що сприяє збереженню вологи. Поля, засмічені 
багаторічними бур’янами, – дискувати важкими боронами на 
глибину 6–8 см, вдруге через 10–15 днів – на 10–12 см. Зяблеву 
оранку проводити на 20–22 см. 
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коливається від 1500 до 2500 м3 на формування 1 т насіння. 
Високі врожаї сої отримують на добре аерованих ґрунтах, які 

мають достатню зволоженість. 
Місце в сівозміні. Найкращі попередники під сою – озима 

пшениця, озимий та ярий ячмінь, кукурудза на силос і зелений 
корм. В умовах поточного року за недостатнього вологозабезпечен-
ня перевагу необхідно надавати зерновим колосовим попередни-
кам. Недоцільно висівати сою після зернобобових і багаторічних 
бобових трав. В польовій сівозміні на попереднє місце сою повер-
тають через 3–4 роки, а в коротких сівозмінах – через 2–3 роки. 

Удобрення. Соя відзначається високими вимогами до 
елементів живлення. Встановлено, що на формування 1 ц насіння і 
відповідної кількості побічної продукції соя використовує 7,2–10,1 
кг азоту, 2,4–4,1 кг фосфору, 2,2–4,4 кг калію, 2,3–2,8 кг кальцію 
тощо. Надходження елементів живлення впродовж вегетаційного 
періоду у рослин сої відбувається нерівномірно. Так, від сходів до 
цвітіння вона засвоює 16,6 % азоту, 10,4 фосфору, 24,7 % калію; від 
цвітіння до початку формування насіння і до початку його 
наливання відповідно 78,5; 50 і 82,2 %. Тому необхідно вирішити 
проблему повного забезпечення рослин доступними формами 
макро- і мікроелементів в процесі вегетації можливо за рахунок 
застосування в системі удобрення сої багато-компонентних, 
хелатних позакореневих добрив типу Кристалон, Реаком, Вуксал, 
Акварін та ін., які характеризуються досить високим коефіцієнтом 
засвоєння. 

На чорноземах звичайних фосфорні і калійні добрива 
необхідно вносити під зяблеву оранку. Восени вносять фосфорні 
добрива по 60 кг/га д.р., калійні – по 20–30 кг/га, а навесні азотні 
добрива по 20–30 кг/га. На зрошуваних землях зазначені норми 
добрив збільшуються на 20–25 %. Рослини сої засвоюють із грунту 
значно більше азоту і фосфору ніж озима пшениця, кукурудза, 
горох, гречка тощо. Якщо восени під оранку не вносили 
мінеральних добрив, то їх слід внести під передпосівну 
культивацію весною в помірній дозі поживних речовин – N60P45K30. 

Система обробітку ґрунту. Соя надзвичайно вимоглива до 
якості основного і допосівного обробітку ґрунту, який у різних 
регіонах зони неоднаковий, повинен бути диференційованим 
залежно від попередника, рельєфу, забур’яненості поля тощо.  
Основний обробіток ґрунту включає одно-, дворазове лущення 
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стерні після збирання попередника, оранку на зяб на глибину 25–27 
см, яка ефективно загортає післяжнивні рештки і вирівнює поле. 
Восени під оранку вносять органічні і мінеральні добрива. На 
засмічених осотом і берізкою польовою полях застосовують 
пошаровий обробіток, проводять 2-3 лущення вздовж і впоперек 
поля лущильниками або культиваторами-плоскорізами. Після 
збирання ранніх попередників високу ефективність у боротьбі з 
бур’янами досягають при лущенні стерні з наступною після 
проростання насіння бур’янів оранкою, при цьому кількість 
однорічних бур’янів зменшується на 35–40 %, багаторічних – на 
95–98 %. Якщо лущення проводити щорічно, кількість бур’янів на 
полях сівозміни зменшується на 40–50 %, що важливо при 
вирощуванні сої. За наявності ефективних гербіцидів можливий 
безполицевий, мінімальний або нульовий обробіток ґрунту. 
Підраховано, що витрати палива при вирощування сої при 
безполицевому та мінімальному обробітку порівняно з традиційним 
обробітком менші на 20 %, а при нульовому обробітку –  на 70 %. 

Передпосівний обробіток. Допосівний обробіток ґрунту під 
сою розпочинають з боронування в 2 сліди під кутом до напрямку 
основного обробітку з метою кращого збереження вологи для росту 
і розвитку її рослин. Важливо провести вирівнювання поверхні 
поля, якщо його не провели восени, яке забезпечує рівномірне 
загортання насіння і гербіцидів, сприяє рівномірному висіву 
насіння на оптимальну глибину, дружній появі сходів та 
рівномірному дозріванню посівів. При швидкому підсиханні 
посівного шару, недостатній кількості опадів доцільно, в першу 
чергу, використати комбіновані агрегати, поєднати ґрунтообробні 
комбінації, щоб зменшити кількість обробітків ґрунту і скоротити 
строки виконання робіт, не допустити пересихання посівного шару. 

Передпосівну культивацію під сою проводять за день або в 
день сівби на глибину загортання насіння під кутом до напрямку 
оранки і сівби. При цьому необхідно зберегти структуру від 
надмірного ущільнення ґрунту і обробляти лише зону загортання 
насіння. Для передпосівної культивації застосовують культиватори 
УСМК-5,4, комбіновані агрегати РВК-5,4, РВК-3,6, АРВ-8,1 та інші 
на глибину обробітку 4–6 см. Це особливо важливо для сої, яка при 
набубнявінні насіння потребує 130–160 % води від маси свого 
насіння. Допосівний обробіток і сівба повинні зберегти дію 
капілярних сил ґрунту, щоб висіяне на насіннєве ложе насіння сої 
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менше уражуються кореневими гнилями, ніж після зернових попе-
редників. Гречка сприяє поліпшенню агрофізичних властивостей 
ґрунту, значно знижує його щільність. Вона добре засвоює фосфор і 
калій з важкорозчинних сполук і переносить їх з нижніх горизонтів 
ґрунту у верхні. 

Обробіток ґрунту під круп’яні культури після стерньових 
попередників включає два лущення стерні, потім оранку або 
плоскорізний обробіток на глибину 25–27 см. За даними ДУ ІСГСЗ 
НААН України така обробка знижує забур’яненість поля і 
забезпечує приріст урожаю гречки на 0,2–0,5 т/га. Після кукурудзи 
можна виконати одне лущення й оранку на 25–27 см. 

На землях, які піддаються ерозії, замість відвальної оранки 
доцільно провести безвідвальний обробіток ґрунту. 

Весняний обробіток ґрунту під гречку по зябу та після загиблої 
озимини повинен забезпечити найбільше знищення бур’янів і 
зберегти оптимальну вологість ґрунту. Це досягається проведенням 
двох культивацій на 10–12 і 6–8 см. 

Добрива. Гречка добре реагує на післядію органічних та пряму 
дію мінеральних добрив. У дослідах ДУ ІСГСЗ НААН України 
внесення під оранку N60P60K45 забезпечило підвищення урожайності 
гречки на 0,68 т/га. Позитивно впливала на урожайність обробка 
насіння разом з протруюванням мікроелементами бором, цинком, 
молібденом, марганцем. 

Добрива можна вносити під основний обробіток ґрунту восени 
або під культивацію навесні локальним способом. Ефективно під 
час сівби в рядки внести P10 (або складні добрива). Якщо в основне 
внесення добрива не використовували, при першому міжрядному 
обробітку доцільно підживити широкорядні посіви гречки 
складними добривами по 20–30 кг/га д.р. 

Пізнє некореневе підживлення гречки сечовиною (10 кг/га д.р.) 
або мікродобривами збільшує вміст в зерні білків. Калійні добрива, 
в яких міститься хлор, негативно впливають на продуктивність 
гречки, пригнічують рослини. 

Сівба. Протруєння насіння (вітавакс, 2,5 л/т) потрібно прово-
дити разом з обробкою мікроелементами, фізіологічно активними 
речовинами (емістим С, агростимулін, 10 мл/т) і 15%-м розчином 
препарату тур. Витрата препарату тур – 3–4 кг/т, а солей 
мікродобрив – 50–100 г. 
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сівалкою HORCH–1835 або СУПН-8 двома проходами з 
міжряддями 30–35 см, а густоту стояння рослин до збирання 
формують більшу на 15–20% за оптимальну для широкорядного 
посіву з міжряддями 70 см (залежно від морфотипу гібрида в межах 
70–80 тис./га). За необхідності після сівби проводять прикочування 
ґрунту, боронування до і після появи сходів соняшнику для 
знищення бур’янів. Збирають урожай звичайними приставками або 
комбайнами з ліфтерами. У дослідах Інституту сільського 
господарства степової зони в середньому за 2006–2008 рр. при сівбі 
з міжряддями 30 см урожайність соняшнику одержали на рівні 3,14 
т/га, а з міжряддями 70 см, де провели два міжрядних обробітки, – 
2,86 т/га.  

В роки з достатньою вологозабезпеченістю і на зрошенні в 
Лісостепу і Степу скоростиглі гібриди і сорти соняшнику можна 
вирощувати на насіння в післяукісних і пожнивних посівах. Сіяти 
його треба після поверхневого обробітку або використовувати 
сівалки для прямої сівби в необроблений ґрунт. Міжряддя 30, 45 
або 70 см, добрива (N45P30) вносити краще при сівбі. 

В Степу кращий строк збирання соняшника настає при 
вологості насіння 10–12%. У роки з дощовою погодою восени 
збирання треба проводити раніше. У цьому разі в потоці збирання 
ворох слід відокремлювати і сушити насіння до кондицій. 

Для прискорення достигання рослин і зниження 
шкодочинності кошикових форм білої та сірої гнилей необхідно 
частину посівів обробляти десикантами (раундапт та аналоги – 3 
л/га; реглон супер – 2–3 л/га). Найбільш швидко підсушує рослини 
реглон, а повільніше – раундап, тому першим десикантом треба 
обробляти посіви за 5–7, а іншими – за 10–14 днів до збирання. 

 
ГРЕЧКА 

 
Насіння гречки може проростати при температурі ґрунту 5–

7°С. Сходи чутливі до заморозків і пошкоджуються при 
температурі повітря -2-3°С, при -5°С рослини повністю гинуть. 

Розміщення в сівозміні. Гречку краще сіяти після озимої 
пшениці, ячменю, цукрових буряків, кукурудзи, зернобобових та 
пересіву озимини. 

Гречка є добрим попередником для інших культур у сівозміні. 
За даними науково-дослідних установ, висіяні після неї колосові 
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швидко набубнявіло, одночасно проросло і дало дружні сходи. 
Строки сівби. Основним критерієм настання оптимальних 

строків сівби сої є прогрівання ґрунту до 10–12 °С на глибині 10 см. 
За календарними строками це припадає на третю декаду квітня – 
першу декаду травня. Ця культура короткого дня і затримка з 
сівбою на один день приводить до продовження тривалості  
вегетаційного періоду на 1 –2 дні. 

Сортовий добір. В умовах недостатнього зволоження та 
низьких волого запасів необхідно вирощувати сорти скоростиглої 
групи (тривалість періоду від сходів до дозрівання 80–90 днів): 
Аннушка, Білявка, Легенда, Діона, а з ранньостиглих (90–105 днів) 
– Золотиста, Омега Вінницька, КиВін, Артеміда, Анжеліка, Устя, 
Єлена, Юг 30, Версія, Васильківська, Ворскла. За достатнього 
зволоження використовують середньораньостиглі сорти – Феміда, 
Подільська 416, Агат, Оріана, Знахідка, Фея, Алмаз, Медея, Скеля, 
Ятрань, Ельдорадо, Фаетон, Стратегія, вегетаційний період яких 
складає 105–125 днів.  

У ранньостиглих сортів світлова реакція менше виражена, 
оскільки реакція сортів на фотоперіодизм тісно пов'язана з 
періодом їх вегетації. Скоростиглі сорти менше реагують на 
довжину дня, ніж середньостиглі і особливо пізньостиглі. 

Способи сівби. Сою, як правило, висівають широкорядним 
способом з міжряддями 45 см. Норма висіву насіння для 
ранньостиглих сортів 600–650 тис. схожих насінин на 1 гектар. Для 
проведення сівби сої використовують різні типи сівалок: овочеві 
СКОН-4,2, СО-4,2; добру якість сівби з міжряддям 45 см 
забезпечують бурякові сівалки ССТ-12 обладнані пристроєм СТЯ-
31000, УПС-12, Мульті-Корн, Майя, Нодет, а з міжряддям 70 см – 
СУПН-8А-02, Клен-5,6, Кінзе, Містраль 6000, Сігма та ін. Для 
товарних посівів з міжряддями 15 або 30 см доцільно 
використовувати лише середньорослі сорти (не більше 90 см) з 
обмеженим або напівобмеженим типом росту. Глибина загортання 
насіння сої за умов достатнього зволоження і прогрівання посівного 
шару 3–4 см. При пересиханні посівного шару ґрунту глибину 
загортання збільшують до 5–6 см. Її висівають широкорядним 
способом з міжряддям 45–70 см з густотою рослин за умов 
достатніх запасів вологи в посівному шарі грунту становить 500–
600 тис./га схожого насіння, а на зрошуваних землях для 
районованих в області ранньостиглих сортів 800 тис./га. 



 54 

Гербіциди. Вирощування сої за інтенсивною технологією 
передбачає застосування ефективних гербіцидів, які вносять за 3–4 
днів до сівби з одночасним загортанням їх у грунт та поєднують з 
агротехнічними заходами, чим майже повністю очищають поле від 
бур’янів. Для цього використовують такі гербіциди: харнес – 2–3 
л/га, дуал – 1,8–2,5 л/га, півот – 0,6–0,8 л/га, фронтєр – 1,4–1,7 л/га. 
При потребі застосовують страхові гербіциди, які вносять по 
сходах сої і тим самим виключають потребу в ручних прополках, 
після появи сходів у фазу 2–3 трійчатих листочків у рослин сої при 
цьому використовують галаксі топ – 1,5–2,5 л/га; 10% к.е. півот – 
0,5–0,8 л/га, базагран, в.р. – 1,5–3,0 л/га, селект-супер, к.е. – 0,5–1,0 
л/га, селект 120 к.е.– 0,4–1,8 л/га, тарга супер, к.е. – 1,0–2,0 л/га, 
зенкор – 0,5 кг/га. 

Підготовка насіння до сівби. Соя вражається великою 
кількістю хвороб і шкідників. Ефективна економічно та екологічно 
обґрунтована боротьба з ними потребує дотримання принципів 
інтегрованого захисту рослин. Добрі результати дає протруєння 
насіння протруйниками гранівіт або вітавакс 200 ФФ – 2,5 л/т. 

Якщо соя висівається на відведеній площі вперше, то обробка 
бактеріальними препаратами є обов'язковим елементом технології 
вирощування. До проведення сівби насіння обробляють 
азотфіксуючими бульбочковими бактеріями, мікродобривами, 
стимуляторами росту. 

Догляд за посівами. При безгербіцидному вирощуванні сої 
застосовують до- та післясходове боронування в період масової 
появи сходів бур'янів на поверхні ґрунту. Щоб зменшити 
пошкодження сої зуби борін потрібно встановлювати скошеною 
стороною вперед. Боронувати слід поперек або по діагоналі до 
посіву. Боронувати посіви можна вже через 3–4 дні після сівби, 
коли насіння сої лише наклюнулося, а бур'яни знаходяться у фазі 
білої ниточки. Соя переносить боронування легко. Лише фаза 
«колінця», яка настає за 2–3 дні до появи сходів, є критичною для 
даного агрозаходу.  При боронуванні до появи сходів швидкість 
руху агрегату не повинна перевищувати 6–7, а по сходах – 4–5 
км/год. Перший міжрядний обробіток проводять через 12–15 днів 
після появи сходів на глибину 5–6 см. 

Підживлення посівів. При недостатньому розвитку бульбочок 
на коренях рослин (менше 5 шт.) проводять підживлення 
фосфорними і азотними добривами у нормі 20–30 кг/га в фазі 
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120 (0,4–1,4 л/га), фюзілад супер (1–2 л/га), шогун 100 ЕС (0,6–0,8 
л/га), арамо 50 (1–2 л/га) та інші знищують тільки злакові бур’яни в 
період вегетації соняшнику. Вищеназвані гербіциди не знищують 
багаторічників – осоту, в’юнка, молочаю та інших. Навіть 
застосування з осені або навесні по сходах багаторічних бур’янів 
гербіциду раундап і його аналогів (4 л/га) не завжди повністю 
розв’язує проблему. Тому часто ефективними бувають міжрядні 
обробітки і присипання бур’янів в рядках. При сівбі після озимої 
пшениці соняшник можна вирощувати без гербіцидів, 
застосовуючи досходові та післясходові боронування і 2-3 міжрядні 
обробітки, останній із яких обов’язково із загортачами для 
присипання бур’янів у рядках.  

Рано сіяти соняшник недоцільно не тільки через повільне 
проростання бур’янів, які слід знищити під час передпосівної 
культивації, але й через необхідність якомога швидшого одержання 
сходів соняшнику. Адже при понижених температурах вони 
затримуються, насіння і паростки сильніше ушкоджуються 
шкідниками, гнилями, ніж при сівбі у прогрітий до 8–120С ґрунт. 
Календарно оптимальні строки сівби настають у період з 15 квітня, 
а закінчуються по 10 травня, незважаючи на те, що в окремі роки 
сприятливі умови бувають раніше, а ранньостиглі гібриди можна 
сіяти до 20–25 травня, навіть до 20 червня, використовуючи для 
підсушування кошиків десиканти. 

Густота стояння рослин середньоранніх гібридів перед 
збиранням повинна бути: у південному Степу – 35–40 тис. га, у 
північному – 50–60, у Лісостепу – 55–65 тис./га. Для ранньостиглих 
короткостеблевих гібридів її слід збільшити на 5 тис./га. Страхова 
добавка до передзбиральної густоти на гербіцидному фоні – 30, без 
гербіцидів – 50%. Це дасть змогу провести необхідний 
механізований догляд за посівами. 

В Інституті сільського господарства степової зони розроблено 
нову технологію вирощування соняшнику на основі звужених 
міжрядь. Мета її – підвищення врожайності насіння соняшнику при 
зниженні затрат на вирощування завдяки скороченню прийомів 
догляду за посівами, повнішому використанню факторів 
зовнішнього середовища за рівномірнішого розміщення рослин на 
площі. Цього досягають при висіванні соняшнику після озимих 
хлібів. Підготовку ґрунту, внесення добрив, гербіцидів здійснюють 
так само, як і за звичайною технологією. Однак сівбу проводять 
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після стерньових попередників зяблевий обробіток (оранка або 
безполицевий обробіток) слід починати з післяжнивного лущення 
або обробітку культиваторами-плоскорізами, а основне розпушення 
виконувати на глибину 20–22 см після останнього відростання 
падалиці та бур’янів. На полях, забур’янених багаторічними 
коренепаростковими бур’янами, прийоми обробітку треба 
проводити з метою виснаження і знищення бур’янів. Для цього 
відразу після збирання пшениці необхідно в міру відростання 
бур’янів проводити дво-, трикратне підрізання їх на 6–8 і 10–14 см, 
а за 12–15 днів до останнього глибокого розпушення бур’яни 
обробити гербіцидом раундап (4 л/га) або його аналогами. 

На схилах оранку необхідно замінити безполицевим 
обробітком (плоскорізи, чизелі) на 16–22 см із залишенням на 
поверхні рослинних решток. При цьому треба посилити хімічні 
засоби боротьби з бур’янами, шкідниками та хворобами, кількість 
яких за такого обробітку збільшується. 

Весною роботу починають із закриття вологи важкими 
боронами, волокушами по діагоналі до зяблевого обробітку. Якщо 
зяб невирівняний, треба одночасно з підготовкою ґрунту під ранні 
ярі культури провести першу культивацію на глибину 10–12 см, а 
другу – після масового проростання бур’янів перед сівбою 
соняшнику культиваторами, обладнаними стрілчастими лапами, на 
глибину 6–8 см. До культиватора приєднують борони БЗСС-1,0 для 
вирівнювання і кришіння ґрунту. 

На вирівняних полях можна обмежитись однією 
передпосівною культивацією на 6–8 см. 

Зараз певний розвиток набуло вирощування соняшнику за 
«нульового» обробітку ґрунту, коли насіння висівають у необробле-
ний ґрунт, а бур’яни знищують гербіцидами. Ця технологія 
забезпечує високу ефективність на легких ґрунтах, стійких до 
ущільнення. При вивченні її на середньо- та важкосуглинистих 
чорноземах Степу урожайність соняшнику знижувалась на 15–20%, 
однак енергетична ефективність була високою. 

У посівах соняшнику можна використовувати проти злакових 
та дводольних бур’янів ґрунтові гербіциди: харнес новий (2–2,5 
л/га), стомп 330 (3–5 л/га), трефлан (3–6 л/га), трофі (2–2,5 л/га), 
фронт’єр 900 (1,1–1,7 л/га), дуал 960 ЕС (1,6–2,6 л/га), гезаград 50 
(2–4 кг/га); проти дводольних – гоал 2Е (0,8–1,0 л/га). Страхові 
гербіциди фуроре-супер (0,8–2,0 л/га), ілоксан (3–3,5 л/га), селект 
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бутонізації. У фазу утворення зелених бобів в нижньому ярусі 
агроценозу – позакореневе підживлення, яке включає  такі 
компоненти як азот, фосфор, калій і молібден та бор.  

Збирання врожаю. В випадках, коли дозрівання подовжується 
через надлишок вологи та забур'янення, доцільно проводити 
десикацію посівів 20% в.р. реглоном (2–3 л/га) або 60% р.п. 
хлоратом магнію (15–20 кг/га), або поєднувати ці препарати в 
половинній нормі. 

Сою збирають прямим комбайнуванням у фазі повної стиглості 
при вологості зерна 16%. Швидкість обертання молотильного 
барабана — до 500 обертів за хвилину. Висота зрізу рослин не 
повинна перевищувати 6–7 см. Втрати насіння сої збільшуються, 
якщо посіви зріджені або забур'янені. Оптимальна швидкість 
комбайна при збиранні сої 3–4 км/год. Одразу ж після збирання 
врожаю проводять очищення вороху зерна, а при необхідності – і 
підсушування при м’якому режимі. Оптимальна вологість насіння 
складає 12–14 %. Тривале зберігання зерна сої можливе при 
вологості 12% і нижче. 

 
СОНЯШНИК 

 
Проблема збільшення валових зборів соняшнику повинна 

вирішуватися за рахунок підвищення врожайності в найближчі 
роки до 2,0 т/га. 

Насіння соняшнику проростає при температурі 5–8ºС, але 
сходи з’являються пізно – через 22–25 діб і бувають дуже 
ослабленими. При температурі 8–10ºС вони з’являються через 15–
20 діб після сівби, при 15–16ºС – через 9–10. Паростки витримують 
заморозки до –7–8ºС. 

Соняшник вимагає доброго фізичного стану ґрунту і 
оптимального зволоження. Коренева система рослин сягає на 
глибину до 2,8 м, а в сторони – до 1,5 м при щільності ґрунту в шарі 
0–30 см 1,06–1,20 г/см3 і промочуванні вологи на глибину більше 2 
м. Найбільш сприятливі для соняшника – чорноземи та лучно-
чорноземні ґрунти з нейтральною реакцією. Малопридатні і 
непридатні – важкі глинисті, піщані, а також кислі і засолені ґрунти 
з об’ємною масою більше 1,3 г/см3. 

До фази 2–3 пар листків соняшник росте повільно, потім 
ростові процеси прискорюються і в період бутонізація-цвітіння 
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вони сягають 3–5 см за добу. У фазі цвітіння цей процес 
уповільнюється і до кінця цвітіння припиняється. Цвітіння кошика 
продовжується 10–12 діб, а найбільш інтенсивний його ріст 
спостерігається протягом 8–10 діб після цвітіння. Налив насіння 
триває 30–40 діб після запліднення. 

На Україні соняшник слід висівати в сприятливих за 
кліматичними умовами зонах Степу і Лісостепу та зменшити в 
малосприятливих по зволоженню областях. 

Для сівби використовувати тільки включені до Державного 
реєстру 2–3 гібриди, стійких до основних хвороб, шкідників, 
чутливих до добрив. Гібриди, які сильно уражуються вовчком та 
хворобами, висівати не слід. 

Серед районованих вітчизняних гібридів слід широко 
використовувати у виробництві високопродуктивні Зорепад, 
Символ, Синтез, Базальт, Антрацит, Квін, Ясон, Дарій, Форвард, 
Романс, Рюрик, Степовий, Запорізький 26, Запорізький 28 та ін. 

Найбільш відомим прийомом впливу на насіння є хімічне 
протруювання інсекто-фунгіцидами для знищення шкідливих 
організмів. Серед ефективних препаратів проти несправжньої 
борошнистої роси, фомозу, гнилей застосовують апрон, 3 л/т; 
вінцит, 2 л/т; дерозал, 1,5 л/т; колфуго-супер, 2 л/т; роял фло, 2,5 
л/т; проти дротяників, довгоносиків, мідляків, тлі високий ефект 
дає круізер, 6–9 л/т; космос 250, 4 л/т та ін. 

Проти патогенів, що містяться в лушпинні, насіння 
протруюють ТМТД (3 кг/т), фундазолом (2 кг/т), проти 
пероноспороза – апроном-35 (4 кг/т) в суміші з мікроелементами. 

За даними багатьох дослідів чутливість сучасних сортів і 
гібридів соняшнику до добрив обмежується приростом врожайності 
в межах 0,2–0,5т/га. Різні гібриди і сорти також неоднаково 
реагують на добрива. Зокрема цього ефективність добрив 
обумовлюється строками, способами їх внесення, 
вологозабезпеченістю, погодними умовами. Важливо також 
витримати оптимальне співвідношення між елементами живлення – 
N:Р = 1:1,5. 

Науковими установами розроблені орієнтовані норми 
удобрення соняшнику для основних зон: Степ південний – N30-60Р40-

90, Степ північний – N30-40Р60. Калійні добрива слід вносити на 
ґрунтах з низьким вмістом цього елементу. При наявності його 
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більше 30 мг на 100 г ґрунту вносити калійні добрива недоцільно. 
Для фосфорних добрив за Чириковим  ця величина складає 24 мг. 

Всі існуючі види добрив можна вносити під соняшник. Добрі 
прибавки врожаю (0,35–0,4 т/га) дає внесення восени або весною по 
2 ц/га аміачної води, РКД. Органічні добрива велике значення 
мають не тільки як джерело поживних речовин, а і як фактор 
стабілізації родючості ґрунту. В дослідах Інституту сільського 
господарства степової зони вищі прибавки врожаю (0,2 т/га) і 
післядію чотири роки забезпечило внесення гною під оранку, а 
нижчі (0,05 т/га) – під дискову борону навесні. 

В умовах дефіциту гною позитивний ефект дає заробка в ґрунт 
соломи попередника. Але при цьому на компенсацію 
мікробіологічної діяльності бактерій необхідно на кожну тонну 
вносити 8–12 кг азоту. В дослідах заробка в ґрунт 5,5–6 т/га соломи 
озимої пшениці і додавання 10 кг/т азоту підвищили урожайність 
соняшника на 0,27 т/га.  

Необхідним ефективним способом і строком внесення 
мінеральних добрив є внесення всієї норми (N40Р60)  локально-
смуговим способом з осені або одночасно з сівбою.  

Для вибору необхідності кореневого або некореневого 
підживлення визначають вміст в листках соняшника загального 
фосфору. Якщо його менше 0,8%, то підкормку необхідно провести 
дозою N20Р30. Для некореневого підживлення можна застосовувати 
у фазі 5–6 пар листків ЖКУ-10-34 та КАС-28 або мікродобрива та 
фізіологічно-активні речовини. 

Розміщувати соняшник слід після озимих культур, кукурудзи, 
зернобобових, ячменю. У структурі посівних площ під посіви 
соняшнику відводити не більше 15%, повертаючи на попереднє 
місце через 5–6 років. Гібриди, чутливі до ураження вовчком та 
комплексом хвороб, повертати на попереднє місце в сівозміні 
необхідно не раніше, ніж через 7–8 років. 

Важливою умовою успішного впровадженням сівозміни 
короткої ротації є використання стійких до хвороб гібридів, якісне 
виконання технологічних прийомів, достатнє удобрення і захист 
соняшника. 

В сучасному землеробстві розроблено багато заходів, способів 
і систем обробітку ґрунту. Рекомендації щодо їхньої ефективності в 
конкретних умовах нерідко протилежні, суперечливі. Набутий 
досвід з цього питання свідчить, що при розміщенні соняшнику 


