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ВСТУП 

 

Програма збільшення виробництва зерна та іншої сільськогосподарської 

продукції – одне з найважливіших завдань агропромислового комплексу Ук-

раїни. Останніми роками  в нашій країні простежується  стійке зростання  ва-

лових зборів зерна, що є результатом інтенсифікації зернового виробництва  

шляхом вдосконалення землекористування та структури посівних площ, під-

бору кращих попередників,  розроблення систем обробітку ґрунту для окремих 

природно-економічних зон України, внесення мінеральних добрив в науково 

обґрунтованих  дозах, проведення виважених заходів  захисту рослин від шкід-

ників та хвороб, піднесення розвитку селекції і насінництва, підвищення якості 

зерна і насіння, поліпшення науково-методичного забезпечення розвитку ринку зерна.  

Перехід аграрної економіки до інноваційної моделі розвитку потребує 

широкого і прискореного впровадження у сільськогосподарське виробництво 

науково-технічних розробок щодо енергозбережних технологій вирощування 

сільськогосподарських культур, сортової агротехніки, нових способів обробітку 

ґрунту та  сівби на основі суміщення технологічних операцій. 

Завдяки реалізації інноваційних розробок науковим установам  НААН 

України  в 2013 р. вдалося виростити і  зібрати 63 млн т зерна, у тому числі 

пшениці  22,3, кукурудзи 30,9 та інших зернових культур 9,8 млн т. 

  Величина урожайності – головний  показник, який  визначає рівень ви-

користання землі, як основного засобу виробництва в сільському господарстві.  

Він відображає рівень культури землеробства, господарської діяльності, особ-

ливості та недоліки інтенсивних технологій тощо. 

У структурі посівів зернових колосових культур провідне місце  посідає 

озима пшениця. Незважаючи на складні погодні умови при настанні опти-

мальних строків сівби, озимі колосові  висіяли  на площі близько 8 млн га.    

Оскільки гідротермічні  умови року дуже складні, важливо своєчасно 

провести комплексне обстеження посівів з метою визначення густоти, фази 

розвитку, а також життєздатності рослин після  перезимівлі, маючи на увазі, що 

рівень продуктивності озимих колосових культур, а також технології весняного 

догляду за ними (пересівання або підсів, дози, строки внесення добрив, за-

стосування засобів захисту рослин) багато в чому будуть залежати від термінів 

відновлення рослинами весняної вегетації. 

 Щоб досягти стійкого зростання виробництва сільськогосподарської про-

дукції в Україні особливу увагу слід зосередити і на створенні високопродук-

тивних агрофітоценозів, зведенні до мінімуму втрат від бур'янів, хвороб, шкід-

ників і стресових погодних явищ за умови збереження екологічної безпеки 

довкілля та підвищення окупності ресурсних та енергетичних витрат. 

В рекомендаціях висвітлені узагальнені, перевірені наукою і 

багаторічним виробничим досвідом технології з догляду за озимими зерновими, 

куку-рудзою, зернобобовими та іншими культурами. Чітке дотримання науково 

обґрунтованих вимог та трансфер інноваційних досягнень, перевірених 

практикою, дозволить в 2014 році одержати  високий врожай 

сільськогосподарських культур. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ  РОЗМІЩЕННЯ  ПОСІВІВ  СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

КУЛЬТУР  В  СІВОЗМІНАХ 

 

Для підвищення продуктивності і економічної ефективності сільського 

господарства та повнішої реалізації генетичного потенціалу сучасних сортів і 

гібридів рослин важливим резервом є додержання оптимальної науково 

обґрунтованої структури посівних площ (табл. 1), яка розробляється з 

урахуванням ґрунтово-кліматичних умов і особливостей спеціалізації 

виробництва в кожній кліматичній зоні України. Додержання такої структури 

посівів дозволяє отримати не тільки високі урожаї вирощуваних культур, але і 

сприяє збереженню екологічного балансу у агроценозі та відтворенню 

родючості ґрунтів за умови застосування відповідних систем удобрення, 

обробітку ґрунту та захисту рослин. 

 

1. Рекомендована структура посівних площ для господарств зони Степу, % 

Регіон 

Зернові 

і зерно-

бобові 

Технічні Картопля 

і овоче-

баштанні 

культури 

Кормові 

Чорний 

пар всього 

в тому числі 

всього 

в т.ч., 

багаторічні 

трави 
ріпак соняшник 

Північно-

степовий 
45-80 10-30 5-10 12-17 1-2 10-40 10-15 8-15 

Південно-

степовий 
40-80 5-35 5-10 15-20 1-2 10-40 8-14 10-20 

 

Регулювання концентрації в сівозмінах і структурі посівних площ 

співвідношення зернових і кормових культур допускає значний їх діапазон (45-

80 – зернові і 10-40 – кормові), який залежить від спеціалізації господарств і 

дозволяє впроваджувати сівозміни з відповідним набором культур.  

Під вирощування технічних культур в Степу відводиться від 10 до 35% 

посівів, переважно це посіви соняшнику і ріпаку. В останні роки спостерігається 

невиправдане розширення посівів соняшнику. Слід враховувати, що оптимальна 

структура посівних площ соняшнику за сприятливих гідротермічних умов для 

розвитку всіх груп сільськогосподарських культур залишаються на рівні 12-15% в 

північному Степу і 15-17% – в південному. Але за умов вивільнення площі ріллі 

внаслідок необхідності пересіву озимих культур, несприятливого прогнозу на 

одержання урожаю ярих ранніх культур або запізнення зі строками їх сівби, при 

наявності в сівозміні чорного пару, а також при можливості забезпечити повний 

цикл агротехнологічних вимог щодо добору гібридів, використання добрив і 

засобів захисту рослин посіви соняшника можуть бути розширені до 20-25%. 

У степових районах у структурі посівів на менше 5-10% (а у південних 

районах до 20%) бажано відводити під чорний пар, як єдиний попередник, що 

гарантує отримання високого урожаю пшениці незалежно від погодних умов 

під час вегетації. Площі чорних парів доцільно збільшувати, особливо в 

південній частині Степу, при високій концентрації (більше 30%) озимих 

культур або при наявності значної частини пізніх просапних культур з високим 

рівнем використання вологоресурсів. 
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Озимі зернові культури традиційно складають значну частину зернового 

клину степової зони. Поки що тепла, не сувора зима сприяє хорошій 

перезимівлі посівів, але недостатня кількість опадів за осінньо-зимовий період 

негативно відіб'ється на розвитку рослин після відновлення вегетації навесні і 

на формуванні урожаю.  

При проведенні сівби ярих культур слід враховувати необхідність  

розміщення їх посівів по кращих попередниках (табл. 2). 

 

2. Рекомендовані попередники сільськогосподарських культур 

Культура Попередники 

Озима пшениця найкращий – чорний пар; 

добрі – однорічні та багаторічні бобові трави, зайнятий пар, 

зернобобові, ріпак, гірчиця; 

задовільні – кукурудза на зелений корм і силос, баштанні культури, 

рання картопля, льон; 

гірші – стерневі, соняшник. 

Озимий ячмінь зайнятий пар, зернобобові, кукурудза на зелений корм і силос, 

баштанні, картопля. 

Ячмінь ярий кращі – озимі зернові, зернобобові, баштанні, кукурудза, просо, 

гречка, картопля; 

гірші – соняшник, цукровий буряк. 

Кукурудза кращі – озима пшениця, зернобобові, картопля, баштанні; 

гірші – ярі зернові, кукурудза, цукровий буряк, соняшник, 

суданська трава, сорго. 

Просо, гречка озимі зернові, багаторічні трави, ячмінь, зернобобові, кукурудза 

Сорго озима пшениця, зернобобові, баштанні, ярі зернові, кукурудза на 

зелений корм і силос. 

Овес озимі зернові, зернобобові, кукурудза. 

Зернобобові  озимі зернові, ярі зернові, кукурудза, баштанні, картопля. 

Соя озимі зернові, ярі зернові, кукурудза, картопля. 

Соняшник озимі зернові, зернобобові, кукурудза, ячмінь. 

Ріпак озимий чорний і зайнятий пари, зернобобові, зернові колосові 

 

Зокрема, досліди, проведені в мережі дослідних станцій ІСГСЗ дозволили 

виявити такі особливості впливу попередників на урожайність зернових 

культур. В умовах північного Степу (дані Розівської ДС) добре проявився 

вплив попередників на формування урожаю зерна озимої пшениці: по чорному 

пару і еспарцету в 2013 р. в середньому отримано 6,46 і 6,26 т/га, по гороху – 

5,3, а по кукурудзі на силос – 4,5 т/га. На Ерастівській ДС після чорного пару 

зерна цієї культури в середньому зібрано 5,72 т/га, після гороху 5,33 т/га, після 

люцерни 5,22 т/га, після сидерального пару 4,38 т/га.  

На Розівській ДС при порівнянні дії таких попередників як озима 

пшениця та кукурудза на зерно кращим попередником ярого ячменю виявилась 

озима пшениця: залежно від системи удобрення урожай ячменю після пшениці 

сформувався у середньому на 10-32% більшим, ніж по кукурудзі на зерно. 
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Попередники мають значно менший вплив на формування урожаю зерна 

кукурудзи порівняно з озимою пшеницею. Так, після озимої пшениці середня 

урожайність кукурудзи була на 9-11% вищою, ніж після соняшнику.  

Раціональним є розміщення сої після кукурудзи на зерно, що в умовах 

Ерастівської ДС дозволяє отримувати урожай в межах 1,5-1,8 т/га.  

Врахування цих рекомендацій дозволить зменшити негативний вплив 

несприятливих погодних умов і отримати високий валовий збір продукції 

рослинництва. 
 

 

ВОЛОГОЗБЕРІГАЮЧИЙ  КОМПЛЕКС  ВЕСНЯНОГО  

ОБРОБІТКУ  ҐРУНТУ  

 

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 сучасних 

комбінованих ґрунтообробних агрегатів. 

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). 

Весняні польові роботи слід розпочинати з урахуванням основного 

обробітку грунту, проведеного в осінній період, від чого залежить рівень 

урожайності ярих культур (табл. 3). 

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, ЗПГ -24, Флексі Койл, Магнум та ін. 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.  

       Серед знарядь для допосівного обробітку більш досконалими є 

культиватори зі стрілчастими лапами на S – подібних пружинних стояках 

(наприклад КБМ-10,8ПС, КБМ-9,6ПС-4Д, КБМ-14,4ПС-Д і інші). 

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  
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3. Урожайність сільськогосподарських культур залежно від способів 

основного обробітку ґрунту в середньому за 2011-2013 рр., т/га 

Культури 
Прийоми 
обробітку 

грунту 

Глибина 
обробітку, см 

Марка знаряддя 
Урожай, 

т/га 

Кукурудза 

оранка 23-25 
ПО-3-35 

GREGOIRE BESSON 
7,33 

чизельний 23-25 

Чизель-культиватори 
“Консертіл”, 

“Компактфлекс”, 
Duolent DX 300 N 

7,26 

плоскорізний 14-16 
КШН-5,4 “Резидент” 

КР-4,5 
7,20 

Соняшник 

оранка 20-22 
ПО-3-35 

GREGOIRE BESSON 
2,88 

плосокрізний 14-16 
КШН-5,4 “Резидент” 

КР-4,5 
2,91 

чизельний 14-16 

Чизель-культиватори 
“Консертіл”, 

“Компактфлекс”, 
Duolent DX 300 N 

2,90 

дисковий 10-12 БДВ-7, БПД-6, БПС-4,2 2,74 

Ячмінь 
ярий 

оранка 20-22 
ПО-3-35 

GREGOIRE BESSON 
3,38 

чизельний 14-16 

Чизель-культиватори 
“Консертіл”, 

“Компактфлекс”, 
Duolent DX 300 N 

3,32 

дисковий 10-12 БДВ-7, БПД-6, БПС-4,2 3,07 

 

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 «блюдець» в поглибленнях 

мікрорельєфу і уражених ерозією замулення. На важких переущільнених ґрунтах 

тут не виключена вірогідність застосування  дискових знарядь ощадної дії (ЛДГ-

10, МФ-200). 

При пересіві озимих ранніми ярими та зернобобовими культурами 

(ячмінь, овес, горох) безпосередньо здійснюють передпосівний обробіток 

паровими культиваторами на глибину 6-8 см. При вирощуванні пізніх ярих  
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культур (кукурудза, соняшник, сорго, соя, гречка) ґрунт переважно обробляють 

двічі: перший раз дисковими знаряддями або важкими культиваторами з 

плоскоріжучими робочими органами типу КПП-3,9, КР-4,5 на 10-12 см, другий 

– перед сівбою на глибину загортання насіння паровими культиваторами КПС-

4, КПН-4, КН-7,2. На легких та середніх за гранулометричним складом 

ґрунтових відмінах (уміст фізичної глини менше 40%) при відсутності на полі 

вегетуючих рослин перший обробіток, з 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 ґрунт. 

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 ґрунт 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 ґрунт, перезволоження або зневоднення 

посівного шару, присутність багаторічних бур'янів тощо). 

          Зміна пріоритетів розвитку сучасного землеробства Степу за високої 

вартості пального і дефіциту трудових ресурсів обумовлює необхідність 

застосування нульових технологій вирощування польових культур, які 

передбачають відмову від суцільного механічного обробітку ґрунту за 

винятком операції з підготовки насіннєвого ложа одночасно з прямою сівбою 

спеціальними сівалками типу Грейт Плейнз, Кінзе, АТД-9.35. Одержані 

результати наукових установ Степу за останні роки неоднозначні. Вони 

свідчать про можливість прояву ризиків у зниженні продуктивності 

вирощуваних культур та зростання забур’яненості за недостатнього контролю 

за посівами. 

Ефективність „нульового” обробітку визначається грунтово-

кліматичними умовами, тривалістю його застосування, чутливістю культур. До 

основних його переваг відносять високу протиерозійну сталість, економію 

палива і зниження затрат праці. Водночас за нульового обробітку збільшуються 

загальні виробничі витрати коштів (за рахунок високої вартості гербіцидів і 

посівної техніки), зростає собівартість 1 т зерна і зменшується рентабельність 

виробництва. 
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СПОСОБИ  ЦІЛЬОВОГО  ЗАСТОСУВАННЯ  ДОБРИВ 

ТА  ПІДВИЩЕННЯ  РОДЮЧОСТІ  ГРУНТІВ 

 

Важливість питань підвищення ефективності мінеральних добрив набуває 

особливого значення зараз, коли виробництво сільськогосподарської продукції 

ведеться на фоні високих цінах на добрива і дефіциту окремих їх видів та при 

проявах аномалій клімату. За таких умов оптимізація системи живлення рослин 

буде досягатися за рахунок раціонального і комплексного застосування добрив, 

мікроелементів, регуляторів росту рослин та інших агрохімікатів з урахуванням 

наступних особливостей.  

Враховуючи незначне надходження у грунт елементів живлення з 

органічними добривами компенсація виносу врожаями азоту, фосфору і калію 

буде проходити тільки за рахунок мінеральних. Потребу в туках для досягнення 

прогнозованих врожаїв с.-г. культур бажано розраховувати для досягнення 

рівноважного балансу поживних речовин. Допустимі рівні компенсації виносу 

азоту і калію знаходяться в межах 70 і 30-50%, що сприятиме підтримці 

показників ефективної родючості ґрунтів на існуючому рівні.  

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 по нагромадженню і збереженню 

вологи у кореневмісному шарі ґрунту. Ефективність азоту зростає і при 

оптимальному співвідношенні між основними елементами в системі удобрення. 

Значні непродуктивні втрати азоту з ґрунту відбуваються на забур’янених 

посівах. Культурні рослини не витримують конкуренції з бур’янами за вологу 

та живлення. При високій забур’яненості втрати азоту становлять 40-60 кг/га, 

що практично дорівнює кількості елементу, яка зараз надходить з добривами. 

Доцільність застосування азотних добрив на угноєному фоні, після 

зернобобових і багаторічних бобових трав визначають за результатами 

ґрунтової діагностики, що пов’язано з додатковим його накопиченням.  

Важливе значення у живленні рослин належить фосфору. Необхідно 

враховувати особливості його поведінки у грунті – він поглинається вбирним 

комплексом і закріплюється у місці внесення. Тому, фосфорні добрива 

необхідно розташовувати у ґрунті в зоні активного функціонування кореневої 

системи рослин. Найдоцільніше їх вносити одночасно з сівбою, або локально в 

допосівний період. На ґрунтах з нейтральною або слаболужною реакцією більш 

ефективні водорозчинні форми фосфорних добрив. Коефіцієнт його 

використання з добрив низький, і систематичне їх внесення сприяє 

нагромадженню у ґрунті залишків фосфору, який характеризується тривалою 

післядією. Фосфор підвищує стійкість рослин до посух і забезпечує суттєві 

прирости врожаю. За даними стаціонарних дослідів, у посушливі роки внесення 

фосфорних і фосфорно-калійних добрив (Р40, Р30К30) забезпечувало приріст 

зерна озимої пшениці і кукурудзи 3,1–3,5 ц/га, а при відсутності фосфору в 

системі живлення (N40-60К30) – 1,0 ц/га або навіть зниження врожаю на 2,0 ц/га.  

Ефективність калійних добрив в умовах степової зони низька, що 
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обумовлено підвищеним і високим вмістом обмінного калію у ґрунтах. Однак, 

їх доцільно вносити для часткової компенсації виносу елементу врожаєм і 

підтримання відповідного рівня забезпеченості грунту. 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 

інші важливі для рослин елементи.  

Першочергову увагу слід приділити азотному живленню озимого клина. 

Період відновлення весняної вегетаціє є критичним у забезпечені рослин 

насамперед азотом. Це пов’язано з високою вірогідністю міграції за осінньо-

зимовий період нітратного азоту з вологою за межі кореневмісного шару 

ґрунту. Як правило ранньовесняного підживлення азотними добривами 

потребують слаборозвинені або пошкоджені в наслідок перезимівлі посіви, 

дозою 30-45 кг/га д. р. Добре розвинуті рослини доцільно підживлювати 

локально у фазу кущіння-трубкування. Очікуваний приріст врожаю – 5 ц/га. 

Однак, в усіх випадках дозу азоту визначають за результатами ґрунтової 

діагностики за запасами мінерального азоту. Серед асортименту азотних 

добрив перевагу слід надавати тим, що містять нітратну форму азоту. Щодо 

пізніх позакореневих підживлень – то доцільність їх проведення визначають за 

оцінкою стану рослин використовуючи методи рослинної діагностики. 

Дози добрив під ярі зернові необхідно оптимізувати за забезпеченістю 

ґрунту поживними речовинами. При підвищеній забезпеченості рухомими 

формами фосфору та калію рівень застосування відповідних добрив 

зменшується на 30%, а при високому – можна обмежитись тільки припосівним 

їх внесенням, що забезпечуватиме економічний ефект при мінімальних 

витратах. Інші культури будуть використовувати їх післядію. Так, зернобобові, 

просо, гречка, соняшник практично в однаковій мірі реагують як на пряму дію 

добрив так і їх післядію. Обов’язковим є припосівне внесення фосфорних або 

складних туків з розрахунку 15-20 кг/га діючої речовини фосфору. Приріст 

врожаю – 3 ц/га при найвищій їх окупності.  

Важливе значення мають строки і способи внесення добрив. Аналіз 

експериментальних даних наведених у табл. 4 свідчить, що у цьому питанні 

перевагу слід надавати локальному, з заробкою добрив у ґрунт на глибину 8-12 

см за допомогою придатних для цього знарядь. Локалізація добрив, порівняно з 

розкидним внесенням, дозволяє підвищити ефективність дози туків на 2–4 ц 

зерна з гектара. 

Серед видів добрив доцільніше використовувати складні (нітроамофоска, 

нітрофоска, амофос, амофосфат) і тукосуміші з різноманітним співвідношенням 

між елементами, що дозволяє враховувати біологічні особливості культури, 

якість попередника, рівень родючості ґрунту. Перспективними і 

технологічними є рідкі комплексні та азотні добрива. 

Грунти регіону за вмістом рухомих форм цинку, кобальту, молібдену та 

бору відносяться до середнього і низького рівня забезпеченості. Розрахунки 

показують, що при відсутності або низьких дозах гною винос мікроелементів 

набагато перевищує їхнє надходження у грунт, а їх баланс від’ємний. Тому, 

набуває необхідності більш широке застосування мікроелементів. Як правило, 
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4. Ефективність добрив залежно від строків і способів внесення, ц/га  

Варіант  Кукурудза Ячмінь  Соняшник  

Без добрив 41 21 19 

N15-20Р15-20К15-20 – при сівбі  44 23 21 

N45-60Р45-60К30-45 – основне 

внесення 

47 31 23 

N45-60Р45-60К30-45 – весною, під 

культивацію  

45 27 21 

N45-60Р45-60К30-45 – локально 49 33 24 

N30-45Р30-45К30-45 – локально  46 31 22 

 

мікродобрива використовують шляхом передпосівної інкрустації насіння у 

комплексі з іншими препаратами або шляхом позакореневого підживлення 

рослин в період вегетації. Це підвищує енергію проростання, стійкість рослини 

до хвороб та комплексу несприятливих факторів в період розвитку, і в 

кінцевому разі дозволяє одержати додатково 2–5 ц/га зерна, а сумісне їх 

використанні з мінеральними добривами підвищує якість продукції.  

 

 

ОСОБЛИВОСТІ  ВЕСНЯНОГО  ДОГЛЯДУ  ЗА  ПОСІВАМИ  

ОЗИМИХ  ЗЕРНОВИХ  КУЛЬТУР  
 

З настанням рекомендованих строків сівби озимих зернових культур 

погодні умови восени 2013 р. в більшості областей степової зони сівба були 

несприятливими і характеризувалися тривалим дощовим періодом (залежно від 

регіону випало 14 до 93 мм) та пониженим температурним режим, що не 

дозволило провести цей важливий технологічний захід в оптимальні строки і, в 

свою чергу, призвело до нівелювання впливу основних агротехнічних 

прийомів, суттєвої затримки появи сходів. Значну частину площ озимини 

довилося засівати в пізні строки, що загрожувало позначитися на зимостійкості 

та продуктивності рослин в подальшому, оскільки, як відомо, відхилення 

строків сівби від оптимальних на 15–20 діб призводить до зниження 

урожайності озимих зернових культур на 15–35%.  

В цілому, у вересні середня температура повітря склала 13,3°С, що було 

на 1,7°С нижче середньої багаторічної. Опадів за місяць випало 70,4 мм, при 

багаторічній нормі 36,0 мм.  

Середня температура повітря в жовтні склала 7,5°С, що виявилося на 

0,6°С нижче середніх багаторічних значень. Опадів за місяць випало 64,4 мм 

при багаторічній нормі 29,0 мм.  

Погодні умови протягом першої половини листопада були достатньо 

сприятливими для росту і розвитку озимих зернових культур, особливо це було 

важливим для рослин пізніх строків сівби. Середня за цей період температура 

повітря склала 9,9°С, що виявилося на 6,5°С вище кліматичної норми. В окремі 
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дні максимальна температура повітря підвищувалася до 19,2°С (6 листопада), а 

поверхня ґрунту прогрівалася до 21,0°С.  

В кінці другої декади листопада відбувалося поступове зниження 

температурного режиму: середньодобові температури повітря знизилися до 

2,0–3,5°С і засвідчили про гальмування активних ростових процесів у рослин, 

початок інтенсивного накопичення ними пластичних речовин, що є першими 

ознаками припинення озиминою активної осінньої вегетації. 

З 26 листопада було зафіксовано остаточне припинення осінньої вегетації 

озимими культурами (перехід середньодобової температури повітря через 

+5,0°С в бік пониження), що виявилося на 6 діб пізніше від середньої 

багаторічної дати. 

Середня за листопад температура повітря склала 5,6°С, що виявилося на 

3,4°С вище середньої багаторічної. Опадів за місяць випало 9,4 мм (23%) при 

багаторічній нормі 41,0 мм.  

Суми ефективних, вище +5ºС, температур повітря, які накопичила 

пшениця озима за осінню вегетацію залежно від строків сівби становили: за 

сівби 5 вересня – 336,9°С; 10 вересня – 300,0°С; 15 вересня – 237,5°С; 20 

вересня – 188,5°С; 25 вересня – 157,7°С; 30 вересня – 143,2°С; 5 жовтня – 

142,3°С; 10 жовтня – 131,4°С; 15 жовтня – 103,7°С. Суми ефективних 

температур, які набрали рослини при сівбі з 5 по 30 вересня були нижчими на 

0,7–46,1°С за середні багаторічні показники, а за строків сівби з 5 по 15 жовтня, 

навпаки, на 23,3–33,4°С вищими за них.  

На час завершення осінньої вегетації під посівами пшениці озимої, яка 

вирощується по чорному пару запаси продуктивної вологи в орному шарі 

ґрунту (0–20 см) становили 29,0 мм при нормі 31 мм; в шарі ґрунту 0–100 см 

знаходилось 163,0 мм при нормі 148 мм. Після непарових попередників, 

зокрема після гороху та соняшнику, в шарі ґрунту 0–20 см знаходилося, 

відповідно,  26,0 та 25,0 мм при нормі 26 мм; в шарі ґрунту 0–100 см запаси 

продуктивної вологи складали, відповідно, 149,0 та 93,0 мм при нормі 97 мм. 

Таким чином, запаси продуктивної вологи були близькими до 

середньобагаторічних значень, а в посівах після кращих попередників навіть 

перевищували їх. 

Перезимівлю рослини пшениці озимої, яка висівалася 5 вересня по 

чорному пару, розпочали маючи в середньому 7–8 пагонів і висоту 23–25 см, за 

сівби в аналогічний строк після гороху та соняшнику – 4–6 пагона та висоту 

16–20 см відповідно. У пшениці озимої, висіяної  25 вересня по чорному пару 

та після непарових попередників, налічувалося в середньому 1,5–2,5 пагони, а її 

висота становила 12–14 см. Рослини пшениці озимої, сівба якої проводилася 15 

жовтня після всіх попередників, мали три листки,  їх висота становила 8–10 см. 

Рослини ячменю озимого, що висівався в рекомендовані оптимальні 

строки (1–10 жовтня), на час припинення осінньої вегетації налічували в 

середньому 2,5–3,0 листки і мали висоту 6–9 см.  

В цілому, стан посівів озимих зернових культур  на початку зимового 

періоду був задовільним, що давало всі підстави сподіватися на успішну 

зимівлю і, як наслідок, на вагомий врожаю в подальшому.     
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На протязі більшої частини грудня і січня утримувався помірний 

температурний режим на фоні незначної кількості опадів.  

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. 

Визначення стану озимих посівів може проводитися рядом методів, а 

саме відрощуванням 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. 

Догляд за посівами навесні обумовлюється умовами зимівлі та станом 

рослин навесні. Саме тому першочерговим заходом, який необхідно провести з 

відновленням весняної вегетації озимини, є облік і обстеження посівів з метою 

встановлення кількості рослин на одиниці площі, визначення їх розвитку та 

ступеня можливого пошкодження за час зимівлі. При цьому слід знати, 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 (табл. 5). 

Зрідження таких посівів на 20–25% (зменшення густоти стояння до 300–350 

стебел на 1 м
2
) не гарантує одержання врожаю більше 2,0–2,5 т/га.  

 

5. Величина очікуваного врожаю залежно від стану озимих зернових 

культур на час відновлення весняної вегетації 

Стан рослин на 

час відновлення 

весняної вегетації 

Густота посіву, 

шт./м
2

 

Очікувана 

врожайність, 
т/га 

Рекомендації 

щодо подальшого 

використання 

посівів 

3 – 4 пагони 

400–450 5,0–5,5 залишити 

300–350 4,0–4,5 залишити 

200–250 3,0–3,5 підсіяти 

100–150 2,0–2,5 пересіяти 

2 – 3 листки 

400–450 2,5–3,0 залишити 

300–350 2,0–2,5 підсіяти 

200–250 1,5–2,0 пересіяти 

100–150 1,0–1,5 пересіяти 

 

За умови наявності на 1 м
2
 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 
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нерозкущених, а також площі, де рослини на період відновлення вегетації 

перебувають у фазі сходів – не менше 300 рослин/м
2
. 

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./м
2
. На насінницьких площах можна залишати 

посіви з меншою кількістю рослин. 

Після відновлення весняної вегетації пшениці озимої 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, 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 багатьох господарствах степової зони, де сівба озимих зернових 

культур проводилася в пізні строки, навесні 2014 р. доцільним буде обов’язкове 

дворазове підживлення озимих: перше по мерзлоталому ґрунту – для 

відновлення та нарощування вегетативної маси рослин, а друге, локальним 

способом, в період весняного кущення, до  початку виходу рослин в трубку – 

для безпосереднього 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, а 

тому за можливості підживлення посівів локальним способом можна проводити 

і в дещо раніші строки, адже особливою умовою проведення даного 

технологічного заходу є наявність достатньої кількості вологи у прикореневому 

шарі ґрунту, необхідної для розчинення та оптимального засвоєння рослинами азоту.  

За ранньої весни та оптимальної густоти розкущених рослин після зимівлі, 

якщо добрива вносилися в осінній період, підживлення посівів по мерзлоталому 

грунту проводити недоцільно, оскільки внесений азот буде стимулювати 

утворення непродуктивних пагонів, на утворення яких додатково 

витрачатиметься волога та інші поживні речовини.  

Разом з тим, використання добрив під озимі зернові культури повинно 

здійснюватись диференційовано з урахуванням попередників та запасів 

доступних рослинам елементів живлення. Дози добрив доцільно визначати за 

даними агрохімічної діагностики ґрунту (табл. 6).  

Пшениця озима, яка вирощується по удобрених чистих та зайнятих парах, 

в умовах весни 2014 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 для 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 м
2
 під час першого підживлення можна вносити N60–80.  
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6. Нормативні рівні забезпеченості озимих зернових культур мінеральним 

азотом в шарі грунту 60 см в фазу весняного кущіння рослин 

 

Серед найбільш поширених форм азотних добрив, які використовуються 

у виробництві, є аміачна селітра, карбамід, КАС, сульфат амонію тощо. 

Ефективним також є використання водорозчинних добрив 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. 

Суттєвого поліпшення якості зерна можна досягти при пізньому 

підживленні посівів карбамідом у дозі 30–40 кг д.р. при активному 

функціонуванні прапорцевого листка, або у період, починаючи з фази  

колосіння рослин і закінчуючи фазою молочної стиглості 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 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. 

Підживлення рослин позакоренево є доцільним заходом тільки на тих 

полях, де є можливість перевести зерно з нижчого класу якості у вищий. За 

даними ДУ Інституту сільського господарства степової зони НААН 

позакореневі підживлення посівів пшениці озимої в умовах 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 пшеницею озимою може бути корисним 

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 

Рівень 

забезпеченості 

рослин азотом 

Вміст мінерального азоту Рекомендована доза 

азоту для внесення,  

кг/га д.р. мг/кг грунту кг/га 

Дуже низький менше 10 70 60 

Низький 11 – 15 71 – 100 45 

Середній 16 – 24 101 – 130 30 

Підвищений 25 – 30 131 – 150 20 

Високий 31 – 35 151 – 180 0 

Дуже високий більше 35 Більше 180 0 
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інтенсифікувати мікробіологічні процеси в ґрунті, звільнити рослини від 

пагонів і листків, які відмерли впродовж зимового періоду, поліпшити 

освітленість конусів наростання і сприяти формуванню нормально розвинутого 

колоса. 

Разом з тим, питання боронування посівів пшениці озимої залишається 

доволі полемічним, адже тільки за дотримання всіх вимог при виконанні даного 

агроприйому можна досягти очікуваних результатів. Його доцільність 

визначається в кожному конкретному випадку. Доведено, що боронування 

озимих культур доцільне у таких випадках: 

 на перерослих посівах з вираженими ознаками випрівання рослин 

та ураження їх сніговою пліснявою; 

 на добре розвинених посівах, але коли рослини не закривають 

поверхню грунту листям і є загроза пересихання, утворення тріщин та 

значних непродуктивних витрат вологи з грунту. 

Тип борони підбирають з врахуванням фізичного стану грунту та рослин. 

Глибина ходу зуба борони повинна становити 2–3 см. Напрямок руху агрегатів 

(вздовж, впоперек, по діагоналі рядків) вибирають таким чином, щоб не 

пошкоджувати культурних рослин і забезпечувати необхідну якість проведення 

боронування посівів. Польові досліди та результати практичної діяльності 

свідчать про те, що за допомогою цього технологічного прийому також 

можливо боротися з однорічними бур’янами, хоча, як відомо, більш 

ефективним способом боротьби з ними є застосування гербіцидів.  

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.  

Процес підготовки поля при пересіванні озимини, яка загинула за час 

зимівлі,  ячменем та іншими ранніми ярими культурами повинен заключатися у 

знищенні рослин, які залишилися, важкими дисковими боронами, а після цього 

– проведення передпосівної культивації на глибину заробки насіння. Під посів 

кукурудзи та інших пізніх ярих культур також слід провести дискування поля і, 

якщо надземна маса загиблих рослин є достатньо потужною, дві культивації. 

Першу – на глибину 12–14 см, другу – передпосівну, на 6–8 см. В 

послідуючому всі наступні агротехнічні заходи повинні виконуватися по 

загальноприйнятих технологіях для кожної з культур окремо. 

При інтенсивному висиханні верхнього шару ґрунту перевагу слід 

віддавати пересіву, ніж підсіву озимини. При підсіві звичайними дисковими 

сівалками насіння зароблюється в грунт мілко і тому рослини помітно 

відстають в рості та розвитку до кінця вегетації і відзначаються низькою 

продуктивністю. В більшості випадків підсів проводять ячменем ярим та 

пшеницею ярою, але необхідно пам’ятати що такий прийом є досить 

ризикованим і за статистикою буває вдалим в два роки з десяти. По-перше, 

складним є прийняття рішення і визначення часу щодо підсіву зріджених 
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посівів пшениці озимої. 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.  

Підсівати слід не пізніше початку ІІІ етапу органогенезу в рослин озимих 

зернових культур, а для ранньостиглих озимих сортів – ще раніше. При цьому 

календарні строки проведення підсіву повинні бути по-можливості найбільш ранніми.  

Обов’язково 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 пшеницею озимою. Разом з тим, цей чинник майже непомітний у 

разі підсівання зрідженої пшениці озимої сортами ячменю ярого, а тому такі 

посіви дають кращі результати.  

Щодо стратегії пересіву та першочергового визначення полів озимини під 

пересів, то 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. Разом з тим, пізню 

яру групу доцільніше висівати по тих полях пшениці озимої, 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 

пшеницю озиму, 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, стан посівів озимини на даний час є задовільним, але дещо 

кращим порівняно з аналогічним періодом останніх років, що викликане 

достатньо добрим і відносно рівномірним розвитком рослин в осінній період та 

сприятливими погодними умовами на протязі зимівлі. При збереженні в 

подальшому помірного температурного режиму та необхідного 

вологозабезпечення грунту  є підстави сподіватися на формування  в 2014 р. 

високого рівня врожайності як пшениці озимої, так і інших озимих зернових культур. 

    

 

АГРОТЕХНОЛОГІЧНІ  ЗАХОДИ  ПІДВИЩЕННЯ  ЯКОСТІ  ЗЕРНА 

 

Високоякісне зерно пшениці озимої відіграє важливу роль у вирішенні 

продовольчої проблеми в Україні і є важливим джерелом прибутку в разі 

продажу його іншим державам. Відомо, що зерно з вмістом білка близько 12,5 

% та клейковини понад 23 % з показниками ВДК 70–80 од. пр. найбільш 

придатне для випікання хліба. Але щоб досягти цих параметрів, слід 

впроваджувати відповідну технологію вирощування пшениці із врахуванням 

особливостей її сортів. 

В умовах степової зони зерно  поліпшеної якості формують сильні за 

якістю сорти пшениці озимої: Подолянка, Смуглянка, Сонечко, Апогей 
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Луганський, Одеська 267, Литанівка, Антонівка, Благодарка одеська та ін. При 

вирощуванні цих сортів на кращих фонах живлення вміст білка в зерні 

становить не менше 12,0–13,0 %, сирої клейковини – 23,5–25,0 %. У цінних за 

якістю сортів Золотоколоса, Фаворитка, Землячка одеська за стабільних 

врожаїв після різних попередників одержують зерно з кількістю білка в зерні 

11,0–12,5 %, клейковини – 21,5–24,0 %, але за рахунок великої врожайності  

вихід білка з 1 га не зменшується. 

Практичний досвід показує, що по парових попередниках навіть за 

мінімального внесення мінеральних добрив при урожайності пшениці озимої 

3,0–4,5 т/га вміст білка в зерні становить 10,5–11,5 %, а сирої клейковини – 

21,0–22,5 %. За оптимального удобрення, яке базується на результатах 

рослинної та ґрунтової діагностики, урожайність зростає до 4,0–7,5 т/га, рівень 

білка в зерні збільшується до 12,0–14,0 %, а клейковини – до 23,0–28,0 %. Після 

зернобобових культур при забезпеченні рослин поживними речовинами в 

достатній кількості протягом всього вегетаційного періоду досягається 

урожайність 3,5–5,5 т/га, білка в зерні – 11,5–13,5 %, клейковини – 22,5–25,5 % 

(табл. 7). 

 

7. Урожайність та якість зерна пшениці озимої залежно від попередників  

та рівня мінерального удобрення в умовах Степу 

Попередники Показники 
Рівень удобрення 

мінімальний*  оптимальний** 

Парові 
урожайність, т/га 3,0–4,5 4,0–7,5 

вміст білка в зерні, % 10,5–11,5 12,0–14,0 

вміст клейковини в зерні, % 21,0–22,5 23,0–28,0 

Зернобобові 

культури 

урожайність, т/га 2,5–3,5 3,5–5,5 

вміст білка в зерні, % 10,0–11,0 11,5–13,5 

вміст клейковини в зерні, % 18,0–22,0 22,5–25,5 

Колосові 

культури, ріпак, 

соняшник 

урожайність, т/га 2,0–2,5 2,5–4,5 

вміст білка в зерні, % 8,5–10,5 11,0–12,5 

вміст клейковини в зерні, % 16,5–18,5 19,5–23,5 

Примітка. *Мінімальний рівень удобрення: після парових попередників 

передбачається внесення в передпосівну культивацію фосфорно-калійних добрив 

дозою Р30К30; зернобобових культур – N30P30K30; гірших непарових попередників – 

N45P30K30; весняно-літні  підживлення не проводяться. 

**Оптимальний рівень удобрення: проводять ґрунтову та рослинну 

діагностику. На базі цієї діагностики в більшість років перед сівбою пшениці озимої 

після парових попередників вносять N30P30–60K30 та підживлюють рослини N30–45 

локально у фазу повного кущіння і N30 позакоренево. Після зернобобових культур 

передпосівне внесення добрив становить N45–60P30–60K30; після гірших непарових 

попередників – N60–90P60K30; окрім цього по мерзлоталому ґрунту та локально вносять 

по N30–45. 

Після колосових культур, ріпаку, соняшника  формування урожайності на 

рівні 2,5–4,5 т/га, 11,0–12,5 % білка та 19,5–23,5 % клейковини в зерні 

відбувається при внесенні в передпосівну культивацію не менше 60–90 кг/га 

азоту у складі повного добрива, а також проведенні азотних підживлень по 
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МТГ та локально дозою 30–45 кг/га за діючою речовиною. За мінімального 

удобрення після таких попередників урожайність становить лише 2,0–2,5 т/га, 

вміст білка в зерні – 8,5–10,5 %, а клейковини – 16,5–18,5 %, таке зерно 

використовується переважно на непродовольчі цілі. 

Однією з головних причин зниження якості зерна пшениці в Степу є 

розповсюдження в посівах клопа шкідливої черепашки. Навесні клопи 

живляться соками стебел молодих рослин, внаслідок чого центральний листок 

жовтіє, скручується і відмирає. Після колосіння – наколюють стебла нижче 

колоса, що спричиняє його побіління. Потім пошкоджують зерно в період його 

формування і достигання. В уражених зернах змінюється не тільки зовнішній 

вигляд, але й внутрішня будова. При уколі в зерно попадає велика кількість 

протеолітичного ферменту, який розчиняє зерно та змінює колір ураженої 

частини.  

Зерна, пошкоджені у ранній стадії стиглості, стають легкими, щуплими, 

зморшкуватими, втрачають схожість. Зерна, уражені у воскову стиглість, мало 

змінюються за формою, інколи в окремих місцях спостерігається 

зморшкуватість. При пошкодженні зерна в повну стиглість зберігається його 

форма і розмір, але на місці уколу утворюється жовто-кремова пляма з різко 

вираженою однією чи кількома чорними крапками.  

За масового розмноження клопа-черепашки знизити його шкідливість 

можливо тільки за допомогою інсектицидів. Застосування інсектицидів в період 

формування – початок молочної стиглості зерна можна поєднувати з 

позакореневим підживленням рослин карбамідом. 

Дані наукових досліджень свідчать, що при чисельності личинок клопа-

черепашки 7–12 екз./м
2 

 пошкодження зерна становить 5–10%, клейковина 

частково або повністю деградує та має погіршені фізичні властивості, 

показники приладу ВДК відповідають 105–120 умовним одиницям (ІІІ-я група 

якості). За обробки рослин пшениці озимої інсектицидами в рекомендованих 

дозах на початку молочної стиглості зерна (личинки клопа досягають 2–3-віку), 

чисельність шкідника зменшується до 0,5–2,0 екз./ м
2
, пошкодження зерна 

становить лише 0,3–1,5%, показники ВДК відповідають І-ій та ІІ-ій групі якості 

(табл. 8).  

8. Вплив захисту посівів від клопа шкідливої черепашки                               

на якість зерна пшениці озимої 

Варіанти 

обробок 

Вміст  

білка в 

зерні, 

% 

ВДК, 

од. пр. 

Група 

якості 

клейко-

вини 

Число 

седимен-

тації, 

мл 

Об’єм 

хліба з 100 

г борошна, 

см
3
 

Без 

обробок 
10,0–12,0 105–120 ІІІ 25–35 500–550 

Інсектицид 10,5–12,5 65–90 І–ІІ 35–40 600–650 

Інсектицид 

+ карбамід  
11,5–14,0 70–95 І–ІІ 45–50 650–700 
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Пошкодження зерна клопом шкідливою черепашкою погіршує число 

седиментації (здатність борошна до набухання в слабких розчинах кислот) та 

зменшує об’єм хліба. Захист посівів від личинок шкідника значно поліпшує ці 

показники, найбільшими вони є у варіантах, де обробка інсектицидом 

поєднується з позакореневим підживленням рослин карбамідом. 

 
  

 

ДОГЛЯД  ЗА  ПОСІВАМИ  ОЗИМОГО  РІПАКУ – ВАЖЛИВИЙ  РЕЗЕРВ  УРОЖАЮ 

 

Погодні умови, що склалися восени 2013 р. виявились сприятливими для 

розвитку озимого ріпаку. Існують 2 групи причин загибелі рослин озимого 

ріпаку в зимовий період. 

1. Клімато-фізіологічні. Це відсутність умов загартування рослин, вплив 

низьких температур і вітру при відсутності сніжного покриву, вимокання і 

випрівання рослин і т.д. Ця група мало піддається регулюванню її негативного 

впливу.  

2. Агротехнічно-фізіологічна. Строки посіву, густота стояння рослин, 

глибина загортання насіння, добрива. Ця група багато в чому залежить від 

застосовуваної технології обробітку. Необхідно створити рослині всі умови для 

проходження загартування.  

Велике значення має оптимальний строк посіву. При наявності вологи в 

ґрунті сходи озимого ріпаку з'являються на 4-6 день, а через 8-10 днів 

утворюється перша пара справжніх листків, а ще через 10-12 днів - листова 

розетка. Осінній період вегетації триває 76-75 днів, а потім настає період 

зимового спокою – 140-145 днів. При оптимальному терміні посіву до настання 

періоду зимового спокою рослини утворюють потужну розетку з 6-8 листків 

довжиною 35-45 см. 

Гірше зимують рослини пізніх строків сівби – вони не встигають утворити 

потужну розетку листя, які бувають коротше 25-30 см. Такі рослини не 

накопичують достатньої кількості розчинних вуглеводів, необхідних для 

хорошого загартування. 

Треба відзначити, що і ранні строки посіву не сприяють гарній перезимівлі 

рослин, хоча при ранніх строках є достатня кількість часу для накопичення 

вуглеводів. Однак у перерослих рослин у коренях і кореневій шийці перед 

зимівлею завжди вуглеводів буде менше, ніж у тих, які були посіяні в 

оптимальні строки. Це відбувається тому, що значна частина вуглеводів у 

вигляді поживних речовин витрачається на формування більш потужної 

вегетативної маси листя. 

Великий вплив на перезимівлю озимого ріпаку має густота стояння рослин, 

яка визначається нормою висіву. Загущені посіви навіть при оптимальному 

строку висіву не сприяють створенню умов для хорошого загартування рослин. 

Особливу увагу в процесі перезимівлі цієї культури слід приділяти режиму 

живлення рослин. Повна забезпеченість фосфорно-калійним живленням в 

осінній період сприяє підвищенню зимостійкості, а надлишок азоту знижує 

зимостійкість, так як  високий його вміст в ґрунті сприяє посиленому росту 
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рослин, що призводить до витрати вуглеводів, необхідних для доброго 

загартування. Відбувається те ж, що при ранніх строках сівби. Треба 

відзначити, що і недолік азоту в осінній період також призводить до зниження 

зимостійкості, особливо при пізніх строках сівби. 

Аграріям слід уявити собі модель добре розвиненої рослини, що має високу 

морозостійкість і зимостійкість. Вона повинна мати перед відходом в зиму 

потужну розетку листя (6-8 з довжиною до 35-45 см), діаметр кореневої шийки 

повинен бути не менше 8-10 мм, а глибина проникнення стрижневого кореня – 

не менше 100 см. Такі посіви навіть при частковій їх загибелі (на 1 м
2
 число 

живих рослин, що залишилися становить 40-50 штук) здатні забезпечити 

повноцінний урожай насіння завдяки підвищеній кущистості (гілки 1-го і 2-го 

порядку), а за рахунок цього підвищеної кількості стручків на одній рослині і 

більшому числу насінин в них. 

Контроль стану рослин в зимово-весняний період.  

• Стійкість ріпаку до морозу залежить від багатьох факторів. Так, при 

відсутності снігового покриву і перезволоженому ґрунті ріпак може загинути 

при -8 ºС, в той же час як при відносно сухому ґрунті він протягом декількох 

днів може витримати 18-25 ºС морозу.  

• При різких перепадах температур і зниженні концентрації вуглеводів у 

точці росту за рахунок зимової вегетації, а також після різкого зниження 

температур на глибині 3 см критичною для ріпаку є температура 14-15 ºС 

морозу.  

• У зимово-весняний період крім візуального огляду посівів ріпаку для 

визначення фактичного стану рослин відбирають моноліти для подальшого 

відрощування рослин. Моноліти відбирають в ті ж строки, що і для озимих 

колосових культур – 25 січня, 23 лютого і 10 березня. Залежно від регіону ці 

строки можуть відхилятися. Обов'язковим є відбір монолітів після різкого 

зниження температури нижче критичної для ріпаку (-14-15 °С) на глибині 3 см. 

Моноліти необхідно брати при температурі вище -12º С.  

• Взяті моноліти відтають поступово. Для цього з поля їх заносять у 

приміщення з плюсовою температурою, бажано не вище 5 ºС. Після відтавання 

ґрунту їх заносять в освітлене приміщення з температурою 20-25 ºС, і через 12-

14 днів визначають стан рослин в цих монолітах. 

 

9. Оцінка стану посівів після зими 

Оцінка посівів 
Кількість рослин на м

2
, шт. Прогноз урожаю, 

т/га 
Гібрид Сорт 

Густий  45> 65> 2,5-4,0 

Оптимальний  30-40 40-60 3,0-4,0 

Середній  20 35 3,0 

Мінімальний  15 20 2,0-2,5 

Критичний  5 10 1-1,5 
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Існуюча шкала оцінки стану посівів ріпаку та прогнозів його врожайності 

розрахована на посіви з оптимально розвиненими рослинами. Як показала 

практика, на посівах, де рослини вийшли з зими, навіть при благополучній їх 

перезимівлі у фазі 3-4 листка, урожай буде нижче як мінімум на 30%. 

Весняна вегетація починається після десятиденного періоду за 

середньодобової плюсової температури повітря близько 1,3 і ґрунту 2,9 ºС.  

Особливу увагу треба приділити правильному підживленню рослин 

азотними добривами. Ні в якому разі не можна робити це взимку. Інакше в 

можливі лютневі «вікна» підживлення стимулює ріст і тим самим послабить їх 

загартування, що може призвести до загибелі рослин навіть при незначних 

морозах, наступних за «вікнами». 

Оптимальний термін першого ранньовесняного підживлення озимого ріпаку 

настає при досягненні стійкої середньодобової температури повітря на рівні +5 

ºС і вище. Перша доза азотних добрив під озимий ріпак вноситься по 

можливості в ранні терміни, після оцінки перезимівлі і становить 100-120 кг/га 

азоту. При внесенні більш високих доз рекомендується дрібне внесення азоту 

через 2,5-3 тижні в фазі стеблування, з розрахунку планованого урожаю.  

У роки з ранньою весною в перше підживлення слід вносити 40 - 60 кг/га 

азоту, а решту внести в фазі стеблування. В першу чергу слід підгодовувати 

ослаблені посіви і розташовані на легких ґрунтах. Дозу азоту слід підвищити на 

20-40 кг/га при слабкому розвитку рослин або при густоті стояння рослин 

менше 40 шт./м2. Під озимий ріпак можна використовувати всі види і форми 

азотних добрив: аміачну селітру, сечовину, сульфат амонію, КАС, КСА, АСУ. 

Однак при підвищенні середньодобової температури навесні вище +5 ºС рідкі 

азотні добрива КАС, КСА і АСУ слід вносити розведеними 1:2 або 1:3 водою, 

щоб уникнути опіків листя і пригнічення рослин ріпаку. 

При внесенні азотних добрив у вигляді сульфату амонію їх рекомендується 

вносити в перше підживлення, другу - щоб уникнути зростання вмісту в насінні 

глюкозинолатів, слід проводити сечовиною або селітрою. 

Бажаним елементом догляду за посівами після ранньовесняного 

підживлення є боронування на суцільних рядкових посівах і культивація на 

широкорядних. 

При настанні середньодобової температури повітря понад 10 ºС протягом 5-

7 днів спостерігається інтенсивний виліт   прихованохоботника і ріпакового 

квіткоїда - основних шкідників культури. За наявності 5-6 жуків на 1 рослині 

при заселенні 10% рослин посіви необхідно обов'язково обробити одним із 

рекомендованих інсектицидів. У роки зі сприятливими умовами для розвитку 

шкідників, через 12-15 днів необхідно провести обстеження і при перевищенні  

ними порогу шкодочинності зробити другу суцільну або крайову хімічну 

обробку посівів, бажано іншими інсектицидами. Хімічну обробку посівів слід 

поєднати з позакореневим підживленням мікроелементами і ріст 

стимулюючими препаратами. 
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ЯЧМІНЬ ЯРИЙ, ОВЕС 

 

Прояв погодних аномалій, які досить часто спостерігаються впродовж 

весняно-літнього періоду останніх років, ставить перед аграріями завдання 

щодо підвищення стійкості ярих зернових і зернобобових культур, шляхом 

розробки комплексних організаційних заходів, до несприятливих явищ 

природного характеру. Розробка ефективних шляхів підвищення стійкості 

культур до посухи повинна базуватися на трьох основних напрямах: 

селекційно-генетичному, агротехнічному та меліоративному. Порівняно 

малозатратним, дієвим та ефективним засобом у боротьбі з посухою є чітке 

дотримання та якісне виконання рекомендованих наукою агротехнічних вимог 

при вирощуванні ярих зернових і зернобобових культур. 

Попередники. Приймаючи до уваги різну морфо-біологічну специфіку 

розвитку кореневої системи і надземної маси рослин ярих колосових культур, 

необхідно диференційовано підходити до розміщення їх у сівозміні. Рослини 

ячменю звичайно утворюють меншу вегетативну масу, ніж овес, тому вони 

значно слабше пригнічують бур’яни. Кращими попередниками, що 

забезпечують у посушливих умовах високі врожаї ячменю і вівса є кукурудза, 

картопля, баштанні та зернобобові культури, озима пшениця після пару. 

Задовільними попередниками для ячменю і вівса, особливо, за наявності 

достатньої кількості вологи в ґрунті у весняний період є буряки цукрові та 

кормові. 

Обробіток ґрунту. Під ярі колосові культури в посушливих умовах 

північного Степу України основний обробіток ґрунту (оранку або безполицевий 

на глибину 20-22 см), з метою зменшення непродуктивного випаровування 

вологи, слід проводити при зниженні середньодобових температур повітря – 

наприкінці вересня-жовтня. За даними ДУ ІСГСЗ НААН кращий 

енергозберігаючий і ґрунтозахисний ефект мають плоскорізний і чизельний 

обробітки, які забезпечують ефект накопичення вологи в ґрунті близький до 

оранки та, одночасно на 18-20% зменшують витрати паливно-мастильних 

матеріалів, витрати праці – на 31%, а експлуатаційні витрати – майже вдвічі. 

Під ярі колосові культури повинна застосовуватися диференційована 

система допосівного обробітку ґрунту з урахуванням особливостей кожного 

поля. За несприятливих гідротермічних умов допосівний обробіток ґрунту має 

проводиться тільки при фізичній стиглості ґрунту, в стислі строки з 

використанням сучасних високоефективних комбінованих машин, знарядь і 

широкозахватних агрегатів. Якщо поверхня поля якісно вирівняна і посівний 

шар розпушений, то доцільно обмежитися боронуванням, використовуючи 

важкі зубові борони і провести пряму сівбу з одночасним внесенням 

мінеральних добрив в рядки при використанні зернових сівалок, 

переобладнаних анкерними та долотоподібними сошниками, які забезпечують 

більш рівномірне загортання насіння, навіть при дещо підвищеній вологості 

посівного шару ґрунту, що на 3-4 доби раніше дозволить розпочати сівбу. 

Система удобрення. Ячмінь ярий та овес характеризуються високою 
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інтенсивністю засвоєння легкорозчинних елементів живлення на початку 

вегетації. Тому, складні мінеральні добрива (нітроамофоска, нітрофоска, 

нітрофос, амофос) доцільно вносити восени або навесні локальним способом 

помірними дозами (30-40 кг/га д.р.) на глибину 8-10 см у вологий шар ґрунту, 

що забезпечує на 0,1-0,2 т/га вищий приріст врожаю зерна ніж еквівалентна 

суміш простих туків. Основну частину мінеральних добрив доцільно 

застосовувати під зяблеву оранку восени, а якщо цього не зробили – внести 

навесні під культивацію. 

Для прискорення ростових процесів, утворення та розвитку вузлових 

коренів, а також підвищення посухостійкості й продуктивності рослин 

обов’язковим заходом має бути припосівний спосіб внесення складних 

мінеральних добрив в рядки дозою 10 кг/га д.р. по фосфору. При застосуванні 

повного мінерального добрива під ярі колосові культури сумарні витрати 

ґрунтової вологи на утворення 1 т зерна ячменю і вівса зменшуються на 20-30% 

при одночасному підвищенні зернової продуктивності культур.  

Добір сортів. Перевагу слід надавати сортам з високою стійкістю до 

посухи, вилягання та ушкодження хворобами. В господарствах різних форм 

власності, особливо за великих площ посіву, доцільно вирощувати по 2-3 сорти 

цих культур, які мають різні морфо-біологічно властивості і ознаки та 

неоднакову реакцію на основні фактори довкілля. До найбільш придатних 

сортів ячменю ярого слід віднести: Авгій, Адапт, Аскольд, Аспект, Вакула, 

Виклик, Віват, Водограй, Воєвода, Гатунок, Геліос, Гетьман, Джерело, 

Джерзей, Доказ, Донецький 14, Еней, Етикет, Жозефін, Здобуток, Ілот, 

Інклюзив, Козак, Козван, Модерн, Сталкер, Партнер, Персей, Престиж, 

Приазовський 9, Санктрум, Святогор, Совіра, Созонівський, СН-28, Статок, 

Степовик, Сяйво. 

До вирощування в господарствах зони рекомендуються такі сорти вівса: 

Бусол, Дарунок, Закат, Марафон, Самуель, Скакун, Скарб України, Спурт, 

Чернігівський 28. 

Строк сівби. Ярі колосові культури необхідно висівати в якомога ранні і 

стислі (2-3 доби) строки, використовуючи широкозахватні посівні комплекси і 

агрегати. В першу чергу висівають ячмінь, а закінчують сівбу вівсом. За даними 

Ерастівської дослідної станції ДУ ІСГСЗ НААН запізнення із сівбою на 5-10 

діб, призводить до суттєвого зниження (від 10 до 36%) зернової продуктивності 

ярих колосових культур. 

Норма висіву. Вище зазначені сорти ячменю ярого варто висівати з 

нормою 4,5-5,5 млн, вівса – 5,5-6,0 млн схожих насінин на 1 га. В умовах 

посушливої весни норми висіву ярих колосових культур доцільно підвищувати 

на 10-15% від рекомендованої. Насіння слід загортати у вологий шар ґрунту 

сівалками з анкерними сошниками на глибину 3-4 см, дисковими – на 4-5 см, 

стерньовими – на 6-8 см. 

Догляд за посівами. В умовах посушливої весни прикочування посівів 

після сівби є особливо необхідним. З метою підвищення адаптивних 

властивостей рослин ярих колосових культур, їх урожайності і якості зерна 

важливого значення набувають позакореневі підживлення посівів азотними 
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добривами, краще всього водним розчином карбаміду (N10-15) у період кущіння. 

Підвищити ефективність позакореневого підживлення можна за рахунок 

поєднання обприскування посівів азотними добривами із застосуванням 

регуляторів росту. 

 

ПШЕНИЦЯ ЯРА 

 

Попередники. 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. 

Кращими попередниками для пшениці ярої є багато- та однорічні бобові трави, 

бобово-злакові сумішки, зернобобові культури (горох, соя). Недоцільно 

вирощувати пшеницю яру після ярих зернових, соняшнику та інших 

попередників, які сильно висушують ґрунт, наслідком чого є різке зниження 

врожайності і якості зерна. Через високу вимогливість до вмісту вологи і 

поживних речовин у ґрунті, пшеницю яру тверду слід розміщувати після 

кращих бобових попередників, зокрема сої. 

Обробіток ґрунту. 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 обробітку ґрунту, що значно підвищує польову схожість, ріст, 

розвиток та врожайність пшениці ярої. 

Система удобрення. Азотні добрива разом із фосфорними і калійними 

вносять під зяблеву оранку або в передпосівну культивацію. За таких умов 

оптимальною дозою повного мінерального добрива в основне внесення є 40 

кг/га д.р. За умов оптимального вологозабезпечення доза азоту може бути 

підвищена до 60 кг/га. 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 – 30% загальної дози у період кущіння та виходу 

рослин в трубку, а решту 20% дози – у період колосіння та формування зерна. 

Добір сортів. Ефективно реалізують потенціал продуктивності такі сорти 
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пшениці ярої як: Аранка, Елегія Миронівська, Етюд, Жізель, Ізольда, Рання 93, 

Скороспілка 99, Стависька, Струна Миронівська, Трізо, Харківська 26, 

Харківська 30; Харківська 27, Чадо, Харківська 41. Залежно від площі посіву, 

наявного агрофону, напряму використання для підвищення стабільності 

виробництва зерна пшениці ярої в господарстві доцільно вирощувати 2–3 сорти 

з різною групою стиглості та неоднаковою реакцією на умови вирощування. 

Строк сівби. Пшеницю яру слід висівати при настанні фізичної стиглості 

ґрунту. Запізнення з сівбою цієї культури зумовлює добову втрату зерна в 

середньому на 0,05–0,08 т/га, а пізньої і посушливої весни – на 0,10–0,17 т/га.  

Норма висіву. Згадані сорти пшениці ярої в північній частині зони варто 

висівати з нормою 5,0–6,0, в центральних районах – 4,5–5,5, у південних – 3,5–

4,5, а на зрошенні – 5,0–5,5 млн. шт. схожих насінин на 1 га. В умовах 

посушливої весни норми висіву необхідно підвищувати на 10–15% від 

рекомендованої. Слід враховувати, що рослини пшениці ярої слабо кущаться, 

тому норму висіву занижувати не варто. 

Догляд за посівами. 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. За сучасних 

умов уникнути хімічних обробок посівів пшениці ярої без значного зниження 

врожайності від негативного впливу шкідливих організмів практично не 

вдається. Тому, застосовувати пестициди у посівах пшениці ярої слід тільки за 

результатами моніторингу фітосанітарного стану посівів при перевищенні 

економічних порогів шкодочинності. Для боротьби з виляганням посівів менш 

стійких до вилягання, особливо на високих агрофонах, необхідно застосовувати 

ретарданти на початку виходу рослин в трубку. 

 

 

ТРИТИКАЛЕ ЯРЕ 

 

Попередники. Для тритикале ярого кращими попередниками 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. 

Обробіток ґрунту. Оптимальним способом основного обробітку ґрунту 

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 на 20–22 см. Під тритикале яре, особливо при 

розміщенні його після цукрових буряків, необхідно виконувати безполицевий 

обробіток із застосуванням знарядь чизельного типу з метою знищення плужної 

підошви, що значно покращує агрофізичні властивості ґрунту та сприяє 

накопиченню ґрунтової вологи. Це також дає змогу на 5–6 діб раніше 

розпочати сівбу і забезпечує підвищення зернової продуктивності культури. 

Система удобрення. Дози внесення мінеральних добрив під тритикале 

яре визначають залежно від забезпеченості ґрунту поживними елементами, що 
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пов'язано з родючістю ґрунту, попередником та ін. 

Добір сортів. Високим потенціалом продуктивності характеризуються  

такі сорти тритикале ярого: Жайворонок харківський, Згурівський, Кобзар, 

Коровай харківський, Легінь харківський, Лосинівське, Оберіг харківський, 

Соловей харківський та інші. Залежно від площі посіву, наявного агрофону, 

напряму використання для підвищення стабільності виробництва зерна 

тритикале ярого в господарстві доцільно вирощувати 2–3 сорти з різною 

групою стиглості та неоднаковою реакцією на умови вирощування. 

Строк сівби. Сівбу необхідно проводити при настанні фізичної спілості 

ґрунту, коли досягається якісне його кришення. В останні роки сіяти тритикале 

вдається в «лютнево-березневі вікна», що є досить ефективним. 

Норма висіву. Сорти тритикале ярого найвищу врожайність 

забезпечують після кращих попередників за норми висіву 4,5–5,0 шт. схожих 

насінин на 1 га та 5,0–5,5 млн/га – після задовільних. 

Догляд за посівами. Основним у догляді за посівами тритикале ярого є 

боротьба з бур'янами, насамперед з коренепаростковими. При появі шкідників 

вище порогу шкодочинності застосовують інсектициди. Завдяки високій 

стійкості та імунності проти поширених листкових хвороб у посівах тритикале 

ярого майже не застосовують фунгіциди. Винятком може бути лише 

епіфітотійний розвиток септоріозу листя. 

 

 

КУКУРУДЗА 

 

При дотриманні технології вирощування гібридів кукурудзи, оптимізації 

мінерального забезпечення рослин і створення сприятливого 

вологозабезпечення посівів, середня врожайність кукурудзи в Україні може 

істно бути підвищена і в більшості років становити 7,0-7,5, а в степовій зоні при 

природному вологозабезпеченні – 5,0-5,5 т/га.  

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. 

За даними Кіровоградської ДСГДС ДУІСГСЗ НААН, розташованої в 

північній частині зони, найвищий рівень урожайності зерна кукурудзи (5,75 

т/га) в середньому за три роки було одержано після попередника соя, 

розміщення посівів культури після кукурудзи та соняшника зумовлювало 

зниження її урожайності на 12,7-18,6%. 

Дослідженнями 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, 
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експлуатаційні витрати скорочуються майже вдвічі, витрати праці –  на 31 %, 

енергоємність знижується в 1,4 раза. 

В традиційній системі землеробства зональна система удобрення 

кукурудзи поділяється за терміном внесення на основне, припосівне і 

підживлення. Раціональні системи застосування туків в степовій зоні 

формуються, як правило, на основі використання помірного удобрення в дозі 

N60P45-60K30, в тому числі восени – N40-45P45K30, навесні при сівбі – P10-15, 

підживлення – N15-20. 

     В посушливих умовах степової зони найбільша ефективність основного 

внесення мінеральних добрив забезпечується при їх внесенні восени під 

основний обробіток ґрунту. 

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, надходять 23.04-01.05, а в 

південній частині Степу – 18-28.04 (табл. 10). 

 

10. Науково обґрунтовані середньобагаторічні строки сівби  

кукурудзи в зоні Степу 
 

 

Грунтово-

екологічна зона 

Строки сівби кукурудзи 

ранні оптимальні пізні 

Північний Степ 13-22.04 23.04-1.05 2-11.05 

Південний Степ 8-15.04 18-28.04 29.04-06.05 

 

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, більш суттєво змінюють урожайність при запізненні з сівбою, а більш 

пізньостиглі гібриди –  краще реалізують свій генетичних потенціал за сівби їх 

в ранні і оптимальні строки (табл. 11). 

 

11. Урожайність гібридів кукурудзи різних груп стиглості залежно 

 від строків сівби, Ерастівська ДС ДУ ІСГСЗ, 2011-2013 рр. 
 

 

Група стиглості 

гібрида 

Урожайність зерна, т/га +  до раннього строку, % 

строки сівби строки сівби 

20.04 30.04 10.05 20.04 30.04 10.05 

Ранньостигла 5,76 5,65 5,28 - -2,0 -8,3 

Середньорання 5,31 5,20 4,60 - -2,1 -13,4 

Середньостигла 6,58 6,51 6,10 - -1,1 -7,3 

Середньопізня 5,58 5,70 5,47 - +2,2 -2,0 
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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 табл. 12. 

 

12. Оптимальна густота стояння рослин гібридів кукурудзи  

різних груп стиглості в зоні Степу, тис./га 

 Грунтово-екологічна 

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 

 

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). 

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. 13). 

 

13. Структурний склад гібридів для вирощування в зоні Степу 

Грунтово-екологічна 

зона 

Групи стиглості, % 

ранньо-

стиглі 

середньо- 

ранні 

середньо-

стиглі 

середньо-

пізні  

Північний Степ 25-30 25-30 25-30 10-25 

Південний Степ 30-35 20-25 20-25 20-25 

 

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 Інститут сільського господарства степової зони 

рекомендує великий набір гібридів кукурудзи, серед яких: ранньостиглі (ФАО 

150-199) –  Ушицький 167 СВ, Дніпровський 181 СВ, Почаївський 190 МВ; 

Немирів, Візаві,  середньоранні (ФАО 200-299) –  Кремінь 200 СВ, Любава 279 

МВ, Оржиця 237 МВ, Славутич 271 МВ, Хмельницький, Подільський 274 СВ, 

Білозірський 295 СВ; Солонянський 298 СВ середньостиглі (ФАО 300-399) – 

ДН Дніпро, ДН Рубін, Красилів 327 МВ, Дар 347 МВ, Розівський 311 СВ, 

Моніка 350 МВ; середньопізні (ФАО понад 400) – ДН Гетера, Бистриця 400 

МВ, Соколов 407 МВ, Кодацький 442 СВ, Дніпровський 453 СВ; гібриди 
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розлусної та цукрової кукурудзи –  Вулкан, Перлина степу, Сюрприз, 

Гостинець. 

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 агротехнічних заходів контролювання 

бур'янів, кількість механічних обробітків ґрунту в системі догляду за посівами 

можна скоротити. 

При вирощуванні кукурудзи по системі No-till для знищення бур’янів 

використовують, як правило, хімічні прийоми, при цьому застосовують  

гербіциди різного спектра дії. Чітке виконання регламенту застосування нових 

високоефективних гербіцидів є основною умовою отримання високих і 

стабільних урожаїв кукурудзи. 

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. 

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.  

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.  

При визначенні строків збирання доцільно враховувати середньодобову 

вологовіддачу, яка за даними 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 5-6
0 

С та підвищенні його відносної 

вологості до 80-90%. 
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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 в північній частині степової зони України відмічались  

посушливі погодні умови. Тому  з кожним роком господарства збільшують 

площу посіву однієї із найбільш посухостійких культур світового земле-робства 

– зернового сорго.  

 Попередниками зернового сорго повинні бути культури, які залиша-ють 

після себе поля чисті від бур’янів – озимі і ярові зернові колосові, зернобобові 

та просапні культури. Недоцільно висівати сорго після судансь-кої трави, проса 

і, небажано, – після соняшника. За даними Інституту СГСЗ НААН при внесенні 

добрив і гербіцидів сорго можна вирощувати і в беззмінних посівах впродовж 

3-5 років без суттєвого зниження урожайності. Саме сорго, як попередник під 

ярі зернові майже не поступається кукурудзі. 

 Весняний обробіток ґрунту включає закриття вологи важкими зубо-вими 

боронами в 2 сліди. На полях з безполицевим обробітком ґрунту для 

боронування використовують голчасті борони в активному стані. Якщо поле 

чисте від бур’янів, то достатньо однієї передпосівної культивації на глибину 5-6 

см. На засмічених полях проводять дві культивації: першу на 10-12 см, другу – 

перед сівбою на глибину загортання насіння.  

Для умов північного Степу середня доза мінеральних добрив становить 

N60P60K30, Най-кращим є їх застосування восени врозкид під оранку або навесні 

локальним  способом.  

Важливе місце в технології вирощування сорго займають сорти і гіб-

риди, які адаптовані до місцевих  умов і мають високу стійкість до посухи, 

вилягання, хвороб і шкідників. Це  сорти і гібриди селекції Інституту сіль-

ського господарства степової зони: Генічеське 5/11, Генічеське 209, Вінець, 

Гранд, Ерітрея, Колор, Дніпровський 39, Ковчег, Степовий 8 F1, Дніпрельстан, 

Пейзаж, Гудок, Лан 59, соризу – Самаран 6 і Тразерко. 

Заслуговують на увагу і сорти Селекційно-генетичного інституту. 

Зернового сорго – сорт Одеський 205 та соризу – сортів Дружний, Атлант та 

Одеський 302. Слід зазначити, що названі сорти соризу не містять танінів, а  їх 

насінництвом займаються державні дослідні господарства НААН 

Серед зразків іноземної селекції, високою продуктивністю у вироб-

ничих умовах характеризуються  гібриди зернового сорго фірми ДП Рейлін: 

Прайм, Даш Е, Свіфт, Спрінт W та інші. 

В кожному господарстві доцільно вирощувати 2-3 різних за скоро-

стиглістю сорти або гібрида, які мають різні біологічні властивості і неод-

накову реакцію на основні фактори навколишнього середовища. Обов’язко-вим 
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заходом є протруювання насіння для захисту від патогенної мікрофлори і 

грунтових шкідників, особливо при висіві білозерних сортів і гібридів, які не 

містять таніну. Застосовують протруйники: максим XL і круїзер 350 FS т.к.с.  

За даними багаторічних досліджень, проведених у різних регіонах 

України, оптимальний строк сівби сорго настає, коли середньодобова 

температура ґрунту на глибині 10 см сягає 12-15
о
С.  

Спосіб сівби – пунктирний широкорядковий з міжряддями 45-70 см. В 

умовах північного Степу України оптимальна густота стояння рослин (після 

кращих попередників) дорівнює 140-160 тис./га. По гіршим попередникам 

(переважно соняшник) і при  недостатньому накопиченні  продуктивної во-логи 

в осінньо-зимовий період її доцільно зменшити на 20 тис./га. При виз-наченні 

оптимальної норми висіву насіння необхідно враховувати як його по-сівні 

якості, так і біологічні особливості сортів і гібридів сорго.  

Рослини сорго характеризуються низькою конкурентною здатністю в 

боротьбі з бур’янами за основні фактори життя.  Тому одним із перших 

агротехнічних прийомів є боронування посівів до появи сходів. 

Внаслідок неодночасного з’явлення сходів бур’янів проводять і після-

сходові боронування посівів сорго: перше у фазу 4-5 і друге – у  фазу 6-7 

листків. Цей агрозахід виконують звичайно у другий половині дня, коли 

рослини втрачають тургор при швидкості руху агрегату 4,5 км/год  

У системі хімічних заходів догляду за  посівами сорго до сівби або зразу 

після неї застосовують грунтовий гербіцид. Прімекстра Голд 720 SC к.е. (2,5-

3,5 л/га) з обов’язковим використанням антидоту Концеп ІІІ для обробки 

насіння.  

Перелік страхових гербіцидів, дозволених до використання в Україні на 

посівах сорго досить обмежений і включає 2М-4Х 750 в.к. (0,5-1,1 л/га), 

Агрітокс в.р. (0,7-1,7 л/га), Грантокс в.р. (0,7-1,7 л/га), Пріма с.е. (0,4-0,6 л/га) і 

Пік 75WG в.г. (15-20 г/га). 

Найбільш поширеними шкідниками на посівах сорго є злакова попе-

лиця, дротяники і підгризаючі совки. Злакова попелиця в окремі роки завдає 

великої шкоди і може  знизити продуктивність культури. Для боротьби з цим  

шкідником необхідно восени, проводити лущення  стерні і глибоку оранку. При 

масовій появі попелиць, особливо в початковий період росту і розвитку рослин, 

посіви обприскують інсектицидами   Енжіо 247 к.с дозою 0,18 л/га та Карате 

Зеон 050 м.к.с (0,2 л/га). Високий ефект забезпечує і випуск на посіви 

семикрапкової коровки  (сонечко) (20-30 тис. особин/га).  

 

 

ГОРОХ 

 

Попередники. В сівозмінах посіви гороху краще розміщувати після 

зернових колосових культур. Повертати на попереднє місце вирощування його 

бажано не раніш ніж через 5-6 років, а загальна насиченість сівозмін горохом не 

повинна перевищувати 15%.  

Обробіток ґрунту. Система обробітку ґрунту під посіви гороху повинна 
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бути спрямована на підвищення родючості ґрунтів, боротьбу з бур’янами, 

максимальне збереження, нагромадження та раціональне використання вологи. 

Краще під горох використовувати безполицеве (чизельне) розпушення ґрунту 

на глибину 20-22 см. Добрі наслідки на необроблених з осені полях забезпечує 

подрібнення рослинних решток дисковою бороною, на весні це сприяє 

рівномірному мульчуванню поверхні поля, що обумовлює його раннє 

дозрівання та дозволяє вести пряму сівбу гороху без боронування і 

передпосівної культивації. 

Удобрення. Для покращення умов росту і розвитку рослин гороху на 

перших етапах органогенезу навесні застосовують припосівне внесення 

комплексних мінеральних добрив, до складу яких входить помірна кількість 

азотних – 10-15 кг/га д.р. 

Сорти. У господарствах доцільно мати 2-3 сорти гороху із різною 

агроекологічною пластичністю, скоростиглістю та продуктивністю. У степовій 

зоні рекомендується вирощувати такі високопродуктивні сорти: Глянс, Девіз, 

Степовик, Берсек, Баритон, Веселик, Готівський, Грегор, Кардіфф, Кео, 

Клеопатра, Лавр, Маскара, Магнат, Мадонна, Отаман, Оплот, Профіт, Стабіл, 

Схід, Терно, Тудор, Факел, Харді, Харківський еталонний, Чекбек, ЧБЛ-5. 

Підготовка насіння до сівби.  Для знищення личинок та жуків горохового 

зерноїда насіння гороху у зерносховищах знезаражують газацією 

хлорпікрином. З метою попередження ураження рослин грибковими 

захворюваннями за три-чотири тижні до сівби насіння обробляють 

фунгіцидами вітавакс 200 ФФ, в.с.к. (2,5 л/т) або фундазол, з.п. (2 кг/т). 

В день сівби доцільно провести нітрагінізацію насіння  бактеріальними 

препаратами ризоторфін, ризоагрін або ризогумін (0,6-1,2 кг/т), поєднуючи її з 

внесенням молібденового (50% молібденовокислий амоній 25 г/ц) та борного 

добрива (борна кислота 25 г/ц).  

Сівба. Горох необхідно висівати у перші дні після настання фізичної 

стиглості ґрунту звичайним рядковим способом з міжряддями 15 см сівалками, 

які переобладнані анкерними сошниками. 

Для більшості середньостиглих сортів оптимальна норма висіву становить 

1,0-1,2, для середньопізніх – 0,8-1,0 млн/га схожого насіння. 

Глибина загортання насіння на важких запливаючих ґрунтах становить 4-5 

см, при нормальному зволоженні посівного шару – 6-8, на легких ґрунтах та 

при швидкому висушуванні поверхневого шару – 8-10 см. 

Догляд за посівами. Після проведення сівби гороху при необхідності 

проводять коткування ґрунту, а також боронування легкими боронами. 

Досходове боронування найкраще проводити на 4-5 добу після сівби гороху, 

післясходове – коли рослини знаходяться у фазі 3-4 листка. 

Для боротьби з дводольними бур’янами у фазі 3-6 листків гороху необхідно 

обробити посіви одним із гербіцидів: агрітокс, в.р. (0,5 л/га), базагран, в.р. (3 

л/га),  базагран М, в.р. (2-3 л/га). 

В технології вирощування гороху обов’язково варто передбачити 

комплексний захист рослин у посівах від розвитку і поширення шкідливих 

організмів. 
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СОЯ 

 

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. Забезпеченість сої вологою протягом цього періоду 

визначає рівень врожайності. Коефіцієнт водоспоживання коливається від 1500 

до 2500 м
3
 на формування 1 т насіння. 

Місце в сівозміні. Найкращі попередники під сою пшениця озима, ячмінь 

озимий та ярий, кукурудза на силос і зелений корм. Недоцільно висівати її після 

зернобобових і багаторічних бобових трав. В польовій сівозміні на попереднє 

місце сою повертають через 3-4 роки, а в коротких сівозмінах – через 2-3 роки. 

Удобрення. 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, вирішити проблему повного забезпечення рослин доступними 

формами макро- і мікроелементів в процесі вегетації можливо за рахунок 

застосування в системі удобрення сої багатокомпонентних, хелатних 

позакореневих добрив типу кристалон, реаком, вуксал, акварін та ін., які 

характеризуються досить високим коефіцієнтом засвоєння. 

Восени під оранку вносять фосфорні добрива по 60 кг/га д.р., калійні – по 

20-30 кг/га, а навесні азотні добрива – по 20-30 кг/га д.р. На зрошуваних землях 

зазначені норми добрив збільшують на 20-25%. Рослини сої засвоюють із 

ґрунту 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 навесні в помірній дозі поживних 

речовин – N60P45K30. 

Передпосівний обробіток. Весняний обробіток ґрунту під сою по оранці 

розпочинають з боронування в два сліди під кутом до напрямку основного 

обробітку з метою збереження вологи і вирівнювання поверхні поля, що 

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 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 добу або в день сівби, на 

глибину загортання насіння, під кутом до напрямку оранки і сівби. При цьому 

необхідно зберегти структуру від надмірного висихання та ущільнення ґрунту і 
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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.  

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.  

Сортовий добір. В умовах недостатнього зволоження та низьких запасів 

вологи необхідно вирощувати сорти скоростиглої групи (тривалість періоду від 

сходів до дозрівання 80-90 діб) Аннушка, Білявка, Легенда, Діона, а з 

ранньостиглих (90-105 діб) – 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 діб.  

У ранньостиглих сортів світлова реакція менше виражена, так, як 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 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 ґрунту 3-4 

см. При пересиханні посівного шару ґрунту глибину загортання збільшують до 

5-6 см. Широкорядним способом з міжряддям 45-70 см її висівають з густотою 

стояння рослин 500-600 тис./га схожого насіння, а на зрошуваних землях для 

районованих в області ранньостиглих сортів – 800 тис./га. 

Гербіциди. Вирощування сої за інтенсивною технологією передбачає 

застосування ефективних гербіцидів, які вносять за 3-4 доби до сівби з 

одночасним загортанням їх у ґрунт та доповнюють агротехнічними заходами. 

За рахунок цього майже повністю очищають поле від бур’янів. 

Використовують такі гербіциди: харнес – 2-3 л/га, дуал – 1,8-2,5 л/га, півот – 

0,6-0,8 л/га, фронтьєр – 1,4-1,7 л/га. При потребі застосовують страхові 

гербіциди, які вносять по сходах сої і тим самим виключають потребу в ручних 

прополках, у фазі 2-3 трійчатих листочків у рослин сої, при цьому 

використовують базагран, в.р. – 1,5-3,0 л/га, селект 120, к.е. – 0,4-1,8 л/га, тарга 

Супер, к.е. – 1,0-2,0 л/га, зенкор, в.г. – 0,5 кг/га. 

Підготовка насіння до сівби. Ефективна економічно та екологічно 

обґрунтована боротьба з хворобами і шкідниками потребує дотримання 

принципів інтегрованого захисту рослин. Добрі результати дає протруєння 



 37 

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. 

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 бутонізації. У фазі утворення зелених 

бобів у нижньому ярусі агроценозу – позакореневе підживлення, яке включає 

такі компоненти як азот, фосфор, калій, молібден та бор.  

 

 

СОНЯШНИК 

 

Щоб стабільно одержувати врожайність соняшнику вище 2 т/га треба 

використовувати технологію вирощування соняшнику, розроблену в ДУ ІСГСЗ 

НААН. Коротко зупинимося на основних елементах технології. 

Соняшник вимагає легкого 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/см
3 
і промочуванні його 

на глибину більше 2 м. Малопридатні і непридатні для культури – важкі 

глинисті, піщані, а також кислі і засолені ґрунти з об’ємною масою більше 1,3 

г/см
3
. 

До фази 2-3 пар листків соняшник росте повільно, потім ростові процеси 

прискорюються і в період бутонізація-цвітіння приріст рослин сягає 3-5 см за 

добу. Цвітіння кошика продовжується 10-12 діб, а формування насінин – 

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 в Реєстр гібриди, стійкі до 

основних хвороб, шкідників, чутливі на добрива. 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 знищення патогенів і шкідників є хімічне 

протруювання насіння інсекто-фунгіцидами. Серед ефективних препаратів 

застосовують проти несправжньої борошнистої роси, фомозу, гнилей: апрон, 3 

л/т; максим, 1 кг/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, попелиць високий ефект 

дає круізер, 6-9 л/т; космос 250, 4 л/т та ін. 

Проти патогенів, що містяться в лушпинні, насіння протруюють ТМТД 
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(3кг/т), фундазолом (2 кг/т), проти пероноспорозу – 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 0,2-0,5 т/га. 

Різні гібриди і сорти також неоднаково реагують на добрива, завдяки чому 

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 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 (0,35-0,40 т/га) дає внесення восени або навесні 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 ДУ ІСГСЗ 

НААН 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 тону вносити 8-12 кг азоту. У дослідах заробка в 

ґрунт 5,5-6,0 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 підживлення 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 (вимпел, 0,5 л/га). 

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 не раніше 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 після стерньових попередників зяблевий обробіток 

(оранка або безполицевий обробіток) слід починати з післяжнивного лущення 
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або обробітку культиваторами-плоскорізами, а основне розпушення виконувати 

на 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 діб 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. 

Навесні роботу починають із закриття вологи важкими боронами, 

волокушами по діагоналі до зяблевого обробітку. Якщо зяб не вирівняний, 

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 необроблений 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 (2,0-2,5 л/га), стомп 330 

(3-5 л/га), трефлан (3-6 л/га), трофі (2,0-2,5 л/га), фронтьєр 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 (3,0-

3,5л/га), селект 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, березки, 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 у рядках. При сівбі після озимої 

пшениці соняшник можна вирощувати без гербіцидів, застосовуючи досходові 

та післясходові боронування і два-три 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 швидше одержати сходи соняшнику. Адже при 
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понижених температурах вони затримуються, насіння і паростки сильніше 

ушкоджуються шкідниками, гнилями, ніж при сівбі у прогрітий до 8-12°С 

ґрунт. Паростки соняшника витримують заморозки до 7-8°С.  Календарно 

оптимальні строки сівби настають у період з 15 квітня, а закінчуються 10 

травня. В окремі роки сприятливі умови бувають раніше, тож ранньостиглі 

гібриди можна сіяти й до 20-25 травня, навіть до початку червня, але тоді 

доведеться 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 короткостеблових 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 ДУ ІСГСЗ НААН 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 більш рівномірного 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 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 середньому за 2006-

2008 рр. при сівбі з міжряддями 30 см урожайність соняшнику одержали 3,14 

т/га, а з міжряддями 70 см, де провели два міжрядних обробітки, – 2,86 т/га.  

У СТОВ «Птахівниче» Дніпропетровської області в 2013 р. врожайність 

соняшнику Ясон при звуженні міжрядь до 35 см склала 3,6 т/га, а при 70 см – 3,0 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 післяжнивних 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 

необхідних кондицій. 

Для прискорення достигання рослин і зниження шкодочинності кошикових 

форм білої та сірої гнилей необхідно частину посівів обробляти десикантами 

(раундап 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 діб до збирання. 
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ГРЕЧКА 

 

Гречка – вологолюбна культура і в посушливі роки дає низькі врожаї, 

особливо негативно діють на культуру високі температури, що мають місце в 

Степу, і дефіцит вологи в ґрунті. 

Розміщення в сівозміні. Гречку краще сіяти після озимої пшениці, ячменю, 

цукрових буряків, кукурудзи, зернобобових та пересіву озимини. Вона є 

добрим попередником для інших культур у сівозміні. Висіяні після гречки 

колосові менше уражуються кореневими гнилями, ніж після зернових 

попередників. Гречка сприяє поліпшенню агрофізичних властивостей ґрунту, 

значно знижує його щільність. 

Гречка 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. 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. 

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-

8см. 

Добрива. Гречка добре реагує на післядію добрив. У дослідах Інституту 

сільського господарства 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 позакореневе 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 і пригнічують 

рослини. 

Сівба. Протруєння насіння (вітавакс, 2,5 л/т) потрібно проводити 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. 

Сіяти гречку треба після стійкого прогрівання ґрунту до 10-12°С. При сівбі 

за цих умов сходи її з’являються на 6-8 добу, а цвісти вона починає наприкінці 

травня або на початку червня на 30-33-у добу. При більш пізніх строках сівби 

гречка  зацвітає  у  жарку  посушливу  пору  літа,  що зумовлює запали посівів і  
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значне зниження врожайності. При – 4-5°С сходи гречки гинуть. 

Спосіб сівби гречки залежить від можливостей господарства. В дослідах ДУ 

ІСГСЗ НААН широкорядні посіви з міжряддями 45 см і нормою висіву насіння 

2,5 млн шт./га забезпечували додатково 0,2-0,5 т зерна з 1 га порівняно зі 

звичайним рядовим (15 см). 

Оптимальна глибина сівби насіння – 4-5 см, але у сухий ґрунт його можна 

заробити 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. В степу України просо забезпечує високі врожаї (3,0-4,0 

т/га). Його 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 починають із лущення стерні на глибину 6-8 см, що сприяє 

збереженню вологи. Поля, засмічені багаторічними бур’янами, дискують 

важкими боронами на глибину 6-8 см, вдруге, через 10-15 діб – на 10-12 см. 

Зяблеву оранку проводять на глибину 20-22 см. 

Якщо просо розміщують після багаторічних трав, слідом за збиранням поле 

дискують з метою подрібнення післяжнивних решток і їхнього кращого 

приорювання. 

Весняний обробіток ґрунту має забезпечити очищення його від бур’янів, 

зберігання вологи й створення пухкого посівного шару ґрунту. З цією метою 

поле боронують боронами БЗТС-1, а по плоскорізному зябу – БИГ-3А, БМШ-

3А, у два сліди впоперек або по діагоналі поля до напрямку оранки. Після 

загиблої озимини слід проводити дві культивації – на 8-10 і 5-7 см. 

Удобрення. 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 їх 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 додаванням 

плівкоутворюючих речовин. 
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Просо можна висівати суцільним рядковим способом, який проводять 

зерновими сівалками різних типів з нормою висіву 3,5-4,0 млн/га. На 

забур’янених полях краще застосовувати широкорядну сівбу (45 см) з нормою 

висіву 2,0-2,5 млн/га схожих насінин. 

Просо слід висівати в оптимальні строки, коли ґрунт на глибині 10 см 

прогріється до 12-15°С. Насіння загортають на глибину 3-5 см, а якщо вологи 

недостатньо, 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. 

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 глибину 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 (1,0-1,5 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 ФАР та азотними добривами, додаючи до гербіцидів аміачну 

селітру з розрахунку 10-15 кг/га. Це значно поліпшує також дію гербіцидів. 

Післяжнивні посіви проса і гречки. Після збирання озимих ячменю й 

пшениці до осінніх заморозків залишається 90-100 діб із сумою температур до 

1000°С. Цієї кількості тепла достатньо для дозрівання проса і гречки. Досліди 

показують, що просо в післяжнивних посівах забезпечує врожайність 2,0-2,5 

т/га, гречка – 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 
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пересушений і не можливо 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 м

3
/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. 

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

 
 

АГРОТЕХНІЧНІ  ТА  ХІМІЧНІ  ЗАХОДИ  ЗНИЖЕННЯ 
ЗАБУР'ЯНЕНОСТІ  ПОСІВІВ 

 
Висока потенційна засміченість чорноземів Степу вегетативними 

органами розмноження  багаторічних і насінням малорічних бур'янів створює, 
внаслідок довготривалого зволоження ґрунту при позитивних температурах 
повітря загрозу спалаху забур'яненості посівів в умовах поточного року без 
проведення ретельного догляду за ними. 

Дані науки, а також виробничий досвід передових господарств 
підтверджують доцільність диференційованого підходу до захисту посівів 
окремих культур із урахуванням: використаних попередників, обробітку 
ґрунту, а також фітоценотичної здатності їх до біологічного пригнічення 
бур'янів. 

У весняний період 2014 року необхідно головним спеціалістам 
господарств та вченим наукових установ провести обстеження посівів 
провідних культур, скласти картування, визначившись при цьому з такими 
полями, де внаслідок сильних морозів та недостатнього снігового покриву не 
вдалося одержати дружності сходів та необхідну густоту стояння рослин 
пшениці озимої.   

Пшениця озима, що сформувала оптичну щільність стеблостою на рівні 
750-850 продуктивних стебел на 1 м

2
, не потребує хімічного захисту 

гербіцидами за рахунок того, що бур’яни у таких посівах не здатні пройти 
світлову стадію розвитку, внаслідок чого не зможуть утворити життєздатного 
насіння.   

За рахунок утворення більш високої енергоємності освітленості нижнього 
ярусу стеблостою (до 0,40 калорії на 1см

2
), посіви зернових колосових культур 

(пшениця озима, ячмінь ярий) потребують хімічного захисту за допомогою 
гербіцидів. При коренепаростковому агротипі засміченості посівів (3-5 шт. /м

2
 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, або амінну сіль 2,4-Д 
68,5% в.р. – 0,8-1,0 л/га з аміачною селітрою – 5 кг/га. На посівах колосових 
культур із малорічним агротипом засміченості (10-15 сходів зимуючих або 
ранніх ярих бур’янів на 1 м

2
 і більше) можна провести хімічну обробку 

гербіцидами мушкет – 60 г/га, лонтрел 300−0,5 л/га, гроділ максі−100 мл/га, 
банвел 4S−0,3 л/га, гранстар голд−18 г/га  або гранстар про – 20-25 г/га. 

При високій забур’яненості посівів коренепаростковими та дводольними 
бур’янами треба використовувати комбіновані препарати – гроділ максі – 100 



 45 

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.). 

В разі високої рясності в посівах зернових колосових культур однорічних 
тонконогових бур’янів (плоскуха, бромус, мишій, мітлиця, вівсюг) і їх кількості 
що перевищує еколого-економічний поріг забур’яненості, необхідно 
застосувати гербіциди  аксіал – 1,0 л/га та пума Супер – 1,0 л/га. 

 При вирощуванні просапних культур (кукурудза, соняшник) за 
інтенсивною енергозбережною технологією важливого значення набуває 
хімічний захист посівів від різних біогруп бур’янів. Чітке виконання 
регламенту застосування нових високоефективних гербіцидів є запорукою 
одержання високих і стабільних урожаїв цих культур.   

При  коренепаростковому агротипі засміченості 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, буран – 3,0-5,0 л/га, напалм – 2,0- л/га. Після внесення 2-4 тижня не 
роблять жодного механічного обробітку для проходження гліфосату у кореневу 
систему бур’янів. Це кращий спосіб звільнити поля від коренепаросткових 
бур’янів, які в кількості 5 шт./м

2
 призводять до втрат 50% і більше врожаю 

просапних культур. 
Досходове боронування посівів кукурудзи здійснюють за умови появи у 

верхньому шарі ґрунту проростків бур’янів у фазі „білої ниточки”. Проводять 
його через 4-5 днів після сівби впоперек або по діагоналі рядків середніми 
зубовими боронами масою 24-26 кг або пружинними боронами. Глибина 
обробітку при проведенні боронування до сходів повинна становити не більше 
3-4 см. Боронування по сходах проводять у момент появи колеоптиля на 
поверхні ґрунту (фаза „шилець”) або 2-3 листків у кукурудзи, і друге – у фазі 4-
5 листків.   

До посіву (під передпосівну культивацію) або після посіву (під борони) 
кукурудзи та соняшнику необхідно вносити ґрунтові гербіциди. Найкращими 
для знищення тонконогових 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), гезагард (2,0-3,0 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 у 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.  

В разі присутності на полі дводольних, тонконогових та коренепарост-
кових 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), стеллар (1,25 л/га) + ПАР 
метолат (1,25 л/га), аденго (0,5 л/га), елюміс (1-2 л/га). Ці препарати мають 
широкий спектр дії і їх можливо використовувати по технології no-till, в якій 
застосовувати ґрунтові гербіциди не ефективно. 

Для знищення тонконогових бур’янів у фазі 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 



 46 

(1,0-2,0 л/га), селект (0,4-1,8 л/га), фюзілад форте (0,5-2,0 л/га). При 
вирощуванні гібриду соняшнику ПР64Е83  за наявності тонконогових та 
дводольних бур’янів можливо  вносити гербіцид експрес (50 г/га), а на імі-
гібридах вносити євро-лайтнінг (1,0-1,2 л/га). 

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

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

 
 

КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ КОНТРОЛЮВАННЯ ШКІДНИКІВ І ХВОРОБ 
 

Озима пшениця. На посівах ранніх строків сівби в осередках 
накопичений значний запас борошнистої роси, бурої іржі, плямистостей листя. 
За вологої погоди в період трубкування  колосіння, доцільним буде 
обприскування рослин фунгіцидами проти комплексу хвороб На посівах 
стійких сортів значно зменшується або цілком виключається потреба в 
застосуванні фунгіцидів.  

По стерньовому попереднику при виявленні личинок хлібної жужелиці 
більше 4-6 екз./м

2
 доцільно застосувати інсектициди (табл.).  

Підвищуватиме компенсаторну здатність рослин та витривалість до 
шкідників і хвороб, насамперед на ослаблених і зріджених посівах, 
пошкоджених жужелицею, злаковими мухами, грунтовими шкідниками, 
ранньовесняне боронування та внесення азотних добрив.  

Чисельність клопів шкідливої черепашки в лісосмугах становить 1,5-4 
екз./м

2
. В період масової міграції клопів на посіви за чисельності понад 2 

екз./м
2
 провести крайові обприскування інсектицидами. Ці обробки обмежать 

застосування інсектицидів при формуванні зерна, запобігатимуть кількісним 
втратам врожаю через зменшення загиблих та пошкоджених стебел.  

В осередках спостерігється пошкодження посівів зернових культур 
мишоподібними гризунами (полівки, миші звичайні та ін.). За наявності на 1 га  
3-5 жилих колоній розкласти зернові принади: бактороденциду – 2 г/ нору, 
роденфосу (фосфід цинку) – 3 г/ нору; воскові брикети шторму (флокумарен) 
0,005% – 1,5 кг/ га; смерть щурам №1 (бродіфакум) – 1 пакет/нору, внести 
аміачну воду 150-200 г/нору. 

Ярі ячмінь і пшениця, овес. Протруєння насіння запобігатиме 
ураженості сажковими хворобами, забезпечить захист насіння і проростків від 
збудників пліснявіння, кореневих гнилей, отримання вирівняних сходів, 
поліпшить виживання рослин за стресових станів та зменшить потребу 
обприскувань у весняно-літній період. 

Ефективність як проти грунтових і шкідників сходів, так і проти 
насіннєвої і грунтової інфекції поєднують в собі комбіновані протруйники: 
юнта квадро та селест топ. 
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Шкідливість хвороб, злакових мух, трав’яних клопів, хлібних блішок 
буде меншою за сівби в стислі строки відразу ж після настання фізичної 
стиглості ґрунту.  

За посухи зростатиме шкідливість хлібних блішок та клопів. Проти цих 
шкідників та п’явиці необхідно провести крайові обробки рослин 
інсектицидами, а під час формування і достигання зерна – локальні 
обприскування проти клопа черепашки та інших шкідників.  

Горох. Для зменшення шкодочинності шкідників і хвороб слід 
дотримуватись сівозміни, повертати горох на попереднє місце через 3-4 роки. 
Ранні строки сівби культури менше пошкоджуватимуть бульбочкові 
довгоносики, гороховий зерноїд, горохова попелиця. Обробка насіння 
ризоторфіном та мікроелементами підвищуватиме стійкість рослин проти 
кореневих гнилей аскохітозу, несправжньої борошнистої роси. 

Найбільшу загрозу посівам представлятимуть гороховий зерноїд, 
горохова попелиця, горохова плодожерка, кількість хімічних обробок проти 
яких в період вегетації може збільшитися до 2-3 (в період початку бутонізації, 
перед цвітінням і одразу ж після цвітіння). 

Проти горохової плодожерки, лучного метелика, совок на початку та в 
період масового відкладання яєць доцільно випускати трихограму (30-50 
тис.особин  на 1 га). 

Соя. Завдаватимуть шкоди посівам акацієва вогнівка, клопи (щитники, 
сліпняки) павутинні кліщі, білани, совки, лучний метелик, жуки бульбочкових 
довгоносиків. Клопи є потенційними перенощиками вірусних та бактеріальних 
хвороб, що підсилює їх шкідливість. Серед хвороб шкодочинні кореневі гнилі, 
аскохітоз, пероноспороз, плісеневі гриби, біла і сіра гнилі.  

Необхідно уникати розміщення сої ближче 500-700 м від лісосмуг з білою 
акацією, що зменшує пошкодженість бобів акацієвою вогнівкою, не 
розміщувати посіви після соняшнику, зернобобових, які мають спільних 
шкідників і збудників хвороб. Сівба в оптимальні строки та загортання насіння 
на глибину 3-4 см прискорюватиме появу сходів, знижуватиме ураженість 
бактеріальними хворобами та пошкодження грунтовими шкідниками. Сильніше 
уражуватимуться хворобами посіви пізніх строків сівби. 

Кукурудза. Шкодитимуть у посівах дротяники, несправжні дротяники, 
озима совка, бавовникова совока, кукурудзяний і лучний метелики, в осередках 
шведські мухи, південний сірий довгоносик, піщаний мідляк, хлібна смугаста 
блішка. Серед хвороб найбільш поширені пліснявіння насіння, сажкові 
хвороби. 

Більше потерпають від пліснявіння проростаючого насіння і сходів посіви 
при затриманні проростання внаслідок похолодання або ущільнення ґрунту. 

Якісне за посівними показниками, протруєне або інкрустоване насіння 
здатне протистояти захворюванню, за сприятливих погодних умов для швидкого 
проростання його ураженість зазвичай не перевищує 3-5%. Запобіжними 
заходами розвитку хвороби є створення належного насіннєвого ложе та 
руйнування ґрунтової кірки.  

За результатами наших досліджень найбільш раціональним є протруєння 
насіння  баковою сумішшю, яка включає протруйники фунгіцидний (вітавакс 
200 ФФ), інсектицидний (гаучо, пончо) та регулятор росту (реастим). 
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Пухирчаста сажка характеру епіфітотії сажка може набувати у посівах 
менш стійких гібридів, при порушенні технології застосування післясходових 
гербіцидів, механічному пошкодженні рослин (градом, розвіюваними 
частинками ґрунту, шкідниками, механізмами тощо). Спалахи хвороби з 
ураженням до 25% рослин спостерігатимуться за наявності крапельної вологи 
(короткочасні опади, роси) при формуванні 7-9-го листків та під час цвітіння 
кукурудзи на фоні тривалої посухи та підвищених (25

о
С і вище) температур.   

Розвиток пухирчастої сажки обмежуватиме сівозміна, протруєння насіння,  
дотримання регламентів застосування страхових гербіцидів та інших 
технологічних вимог вирощування, уникнення механічного травмування рослин 
під час догляду за посівами, захист їх від шведської мухи, кукурудзяного 
метелика та інших шкідників, вирощування стійких гібридів. 

Шкодочинність волотевої сажки зводиться нанівець за дотримання 
сівозміни та сівби протруєним насінням системними фунгіцидними 
препаратами. 

За умов посухи у посівах пізніх строків сівби, самозапильних ліній 
зростатиме шкідливість хлібної смугастої блішки. Знизить чисельність цього 
шкідника обприскування посівів піретроїдними або фосфорорганічним 
інсектицидами. 

Для захисту кукурудзи від бавовникової совки, кукурудзяного метелика та 
інших лускокрилих доцільно застосувати трихограму. Випуск трихограми (50-
100 тис. самок на 1 га) проводять на початку і вдруге – в період масового 
відкладання яєць кукурудзяним метеликом та бавовниковою совкою. 

Ефективність інсектицидів проти лускокрилих буде високою за умов 
обприскування  проти гусениць першого-другого віку. 

Сорго. Найбільшої шкоди посівам зернового сорго завдаватимуть 
дротяники, несправжні дротяники, злакові попелиці, стебловий метелик, 
бавовникова совка. Серед хвороб найбільш поширені пліснявіння і загнивання 
насіння, кореневі гнилі, летюча сажка суцвіть, покрита сажка, червоний 
бактеріоз. Проти комплексу хвороб і шкідників ефективними будуть 
дотримання сівозміни, повернення на поле не раніше 3 років, ізоляція від 
посівів кукурудзи на 800-100 м  

Оптимальні строки сівби при температурі грунту не нижче 12
о 

С, 
вирощування стійких сортів і гібридів підвищуватимуть стійкість рослин до 
комплексу хвороб і шкідників. 

Соняшник. Порушення сівозмін з раннім поверненням цієї культури на 
те ж поле погіршили фітосанітарний стан посівів. Загрозу посівам 
представляють за вологої погоди несправжня борошниста роса, фомопсис, 
септоріоз, біла і сіра гнилі. В осередках шкодитимуть довгоносики, піщаний 
мідляк, польові клопи, соняшникова шипоноска, зростатиме пошкодженість 
листогризучими совками, лучним метеликом, соняшниковою вогнівкою, 
ураженість посівів вовчком. 

Повернення соняшника на те ж поле не раніше, ніж через 8 років 
запобігатиме ураженню комплексом хвороб та пошкодженню шкідниками. 

Необхідно посилити контроль за чистотою насіння. Не допускати сівбу 
насінням з домішками насіння вовчка, склероціїв збудників білої і сірої гнилей, 
ураженим фомопсисом.  



 49 

На насіннєвих і товарних посівах у фазі 2-4 пари справжніх листків 
необхідно видалити з корінням всі рослини, уражені пероноспорозом для 
запобігання вторинного ураження. На насіннєвих посівах перед цвітінням 
повторно видалити рослини, уражені несправжньою борошнистою росою. 

Проти лускокрилих шкідників під час масового відкладання яєць 
випускати трихограму. Проти вовчка в період появи квітконосів паразиту 
можна застосувати муху фітомізу.  

 
 

ДОБІР  І  ПІДГОТОВКА  НАСІННЯ – ОСНОВА РЕАЛІЗАЦІЇ  
ГЕНЕТИЧНОГО  ПОТЕНЦІАЛУ 

 
Підбір і використання високоякісного насіння для сівби є неодмінною 

умовою вирощування будь-якої культури. За даними наукових установ та 
кращих господарств, сівба високоякісним насінням збільшує врожай на 18-20% 
і більше. 

Особливого значення набуває якість насіння для тих культур, які 
висівають відносно малими погектарними нормами (кукурудза, соняшник, 
сорго), тому що зниження якості, насамперед схожості, призводить у них до 
відчутного зрідження посівів і недобору врожаю. Компенсувати низьку 
схожість збільшенням норми висіву не рекомендується, оскільки врожай 
знижується не тільки внаслідок зрідження густоти стояння рослин, а й 
зменшення їх індивідуальної продуктивності. 

Показники якості встановлюють залежно від культури, та  категорії 
насіння. За категорією насіння поділяється на добазове, базове і  сертифіковане. 

Добазове (оригінальне) – насіння первинних ланок насінництва, яке 
використовують для подальшого розмноження і отримання базового насіння. 
Отримують добазове насіння у системі науково-дослідних установ, учбових 
закладів, приватних структур, які займаються селекцією і є оригінаторами 
сортів чи гібридів.  

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 із сівби насінням еліти (1-3 і наступні репродукції). На 
товарних площах рекомендується висівати першу-другу репродукції, які мають 
кращі посівні якості і врожайні властивості, ніж наступні репродукції. 

Гібридне – особлива 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). 

До основних показників якості належить схожість насіння. Схожість 
беруть до уваги при встановленні норми висіву насіння та при обрахуванні  
оптимальної густоти стояння рослин. Схожість не повинна бути нижчою від 
тієї, яка упроваджена чинним стандартом і наведена в табл. 14. 
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 14.  Мінімально допустима схожість насіння основних ярих зернових, 

зернобобових і олійних культур, ДСТУ 2240-93 

Культура Категорія насіння Схожість, % 

Пшениця, ячмінь, 

овес, просо, 

гречка, горох 

Добазове 92 

Базове 92 

Сертифіковане (репродукції 1-3)  92 

 Сертифіковане (послідуючі репродукції) 87 

Жито, 

тритикале 

зернове 

Добазове 90 

Базове 90 

Сертифіковане (репродукції 1-3)  90 

 Сертифіковане (послідуючі репродукції) 85 

Тритикале 

кормове 

Добазове 87 

Базове 87 

Сертифіковане (репродукції 1-3)  87 

 Сертифіковане (послідуючі репродукції) 82 

Кукурудза, в т. ч. 

гібриди Гібридне (F1, F2) 92 

сорти і гібридні  

популяції, 

самозапилені лінії 

Добазове 92 

Базове 92 

Сертифіковане (репродукції 1-3) 87 

Сорго 

Добазове 80 

Базове 80 

Сертифіковане (репродукції 1-3) 70 

Соняшник, в т.ч. 

гібриди Гібридне (F1) 85 

сорти 

Добазове 92 

Базове 92 

Сертифіковане (репродукції 1-2) 87 

батьківські форми 

гібридів 

Добазове 85 

Базове 85 

Сертифіковане (репродукції 1-2) 80 

Соя 

Добазове 90 

Базове 85 

Сертифіковане (репродукції 1-3)  80 

 Сертифіковане (послідуючі репродукції) 75 

Ріпак ярий 

Добазове 90 

Базове 85 

Сертифіковане (репродукції 1-3)  75 

 

Для сівби бажано також відбирати насіння з більшою масою, особливо 

тоді, коли необхідно збільшувати глибину його загортання.  Помічено, що в 

межах однієї і тієї ж лабораторної схожості крупніше насіння має вищу силу 

росту і формує більшу масу паростка. 

При проведенні весняно-польових робіт цього року слід особливу увагу 

звернути на підбір і визначення якості насіння кукурудзи. У зв’язку з 
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особливими погодними умовами значна частина насіннєвого матеріалу 

збиралась торік зі значним ушкодженням шкідниками і ураженням хворобами, 

а також  з ознаками первинного проростання насіння в качанах. Таке насіння 

може мати низьку силу росту і польову схожість, що приводить до  значного 

недобору врожаю на товарних площах.  

У роботах, пов’язаних із контролем  за якістю і станом насіннєвого 

матеріалу, необхідно враховувати особливі умови його зберігання, які склались 

в нинішній осінньо-зимовий період. Внаслідок підвищеної температури і 

відносної вологості повітря, насіння перебуває у нестабільному стані, 

характеризується посиленим диханням і втратою вуглеводів – все це знижує 

стійкість і якість насіння. Особливо погіршується якість насіння, закладеного зі 

схожістю на рівні мінімально допустимої, та вологості – на рівні максимально 

дозволеної. При таких обставинах необхідно частіше контролювати якість 

насіння – його вологість, ураженість хворобами і шкідниками, чистоту і  

схожість. 

Отже, з метою відбору та використання для сівби високоякісного 

насіння, рекомендуються наступні   техніко-технологічні заходи:  

- 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. Захід дозволяє виявити 

партії, нестабільні за станом зберігання та з насінням, яке втратило 

кондиційність;  

 - враховуючи виключно важливе значення, яке надається насінню та його 

якості, Інститут сільського господарства степової зони НААН може  надавати 

науково-практичну допомогу господарствам та проводити оцінку якості за 

чинними та додатковими показниками з використанням нових методів. 

  

 

ЕКОНОМІЧНІ  ОСНОВИ  ПІДВИЩЕННЯ  ЕФЕКТИВНОСТІ 

ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА 

 

Вирішення проблеми стабілізації обсягів виробництва високоякісного 

зерна та підвищення його ефективності має ключове значення, оскільки дана 

галузь має високий потенціал доходності, підтримує рентабельність ряду 

суміжних галузей, створює можливості для розширеного відтворення 

сільськогосподарського виробництва. 

Максимальне задіяння агротехнологічних та організаційно-економічних 

факторів в сучасних умовах господарювання є основою для нарощування 

зерновиробництва в зоні Степу. Згідно з розрахунками, для забезпечення 

прогнозованого виробництва зерна в господарствах степової зони потреба в 

матеріально-грошових ресурсах під урожай 2014 р. повинна складати в межах 

21-22 млрд грн. При цьому тільки на мінеральні добрива, пестициди та насіння 

необхідно витратити 7,3 млрд. грн, а на проведення механізованих робіт – 

понад 10,4 млрд грн.  
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Безумовно, для ефективного функціонування зернового господарства така 

сума не під силу одному товаровиробнику, тому, на наш погляд, держава 

повинна взяти на себе необхідні обсяги дотаційного фінансування. 

Результати досліджень і розрахунки свідчать, що, незважаючи на високу 

вартість сучасних засобів захисту рослин фунгіцидів, інсектицидів тощо), їх 

застосування є завжди окупним. Кожна гривня, вкладена в захист при 

вирощуванні сильної і твердої пшениці, забезпечує в середньому 2,6-3,0 грн 

чистого прибутку. В разі виключення з системи вирощування цих культур 

захисних агрозаходів одержують відповідно таку ж суму збитків. 

При проведенні передпосівної підготовки ґрунту і сівби з точки зору 

економії енергоресурсів і коштів важливу роль відіграють широкозахватні 

агрегати (додатки 1-3). Залежно від складу агрегатів для передпосівного 

обробітку експлуатаційні витрати в розрахунку на 1 га становлять від 57,27 до 

115,65 грн. На проведення сівби зернових та зернобобових культур 

вітчизняними сівалками необхідно витратити від 72,92 до 159,16 грн/га, 

зарубіжними – від 125,05 до 329,27 грн/га, або більше ніж в 2 раза.  

Показники економічної оцінки виробництва зернових культур доводять, 

що в умовах сьогодення обов'язкову перспективу має застосування інтенсивних 

ресурсоощадних технологій їх вирощування з науково обґрунтованим 

матеріально-технічним забезпеченням. Як свідчить експериментальний та 

прогресивний виробничий досвід, саме ці технології здатні забезпечити 

максимальну віддачу 1 га землі та найповнішу реалізацію генетичного 

потенціалу зернових культур зокрема. В цьому відношенні експортна 

інфраструктура зони Степу України технологічно здатна довести обсяги 

експорту зерна до рівня 14-15 млн тонн і, як наслідок, це має стати стійким 

джерелом зростання доходів агропромислового сектору економіки степового 

регіону.  

Таким чином, в контексті необхідності нарощування зерновиробництва 

як для забезпечення внутрішніх (продовольчих, фуражних та промислових) 

потреб, так і для експортної торгівлі на світовому ринку, де останні роки 

відчутним стає дефіцит продовольства, велику перспективу мають саме 

технології з науково обґрунтованим оптимальним ресурсним насиченням, які 

здатні забезпечити максимальну віддачу гектару землі та найповнішу 

реалізацію генетичного потенціалу зернових культур. 
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Додаток 1 

Прямі затрати праці, коштів та пального на проведення різними  

агрегатами передпосівного обробітку ґрунту при вирощуванні  

ярих зернових культур (станом на 01.01.2014 р.) 
 

Склад агрегату 
Затрати праці  

на 1 га,  

люд.-год 

Витрати  

палива  

на 1 га,  

л 

Експлуатаційні 

витрати  

на 1 га, грн 
трактор 

с.-г. машина 

марка 
кіль- 

кість 

John Deerе 8400  КПС-4 3 0,14 4,40 92,76 

 БЗСС-1,0 12    

 С-11У 1    

 КПС-4 2 0,20 5,50 115,65 

 БЗСС-1,0 8    

 СК-8 1    

      
ХТЗ-17221 КПС-8 1 0,19 3,80 72,58 

 БЗСС-1,0 8    

 КПС-4 3 0,15 3,40 68,52 

 БЗСС-1,0 12    

 С-11У 1    

 КПС-4 2 0,21 4,40 82,04 

 БЗСС-1,0 8    

 С-11У 1    

      
ХТЗ-17021 КПН-8 1 0,14 4,50 72,46 

 КПС-4 3 0,14 3,70 70,75 

 БЗСС-1,0 12    

 С-11У 1    

 КПС-4 2 0,19 4,50 82,38 

 БЗСС-1,0 8    

 СК-8 1    

      
Т-150-05 КПС-4 3 0,15 3,50 68,59 

 БЗСС-1,0 12    

 С-11У 1    

 КПС-4 2 0,20 3,60 72,76 

 БЗСС-1,0 8    

 СК-8 1    

      
Т-150К-09 КШУ-12  1 0,18 3,40 57,27 

 КПС-8ПМ 1 0,23 4,80 109,78 

 БЗСС-1,0 8    

 КПС-4 3 0,15 3,50 66,93 

 БЗСС-1,0 12    

 С-11У 1    

 КПС-4 2 0,20 3,60 70,53 

 БЗСС-1,0 8    

 СК-8 1    

      
МТЗ-1221 КПС-8 1 0,22 3,60 64,85 

 БЗСС-1,0 8    

      
МТЗ-82 КПС-4 1 0,35 4,20 68,63 

 БЗСС-1,0 4    

      
ЮМЗ-8220 КПС-4 1 0,40 4,40 74,70 

 БЗСС-1,0 4    
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Додаток 2 

Прямі затрати праці, коштів та пального на проведення сівби  

різними агрегатами при вирощуванні зернових колосових та зернобобових 

культур (станом на 01.01.2014 р.) 

 
Склад агрегату 

Затрати праці  

на 1 га,  

люд.-год 

Витрати 

палива  

на 1 га,  

л 

Експлуата-

ційні  

витрати  

на 1 га,  

грн 

трактор 

с.-г. машина 

марка 
кіль- 

кість 

John Deere 8400 СЗ-5,4 2 0,37 4,3 159,16 

 СП-10,8 1    

 БЗСС-1,0 12    

      
ХТЗ-17221 СЗ-3,6А 3 0,68 4,0 147,45 

 С-11У 1    

 БЗСС-1,0 12    

      
ХТЗ-17021 СЗП-12 1 0,20 4,3 101,69 

 БЗСС-1,0 12    

 СЗ-5,4 2 0,39 3,8 139,78 

 СП-10,8 1    

 БЗСС-1,0 12    

      
Т-150-05 СЗ-3,6А 3 0,57 3,0 119,07 

 С-11У 1    

 БЗСС-1,0 12    

      
Т-150К-09 СЗ-3,6А 3 0,68 4,0 143,80 

 С-11У 1    

 БЗСС-1,0 12    

 СЗ-3,6А 2 0,56 5,5 147,11 

 СП-8 1    

 БЗСС-1,0 8    

      
МТЗ-1221 СЗ-3,6А 2 0,57 4,6 129,38 

 СП-8 1    

 БЗСС-1,0 8    

 СЗ-3,6А 1 0,40 5,9 125,23 

 БЗСС-1,0 4    

      
МТЗ-80/82 СПУ-6ЛД 1 0,32 3,7 72,92 

 БЗСС-1,0 6    

 СЗ-5,4 1 0,35 4,1 122,82 

 БЗСС-1,0 6    

      
ЮМЗ-6АЛ СЗ-3,6А 1 0,51 3,3 109,90 

 БЗСС-1,0 4    

Сівба зернових і зернобобових культур сівалкою прямого висівання 
      
Versatille 2425 Horsch ATD-18,35 1 0,10 3,8 312,42 

 Horsch ATD-11,35 (ш.з. 11,9 м) 1 0,13 5,5 297,40 

 Horsch ATD-11,35 (ш.з. 11,2 м) 1 0,14 5,5 311,27 

      
John Deere 8400 Сіріус-10 1 0,19 4,6 214,92 

      
ХТЗ-17021 "Great Plains Solid Stand" 1 0.34 7.0 329,27 

      
Т-150К-09 "Great Plains"  1 0,39 6,0 132,61 

      
МТЗ-80/82 "Great Plains"  1 0,58 4,0 125,05 
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Додаток 3 

Прямі затрати праці, коштів та пального на проведення сівби кукурудзи, 

соняшнику та сорго різними агрегатами (станом на 01.01.2014 р.) 
 

Склад агрегату Затрати праці  

на 1 га,  

люд.-год 

Витрати  

палива  

на 1 га, л 

Експлуатаційні  

витрати  

на 1 га, грн 
трактор с.-г. машина 

     

Versatille 2425 Horsch ATD-11,35 (ш.з. 11,2 м) 0,13 5,5 356,09 

 по стерні    

Versatille 2425 Horsch ATD-18,35 (ш.з. 18,2 м) 0,08 4,6 353,70 

 по підготовленому полю    

     
Т-150К-09 СУПН-12А 0,26 5,2 147,38 

     
МТЗ-1221 СТВТ-12/8М 0,31 4,3 175,01 

 УПС-12 0,30 5,2 172,47 

     
МТЗ-80/82 СПС-12-01 0,40 3,8 155,03 

 СУПН-6А 0,45 5,5 144,73 

     
ЮМЗ-8040.2 УПС-12 0,36 4,4 181,44 

 УПС-8 0,31 2,8 126,20 

 СПЧ-6Л 0,41 4,1 135,93 

     
ЮМЗ-6АЛ СУПН-8А 0,37 3,2 109,42 

 "Multicorn" 0,38 3,7 209,03 

 СПЧ-6Л 0,62 3,0 171,34 

     
Сівба сівалкою точного висівання (ширина захвату 4,2 м) 

МТЗ-100/102 Kinze-2000  0,46 5,6 269,70 

МТЗ-80/82 Kinze-2000  0,48 5,1 269,60 

ЮМЗ-6АЛ Kinze-2000  0,50 4,8 269,99 

     
Сівба сівалкою прямого висівання по нульовому обробітку (ширина захвату 5,6 м) 

Ford-8970 Kinze-2000  0,28 6,2 292,05 

Ford-8870 Kinze-2000  0,28 6,0 294,30 
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Україна, 49600 

м. Дніпропетровськ  

вул. Дзержинського, 14 

тел.(056) 745-44-49 

        (0562) 47-14-33 

 факс (0562) 36-26-18 
e-mail: marketing@institut-zerna.com 

www.market.institut-zerna.com 

 

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 на 2014 рік. 

 

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: marketing@institut-zerna.com 

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 сільськогоспо-

дарських культур. 

 

 

http://www.market.institut-zerna.com/
mailto:marketing@institut-zerna
http://www.market.institut-zerna.com/
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Пропозиція для посівів кукурудзи 

          на зерно 

              на силос    

                 на ділянках гібридизації 

 

 
ДНІПРОВСЬКИЙ 181 СВ – простий модифікований ранньостиглий гібрид 

(ФАО 180). В Реєстрі сортів з 2002 р. Зерно кременисте, жовто-оранжеве. 

Потенційна урожайність зерна 11,0-11,5 т/га. 
 

ДН ПИВИХА – простий модифікований ранньостиглий гібрид (ФАО 180). В 

2013 р. завершено сортовипробування. Зерно зубоподібно-кременисте, жовто-

помаранчове. Потенційна урожайність зерна 11,5-12,0 т/га. 
 

ДІАНА 180 СВ – простий  ранньостиглий гібрид (ФАО 180). В Реєстрі сортів з 

2009 р. Зерно жовто-червоне, зубоподібне. Потенційна врожайність зерна 11,5-

12,0 т/га. 
 

ТОВТРЯНСЬКИЙ 188 СВ – трилінійний ранньостиглий гібрид (ФАО 180). В 

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). В 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). В 

Реєстрі сортів з 2009 р. Зерно зубовидне, жовте. Потенційна урожайність зерна 

11,0-12,5 т/га. 
 

КРЕМІНЬ 200 СВ – трилінійний середньоранній гібрид (ФАО 210). В 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). В 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). В 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). В Реєстрі сортів з 2010 р. Зерно кременисто-зубоподібне, оранжево-

червоне. Потенційна урожайність 11,0-12,0 т/га. 
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ЯРОВЕЦЬ 243 МВ – простий модифікований середньоранній гібрид (ФАО 

240). В Реєстрі сортів з 2010 р. Зерно зубоподібне, жовте. Потенційна 

урожайність 11,0-12,0 т/га. 
 

ДН БАГРЯНИЙ – простий модифікований середньоранній гібрид (ФАО 250). 

В 2013 р. завершено сортовипробування. Зерно зубоподібне, червоне. 

Потенційна урожайність зерна 11,5-12,0 т/га. 
 

БОРОЗЕНСЬКИЙ 277 МВ – трилінійний середньоранній гібрид (ФАО 250). В 

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). 

В Реєстрі сортів з 2008 р. Зерно кременисто-зубоподібне, жовте. Потенційна 

урожайність – 11,0-12,5 т/га. 
 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ – простий середньоранній гібрид (ФАО 250). В Реєстрі 

сортів з 2007 р. Зерно зубоподібне, жовте. Потенційна урожайність 12,5-13,0 

т/га. 
 

КАДР 267 МВ – трилінійний середньоранній гібрид (ФАО 260). В Реєстрі 

сортів з 2001 р. Зерно зубоподібне, жовте. Потенційна урожайність зерна 12,5-

13,0 т/га. Лідер по займаним площам в Україні. 
 

ДУНКАН 233 СВ – трилінійний середньоранній гібрид (ФАО 270). В Реєстрі 

сортів з 2011 р. Потенційна урожайність зерна 8,49-11,75 т/га. Зерно жовте, 

зубоподібне. Потенційна урожайність зерна 8,49-11,75 т/га. 
 

ЛЮБАВА 279 МВ – простий модифікований середньоранній гібрид (ФАО 

270). В 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). В 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). 

В 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). В 

Реєстрі сортів з 2005 р. Зерно зубоподібне, жовте. Потенційна урожайність 

зерна 12,0-12,5 т/га. 
 

ДНІПРОВСЬКИЙ 257 СВ – простий модифікований середньоранній гібрид 

(ФАО 290). В Реєстрі сортів з 2007 р. Зерно зубоподібне, жовто-оранжеве. 

Потенційна урожайність зерна 11,5-12,0 т/га. 
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САНЖАРСЬКИЙ 289 МВ – простий модифікований середньоранній гібрид 

(ФАО 290). В Реєстрі сортів з 2008 р. Зерно жовте, кременисто-зубовидне. 

Потенційна врожайність зерна 11,0-12,0 т/га, силосу 60,0-65,0 т/га. 
 

СОЛОНЯНСЬКИЙ 298 СВ – простий модифікований середньоранній гібрид 

(ФАО 290). В Реєстрі сортів з 2006 р. Зерно зубоподібне, жовте. Потенційна 

урожайність зерна 13,0-13,5 т/га. 
 

ЗБРУЧ – середньостиглий простий (ФАО 310). В Реєстрі сортів з 2008 р. Зерно 

зубоподібне, жовте. Потенційна урожайність зерна 11,0-13,0 т/га.  
 

РОЗІВСЬКИЙ 311 СВ – трилінійний середньостиглий (ФАО 310). В Реєстрі 

сортів з 2008 р. Зерно кременисто-зубоподібне, оранжеве. Потенційна уро-

жайність зерна 12,5-13,0 т/га.  
 

СОВ 329 СВ – простий модифікований середньостиглий гібрид (ФАО 320). В 

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). В Реєстрі сортів з 2010 р. Зерно зубоподібне, жовте з червоними 

бочками. Потенційна урожайність зерна  –10,0-11,0 т/га. 
 

ЮНІОН - середньостиглий (ФАО 340) простий міжлінійний гібрид. В Реєстрі 

сортів з 2006 р. Зерно зубоподібне, жовтогаряче. Універсального напрямку 

використання. Потенційна урожайність зерна  –12,0-13,0 т/га. 
 

ОРІЛЬСЬКИЙ 357 СВ – простий модифікований середньостиглий гібрид 

(ФАО 350). В 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). В Реєстрі сортів з 2006 р. Зерно зубоподібне, жовте. Потенційна 

урожайність зерна 13,0-13,5 т/га. 
 

КОДАЦЬКИЙ 442 СВ – простий модифікований середньопізній гібрид (ФАО 

430). В Реєстрі сортів з 2005 р. Зерно зубоподібне, жовте. Потенційна 

урожайність зерна 13,5-14,0 т/га. 
 

ДН ВАЙТКОРН – трилінійний середньопізній гібрид (ФАО 450). В 2013 р. 

завершено сортовипробування. Зерно зубоподібне, біле. Потенційна 

урожайність зерна 13,5-14,5 т/га. 
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ЦУКРОВА КУКУРУДЗА 
 

ДЕЛІКАТЕСНА - простий міжлінійний ранньостиглий гібрид. В Реєстрі сортів 

з 1992 р. Урожайність качанів в технічній стиглості зерна без обгорток 6,5-7,5 

т/га.  
 

СПОКУСА - простий міжлінійний ранньостиглий гібрид. В Реєстрі сортів з 

2007 р. Переваги: високі смакові якості, стабільне одержання ранньої продукції. 

Напрям використання – столовий. Потенційна урожайність качанів в технічній 

стиглості зерна без обгорток 8,0-8,2 т/га. 
 

КОНКУРЕНТ - трилінійний середньоранній гібрид. В Реєстрі сортів з 2010 р. 

Для консервної та переробної промисловості. Потенційна урожайність 

кондиційних качанів в технічній стиглості в зоні Степу на богарі – 7,19-9,24 

т/га, в зоні Полісся – 10,72-11,21 т/га, в умовах зрошення – 18,1-19,9 т/га.  
 

МЕДУНКА – простий міжлінійний середньоранній гібрид. В Реєстрі сортів з 

2013 р. Переваги: має подовжений період збереження цукрі, кращий за 

смаковими якостями. Потенційна урожайність кондиційних качанів в технічній 

стиглості зерна без обгорток 8,5-9,6 т/га.  

 

РОЗЛУСНА КУКУРУДЗА 

 

ГОСТИНЕЦЬ - простий міжлінійний середньостиглий гібрид (ФАО 320). В 

Реєстрі сортів з 2008 р. Переваги гібрида: високоврожайний гібрид, має 

привабливий вигляд підсмаженого зерна. Напрям використання – столовий. 

Потенційна урожайність – 3,8-4,2 т/га. 
 

ШАНС - простий міжлінійний середньоранній гібрид (ФАО 260). 

Перспективний гібрид. Переваги: високоврожайний, при вибуханні має 

однорідну привабливу грибоподібну форму, високі смакові якості 

підсмаженого зерна. Напрям використання – столовий. Потенційна урожайність 

– 3,8-4,8 т/га. 

 

 

 

 

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 33 

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

http://www.market.institut-zerna.com/
mailto:inst_zerna@mail.ru
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ВІВСА 

 

БУСОЛ 
 

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%). Вага 1000 зернин 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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ЯРОГО ЯЧМЕНЮ 

 

 

ІЛОТ  
 

 Має високу позитивну реакцію на покращання агрофону 
 

Занесений до Державного реєстру сортів рослин України з 2009 р. Для 

степової зони України 

А п р о б а ц і й н і  о з н а к и  Різновид нутанс. Форма куща – напіврозлога. 

Стебло середньої висоти (81-90 см), міцне, товщиною 0,3 см. Листки світло-

зелені, слабоопушені, лінійні. Колос дворядний, 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-

еліптичної форми, жовтого кольору. Соломина слабковиповнена. Маса 1000 

зерен 43-46 г.  Вирівняність зерна становить 85%. 

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 90-94 днів. Посухостійкий, особливо в період наливу зерна. Стійкий 

до вилягання та осипання. Гельмінтоспоріозом і борошнистою росою 

уражається слабо. За дев’яти 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 

А п р о б а ц і й н і  о з н а к и  Рослина висотою 95-100 см. Кущ напіврозлогий. 

Колос дворядний, остистий, середньої довжини (8-10 см), середній за 

щільністю (на 4 см колосового стрижня припадає 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%. 

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 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) 
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СОРГОВИХ КУЛЬТУР 

 

 

 

РИНКОВЕ – сорго віникове. Сорт передано на Державне 

сортовипробування з 2013 р. Ранньостиглий. Врожайність волотей складає 67-

114 тис.шт./га, або 3,3-6,9 т/га продуктивних волотей. Вихід товарної продукції 

складає3,0-4,0 тис.шт. умовних віників залежно від ґрунтово-кліматичних умов 

під час вегетації. 

 

ВІНЕЦЬ – сорго зернове. Занесений до Реєстру в 2004 р. Для 

вирощування в соргосіючих регіонах України. На зерно, зерносінаж. Зерно 

світло-кремового забарвлення. Ранньостиглий. Врожайність зерна на 

незрошуваних землях до 4,5-5,9 т/га.  

 

КОВЧЕГ – сорго зернове. Занесений до Державного реєстру сортів 

рослин України з 2007 р. Ранньостиглий. На фуражне та харчове зерно. Волоть 

червоно-коричневого забарвлення. Зерно червоно-коричневе з таніном. 

Врожайність зерна на незрошуваних землях до  4,2-5,6 т/га, в сприятливі по 

вологозабезпеченню роки – до 7,5 т/га. Достигає в першій-другій декаді 

вересня. Вологість зерна при збиранні 18-20%.   

 

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. 
 

ЯРЛЄТА – суданська трава. Сорт передано на Державне 

сортовипробування з 2013 р. Ранньостиглий. Забезпечує урожайність зеленої 

маси на рівні 17,2-41,7 т/га в різні за вологозабезпеченням роки, вихід 

абсолютно-сухої речовини у нього дорівнює в середньому 5,8 т/га. 

 

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.   
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  АГРОТЕХНОЛОГІЧНА  І  ОРГАНІЗАЦІЙНА  СТРАТЕГІЯ  ВЕСНЯНОГО  ПОЛЯ  

Науково - практичні рекомендації для зони Степу в умовах 2014 року 

 

 

Рекомендації підготовлені на основі експериментальних і аналітичних 

результатів, одержаних в процесі виконання програм наукових досліджень та 

наукового забезпечення АПК науковими співробітниками ДУ Інститут 

сільського господарства степової зони НААН України:  доктори с.-г. наук 

В. Г. Нестерець, І. Д. Ткаліч, кандидати с.-г. наук Ф. А. Льоринець, С. С. Ярошенко, 

О. І. Желязков, С. К. Грузінов, М. А. Остапенко, О. О. Педаш, О. В. Бочевар,  

Ю. Я. Сидоренко, С. М. Остапенко, О. В. Ільєнко, О. М. Шевченко, В. Л. Матюха, 

М. П.Явдощенко, Т. В. Гирка, О. В. Яланський, С. Ф. Артеменко,  А. О. Кулик, 

А. О. Семяшкіна, А. С. Бондаренко, наукові  співробітники Т. П. Черенкова, 

О. В. Бойко, І. І. Середа, Ю. М. Прядко, Н. С. Пальчук, О. Ю. Шишкіна, 

Н. В. Швець, Є. Л. Конопльова, С. В. Березовський, Я. В. Алексєєв, С. С. Кравець 
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