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1. ВСТУП 
       
Сільське господарство України складається з двох основних 

галузей: рослинництва та тваринництва, причому, нині вони мають 
однакову питому вагу в складі валової продукції і 
сільськогосподарського виробництва. 

Початок вирощування людиною рослин губиться в глибині 
віків. Сліди початкового землеробства, які пов’язані  з первісно- 
общинним ладом, відносяться до неолітичного періоду. Районами 
найбільш старовинної землеробської культури вважаються Індія, 
Китай, Сирія, Єгипет, Мексика, Перу, Болівія. 

На території колишнього Радянського Союзу землеробство 
виникло в епоху кам`яного віку. Стародавніми його осередками були 
райони Середньої Азії та Закавказзя. 

Перші літописні згадки про землеробство на території Київської 
Русі відносяться до 946 р. до н.е. Землеробством займалися хазари. 
Історія землеробства  міцно пов`язана з загальним прогресом людства, 
з розвитком його матеріальної культури. Ріст потреб людей, швидкий 
розвиток промисловості вимагав безперервного і всезростаючого 
виробництва рослинної продукції. Цей процес продовжується й до- 
тепер, тому що проблема забезпечення людства достатньою кількістю 
продуктів харчування є постійною. Якщо взяти до уваги те, що 7 тис. 
років тому на землі жило близько 10 млн людей, на початку нашої              
ери – 16 млн, а нині – понад 6 млрд. і впродовж всього цього періоду 
людство постійно відчувало недостатню кількість продуктів 
харчування. 

Замислимося над тим, що на земній кулі щодобово 
народжується понад 200 тисяч дітей із них майже половина помирає  
безпосередньо від голоду. 

Тільки 15% населення земної кулі харчується задовільно. А 
тому питання забезпечення населення достатньою кількістю продуктів 
харчування є актуальним в нашій країні і в цілому світі. 

Як не дивно, але коефіцієнт біологічного врожаю в харчуванні 
людей становить  лише 12–15%. Ця обставина викликає необхідність 
збільшувати врожай за рахунок виготовлення з тканин рослин білка, 
який би став повноцінним замінником тваринного білка, тому що його, 
як відомо, не вистачає в нашому харчуванні (таб. 1.1). 

Галузь рослинництва охоплює рільництво, овочівництво, 
луківництво, лісівництво. Але як наукова дисципліна, рослинництво 
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розглядає лише польові культури: зернові, зернобобові, картоплю, 
баштанні, волокнисті або прядивні та ін. 

 
Таблиця 1.1 

Харчовий баланс 
 

 Норма Фактично Відсо-
ток 

М`ясо та м’ясопродукти 82 58 71 
Молоко та молокопродукти 405 314 78 
Яйця 292 239 82 
Риба та рибні продукти 18 18,6 98 
Хлібопродукти 120 139 116 
Цукор 40 44,4 111 
Олія 9,1 8,8 97 
Картопля 97 112 115 
Овочі та баштанні культури 146 97 60 
Фрукти 113 38 30 

 
Головний об’єкт праці галузі рослинництва – зелена рослина. 

Сільськогосподарські рослини подібно знаряддям праці відіграють 
важливу роль у розвитку виробничих сил. Так, в результаті поширення 
цукрових буряків і олійних культур виникло промислове виробництво 
цукру і олії. 

Збільшення площ зайнятих під картоплю сприяло розширенню 
переробної промисловості (крохмале-патокові заводи, винокурні). 

Важливою особливістю сільськогосподарського виробництва є 
те, що воно сезонне. Бо відомо, що рослини спроможні формувати 
врожай в польових умовах лише в безморозний період. Займаючись 
рослинництвом, людина стикається з постійно змінюючими умовами 
зовнішнього середовища. А для того, щоб забезпечити рослину 
необхідними факторами життя потрібно в визначеній мірі змінювати, 
відповідно, і зовнішнє середовище. 

Для цього, по-перше, необхідно вчасно і високоякісно 
виконувати всі польові роботи (обробіток ґрунту, внесення добрив, 
сівба, догляд, збирання врожаю). Запізнення з проведенням цих робіт, 
або низький рівень їх виконання можуть різко знизити врожайність та 
погіршити якість. 

Усунути недоліки, допущені під час виконання польових робіт 
дуже важко, а іноді, навіть неможливо. Тому в рослинництві вимага-
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ється ретельний облік всіх умов, визначаючих кінцевий врожай 
сільськогосподарських рослин. 

Рослинництво тісно пов’язане з тваринництвом, якому воно дає 
соковиті, грубі і концентровані корми, одержує від нього органічні 
добрива, необхідні для підвищення врожайності. 

Людство на земній кулі вирощує понад 20 тис. різних сільсько-
господарських, декоративних та інших рослин, однак, найбільш 
важливих налічується всього 640, з  них безпосередньо відноситься до 
польових культур лише 90. 

Найбільші площі в світовому рослинництві займають такі куль-
тури як: пшениця, рис, кукурудза, сорго, просо, жито, ячмінь, овес – 
759 млн га, або 70% всієї посівної площі. Урожайність зернових хлібів 
становить 19,5 ц/га. 

Серед незернових культур значні площі займають картопля, 
цукрові буряки,  з олійних – соя, арахіс, рапс, льон, соняшник, кунжут. 
Серед прядивних – бавовник, льон-довгунець. 

В останні роки розширилися посівні площі озимої пшениці 
високоврожайних інтенсивних сортів. Причому ця тенденція спостері-
гається не лише в Україні (табл. 1.2). 

 
Таблиця 1.2 

Виробництво зернових і зернобобових, млн тонн 
 

 1960 2000 
США 182 317 
Китай 114 354 
Індія 97 184 
Франція 16 38,9 
Україна 19 52 

 
На кінець 90 років всього у світі засівалось 732 млн га: пшени- 

ці – 232, рису – 146,  кукурудзи – 133,   ячменю – 78, вівса – 26, жита – 
17, інших зернових – 99 млн. 

Кількість орної землі була найбільша в колишньому СРСР –  
227 млн га, на другому місці США – 189,  на  третьому – Індія – 165 і 
на  четвертому – Китай – 98 млн га. 

Кількість орної землі на душу населення в світі приходиться 
0,29 га, в Австралії – 3 га, в Канаді – 1,85, в США – 0,80, в Україні – 
0,60, в Японії – 0,03. 
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На сучасному етапі в піднесенні рослинництва важливу роль 
відіграє інтенсифікація виробництва. Це особливо важливо в зв’язку з 
тим, що кількість орної землі має тенденцію зменшуватися, а продукції 
сільськогосподарського виробництва потрібно все більше і більше. 

Отже, останнім часом в сільськогосподарське виробництво все 
інтенсивніше впроваджуються кращі досягнення науки і досвіду. Але 
стан в сільському господарстві України нині досить складний. Взяти 
хоча б такий приклад. На 100 га землі в Україні 13 тракторів, а у               
ФРН – 139, в Польщі – 79. При цьому  слід мати на увазі, що технічний 
стан машин занадто низький, термін служби поступається 
закордонним зразкам у 3–10 разів. Існуючі трактори в недостатній мірі 
укомплектовані причіпною чи навісною технікою, що призводить до 
багатократного проїзду по полю, ущільненню ґрунту, зайвої витрати 
пального. У колишньому СРСР випускалося найбільше тракторів у 
світі, але вони були малонадійні і працювали короткий термін, що 
зумовлювало за рахунок нових надходжень замінювати машини, які 
вийшли з ладу. 

Рослинництво як наукова дисципліна  стала в 18 ст. Вважа-
ють, що одним з основоположників був М.В. Ломоносов. У подаль-
шому розвиток рослинництва пов’язаний з іменами Комова І. та Бо-
лотова А.Т., які вивчали питання вирощування картоплі, багаторічних 
трав, обробітку ґрунту і внесення добрив. 

Завдячуючи працям таких вчених як Тимірязєв, Стебут, 
Прянишніков, Сльозкін, Докучаєв та ін. рослинництво досягло знач-
ного рівня в вирощуванні сільськогосподарських культур. 

Важливе значення в розвитку рослинництва мали праці 
російських  та українських селекціонерів: Мамонтова, Юрьєва, Пусто-
войта, Ремесла, Кириченка, Гаркового, Лук`яненка. Ними були виве-
дені нові високоврожайні сорти з цілою низкою нових ознак, що 
забезпечувало високу врожайність у різні за кліматичними умовами 
роки.  

Агрономічна наука і, зокрема, рослинництво, збагатилося необ-
хідними знаннями, які дають змогу домогтися найбільшої врожайності 
сільськогосподарських культур. Нині застосовується програмне 
вирощування сільськогосподарських культур з урахуванням біоло-
гічних особливостей сорту, природних умов і агротехнічних прийомів. 
В цьому напрямку багато зроблено І.С. Шатіловим і його школою. 
Програмоване вирощування культур – це управління формування 
урожаю і якістю продукції, яке передбачає високий рівень кваліфікації 
спеціалістів сільського господарства і організації праці, широке 
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впровадження прогресивних технологій вирощування сільськогоспо-
дарських культур. 

Важливе значення має підвищення урожайності культур за 
рахунок підвищення їх фотосинтетичної активності. Дослідні дані 
свідчать про здатність рослин використовувати 5–6  і більше разів 
фотосинтетично активної радіації (ФАР). Підвищити коефіцієнт 
використання ФАР можна за допомогою створення високопродук-
тивних сортів і гібридів та поліпшення агротехніки. 

Важливу роль у розвитку рослинництва відіграли дослідні 
станції. Першу з них організовано в Україні в 1885 р. в Полтаві. На той 
час тут розроблялися питання впливу попередників, внесення добрив. 
Згодом було організовано Херсонську, Немерчанську, Плотнянську, 
Одеську дослідні станції. 

Нині в Україні працює Українська  аграрна академія, до складу 
якої входять всі дослідні станції і галузеві інститути. Галузеві 
інститути вирішують теоретичні і практичні питання. 

В Україні також діє 20 сільськогосподарських інститутів, які 
також ведуть наукову роботу в галузі сільського господарства. 

Принципи класифікації польових культур. Особливості фор-
мування рослинами органів розмноження і терміну їх вегетаційного 
періоду дозволяють виділити дві основні групи сільськогосподарських 
культур: рослини короткого періоду росту і рослини розтягнутого 
періоду росту. 

Рослини, що відносяться до першої групи (родини злакових, 
айстрових, льонових) утворюють суцвіття в результаті диференціації 
точки росту і відрізняються порівняно швидким ростом, який майже 
повністю припинятися після цвітіння. 

У рослин другої групи (родини бобових, мальвових, гречкових) 
суцвіття і квіти утворюються в пазухах листків, точка росту стебла 
зберігає здатність утворювати вегетативні і генеративні органи до 
кінця цвітіння. Ріст таких рослин продовжується на протязі всього 
вегетаційного періоду, інколи до настання заморозків. 

За ознакою тривалості життя всі вищі рослини діляться на 
однорічні, дворічні, багаторічні, а по кількості поколінь генеративних 
пагонів на монокарпічні або одноразово плодоносячи і полікарпічні 
або багаторазово плодоносячи. 

За ознакою загальної вимогливості рослин до світла і тепла 
сільськогосподарські рослини діляться на два типи: рослини помірного 
поясу і рослини південних широт – субтропічного і тропічного поясів. 
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Рослини помірного поясу історично формувались в умовах 
зміни теплового і холодного сезонів року. Вони характеризуються 
високою холодо- і морозостійкістю. Розвиток їх, як правило, 
прискорюється при просуванні на північ (рослини довгого дня), або 
вони слабо реагують на тривалість світлового дня. До них відносяться 
пшениця, жито, ячмінь, овес, ранні зернові бобові культури: горох, 
сочевиця, чина, вика, люпин, коренеплоди, капустяні, однорічні і 
багаторічні бобові і злакові трави, льон, деякі форми конопель. 

Рослини субтропічного і тропічного поясів формувались в умо-
вах малозмінюваного режиму тепла упродовж всього вегетаційного 
періоду. Всі фази їх розвитку протікають при високих температурах. 
Вони нестійкі до понижених і особливо до мінусових температур. Ці 
рослини короткого дня. До них відносяться кукурудза, просо, рис, соя,  
квасоля, баштанні культури, бавовник. 

Групування культурних рослин. Культури, що вивчаються в 
дисципліні “Рослинництво”, відрізняються між собою за ботанічними, 
біологічними, господарськими ознаками. Деякі культури мають багато 
спільного щодо розміщення у сівозміні, особливостей вирощування, 
догляду, збирання. До зручності вивчення подібні види рослин 
об`єднані у певну кількість груп. Найбільш розповсюдженим є 
групування культур за характером використання основного виду 
продукції (таб. 1.3).  

 
Таблиця 1.3 

Групування польових культур 
 

Назва групи 
 

Роди (назви культур) та їх кількість 
 

1 2 
1.Зернові 
 
2.Зернобобові 
 
3.Коренеплоди 
 
4.Бульбоплоди 
5.Баштанні 

Пшениця, жито, тритикале, ячмінь, овес, 
кукурудза, просо, сорго, рис, гречка – 10 
Горох, кормові боби, квасоля, соя, люпин, чина, 
сочевиця, нут – 8 
Цукровий буряк, кормовий буряк, кормова морква, 
бруква, турнепс,  цикорій – 7  
Картопля, топінамбур, батат – 3  
Гарбуз, кавун, диня, кабачок – 4 
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1 2 
6.Олійні і ефіро-
олійні 
 
 
 
7.Наркотичні та 
хміль 
8.Прядивні 
9.Кормові культури

Соняшник, сафлор, рицина, мак, арахіс, кунжут, пе-
рила, лялеманція, ріпак, суріпиця, рижій, гірчиця – 12 
Коріандр, кмин, фенхель, м`ята перцева, аніс, 
лаванда, шавлія мускатна – 7 
 
Тютюн, махорка,  хміль – 3 
 
Льон-довгунець, коноплі, бавовник, кенаф, джут – 5 
Однорічні і багаторічні бобові трави, однорічні і 
багаторічні тонконогові трави, капустяні культури, 
нові кормові культури 

 
Шляхи управління розвитком рослин. У розвитку рослин 

головну роль відіграє температурний фактор. Як показник потреб 
сільськогосподарських рослин в теплі широко використовується сума 
біологічно активних температур. Знання потреб рослин в теплі на 
кожному етапі його розвитку дозволяє на основі метеорологічних 
даних завчасно визначити найбільш ймовірні дати настання окремих 
фаз розвитку і дозрівання кожного сорту в тих або інших районах, що, 
звичайно, має важливе виробниче значення. 

 Для визначення потреб рослин у волозі користуються, так зва-
ним, транспіраційним коефіцієнтом, який характеризує спроможність 
рослин витрачати ту або іншу кількість вологи на створення одиниці 
сухої речовини. Для озимої пшениці, наприклад, він становить 400– 
500, для кукурудзи – 230–370, цукрових буряків – 250–500. 

Транспіраційний коефіцієнт залежить від погодних умов, 
родючості ґрунту, добрив. При низькій вологості повітря, сильному 
нагріванні листків  сонячними променями і вітру він підвищується. 
Особливо збільшується випаровування вологи рослинами при 
повітряній погоді. 

Для вирішення агрономічних проблем поряд із значенням 
транспіраційного коефіцієнта виключно важливе значення має облік 
вимог рослин до режиму вологості і ґрунту для формування високого 
врожаю. 

Дослідами вчених визначено, що оптимальна вологість у 
прикореневому шарі і ґрунті в різні періоди вегетації для більшості 
рослин знаходиться в межах 60–80% повної польової вологості, а в 
період найбільшого розвитку асиміляційного апарату та інтенсивного 
росту – в межах 70–80%. 



 10

Для характеристики вимог польових культур до кількості 
основних елементів живлення (N, Р, К) користуються експеримен-
тальними встановленими величинами виносу поживних речовин з 
ґрунту (кг) з розрахунку на 1 ц врожаю (зерно, насіння, корені, бульби, 
солома, бадилля). Наприклад, для ярої пшениці винос становить азоту 
5; фосфору – 1,5; калію – 2; для гороху відповідно – 6,5; 1,6; 2,0, для 
соняшнику – 6,0; 2,6; 18,6. 

Агротехніка кожної польової культури має забезпечувати високі 
і сталі врожаї найкращої якості та низької собівартості продукції. 

Враховуючи це, рослинництву можна дати таке визначення: 
рослинництво – це наука, що вивчає різноманітність форм і сортів 
польових культур, їх біологічні особливості та найбільш сучасні 
способи вирощування високих врожаїв найкращої якості при 
найменших витратах праці і низькій собівартості продукції. 

 Рослинництво спирається на дані інших наук, зокрема фізики, 
хімії, ботаніки, фізіології рослин, ґрунтознавства, метеорології, земле-
робства, агрохімії, селекції. 

 Методи досліджень в рослинництві. Рослинництво як і кожна 
наука має свої методи досліджень: основні з них польовий і 
вегетаційний. Різновидністю польового методу є лабораторно-польо-
вий дослід. Другою різновидністю польового методу є виробничий 
дослід. 

Польовий дослід служить для порівняльної оцінки практичних 
засобів агротехніки: обробітку ґрунту, внесення добрив, застосування 
норм і способів посіву, догляд за рослинами, оцінки попередників, а 
також для підбору кращих сортів сільськогосподарських культур. 

Залежно від кількості факторів, які вивчаються, польовий дослід 
поділяється на однофакторний та багатофакторний. Вегетаційний 
дослід застосовується в рослинництві для вивчення окремих, 
ізольованих факторів (пісчані, водні, ґрунтові культури). 

На сучасному етапі для вивчення дії на рослини факторів 
зовнішнього середовища (світло, тепло, волога), а також різних 
фізіологічних і біохімічних процесів використовують камери штучного 
клімату та фітотрони. 

Роль сорту в сільськогосподарському виробництві і вимоги 
виробництва сортів. Сорт – це саморегульована біологічна система 
рослин однієї культури одного походження, які подібні за 
господарськими і біологічними властивостями та морфологічними 
ознаками. Система сформована і розмножена для одержання високого 
врожаю хорошої якості в результаті ефективного використання  
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чинників зовнішнього середовища при вирощуванні за певних 
природних і виробничих умов. Сорт – один із засобів сільсько-
господарського виробництва. При впровадженні в виробництво нових 
сортів зростає урожайність, збільшується вихід і якість продукції, 
підвищується стійкість до шкідників і хвороб, стає можливим 
механізувати посів, догляд за посівами та їх збирання. 

Різні сорти з господарської точки зору відрізняються один від 
одного тим, що в одних і тих же умовах вони можуть давати різні 
врожаї. 

У сучасному землеробстві сорт виступає як самостійний і 
цілком визначений фактор підвищення урожайності сільськогоспо-
дарської культури і поряд з агротехнікою має важливе, а в  окремих 
випадках вирішальне значення для одержання високих і сталих 
врожаїв. Так, за рахунок висіву нового кращого сорту можна без  
додаткових витрат одержати 2–3 ц/га, а частіше перевищення 
становить 10 і більше ц/га. 

У цілому ріст урожайності поліпшується завдячуючи умовам 
вирощування, зокрема за рахунок внесення добрив і збільшення 
кількості, а також за рахунок впровадження нових сортів. При цьому 
роль сорту буває частіше більш значною, ніж інші агрозаходи. 

Більшість сільськогосподарських рослин має господарсько-
біологічні недоліки, які обмежують можливість вирощування в тих або 
інших ґрунтово-кліматичних зонах. До них відносяться: недостатня 
зимостійкість, пізньостиглість, полеглість, ушкодження шкідниками і 
ураження хворобами. Підвищення стійкості рослин до несприятливих 
умов вирощування досягається агротехнічними заходами. Але поряд з 
цим важливе, а інколи і вирішальне значення належить сорту. 

Відомо, наприклад, що ураження іржею в роки сильних 
епіфітотій може знизити урожай злаків у два і більше разів. Посів в 
оптимальні строки, внесення калійних і фосфорних добрив і інші 
агрозаходи тільки в незначній мірі зменшують шкоду, яка 
спричиняється цією хворобою. У той же час при  заміні сорту, що 
ушкоджується іншим стійким сортом дає змогу збільшити урожайність 
злакових культур. 

Зимостійкість озимої пшениці можна підвищити при тій же 
агротехніці, висіваючи зимостійкі сорти. 

Значна роль селекції у підвищенні посухостійкості сільсько-
господарських культур. Наприклад, посухостійкі сорти ярової пшениці 
в посушливі роки дають урожай 2–4 і більше ц/га ніж значна кількість 
сортів не пристосованих до вирощування в посушливих умовах. 
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Просування зернових, овочевих та картоплі на північ забезпе-
чується шляхом створення скоростиглих та ультраскоростиглих сортів. 

Важливе значення відіграє селекція в боротьбі з поляганням 
хлібів. Агротехнічні засоби боротьби з цією вадою майже неможливі. 
В останні роки досить добрі результати забезпечує застосування 
препарату ТУР та інших ретардантів. Однак, більш дієві результати 
забезпечують селекційні методи, завдяки яким були створені карликові 
та напівкарликові сорти, які відзначаються великою стійкістю до 
полягання. 

У ряді випадків усунути або навіть знизити шкідливу дію 
деяких несприятливих умов на ті чи ін. сільськогосподарські культури 
не вдається ніякими засобами крім селекції. 

Так, наприклад, тільки шляхом створення панцирних сортів 
соняшнику було ліквідовано загрозу загибелі такої культури через 
масове поширення соняшникової вогнівки.  

Виключно велику  небезпеку для цієї ж культури створило 
поширення соняшникового вовчка. Але й цей небезпечний паразит був 
знешкоджений дякуючи селекціонерам, які вивели стійкі сорти. 

Поширенню раку картоплі, дуже небезпечної хвороби, селекція 
поставила надійну перепону, створивши ракостійкі сорти картоплі. 

Нині зусилля селекціонерів спрямовані на створення стійких 
сортів картоплі проти фітофтори і колорадського жука (трансгенні 
сорти), а також проти вірусних захворювань. 

Селекція відіграє важлитву роль у підвищенні якості продукції 
сільськогосподарських культур. Якість білка в зерні пшениці і насінні  
зернобобових культур, олії в насінні соняшнику і гірчиці, цукру в 
коренях цукрового буряку, крохмалю в бульбах картоплі, волокна в 
стеблах льону та конопель вдається підвищити шляхом селекції, ніж 
агротехнічними засобами. 

Завдяки створенню безалкалоїдних сортів люпину стало 
можливим використовувати його не тільки як сидеральну культуру, а й 
як зернову. 

Наприклад, ячмінь для переробки на крупу і використання на 
корм повинен мати високий вміст білка, а для одержання пива – 
можлива менша його кількість. Селекція успішно вирішила це питання 
і створила сорти кормового і пивоварного напрямку. 

Існує така залежність, що з підвищенням урожаю пшениці  
зернових культур знижується вміст білка в зерні. Збільшення маси 
кореня у цукрових буряків призводить до зниження цукристості. 
Голозерні форми ячменю і вівса мають високий вміст білка, але вони 
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маловрожайні в порівнянні з плівчастими сортами. Штамбові 
короткостеблові форми гороху менш урожайні ніж горох з довгими 
стеблами, які плетуться. 

Крупнозерні норми і сорти більшості злакових рослин характе-
ризуються, як правило, пониженою морозостійкістю і посухо-
стійкістю. 

А тому, проблема суміщення в одній рослині комплексу 
важливих господарсько-біологічних властивостей і ознак дуже 
важлива і занадто важка. 

Практично вирішення подібних завдань щодо відношення до 
різних сільськогосподарських культур цілком залежить від успіхів 
селекційної роботи. 

Вимоги, які ставляться до сорту виробництвом. Основні з 
них такі: 

1. Висока  і стійка по роках врожайність. Сорт повинен мати 
високу продуктивність, давати добру віддачу на додаткове внесення 
добрив і застосування інших агрозаходів; 

2. Стійкість до несприятливих умов вирощування. Сорти 
мають протистояти посусі, низьким температурам, несприятливим 
умовам зимівлі в відповідних зонах вирощування; 

3. Стійкість до хвороб і шкідників. Створення сортів, які 
характеризуються комплексною стійкістю до хвороб  і шкідників 
набуває в сучасному рослинництві важливого значення; 

4. Пристосованість до механізованого способу вирощування. 
Ця вимога пов’язана з необхідністю комплексної механізації 
вирощування; 

5. Висока якість продукції. Сорти мають давати найбільшу 
кількість того продукту, для одержання якого вирощують ту чи іншу 
культуру (вміст білка, цукру, крохмалю, олії, волокна). 

Конкретний комплекс ознак і властивостей, якими має володіти 
створюваний сорт, визначається трьома основними показниками: 

1. Ґрунтово-кліматичними умовами для яких виводиться сорт; 
2. Рівнем агротехніки і механізації, при яких сорт має вирощу-

ватись (це може бути використання високих доз добрив, застосування 
зрошення); 

3. Спрямованістю і використанням культури (силосна або 
зернова кукурудза, пивоварний або кормовий ячмінь). 

Сорти сільськогосподарських рослин створюються для вирощу-
вання в визначених природних умовах і пристосовуються добором до 
них або до подібних умов. А тому нема і не може бути таких сортів, 
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які б однаково були придатні для вирощування в різних зонах. Навіть 
найкращий сорт завжди обмежується визначеним ареалом, розмір 
якого для різних сортів може бути різним від одного 
адміністративного району і сотень гектарів посіву до декількох 
областей і десятків, а то і сотень тисяч гектарів. 

 
Технології вирощування та збирання сільськогосподарських 

культур 
 Культурні рослини ростуть і розвиваються в постійно змінних 

умовах зовнішнього середовища (добове і сезонне коливання 
температури, постійні зміни вологості ґрунту і повітря, коливання в 
кількості поживних речовин в ґрунті). 

Важливе значення має живлення рослин як цілісна система: 
водяний режим, кореневе живлення, фотосинтез. 

Елементи кореневого живлення можуть ефективно використо-
вуватися рослинами лише в сприятливих умовах фотосинтезу (світло, 
волога, тепло, транспірація, вуглекислий газ, кисень, висока активність 
листків). 

Основна умова збільшення кількості створюваного рослиною  
сухої речовини і росту урожайності – це підвищення коефіцієнта 
використання світла. 

У ґрунті відбувається безперервний процес перетворення неза-
своюваних та важкозасвоюваних сполук в доступні форми. Головна 
роль в цьому процесі належить самим рослинам та мікроорганізмам  
ґрунту. 

Рослини в ґрунті лишають залишки органічного походження 
після своєї життєдіяльності, що активізує діяльність мікроорганізмів. 

Рослина – ґрунт – клімат – людина (її господарська діяльність) 
знаходяться в постійній взаємодії. 

Рослини і умови їх життя складають єдність, в основі якої 
лежить обмін речовин. Умови життя рослин (середовище) –  першо-
джерело розвитку і їх змін. У взаємодії з середовищем відбувається 
розвиток рослин, пристосування до зовнішніх умов, мінливість його, 
добір  і спадковість закріплених властивостей і ознак. 

Закон мінімуму, оптимуму і максимуму дії факторів життя 
(світло, тепло, волога, живлення, кисень, вуглекислий газ). 
Розвиток і урожай рослин обмежується тим фактором, який 
знаходиться в мінімумі. Тільки при усуненні цього мінімуму урожай 
буде зростати доти, доки не стане в мінімумі інший фактор. 
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Однак при надмірності того, чи іншого фактора урожай знову 
буде падати (наприклад, при надмірній кількості вологи, тепла, 
мінерального живлення). 

Тільки при оптимальній кількості кожного з них (факторів) 
урожай буде підвищуватися в напрямку до максимуму. 

Закон одночасної, сукупної і взаємообумовленої дії факторів 
життя. 

У природних умовах фактори життя діють на рослини 
комплексно, одночасно, в усій сукупності, а не ізольовано. Кожний 
фактор (світло, тепло, волога, живлення) в різних поєднаннях з іншими 
діють по-різному. 

Згідно з цим законом при сумісній дії декількох факторів 
(засобів агротехніки) прибавка врожаю є значно більшою, ніж сума 
прибавок від роздільно діючого кожного фактора. 

Закон фізіологічної рівнозначності та незамінності факторів. 
Суть цього закону полягає в тому, що жоден фактор зовнішнього 
середовища не може бути замінений іншим і що за своєю фізіоло-
гічною дією всі вони однаково важливі і рівнозначні в житті рослин 
(вологу неможливо замінити теплом, тепло – живленням). 

Комплекс життєвих факторів різний не тільки для різних рослин 
(видів чи сортів), але і в різні періоди життя однієї й тієї ж рослини. 

На кожному етапі розвитку вимагається своя особлива кількість 
і якість сполучення факторів. Наприклад, для озимої пшениці осінню і 
на початку зими необхідне зниження температури до 2–50С, а весною, 
після початку відростання, потрібна температура вище 150С. 

Якщо цукрові буряки в травні-червні вимагають кількість азоту 
в ґрунті 26%, калію – 15%, фосфорної кислоти – 17%, то під час 
активної фази вегетації (липень–серпень) цих речовин потрібно значно 
більше: азоту – 48%, фосфорної кислоти – 41%, окису калію – 46%. 

Отже, з перерахованих вище законів можна зробити висновки: 
1. Високих врожаїв можна досягти тільки забезпечуючи росли-

ни всіма необхідними для них факторами одночасно, безперервно і в 
необхідній кількості; 

2. Ефективність кожного фактора, агрозаходу тим вища, чим 
краще рослини забезпечені іншими факторами; 

3. Кожен вид, сорт по-різному реагує на умови середовища за 
законами індивідуального розвитку, в основі якого лежить свій 
особливий тип (характер) обміну речовин, зумовлений спадковістю 
рослин; 

4. Для кожного розвитку вимагаються різні комплекси факторів; 
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5. У рослинництві розкриваються питання закономірностей 
розвитку рослин і вміле використання, тобто, вишукування шляхів 
управління умовами середовища (при підборі найбільш відповідних 
сортів). 

Створення ефективної родючості ґрунту і умов відтворення і 
підвищення його. Ґрунту притаманна властивість родючості, тобто 
здатність створювати урожай і збільшувати його згідно з витратами 
коштів і праці. Між урожаєм і родючістю існує прямий зв`язок. Ґрунт 
визначає продуктивність рослин, а вони, в свою чергу, визначають 
рівень родючості ґрунту. 

Основні шляхи створення і підтримки ефективної родючості 
ґрунту такі: 

1. Захист ґрунту від ерозії і безгосподарського використання її. 
2. Впровадження правильних сівозмін (система ротації, череду-

вання культур в сівозміні, накопичення перегною, створення струк-
тури ґрунту, підвищення життєдіяльності мікроорганізмів, пригні-
чення бур`янів, боротьба з хворобами та шкідниками, раціональне 
використання поживних речовин). 

Сівозміна залишається одним з засобів підвищення родючості 
ґрунту, збільшення врожаю, виконання внутрішньогосподарських 
розрахунків та державних замовлень. Разом з тим не можна забувати, 
що без відповідної системи агротехніки і добрих сортів ніяка сівозміна 
не в змозі позитивно вирішити питання. 

3. Система обробітку ґрунту (накопичення вологи і поживних 
речовин, поліпшення фізико-хімічних і фізіологічних властивостей 
ґрунту, пригнічення бур’янів, боротьба з хворобами та шкідниками, 
підсилення діяльності мікроорганізмів, загортання поживних решток). 
Все це підвищує родючість ґрунту. 

4. Система добрив. Правильне застосування добрив підвищує 
родючість ґрунту, збільшує запаси поживних речовин, покращує 
реакцію ґрунту, знижує транспірацію рослин, забезпечує значний 
приріст врожаю. 

Повний ефект від застосування добрив можна одержати лише в 
тому разі, коли рослини в повній мірі будуть забезпечені необхідною 
кількістю вологи. Тому дуже важливий комплекс робіт, які спрямовані 
на те, щоб у ґрунті зберігалася найбільша кількість вологи, що зокрема 
досягається глибокою оранкою, снігозатриманням, боротьбою з 
ґрунтовою ерозією та ін.  
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Формування високопродуктивних посівів зернових культур. 
Потенційна продуктивність сучасних сортів основних зернових 
культур перевищує 70–80 ц/га, а пшениці – навіть 100 ц/га, в той же 
час в середньому врожаї зернових культур в умовах виробництва 
залишаються не досить високими. 

А тому, питання реалізації потенціальної продуктивності 
існуючих сортів досить гостро стоїть в зерновому господарстві. У 
сучасних умовах нерідко підвищення урожайності значно відстає від 
витрат на виробництво зерна. Збільшення доз добрив часто не дає 
бажаного рівня урожайності. 

Невідповідність потенційної продуктивності по урожайності 
реальній залежить від невідповідності умов вирощування вимогам 
нових сортів інтенсивного типу.  

Оптимальна щільність стояння стебел. У сучасних системах 
вирощування зернових формування оптимальної щільності стояння 
стебел є одним з головних моментів при вирощуванні зернових 
культур. Встановлено, що рівень врожайності на 50% залежить від 
щільності продуктивних стебел, на 25% – від кількості зерен і на 25% 
від маси 1000 зерен. 

Оптимальною є така щільність стояння продуктивних стебел, 
підвищення якої призводить до зниження продуктивності посіву. 
Оптимальна  щільність продуктивного стеблостояння залежить від 
агроекологічних умов (родючості ґрунту, сонячного стояння), а також 
від особливостей культури і сорту. Встановлено, що в середньо-
європейських умовах оптимальна щільність стояння продуктивних 
стебел коливається в озимої пшениці в межах 400–800, ярової пшени-
ці –  500–1000, ярового ячменю – від 700–1200 колосків на 1 м2. 

Слід мати на увазі, що серед зернових культур є сорти, які 
мають генетичну схильність до загущення, і є такі сорти, які дають 
максимальний врожай в умовах великих площ живлення, при високій 
продуктивності колоса. 

Характерною ознакою сортів пшениці, які не знижують продук-
тивність в умовах загущення – це низькорослість, дрібний останній 
листок під колосом, невелике відхилення від вертикалі листової 
пластинки, малий коефіцієнт її згинання. 

Конкуренція на освітлення, вологу і поживні речовини у таких 
сортів починається при значно більшій щільності стояння стебел. 

У практиці європейських країн в основному виходять з емпі-
рично встановлених показників оптимальної щільності стояння про-



 18

дуктивних стебел: озима пшениця – 400–500, озиме жито – 400–550, 
озимий ячмінь – 400–500, яровий ячмінь – 650–850, овес – 400–500. 

На протязі багатьох років обговорюється питання: який тип зер-
нових рослин забезпечує максимальну продуктивність – одно-
стебельний чи багатостебельний – і який рівень кущіння кращий. 

Інститутом експериментальної ботаніки в Білорусії різнома-
нітність типів рослин у виробничих умовах зведено до чотирьох типів. 

Перший тип – із зернівки формується одностеблова рослина, яка 
утворює один колос. Розвиток одержує лише зародкова коренева 
система. За таким типом злакові рослини розвиваються при високих 
нормах висіву і глибокому загортанню насіння. Такий тип рослин не 
забезпечує стабільності врожаю через зниження стійкості до поля-
гання. 

Другий тип – з зернівки розвивається кущ, що складається з 
головного і бічних пагонів. Вторинна вузлова коренева система не 
формується або розвинена слабо. Зародкова коренева система не 
забезпечує нормального розвитку всіх пагонів за продуктивністю. 
Частина пагонів гине, а ті що залишилися малопродуктивними, на них 
формується невиповнене зерно. 

Третій тип – з зернівки утворюється кущ, який включає 
головний і бокові пагони первинного кущіння, в яких добре розвинена 
вторинна коренева система. При такому розвитку кущ може сформу-
вати декілька продуктивних стебел за умови одночасного розвитку. 
Такий морфологічний тип рослин забезпечує максимальну продук-
тивність, стійкість проти полягання за умови високої родючості ґрунту 
і відсутності бур`янів. 

Четвертий тип – з зернівки формується кущ, який включає 
головний і бічні пагони первинного кущіння, в яких добре розвинена 
вторинна вузлова коренева система. Процес кущіння продовжується 
упродовж всієї вегетації рослин, в результаті чого утворюються пагони 
вторинного і подальших порядків кущіння, які значно різняться між 
собою станом розвитку. 

Такий тип рослин спостерігається при розріджених посівах за 
сприятливих умов кущіння, утворення вторинної кореневої системи,  
може забезпечити високу продуктивність і стійкість проти вилягання. 
Але період дозрівання рослин  дуже розтягнутий в часі, значна частина 
врожаю представлена зерном низької якості. 

Таким чином, для реалізації біологічного потенціалу рослин 
хлібних злаків необхідно направляти їх розвиток по третьому типу. 
Для цього слід забезпечити такі умови:   
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 одночасний розвиток головного і пагонів першого кущіння;  
 утворення вторинної  кореневої системи у кожного з пагонів 

кущіння;  
 усунення небажаного процесу утворення пагонів вторинного і 

послідуючих порядків кущіння. 
Максимальна вирівняність посівів. Наявність в ценозі 

різноманітних типів негативно впливає на життєздатність рослин. 
Поділ рослин, який виникає на початку формування посіву, по мірі 
росту посилюється, взаємовплив рослин збільшується, що призводить 
до загибелі значної кількості ослаблених рослин, зниженню загальної 
продуктивності кущистості і господарської цінності врожаю. 

Загибель рослин у весняно-літній період є  прямим наслідком їх 
неоднакового розвитку, що посилює негативні явища біологічної 
конкуренції між рослинами. Крім того, слід мати на увазі, що тільки на 
вирівняних посівах можливе проведення агротехнічних заходів 
(підживлення, обробіток ретардантами, пестицидами) в необхідні фази 
розвитку рослин. Тому високу ефективність (врожайність) може 
забезпечити лише посів з однаково добре розвинених рослин. 

Важливою вимогою при формуванні високопродуктивного 
посіву є зниження поділу рослин за інтенсивністю розвитку, що 
залежить як від якості насіння, так і від технології висіву. Перший 
поштовх до різноманітності рослин дає різноякісність насіння. 
Наприклад,  у ярової пшениці продуктивність рослин, що розвинулись 
з різноякісного насіння може становити від 1,5 до 5 разів. Тому, для 
посіву необхідно відбирати тільки крупне насіння, однакове і за масою 
і за розмірами. 

Одержання вирівняних посівів необхідної щільності досягається 
також шляхом дотримання оптимальної технології висіву (розміщення 
насіння на тверде ложе, рівномірне загортання їх по глибині і розподіл 
по площі). Нехтування цими вимогами зводить нанівець крупність і 
вирівняність насіння і знижує ефективність подальших заходів з 
догляду за рослинами. 

Норми висіву як фактор формування оптимальної щіль-
ності продуктивного стеблостою. У прогресивних системах вирощу-
вання зернових культур прагнуть зробити норму висіву ефективним 
заходом формування оптимальної щільності продуктивних рослин.  

У сучасних системах вирощування хлібних злаків норма висіву 
один із найбільш важковстановлюваних показників. Зональні рекомен-
дації дають лише віддалені величини. 
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Для забезпечення оптимальної щільності продуктивного 
стояння стебел норма висіву повинна бути скорегована з великою 
кількістю факторів (строк посіву, якість насіння, підготовка ґрунту, 
метеоумови, рельєф, культура землеробства). Показником, що 
об’єднує всі ці фактори є виживання рослин  (відношення кількості 
рослин, що збереглися до збирання, від кількості висіяних на цій 
площі насіння). 

У деяких країнах (Чехія, Словаччина) норми висіву поділяють 
на необхідну і страхову. Необхідній нормі висіву відповідає 
оптимальна густота стояння рослин в період збирання, страхова – це 
сума всіх втрат за період від посіву до збирання. Страхову долю 
визначають на основі показників виживання рослин. 

Відомо, що у озимих зернових найбільше гине рослин в період 
від сівби до сходів (15–20%) і під час зимівлі (10–20%). Значна 
кількість рослин гине від ушкодження шкідниками і хворобами, від 
забур`яненості, від механічних ушкоджень при обробці пестицидами. 

За даними сортодільниць загальне виживання озимого жита 
становить 49%, озимої пшениці – 48,2%, ячменю – 68,3, вівса – 62,4%. 
В середньому виживання озимих культур становить 50%, ярових – 
70%. Отже, тільки 50% висіяного насіння бере участь в формуванні 
врожаю. 

Вплив агротехнічних факторів на виживання рослин розподіля-
ються таким чином: кліматичні умови, сорт, норма висіву, строки 
сівби, добрива. 

За спостереженнями французького інституту агротехніки 
зернових культур втрати озимих в зимовий період були відносно 
невеликі (до 10%), але в період посіву до сходів вони становили від 10 
до 50%, причому, найбільш негативний вплив справив надлишок 
вологи. 

Рівень втрат в значній мірі залежить від рівня культури 
землеробства. 

Важливою складовою частиною виживання є польова схожість 
насіння, яка залежить від якості насіння і від стану насіннєвого ложа. 
Більш життєздатні в польових умовах крупні насінини з високим 
вмістом білка. 

Протруювання насіння зернових колосових культур попереджує 
можливість втрати польової схожості до 50% через ураження хворо-
бами, і в першу чергу, фузаріозом. 

 
 



 21

Таблиця 1.4  
Втрати озимих зернових від сівби до початку весняної  

вегетації, у відсотках 
 

Строки сівби  Якість 
насіннєвого 

ложа 

Загортання 
насіння ранній оптимальний пізній 

Добре Добре 
погане 

0–10 
5–15 

5–15 
10–20 

10–20 
15–25 

Посереднє Добре 
погане 

10–20 
5–15 

15–25 
25–35 

25–35 
35–45 

Погане погане 25–35 40–45 60–70 
 
Примітка. Добре – грудочки ґрунту за розміром менші зерен 

або дорівнюють їм; 
посереднє – теж саме, але ґрунт не просів; 
погане – грудочки ґрунту більші за розміром зерен. 
Загортання насіння на глибину 2–3 см – добре, якщо глибше                

4–5 см або насіння не загорнуте – погане. 
Слід мати на увазі, що підвищення дози фунгіциду при 

протруюванні може призводити до зниження схожості насіння, 
особливо дрібного. 

Досходове застосування ґрунтових гербіцидів при мілкому 
загортанні насіння може також знизити польову схожість, особливо на 
легких ґрунтах і при значному випаданні дощів. Польова схожість 
знижується при присутності в зоні  знаходження насіння неперепрілих 
рослинних залишків. 

Польова схожість насіння залежить від щільності посіву. Під 
час проростання насіння має поглинати вологи в кількості не менше 
50% від маси сухого насіння. При надмірно щільному розміщенні в 
сухому ґрунті насіння вступає в конкуренцію за вологу, а в 
перезволоженому – за повітря. Тільки за наявності ґрунтової кірки 
польова схожість може бути вищою при щільному посіві, тому що 
більша кількість проростків легше долає опір ґрунту, тобто кірки. 

При погіршенні умов вирощування (погано підготовлений 
ґрунт, пізня сівба, недостача або  надлишок вологи, несприятлива 
температура під час сівби) виживання рослин знижується. 

У Франції норму висіву пшениці підвищують у середньому на 
10% за кожні 15 діб запізнення з сівбою. 

При високій вологості ґрунту ця норма збільшується ще на 10–
15%. У Німеччині  на кожен тиждень запізнення з сівбою на кожні        
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100 м підвищення рельєфу над рівнем  моря норма висіву збільшується 
на 10–15 кг. 

Різні думки відносно ролі кущіння знаходять відображення в 
різних системах інтенсивного вирощування зернових культур. 

Згідно з бельгійською системою вирощування озимої пшениці 
для одержання 475–500 продуктивних стебел необхідно висівати 220–
250 схожих насінин на 1 м2. За системою Шлезвінг-Гольштейна 
(Німеччина) норма висіву має бути 450–500 насінин на 1 м2, що 
дозволяє одержати 550–600 продуктивних стебел на 1 м2. Урожайність 
в обох випадках повинна дорівнювати 70–80 ц/га, але витрати при 
застосуванні німецької системи вище. 

Підхід до формування оптимального стеблостою багато в чому 
залежить від агрокліматичних  умов. У посушливих степах Північної 
Америки і Австралії прийняті розріджені посіви. В США  норма висіву 
коливається для озимої пшениці в межах 44–154 кг/га, ярової – 74–128, 
ярової твердої – 47–134,  вівса – 61–114, ячменю – 64–129, жита – 47–
132. 

Розріджені посіви менше страждають від браку вологи в умовах 
посушливого літа, а при добрій вологозабезпеченості можна 
розраховувати на отримання більш густого стеблостою за рахунок 
посиленого кущіння.  

В Югославії, навпаки, кущіння вважається ненадійним факто-
ром формування врожаю і рекомендують для пшениці 700 насінин на  
1 м2, що дозволяє одержати 500–600 рослин і при коефіцієнті 
кущистості 1,3 – близько 800 колосків на 1 м2. Приблизно такі ж 
рекомендації  існують і в Болгарії. 

Відповідно до даних дослідників з Чехії і Словакії в умовах  
Північної Європи при використанні сучасних сортів необхідна частка 
норми висіву озимої пшениці  становить 200–250 насінин, ярового 
ячменю – 230–270, а з добавкою страхової частки повна норма висіву 
становить 350–450 і 300 насінин на 1 м2. 

У Великій Британії рекомендована повна норма висіву озимої 
пшениці на легких ґрунтах 400 насінин на 1 м2, на більш важких –   
300–350. 

Існує думка, що оптимальну щільність продуктивного 
стеблостою залежно від умов середовища і сортових особливостей слід 
формувати в одних випадках за рахунок збільшення густоти стояння 
рослин, а в інших –  інтенсивного кущіння (останній спосіб більш 
економічний). 
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При погіршенні умов розвитку рослин все меншу роль в 
досягненні оптимальної щільності продуктивного стеблостою відіграє 
кущіння і все більшу – густота стояння рослин, отже, норма висіву. 

Таким чином, питання про норму висіву як фактор формування 
оптимальної щільності продуктивного стеблостояння недостатньо 
розроблений і виробництво користується в основному рекоменда-
ціями, які базуються на емпіричних даних. 

Ступінь кореляції між нормою висіву і щільністю продуктив-
ного стеблостою невисокий. 

Вибір строків сівби. Реалізація потенціалу продуктивності 
зернових в значній мірі залежить від строку сівби. 

Строк сівби ярових культур визначається в основному метеоро-
логічними факторами весни, озимі висівають в серпні-вересні. Строк 
сівби озимих зернових майже не впливає на строк дозрівання, але 
помітно впливає на рівень кущіння, здатність перезимовувати, стій-
кість проти ураження шкідниками і хворобами. 

Оптимальні строки сівби озимих залежать від ґрунтово-кліма-
тичних умов, змінюються по зонах вирощування і встановлюються 
дослідним шляхом. 

Однак в умовах виробництва часто практикують пізню сівбу. Це 
нерідко пов’язано з метеорологічними умовами збільшення кількості 
культур, що пізно збираються, запізненням з оранкою. 

Для пізніх строків сівби розроблені варіанти агротехніки, в яких 
відкореговані норми висіву, норми і строки внесення азотних добрив. 
Але  повністю усунути шкоду від пізнього строку сівби майже ніколи 
не вдається. 

Втрати врожаю через пізні строки сівби відбуваються не лише 
від зниження виживання рослин, вони неминучі з точки зору біології 
розвитку злаків, тому що: 

• скорочується період і ступінь осіннього найбільш продук-
тивного кущіння і часткового закладання колосків; 

• ріст і розвиток озимих в основному переноситься на весну в 
умовах довгого дня і високих температур, що призводить до 
прискореного розвитку довгоденних злакових рослин і переходу їх до 
генеративної фази; 

• зменшується загальна біомаса рослин, яка позитивно корелює 
з урожайністю. 

Тому в країнах Західної Європи з високим рівнем врожайності 
зернових культур має місце тенденція більш ранніх строків сівби 
озимих культур. 
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В тому випадку, коли хочуть одержати високий  врожай зерно-
вих культур необхідно сівбу розпочинати в ранні строки.  Слід мати на 
увазі, що ранні строки сівби хоч і сприяють реалізації продуктивності, 
але разом з тим і підвищують небезпеку ураження грибними 
хворобами і шкідниками, поляганням і вимерзанням. 

Під час ранньої  сівби збільшується шкідливість попелиць, 
шведської і інших злакових мух, але виникає можливість зменшення 
інтенсивності і кількості весняних обробок. 

Раціональне розміщення рослин на площі. На формування 
врожаю зернових впливає не тільки щільність рослин в посіві, а й 
рівномірне розміщення їх на площі. 

В останній час особлива увага звертається на відстань між 
рослинами в рядку, тому що загущення викликає схильність до 
полягання. 

Критична відстань між рослинами в рядку (тобто,  відстань 
менше котрої різко знижується продуктивність рослин і посіву в 
цілому) змінюється в зернових культур в межах від 1 до 1,4 см.  При  
міжрядді  15 см і нормі висіву 5–6 млн зерен/га середня відстань між 
рослинами в рядку становить 1,1–1,3 см, тобто, близька до критичної 
або менша неї. 

Внаслідок нерівномірності сівби частина рослин знаходиться 
одна від одної ще на меншій відстані, в результаті чого складаються 
жорсткі умови конкуренції на ранніх етапах розвитку. При цьому 
знижується польова схожість насіння, виживання і продуктивність. 

Для запобігання цьому в Чехії і Словакії середню відстань між 
рослинами рекомендують збільшувати приблизно до 2,6 см. За даними 
наших дослідників для реалізації процесу первинного кущіння 
оптимальною є відстань між рослинами 3–4 см. 

Накопичений експериментальний матеріал свідчить про те, що 
рослини в ряді випадків необхідно розміщувати більш розріджено, ніж 
це прийнято на виробництві. 

Для досягнення рівномірного більш рідкого розміщення рослин 
в рядку без зниження щільності посіву необхідно скоротити міжряддя. 
Звуження міжрядь при одній і тій же нормі висіву підвищує схожість і 
продуктивність зернових культур. 

У Великій Британії звуження міжрядь до квадратної конфігу-
рації площі живлення рослин дозволило підвищити урожайність на 
10,3 ц/га. 

 
 



 25

Таблиця 1.5  
Залежність польової схожості ярових зернових культур 

 від ширини міжрядь (Швеція) 
 

Культура Ширина міжрядь, см Польова схожість, % 
Ярова пшениця 10 

13 
16 
19 

80,7 
74,5 
71,6 
68,1 

Яровий ячмінь 10 
13 
16 
19 

96,8 
88,8 
86,9 
81,9 

 
У всьому світі йдуть  пошуки оптимальних конструкцій сівалок, 

які б забезпечували як рівномірність висіву, так і якісне загортання 
насіння на необхідну глибину. 

Кращий розподіл насіння на площі і глибині забезпечують 
пунктирні сівалки точного висіву. Прибавка врожаю від застосування 
таких сівалок в порівнянні з звичайними рядовими становить від 5 до 
17%. 

У Німеччині при порівнянні вузькорядного (через 9 см) і 
точного посіву озимого  жита  польова  схожість  в  середньому  
становила  відповідно  67,7 і 75,6 %.  

 
Таблиця 1.6 

Залежність структури врожаю озимої пшениці  
від розміщення насіння ( Велика Британія) 

 
Схема 
сівби,см 

К-ть 
насін. 
м2 

К-ть 
росл. 
м2 

К-ть 
пагонів, м2

К-ть 
прод. 
стебел 

Маса 
1000 
зерен 

Урожай-
ність ц/га 

10 х 3 333 196 1400 452 54,5 79,9 
5,6 х 5,6 333 256 1096 422 57,3 90,2 

 
В  середньому звуження міжрядь на 1 см забезпечує приріст 

зерен на 0,7–1%. Міжряддя для зернових культур намагаються довести 
до 8–10 см. 

Ширина міжрядь може служити інструментом для пригнічення 
небажаного пізнього пагоноутворення. 
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Фізіологічний оптимум ширини міжрядь хлібних злаків 8–12 см. 
Прийнята для основних культур ширина міжрядь 15 см склалася 
історично і скоріш відображає можливості конструкцій сівалок з 
дводисковими сошниками, ніж біологічні вимоги зернових культур. 

При нормі висіву 300–500 зернин на 1 м2 і міжряддях 12 см 
відстань між рослинами становить 2,8–1,7 см, що створює більш 
сприятливі умови для формування високопродуктивного посіву. 

У той же час  сівалки точного висіву при істотно  більш високій 
вартості і більш низькій нормі виробітку не завжди забезпечують 
приріст врожаю в порівнянні з добре відрегульованими звичайними 
рядковими сівалками. 

Не позбавлені зацікавленості і технології стрічкового 
розкидного і широкосмугового (розкидного підґрунтового) способів 
сівби, які проходять випробування в різних країнах. 

Розкидний спосіб сівби теоретично дозволяє досягти 
рівномірного розподілу насіння по площі, але загортання його фрезою 
не забезпечує оптимального заглиблення, що знецінює цю технологію. 

При стрічковій сівбі спеціальними стрільчатими сошниками 
досягається краще розміщення рослин, ніж при  рядковому способі. 

У Німеччині опрацьована конструкція сошників, що забезпечує 
ширину стрічки від 2 до 8 см. Приріст врожаю від стрічкової сівби 
(ширина стрічки 7,5 см) в порівнянні з рядковим при однаковій ширині 
міжрядь 12,5 см становила 4–6%. Для кілевих сошників розроблені 
насадки, які дозволяють перетворити рядкову сівбу в стрічкову, 
ширина стрічки 8 см. Приріст врожаю від сівби в порівнянні з 
рядковим з міжряддям 12 см становить 6,5%. 

Пошуки можливостей розрідження рослин в рядку,  правильної 
організації їх площі живлення є важливим моментом прогресивних 
технологій. 

Роль глибини сівби. В інтенсивних системах вирощування 
зернових культур  витримуванню оптимальної і рівномірної глибини 
загортання насіння приділяють не менше значення, ніж питанню 
забезпечення оптимальної площі живлення. 

У хлібних злаків незалежно від глибини загортання насіння 
конус наростання головного пагона виноситься в приповерхневий шар 
на глибину 1–3 см. При загортанні насіння на глибину 2–3 см конус 
наростання знаходиться на оптимальній глибині. Тобто в цьому 
випадку запасні  поживні речовини, які знаходяться в ендоспермі не 
витрачають на подовження міжвузлів, а використовуються безпо-
середньо на ріст коренів і листків. 
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У результаті формується рослина з добре розвиненим вузлом 
кущіння з високою здатністю утворювати пагони  і корені. Такий тип 
розвитку створює найбільш продуктивні життєві форми рослин і 
сприяє найбільш повній реалізації потенційних  їх можливостей. 

За даними, одержаними в Німеччині, подовження підземного 
стебла на 1 см знижує врожайність зернових на 3–5%. При глибокому 
загортанні часто страждає насіння від браку кисню (особливо в 
перезволоженому ґрунті). 

Глибина розміщення вузла кущіння характерна для кожного 
виду злакових рослин. Так, у жита вузол кущіння починає 
утворюватися при виносі конуса наростання на глибину 2,2 см, в 
озимої пшениці – 3–3,2 см від поверхні ґрунту, але залежно від 
глибини загортання можливі відхилення. 

 
Таблиця 1.7  

Вплив глибини сівби на польову схожість  
і глибину утворення вузла кущіння у озимої пшениці 

 
Кількість рослин,  
що зійшли, % 

Глибина 
сівби, 
см нормальні ослаблені 

Польова 
схожість 

Глибина 
закладки вузла 

кущіння 
2,5 
5,0 
7,5 

10,0 
12,5 

92,7 
76,1 
31,6 
4,9 
9,5 

2,8 
15,3=91,4 
52,3=83,6 

45,9 
32,5 

95,5 
91,4 
84,1 
50,8 
33,0 

1,95 
2,03 
3,22 
3,75 

- 
 
З даних табл. 1.7 виходить, що при збільшенні глибини сівби 

вузел кущіння закладається глибше, але при цьому різко знижується 
польова схожість. 

Велика кількість ослаблених рослин при глибокому загортанні  
насіння призводить до диференціації рослин в посіві і зниженню 
ступеня реалізації їх потенціальної продуктивності. 

Згідно з сучасним уявленням, глибока сівба не підвищує, а 
знижує стійкість до вилягання, тому що видовжена в результаті 
глибокої сівби базальна зона злаку не здатна утворити добре 
розвинений вузол кущіння і сприйнятлива до кореневих гнилей. Деяке 
підвищення зимостійкості не компенсує втрат від глибокого 
загортання насіння. 

Надто мілке загортання насіння або поверхневе їх розміщення 
не забезпечує умов утворення  розвиненого вузла кущіння і формує 
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малопродуктивну форму рослин. Крім того при недостатній кількості 
вологи в поверхневому шарі ґрунту різко знижується польова схожість 
насіння. 

 Оптимальна глибина сівби зернових культур зумовлена перед 
усім біологічними особливостями. Гірше інших переносить глибоке 
загортання жито, краще всіх – овес. 

В експериментах інституту агротехніки (Франція) для одержан-
ня сходів пшениці, посіяній на глибину 2 см, сумі температур повинна  
становити 1500С. З заглибленням на кожний сантиметр необхідна  
сума температур збільшується на 100С. 

У цілому за результатами багаторічних дослідів в Середній і 
Західній Європі, тобто в регіоні з найбільшою урожайністю злаків, 
виправдало себе загортання насіння на глибину 2–5 см. 

 
Контрольні питання 

 
1. Стан і завдання галузі рослинництва в Україні. 
2. Продукція якої групи рослин займає перше місце в харчу-

ванні людини. 
3. Що таке рослинництво як наука. 
4. Вклад учених у розвиток рослинницької науки. 
5. Перспективи розвитку рослинництва в сучасних умовах. 
6. Раціональне використання природних ресурсів і охорона при-

родного середовища в умовах інтенсифікації рослинництва. 
7. Принципи групування польових культур. 

 
2. ОСНОВИ НАСІННЄЗНАВСТВА 

 
Більшість сільськогосподарських культур розмножуються за 

допомогою насіння. 
Насіння є носієм біологічних та господарських якостей рослин, 

тому від його якості в значній мірі залежить урожай. Насіння містить 
спадкову інформацію про майбутні властивості і ознаки рослин. У 
рослинництві насінням називають різний насіннєвий матеріал, який 
висівають або висаджують для одержання врожаю. Насіння це 
(ботанічний термін) – зернобобові, капустяні, льон; плоди – зернові, 
соняшник, сафлор, конопля; супліддя – буряк; колоски – лисохвіст, 
насіння еспарцету – біб.  

Насіннєзнавство – це наука, що вивчає розвиток і життя на-
сіння, вимоги їх до умов середовища, шляхи підвищення якості 
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насіння, способи підготовки до сівби і методи визначення якості 
насіннєвого матеріалу. 

Насіннєзнавство має власний предмет досліджень – насіннєвий 
матеріал. Головне завдання насіннєзнавства – підвищення якості 
насіннєвого матеріалу. 

Насіннєзнавство не слід ототожнювати з насінництвом. Як 
наука про насіння насіннєзнавство виникло в 70-х роках XIX століття, 
коли розділ ботаніки, що вивчав насіння як органи розмноження 
рослин, виділився в окремий розділ рослинництва – сільсько-
господарське насіннєзнавство. Насінництво ж вивчає методи розмно-
ження сортового насіння, збереження його чистоти і забезпечення ним 
господарств. 

  
2.1. ПРИЧИНИ  РІЗНОЯКІСНОСТІ І ПОКАЗНИКИ  

ЯКОСТІ НАСІННЯ 
  
Насіння навіть одного сорту і однієї рослини може нести ними 

різний потенціал урожайності. Це зумовлено генетичними і 
матрікальними особливостями. 

Генетична різноякісність пов'язана з тим, що чоловічі і жіночі 
гамети вносять в зиготу свої різні спадкові ознаки. 

Матрікальна різноякісність обумовлюється різними умовами 
формування насіння, навіть у межах однієї рослини. Насіння 
розміщується у рослині у різних місцях (на основних і бокових 
стеблах, гілках) і неоднаково забезпечується поживними речовинами. 
Насіння, що формується раніше, має вищу масу 1000 насінин і 
характеризується вищими врожайними властивостями. 

Для формування високопродуктивних посівів необхідно ви-
користовувати однотипове, вирівняне за розміром і масою насіння, де 
кожна насінина була б однаково високоврожайна. Насіння має бути 
чистосортним, високої репродукції, не мати інфекційних хвороб, 
механічних домішок, насіння бур'янів та інших культур понад 
встановлену норму. Основні показники якості насіння регламенту-
ються державними стандартами. Насіння, яке хоч по одному з 
показників якості не відповідає стандарту, називається некондиційним, 
висівати його забороняється. 

Підготовлене до сівби насіння повинно мати відповідні сортові, 
посівні та урожайні якості. 
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За сортовими якостями насіння повинно відповідати вимогам 
сортової чистоти, репродукції і не перевищувати норм зараження 
хворобами і засміченості. 

Посівні якості визначають придатність насіння для сівби: 
чистота, енергія проростання і схожість, сила росту, вологість, 
крупність та деякі показники, специфічні для окремих культур. 

Урожайні якості насіння – це здатність добре підготовленого 
насіння при однакових умовах вирощування забезпечувати вищу 
врожайність за рахунок вищої репродукції та географічної зміни місця 
вирощування. 

 
2.2. ПЛОДИ ТА НАСІННЯ, ЇХ ФОРМУВАННЯ ТА 

ДОСТИГАННЯ 
 
Насіннєвий матеріал польових культур прийнято називати 

насінням.  
 

Таблиця 2.2.1  
Плоди і насіння основних сільськогосподарських культур 

 
Родина, культури Назва 

плоду 
Місце нагромад-
ження поживних 

речовин 

Назва 
насіннєвого 
матеріалу 

1 2 3 4 
 Тонконогові: пшениця, 
жито, ячмінь, овес, куку-
рудза, просо, сорго, рис;  

зернівка ендосперм плоди 

Гречкові: гречка  тригранний 
горішок ендосперм плоди 

Бобові: горох, боби, 
люпин, квасоля, люцерна  

багато-
насінний біб сім'ядолі насіння 

Бобові: еспарцет  однонасін-
ний біб 

сім'ядолі плоди 

Пасльонові: картопля  ягода ендосперм бульба насіння 
бульби 

Лободові: буряк  коробочка    
клубочок 

перисперм 
 

плоди 
супліддя 

Айстрові: соняшник,            
сафлор  

сім'янка 
 

сім'ядолі 
 

плоди 
 



 31

1 2 3 4 
Капустяні: ріпак, гірчиця, 
рижій, капуста                      

стручок 
 

сім'ядолі 
 

насіння 
 

Гарбузові: кавуни,                
гарбузи, огірки  

несправжня 
ягода 

сім'ядолі 
 

насіння 
 

Макові: мак                           коробочка ендосперм насіння 

Коноплеві: конопля  горішок сім'ядолі плоди 
Льонові: льон  коробочка сім'ядолі насіння 

 
Генеративний період розвитку рослин починається з фази 

цвітіння. Внаслідок запилення утворюються нові плоди і формується в 
них насіння. Поживні речовини, які витрачаються на розвиток зародка 
при проростанні, можуть відкладатися у різних частинах насінини. В 
одних видів поживні речовини нагромаджуються в ендоспермі (зер-
нові та ін.), в інших – вони відкладаються у сім'ядолях (зернобобові, 
капустяні (табл. 2.2.1). 

У зернобобових розвиток плоду проходить за два етапи: розви-
ток стулок боба і розвиток насінин. Під час другого етапу розрізняють: 
вуглеводний стан, білкову чи збиральну стиглість і повну стиглість: 

вуглеводний стан – спочатку у насінині багато цукрів, пізніше 
переважає крохмаль, йде інтенсивний налив зерна; 

білкова (збиральна) стиглість – вологість 40–20%, в середині 
білкової стиглості достигає 50–75% бобів – це найкращий строк для 
скошування гороху у валки; 

повна стиглість – початок обмолоту, коли вологість знижується 
до 19–14%. 

Виділяють фази формування  та достигання насіння і плодів у 
інших культур. 

Спокій насіння – це стан життєздатних насінин, при якому вони 
не проростають у звичайних умовах, або проростають повільно. Ця 
властивість, набута рослинами в процесі еволюції, забезпечує 
проростання насіння тільки у сприятливих для розвитку умовах і 
сприяє збереженню виду. 

Спокій насіння триває від достигання та збирання до сівби і 
проростання насіння у полі. Проте період спокою є відносним, 
оскільки в цей час проходять процеси дихання, зміни вологості і 
хімічного складу, післязбиральне достигання та ін. 

Насіння – організм, у якому проходять складні процеси, харак-
терні для живого організму. Обмін речовин, який проходить у насінні, 
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потребує певної кількості енергії. Ця енергія виникає під час дихання в 
процесі окислювання органічних сполук киснем. Під час дихання 
витрачається суха речовина (вуглеводи) насіння і виділяються 
вуглекислий газ, вода і тепло. У добре висушеного, непошкодженого 
насіння дихання дуже слабке. При підвищенні вологості зерна понад 
15% енергія дихання збільшується. 

Найвищу енергію дихання має насіння олійних культур. Енергія 
дихання насіння бобових менша ніж злакових. Характер та інтен-
сивність дихання насіння значно залежить від культури, сорту і чин-
ників зовнішнього середовища: температури повітря, наявності 
мікроорганізмів. Пошкоджена оболонка впливає на збільшення 
доступу кисню в насінину, що сприяє посиленому диханню. 

У польових культур спокій насіння проявляється, головним 
чином, у вигляді післязбирального достигання. Внаслідок цього 
насіння більшості культур відразу після збирання має низьку енергію 
проростання і схожість. 

Період від збирання до настання повної схожості насіння нази-
вають періодом післязбирального достигання. Він утрудняє ви-
користання свіжозібраного насіння для сівби. Тривалість післяз-
бирального достигання залежить від культури, сорту, умов виро-
щування, зберігання насіння. Так, насіння пшениці, ячменю, гречки 
мають довший період післязбирального достигання (30–40 днів і 
більше), ніж насіння жита. Із зернових культур тільки кукурудза має 
дуже короткий, всього декілька днів, період післязбирального 
достигання. 

Післязбиральне достигання характерне для багатьох культур, 
насіння яких багате на олію: соняшник, льон, конопля, гірчиця. 

За теплої і сухої погоди цей період скорочується, а при неспри-
ятливій погоді – збільшується. 

Для виведення насіння із стану спокою застосовують сонячний 
обігрів чи повітряно-тепловий обробіток на сушарках. 

Особливий тип спокою – твердонасінність. Твердим рахується 
насіння, яке не набухає при пророщуванні у лабораторних умовах 
внаслідок водонепроникності оболонки. Для підвищення схожості 
такого насіння застосовують скарифікацію – пошкодження оболонки 
внаслідок тертя до шорсткої поверхні. 

Довговічність насіння – це здатність зберігати схожість впро-
довж певного часу. Крім генетично обумовленої довговічності, на 
збереження життєздатності насіння впливають і інші чинники: умови 
зберігання (вологість насіння і повітря, температура, склад газового 
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середовища), місце і умови вирощування насінників, погодні  умови та 
ін. Розрізняють біологічну довговічність – властивість насіння 
зберігати схожість тривалий період (50–100 років) хоча б окремих 
насінин, та господарську довговічність – властивість насіння зберігати 
кондиційні якості певний проміжок часу при оптимальних умовах 
зберігання. 

Для насіння важливо знати господарську довговічність тому, що 
з нею пов'язана заготівля страхових фондів. Біологічну довговічність 
необхідно знати при створенні великих колекцій рослин, у селекційній 
роботі. 

Найвищу довговічність серед польових культур має насіння 
бобових трав (до 100 років), що пояснюється наявністю в них щільної 
малопроникної оболонки. Тривалість життя насіння цибулі, салату, 
моркви, петрушки, пастернаку не перевищує 3–4 роки. Насіння огірків, 
помідорів, столових буряків, капусти, шпинату, селери зберігає 
схожість впродовж 4–10 років. Понад 10 років зберігають схожість 
насіння зернових культур – пшениці, ячменю, вівса, кукурудзи. Менша 
(3–5 років) довговічність насіння у жита, сої, соняшнику. 

Насіння, вирощене в умовах вологого прохолодного клімату, 
має нижчу довговічність, ніж насіння з районів з сухим і теплим 
кліматом. 

Встановлено, що швидко втрачає схожість насіння, до складу 
запасних речовин якого входять вуглеводи і жири. Перші 
витрачаються у процесі дихання, а другі – “гіркнуть” – внаслідок 
окислювання. 

 
2.3. ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ 

 
Для проростання необхідна наявність трьох чинників: вода, 

тепло, повітря (кисень). Відсутність однієї з них надовго гальмує цей 
процес або взагалі насінина загине. Процес проростання має п'ять 
послідовних етапів (фаз): водовбирання, набухання, ріст первинних 
корінців, розвиток паростка, становлення паростка. 

Фаза водовбирання – сухі насінини вбирають воду до настання 
критичної вологості. У насінині не відбувається активізації 
біохімічних процесів і непомітно морфологічних змін. 

Фаза набухання – наявність води посилює гідролітичні процеси, 
активізується ферментна система, інтенсивність дихання зростає в 
сотні раз. Відбувається мобілізація запасних поживних речовин і 
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надходження розчинних їх форм до точок росту. Збільшується об'єм 
насінини. 

Фаза росту первинних корінців – починається з моменту ділення 
клітин первинного корінця (накльовування), далі йде ріст коренів. 
Після цієї фази насінина готова до розвитку паростка. 

Фаза розвитку паростка – починається з появи ростка. З цього 
часу і вважають насінину пророслою. Продовжується ріст корінців. У 
тонконогових фаза закінчується з появою колеоптиле. 

Фаза становлення паростка – процес живлення відбувається за 
рахунок насінини, одночасно використовуються поживні речовини і 
вода з ґрунту. 

Найбільший вплив на проростання насіння мають такі чинники 
як тепло і волога. 

У польових культур поглинання води насінням різне. Дрібне 
насіння набухає швидше за крупне. Загальна кількість увібраної води 
залежить від хімічного складу насіння. Так, білки поглинають води до 
180%, крохмаль – 70%, клітковина – 30%. Тому мінімальна кількість 
води для проростання насіння у злаків – 50%, у бобових – понад 100%. 
Насіння льону поглинає велику кількість води (до 160%) завдяки 
наявності в оболонках ослизнювального шару. У буряку (120–168%), 
це пов'язано з набуханням тканин клубочка. 

Потреба у теплі при проростанні насіння характеризується 
трьома рівнями температури: 

 мінімальна – нижче якої проростання насіння даної культури 
неможливе; 

 оптимальна – забезпечує найшвидше проростання;  
 максимальна – вище якої насіння не проростає.  

Для практики найбільше значення має мінімальна температура 
для появи сходів і проростання насіння. За цією ознакою всі польові 
культури діляться на сім класів (табл. 2.2). Мінімальна температура 
коливається від 1–2°С до 12–15°С. Ними визначаються строки сівби 
культур. 

Оптимальна температура для більшості культур становить 25–
30°С, а максимальна 30–45°С. При температурі близько 50°С набухлі 
насінини гинуть. 

Якщо в період спокою дихання насінин низьке, то при пророс-
танні воно різко зростає. Тому обов'язковою умовою для проростання 
є доступ кисню. 
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2.4. ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ ТА АГРОТЕХНІКИ   
 НА ЯКІСТЬ НАСІННЯ 

 
Екологічні умови. На якість насіння великий вплив мають 

екологічні умови зони вирощування, а також метеорологічні умови 
різних років. Тому насіння однакове за репродукцією, але вирощене в 
різних географічних зонах, має неоднакові посівні і урожайні якості. 

 
Таблиця 2.4.1  

Вимоги польових культур до тепла  
при проростанні насіння (за В.Н. Степановим) 

 
Мінімальна температура, °С Клас Культура 

проростання насіння появи сходів 
І Рижій, конопля, гірчиця 0–1 2–3 
ІІ Жито, пшениця, ячмінь, 

овес, горох, вика 
1–2 4–6 

ІІІ Льон, люпин, боби, буряк 3–4 5–6 
ІV Соняшник, картопля 5–6 7–8 
V Кукурудза, просо, могар, 

квасоля 
8–10 10–11 

VІ Соя, рицина, сорго 10–12 12–13 
VІІ Бавовник, рис, арахіс, 

кунжут 
12–14 14–15 

 
Різниця в урожаї при сівбі насінням одного і того ж сорту, але 

різним за місцем вирощування, може досягати більше 80% і перекрити 
сортові відмінності. 

У зернових культур якісне насіння формується в зонах і в роки, 
коли під час його наливання і достигання стоїть тепла сонячна погода. 
Встановлено, що якщо метеорологічні умови сприятливі для розвитку 
насіння, то формується насіння з високими урожайними якостями. 
Таке насіння необхідно використовувати для формування страхових і 
перехідних фондів зернових культур. 

Якщо під час достигання стоїть волога погода, посіви вилягають 
і уражуються хворобами, то в таких умовах посівні і урожайні якості 
насіння різко знижуються. 

Екологічні умови заплав, торфових ґрунтів сприятливі для ви-
рощування здорового не виродженого садивного матеріалу картоплі, 
топінамбуру з підвищеними врожайними якостями. 
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Агротехнічні умови. Не завжди агротехнічні прийоми, спря-
мовані на підвищення врожайності можуть забезпечувати високу 
якість насіння. Це пов'язано з неоднаковим впливом певного 
агрозаходу на величину врожаю і урожайні якості насіння. Величина 
врожаю залежить від оптимального поєднання числа рослин на 1 га і 
продуктивності кожної рослини, а урожайні якості насіння визнача-
ються їх розміром, вирівняністю, схожістю, стійкістю проти хвороб 
тощо. Тому для вирощування насіння необхідно розробляти 
спеціальну технологію, з урахуванням особливостей основних агро-
заходів. 

Насіннєві посіви необхідно розміщувати після кращих попе-
редників, які не повинні допускати видового чи сортового засмічення. 

Не можна насінницькі посіви розміщувати на полях, де основ-
ний обробіток ґрунту проводився безплужним способом. Це спри-
чиняє сильніше забур'янення і ураження насіння хворобами. 

При розробці системи удобрення насінників необхідно врахо-
вувати, що надмірне підвищення дози азоту, недотримання пра-
вильного співвідношення з іншими мікроелементами, хоч і підвищує 
урожайність, але разом з тим негативно діє на якість насіння. Різко 
зменшується стійкість насіння проти хвороб, погіршуються посівні і 
урожайні якості. Обов'язковим є внесення на насінницьких посівах 
фосфорних і калійних добрив. Вони підвищують насіннєву продук-
тивність, сприяють підвищенню сили росту, енергії проростання 
насіння. 

Нормою висіву, способом і строком сівби регулюють густоту 
стояння рослин, яка в свою чергу впливає на розмір насінин. На 
зріджених посівах утворюється не вирівняне за розмірами і масою 
насіння. У картоплі при цьому зменшується вихід насінної фракції. 
При надмірному загущенні посівів формується дрібне насіння з 
низькою масою 1000 насінин і меншою силою росту. 

Строки сівби встановлюють з урахуванням біологічних особ-
ливостей польових культур. У озимих культур він повинен забез-
печити формування найвищих адаптивних властивостей рослин. Для 
ранніх ярих культур кращим є ранній строк сівби, рослини менше 
пошкоджуються шкідниками. Пізні ярі краще висівати при встанов-
ленні оптимальної температури на глибині загортання ґрунту і коли 
минає небезпека повернення холодів. 

Догляд за насіннєвими посівами, крім загальноприйнятих за-
ходів (застосування гербіцидів, фунгіцидів, підживлень), передбачає 
проведення видових і сортових прополок, дефоліація та ін. 
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Для одержання якісного насіння важливе значення мають 
строки і способи збирання. На насіннєвих посівах строки виз-
начаються часом припинення надходження пластичних речовин у 
насінину їх необхідно зібрати за короткий строк – 6–8 днів. Дослідами 
встановлено, що урожайні якості насіння зернових культур були 
високими як при роздільному збиранні у середині фази воскової 
стиглості, так і при своєчасному збиранні прямим комбайнуванням. 

При збиранні нерівномірно достигаючих культур (гречка, зер-
нобобові ) краще застосовувати роздільне збирання. У валках про-
ходить вирівнювання насіння за вологістю. 

Травмованість насіння. Травмування насіння можуть 
викликати природні фактори та механічна дія під час збирання, 
очистки, сушіння. 

До природних відносяться пошкодження шкідниками і мікро-
організмами в полі і під час зберігання, тріщинуватість ендосперму, 
зумовлена зміною вологості і температур, запізненням збирання тощо. 

Більше травмується насіння внаслідок механічного пошкод-
ження, особливо під час обмолоту. Характер механічних пошкоджень 
залежить від вологості зерна. Сухе насіння при обмолоті дробиться, а 
вологе зазнає мікротравм і деформації, що знижує їх посівні і урожайні 
якості. Менше пошкоджується насіння зернових і зернобобових 
культур, якщо його вологість становить 16–18%. 

Особливо знижується якість насіння при травмуванні зародка і 
глибоких пошкодженнях оболонок біля зародка. 

Більше травмується крупне насіння та з топкою нещільною 
оболонкою. Так, насіння жита і пшениці травмується більше, ніж вівса 
і ячменю; квасолі – більше ніж гороху. 

Для зменшення травмування насіння під час збирання врожаю 
необхідно правильно встановлювати строк і спосіб обмолоту, 
відрегулювати робочі зазори і зменшити швидкість обертання ба-
рабана, рівномірно подавати зернову масу на обмолот, застосовувати 
подвійний обмолот. Необхідно запобігати травмуванню насіння під 
час післязбиральної обробки на очисних та сушильних машинах і під 
час сівби. 
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2.5 ПОСІВНІ ЯКОСТІ НАСІННЯ 
 
Показники якості насіння встановлюються державними 

стандартами. 
Чистота насіння – вміст у ньому насіння основної культури у 

відсотках до маси. Чим менше домішок, тим вища чистота насіння. 
Чисте насіння краще зберігає схожість, для сівби його потрібно менше. 
Домішки насіння бур'янів визначається стандартами в штуках на 1 кг. 
Якщо в зразку є насіння карантинних бур'янів, то ця партія насіння до 
сівби не допускається. 

Схожість – це кількість нормально пророслого насіння впро-
довж певного часу, виражена у відсотках до загальної його кількості, 
взятої для пророщування. Лабораторну схожість визначають шляхом 
пророщування в оптимальних умовах впродовж встановленого для 
кожної культури терміну (7–10 днів). Схожість, визначена на посівах у 
полі, називається польовою. 

Польова схожість нижча за лабораторну, бо в полі гірші умови 
проростання насінин. Для зернових культур вона коливається в межах 
60–80%. Лабораторна схожість зернових повинна бути не менше 87%. 

Одночасно з схожістю встановлюють і енергію проростання – 
кількість нормально пророслих насінин за перші 3–4 дні проро-
щування. Енергія проростання характеризує здатність насіння давати в 
польових умовах дружні, вирівняні сходи, що гарантує високе 
виживання рослин за вегетаційний період. 

Сила росту – це здатність проростків пробиватись крізь шар 
піску або ґрунту. Вона визначається кількістю здорових ростків (%), 
які з'явилися на поверхні ґрунту через 10 діб, та масою проростків (у 
грамах). Насіння зернових культур для ресурсозберігаючих технологій 
повинно мати силу росту не нижче за 80%. 

Життєздатність – це вміст живого насіння (%). Для визна-
чення життєздатності використовують різні барвники. Розчин 
тетразолу забарвлює живі клітини зародка у червоний колір, а в роз-
чині індигокарміну чи кислого фуксину мертві клітини зародка мають 
синій колір. 

Вологість насіння показує вміст у ньому води. Цей показник 
має важливе значення при тривалому зберіганні насіння. Вологість для 
зберігання зернових культур становить 14%, зернобобових – 15%, 
соняшнику  10%, ріпаку – 8%. 
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Маса 1000 насінин показує крупність насіння. Для ресурсо-
ощадної технології вирощування пшениці, ячменю цей показник 
повинен бути вище 40 г. 

Відповідно до правил, насіння сільськогосподарських культур 
підлягає обов'язковій перевірці на показники якості. На основі цього 
Державна насіннєва інспекція видає "Посвідчення про кондиційність 
насіння", якщо воно перевірене за всіма показниками, які нормуються 
стандартом і відповідає його вимогам. Якщо насіння не відповідає 
нормам стандарту, або перевірене не за всіма показниками, насіннєва 
інспекція видає документ під назвою "Результат аналізу насіння". 
Строк дії цих документів на більшість польових культур 
встановлюється за показником схожості – 4 місяці з дня закінчення 
аналізу. Тому для озимих культур достатньо одного аналізу, для ярих 
аналіз проводять двічі. 

Оцінка якості насіннєвого матеріалу проводиться шляхом ла-
бораторного аналізу середнього зразка, який відбирається від певної 
кількості насіння, засипаного на зберігання. Середній зразок повинен з 
найбільшою точністю характеризувати всю кількість насіннєвого 
матеріалу. Він відбирається від партії насіння, а якщо вона велика – то 
від контрольної одиниці. 

Партія – це певна маса (в мішках або в розсип) однорідного 
насіння однієї культури, сорту, репродукції, сортової чистоти, 
фізичних якостей, року врожаю і одного походження, що підтвер-
джується відповідними документами. Неоднорідне насіння, яке чимось 
розрізняється, не можна об'єднувати в одну партію. Розмір партії для 
окремих культур подано в табл. 2.5.1. 

Контрольна одиниця – це певна за вагою кількість насіння ок-
ремої партії або її частини, з якої допускається взяття одного се-
реднього зразка для визначення посівних якостей. 

Взяття зразка починається з виїмки – невеликої кількості на-
сіння, яке відбирається за один прийом для складання середнього 
зразка від контрольної одиниці. 

Для формування зразка беруть декілька виїмок з різних місць 
партії, а в кожному місці – з різних глибин: у верхньому шарі на 
глибині 10 см, в середньому і нижньому шарах. Найчастіше виїмки 
беруть щупом з п'яти місць і в кожному місці з трьох шарів. Всього                     
15 виїмок. 

Якщо насіння міститься не більш як в 10 мішках, то виїмки бе-
руть з кожного мішка в трьох місцях – зверху, знизу і посередині. Коли 
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ж мішків 10, то беруть з кожного мішка по одній виїмці щоразу з 
іншого місця. 

Відібрані виїмки висипають окремо, продивляються і якщо не 
виявлено різких відмін, зсипають у вихідний зразок – сукупність усіх 
виїмок, відібраних від контрольної одиниці. 

З вхідного зразка виділяють два середніх зразка – один для 
визначення чистоти, енергії проростання, схожості, маси 1000 зерен; 
другий для визначення вологості та зараженості шкідниками. Зерно 
для визначення вологості і зараженості зсипають у скляну посудину і 
герметично закривають, решту зерна зсипають у мішечок. На них 
наклеюють етикетки, де зазначені господарство, культура, сорт, номер 
партії тощо. Відбирання зразків оформляють відповідним 
супроводжуючим документом, що називається "Акт підбору 
середнього зразка", який разом із зразками здається у насіннєву 
інспекцію.  

 
Таблиця 2.5.1  

Технічні умови визначення якості насіння 
Умовні позначення: П – пісок; Ф – фільтрувальний папір; 

П+Ф – пісок, покритий зверху фільтрувальним папером; 20–30 – 
перемінна температура, 6 годин при температурі 300 і 18 годин при 

температурі 200 

 
Строк для 
визначення, 

діб 

Культура Розмір партії 
(контрольна 
одиниця), 

ц 

Вага 
серед-
нього 

зразка для 
аналізу на 
чистоту 
та схо-
жість, г 

Вага 
наважки 
для ана-
лізу на 

чистоту, г 

Ложе 
для про-
рощу-
вання 

Тем- 
пера- 
тура 
проро-
щу-
вання 

енергії 
пророс-
тання 

схо-
жості

1 2 3 4 5 6 7 8 
Пшениця 
м'яка  

250 1000 50 П + Ф 20 3       7 

Пшениця 
тверда  250 1000 50 II +Ф 20 4 8 

Жито  250 1000 50  20 3 7 
Ячмінь  250 1000 50 П + Ф 20 3 7 
Овес  250 1000 50 П +Ф 20 4 7 
Просо  100 500 20 П + Ф 20–30 3 7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Кукурудза  250 1000 200 П 20–30 4 7 
Рис               250 1000 50 П + Ф 20–30 4 10 
Сорго  50 250 20 П 20–30 5 10 
Гречка  100 500 50 П + Ф 20–30 4 8 
Горох 250 1000 200 П 20 3 6 
Квасоля 250 1000 200 П 20 4 7 
Сочевиця  100 500 50 П 20 3 7 
Кормові 
боби  

250 1000 200 
 

П 20 4 10 

Нут  250 1000 200 П 20 3 10 
Соя  250 1000 100 П 20–30 3 7 
Чина  250 1000 100 П 20 3 7 
Люпин  250 1000 100 П 20 4 7 
Гірчиця  25 100 5 Ф 20–30 3 6 
Рицина  250 1000 200 П 20–30 5 10 
Мак  10 50 1 Ф 20 3 10 
Соняшник  250 1000 100 П 20–30 3 7 
Ріпак  10 50 5 Ф 20–30 3 7 
Коріандр  25 100 10 П 20–25 7 17 
Льон  100 500 10 Ф 20 3 7 
Коноплі  100 500 20 П + Ф 20 3 7 
Цукрові    
буряки  

100 500 20 П 20–30 5 10 

Морква  10 50 4 Ф 20–30 5 10 
Бруква, 
турнепс       

10 50 5 Ф 20–30 3 7 

 Гарбуз  100 500 100 П 20–30 3 10 
Кавун  100 500 100 П 20–30 5 12 
Диня  25 100 20 П 20–30 3 8 
Картопля  10 50 2 Ф 20 5 14 

 
 

2.6. ПІДГОТОВКА НАСІННЯ ДО ЗБЕРІГАННЯ І СІВБИ 
 
Після надходження насіння з поля проводять первинне 

очищення за допомогою машин ОВП-20А, ЗВС-20 та ін. Відділяють 
домішки стебел, бур'янів, грудок землі та ін. Вони мають підвищену 
вологість, тому затримка з очисткою може призвести до 
самозігрівання і зниження схожості. 

Очищене насіння, за потреби, досушують до кондиційної во-
логості. Після висушування проводять повне очищення і сортування 



 42

для відокремлення дрібних, щуплих та інших неповноцінних фракцій. 
Використовують сортувальні машини ОС-4,5А, "Петкус", Кімбрія, 
віброцентрові сепаратори Р8-БЦСМ-50 та ін. 

Процес очищення насіння основане на різних фізичних влас-
тивостях насіння. Легкі домішки (полова, частинки стебел) виділяють 
на повітряноочисних машинах (ОВП-20А), використовуючи аеро-
динамічні якості насіння. При цьому відділяється частина легкого 
насіння. 

Використовуючи механічну міцність насіння очищають його від 
грудочок ґрунту, які при пропусканні насіння між гумовими вальцями 
роздавлюються. 

Важче очищати і сортувати насіння, яке за розмірами і аероди-
намічними властивостями близьке до домішок і насіння бур'янів, їх 
відділяють за забарвленням, характером поверхні, питомою масою 
насіння. При сортуванні за кольором використовують фотоелементи. 

Різний характер поверхні дає можливість очищати насіння на 
гірках (змійках) і циліндрах з ворсяною поверхнею. Так відділяють 
насіння вівсюга від вівса. Насіння вівсюга затримується на ворсяній 
поверхні. Насіння бобових трав очищають з використанням 
електромагнітних машин. Попередньо насіння обробляють залізним 
порошком, який затримується на шорсткій поверхні бур'янів і при 
пропусканні через машину вони притягуються до барабана. На змійках 
легко відділити кругле насіння гороху, вики від вівса і інших зернових. 

За питомою масою відділяють ріжки від насіння жита у воді і 
водних розчинах солей. 

На складних машинах за допомогою решіт і трієрів проводять 
остаточне сортування насіння. Поділ на фракції, очищення від 
домішок базується на розмірі насіння. Для відділення грубих і 
широких домішок застосовують решета з продовгуватими отворами. 
Щоб очистити від довгих домішок використовують решета з круглими 
отворами і виїмчасті трієри. Щоб правильно підібрати систему решіт і 
трієрів, використовують заводські інструкції та роблять пробне 
пропускання невеликої кількості насіння. 

Очищене, підсушене, відсортоване насіння закладають на збері-
гання. Перед сівбою проводиться підготовка до сівби. Це може бути 
обігрівання сонцем або підігрітим повітрям. Насіння культур з гли-
боким періодом спокою стратифікують. Для посівного матеріалу, що 
містить твердокам'яне насіння (бобові трави), застосовують 
скарифікацію (пошкодження оболонки). 
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Насіння зернобобових культур перед висіванням інокулюють – 
обробляють нітрагіном, ризотрофіном, азотобактерином, які містять 
азотфіксуючі бактерії. Для кожної культури застосовують відповідну 
расу бульбочкових бактерій. Обробляють насіння у затінку в день 
сівби з розрахунку 0,5 л нітрагіну чи 200 г ризоторфіну на 1 га. 

Обов'язковим і ефективним заходом у системі підготовки на-
сіння і захисту рослин від шкідливих організмів є протруювання 
насіння. За допомогою протруювання рослини захищають від таких 
хвороб як летюча і тверда сажка, кореневі гнилі, пліснявіння, 
борошниста роса та ін. Для цього використовуються різні хімічні 
препарати. Щоб препарати утримувались на насінні, застосовують 
інкрустування, тобто фіксацію на насінні пестицидів за допомогою 
плівкоутворювачів. Як плівкоутворювачі використовують NаКМЦ у 
вигляді 2%-го розчину у воді і полівініловий спирт (ПВС) у вигляді 
5%-го розчину. 

Посівні якості насіння поліпшують дражуванням – нанесення 
захисної поживної оболонки і надання насінню кулястої форми, яка 
зручна для висівання (цукровий буряк). 

В овочівництві, картоплярстві застосовують попереднє про-
рощування насіння, обробку стимулюючими речовинами. 

 
Контрольні питання 

 
1.  Що вивчає насіннєзнавство як наука? 
2.  Спокій насіння. 
3.  Післязбиральне достигання насіння. 
4.  Довговічність насіння. 
5.  Проростання насіння. 
6.  Шляхи поліпшення посівних якостей насіння? 
7.  Травмованість насіння. 
8.  Посівні якості насіння. 
9.  Відбір середнього зразка. 
10. Прийоми підготовки насіння до сівби. 
11. Вимоги ДСТУ до посівного матеріалу. 
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3. ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ 
 

3.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР 
 
У народному господарстві нашої держави зернові культури є 

основою сільськогосподарського виробництва. Зерно використову-
ється як продукт харчування, на корм сільськогосподарським твари-
нам, а також як сировину для промисловості. 

За способом вирощування, морфологічними і біологічними 
особливостями зернові культури поділяються  на дві групи. 

До хлібних злаків першої групи (зернових) належать: пше-
ниця, жито, ячмінь, овес, тритикале. Це культури довгого дня, досить 
холодостійкі і вологолюбні. Зерно їх має поздовжню борозенку і 
проростає кількома корінцями. На початку вегетації відзначаються 
швидким ростом. Починають кущитися через 10–15 днів після 
з`явлення сходів, і менше пригнічуються бур`янами, ніж просовидні 
злаки.       

Хлібні злаки другої групи, або просовидні (просо, кукурудза, 
сорго, рис), є культури короткого дня з підвищеними вимогами до 
тепла. Вони більш посухостійкі, ніж хлібні злаки першої групи (крім 
рису). Зерно в них без борозенки, проростає одним корінцем. 

На початку вегетації рослини ростуть повільно, тому дуже 
пригнічуються бур`янами. 

Всі зернові культури належать до родини тонконогових 
(Poaceae) і мають багато спільних ознак. 

Гречка теж належить до хлібів другої групи, але вона є 
представником іншої родини гречкових (Poligonaceae). Зерно гречки 
за хімічним складом близьке до зерна злакових.  

Коренева система у хлібних злаків мичкувата, добре розвинута 
(рис. 3.1). Проростаючи, злакові спочатку утворюють зародкові корені, 
або первинні, а потім стеблові або вторинні, які виростають з вузла 
кущіння. Дещо інакше розвивається коренева система у кукурудзи і 
проса. У них спочатку виростає головний корінь, а потім утворюються  
бічні, а пізніше з вузлів біля основи стебла – вторинні корені. Основна 
маса коренів злакових культур розміщується в орному шарі ґрунту на 
глибині до 30 сантиметрів.  

Лише у кукурудзи більшість коренів розміщується на глибині  
до 60 см. Частина коренів злакових рослин проникає на глибину до                
одного метра і більше. 
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Рис. 3.1. Коренева система пшениці: 
а – у фазі кущення; б – у фазі колосіння; 1 – зернина; 2 – первинні 
корені; 3 – стебловий пагін; 4 – вторинні корені; 5 – вузол кущення 

 
У деяких злаків (кукурудза і сорго) корені часто утворюються з 

надземних вузлів стебла. Їх називають повітряними, вони підвищують 
стійкість рослин проти вилягання. 

Розвиток кореневої системи залежить від вологості родючості 
ґрунту. При меншій вологості корені проникають на більшу глибину, а 
при більшій – на меншу глибину. На родючих ґрунтах вони порівняно 
з надземними органами менш розвинуті, ніж на бідних на поживні 
речовини. Азотні добрива краще сприяють росту надземної маси, а 
фосфорні – коренів рослин.  

 Стебло у зернових злаків – соломина, яка складається з                      
5–7 міжвузлів, розділених стебловими вузлами. Ранньостиглі сорти 
кукурудзи мають до 25 міжвузлів, а пізньостиглі – 30 і більше. Стебло 
злаків циліндричне, здебільшого порожнє, тільки у кукурудзи, сорго і 
деяких видів проса виповнене серцевиною. На стеблі часто 
утворюються бічні пагони з підземних стеблових вузлів. Росте стебло 
в результаті розмноження клітин біля листкових вузлів усіх міжвузлів. 
Висота стебла у жита може досягати 2 м, у кукурудзи – 4 м. 
Найкоротше стебло у ячменю (рис. 3.2). 
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Рис.  3.2. Язички та вушка: 
а – вівса; б – жита;  в – пшениці; 

г – ячменю 

Рис.  3.3. Листок хлібного злаку: 
1 – листкова піхва; 2 – вушка; 

3 – язичок; 4 – листкова 
пластинка 

 
Листок злакових складається з листкової піхви і листкових 

пластинок (рис. 3.3). Листковий вузол, що міститься в нижній частині 
листка, надає стеблу більшої стійкості і сприяє підійманню стебла при 
виляганні. На місці переходу піхви в листкову пластинку є листковий 
язичок, який щільно прилягає до стебла і захищає від попадання води і 
проникання інших сторонніх предметів. По боках язичка є вушка, які 
охоплюють стебло. За будовою язичка і вушок можна розпізнати хліба 
першої і другої групи в період кущіння. Листковий язичок у пшениці, 
жита і ячменю – короткий, а у вівса добре розвинений і по краях 
зубчатий. Вушка у пшениці добре виражені, з війками, а у жита 
короткі без війок, швидко підсихають і випадають. У вівса вушок 
немає, а в ячменю вони великі, без війок, часто заходять кінцями одне 
за одне.  

Суцвіття зернових злаків має вигляд складного колоса (у 
пшениці, жита, ячменю) або волоті (у вівса, сорго, проса, рису)               
(рис. 3.4). Колос складається з колосового стрижня, який є 
продовженням стебла і колосків, що стоять на виступах стрижня. 
Ширший бік колоса називається лицьовим, а вужчий – боковим. На 
кожному виступі колосового стрижня жита і пшениці розміщено по 
одному колоску, а в ячменю – по 3. Стрижень закінчується 
верхівковим колоском. 

 

        а               б                в                 г 
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Рис. 3.4. Будова суцвіть хлібних злаків:  
а – колос; б – качан; в – волоть 

 
Колосок має дві колоскові луски різної величини і форми, між 

якими розміщуються одна або кілька квіток. Колоски ячменю, сорго і 
проса одноквіткові, у жита і кукурудзи – двоквіткові, у пшениці і              
вівса – багатоквіткові. 

Квітка злакових має дві квіткові луски – зовнішню, яка в 
остистих форм з остюком, і внутрішню, а також маточку, що 
складається з зав`язі з двома перистими приймочками і трьома 
тичинками. Біля основи квіткових лусок є дві невеликі плівочки 
(лодікуле), які при цвітінні бубнявіють і відкривають квітку. Колоскові 
та квіткові луски у пшениці й вівса широкі багатонервові, а в жита й 
ячменю вузькі, однонервові. У плівчастого ячменю, вівса, рису 
квіткові луски під час обмолоту не відокремлюються від зернівки.  

Плід у хлібних злаків зернівка, зовні вкрита плодовою та 
насіннєвою оболонками. Зародок міститься в нижній частині зернини. 
Від ендосперму зародок відділений щитком. Внутрішня частина 
зернини заповнена ендоспермом, який  переважно складається з 
крохмалю. Шар ендосперму, що прилягає до оболонки називають 
алейроновим, він дуже багатий на білкові речовини, але не містить 
крохмалю. 

 

а 

б 

в 
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Рис. 3.5. Плоди  (зернівки) 
хлібних злаків:  

а – твердої пшениці (із спинного  
та черевного боків); б – м'якої пше-
ниці; в – жита; г – кукурудзи; д – 
проса; е – рису; є – ячменю;        

ж – вівса   

Рис. 3.6. Поздовжній розріз зернини 
пшениці 

1 – чубок; 2, 3 – шари плодової обо-
лонки; 3, 4, 5 – шари  насінної обо-
лонки; 6 – алероновий шар ендо-
сперму; 7 – ендосперм; 8 – щиток;   
9 – брунечка; 10 – зародок; 11 – за-

родкові корінці 
 
Хімічний склад зерна змінюється залежно від ґрунтово-

кліматичних умов, сортових особливостей і агротехніки. 
У посушливих, з невеликою кількістю сонячних днів районах 

зерно містить більше білкових речовин, ніж зерно цих культур в 
районах з підвищеною вологістю. Висока агротехніка, внесення 
добрив, зокрема азотних, підвищують вміст білка в зерні. Найбільше 
білка в зерні пшениці, найменше в зерні рису. 

У зерні багато безазотистих екстрактивних речовин, переважно 
вуглеводів. Найбільше їх в зерні жита  та  кукурудзи,  а   клітковини і 
золи – у плівчастих зернових (вівса, рису, проса) табл. 3.1.1. 
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Таблиця 3.1.1 
Хімічний склад зерна хлібних культур, % 

 
Культура Білки Вуглеводи Жири Зола Клітковина 

 
Пшениця 
м`яка 

13,9 79,9 2,0 1,9 2,3 

Пшениця 
тверда 

16,0 77,4 2,1 2,0 2,4 

Жито 12,8 80,9 2,0 2,1 2,4 
Ячмінь 12,2 77,2 2,4 2,9 5,2 
Овес 11,8 76,9 6,0 3,4 11,5 
Кукурудза 11,6 78,9 5,3 1,5 2,6 
Рис  7,6 72,5 2,2 5,9 11,8 
Просо 12,1 69,8 4,5 4,3 9,2 
Гречка 13,1 67,8 3,1 2,8 13,2 

  
Жир міститься переважно в зародку.  
Крім білків, вуглеводів, жирів, зольних елементів зерно містить  

також комплекс вітамінів необхідних для життєвості  організму 
людини і тварини. 

 Ріст і розвиток хлібних злаків. Сільськогосподарські рослини 
протягом життя проходять відповідні фази розвитку, пов`язані з 
утворенням в них органів. У зернових злакових розрізняють такі фази: 
сходи, кущіння, вихід в трубку, колосіння, цвітіння, стиглість зерна 
(молочна, воскова і повна). Початком кожної фази вважається  день, 
коли в цю фазу вступає більше 10% рослин. Повне настання фази 
вважається при  досягненні її 75% рослин. 

Насіння проростає при достатній кількості води, тепла і кисню. 
Вода потрібна для набубнявіння зерна і  розчинення в ньому запасних 
поживних речовин. При цьому потреба в воді (у відсотках) від маси 
така: вівса – 65, пшениці і жита – 55, ячменю – 50, кукурудзи – 44, 
рису – 26 і проса – 24. Для проростання  насіння зернобобових 
потрібно значно більше води – 100–125% від маси сухого зерна.        

 Насіння хлібних злаків першої групи може проростати при 
мінімальній температурі 1–2°С, кукурудзи, проса – 8–10°С і рису –     
10–13° С. Але воно швидше проростає при оптимальній температурі  
для хлібних злаків першої групи 20–25 і другої 25–30°С.  

Після набубнявіння нерозчинені речовини ендосперму насіння 
під впливом ферментів перетворюються в розчинні і через щиток 
надходять до зародка. 
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Рис.  3.7. Проростки зерен: 
а – жита; б – вівса; в – кукурудзи; г – проса 

 
Сходи. Спочатку ростуть зародкові корінці, кількість яких 

неоднакова у різних хлібних злаків. Озима  пшениця   утворює 3, яра 
пшениця – 5, жито, овес – 3–4, ячмінь – 5–8 корінців, всі просовидні 
утворюють лише 1 корінець (рис. 3.7). 

Зародкове стебло у голозерних злаків вкрите прозорим 
чохликом, який називається колеоптилем. Він захищає стебло і 
перший листок від пошкоджень при виході його на поверхню ґрунту. 
Сходи  хлібних злаків ( зернових ) мають різне забарвлення: пшениці – 
зелене, жита – фіолетово-коричневе, вівса – світло-зелене, ячменю – 
сизо-зелене. У просовидних сходи завжди інтенсивно зелені. 

Коренева система спочатку у злакових росте швидко, швидше 
ніж наземна. Зародкові корені забезпечують рослини у ранній період 
життя вологою і поживними речовинами. 

Кущіння.  Хлібні злаки можуть кущитись, тобто утворювати 
вузли кущіння бічні пагони, які з’являються на поверхні ґрунту і 
ростуть так, як і головне стебло. Найбільш життєздатні пагони 
утворюються від підземного вузла, розташованого безпосередньо під 
поверхнею ґрунту. Це вузол  кущіння.  

  Енергія кущіння або кількість пагонів, які розвиваються в 
середньому на одній рослині, залежить від забезпечення рослин 
вологою і поживними речовинами, температури, а також глибини 
загортання насіння. Ярі зернові кущаться слабше, ніж озимі. На густих 
посівах рослини кущаться менше, ніж на зріджених. Ячмінь кущиться 
краще, ніж овес, а жито сильніше, ніж озима пшениця. Енергія 
кущіння пшениці становить 1,5–2, а жита – 3 стебла і більше. 

а б 
в г 
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 Надто глибоке загортання насіння під час сівби призводить до 
зменшення енергії кущіння і зниження врожаю. Проте слід зазначити, 
що при збільшенні глибини залягання вузла кущіння підвищується 
зимостійкість озимої пшениці. А також у підвищенні зимостійкості 
озимих культур важливе значення  має правильно підібрані сорти (із 
здатністю глибше утворювати вузол кущення). 

За кількістю стебел на одній рослині визначають загальну 
кущистість, а за кількістю стебел, які дають урожай – продуктивну. 
Стебла, що утворюють суцвіття, але не дають достиглого зерна, 
називають підгоном. 

Високі врожаї зернових бувають при продуктивній кущистості 
від 1,5 стебла до 3. Проте сорти, що мають надто високу кущистість, 
часто утворюють багато непродуктивних пагонів.  

Кущіння озимих злаків починається вже при температурі 50С, а 
більш енергійне – при 10–150. Ранні посіви мають більшу енергію 
кущіння, пізні – меншу. Своєчасно висіяні озимі закінчують цей 
процес восени. У посушливі роки кущіння дуже слабке або зовсім не 
відбувається. 

Вихід у трубку і колосіння. У цей період рослини формують 
генеративні органи. Ріст стебла починається подовженням нижнього 
міжвузля, розміщеного безпосередньо над вузлом кущіння. Майже 
одночасно починає рости зачатковий колос. За першим міжвузлям 
починає рости друге, потім третє тощо.  

Початком фази виходу в трубку вважається період, коли на 
головному стеблі можна визначити перший вузол, що піднімається над 
поверхнею ґрунту на 5 см. Фаза виходу в трубку настає через 25–                 
30 днів після весняного відновлення вегетації 

У період від виходу в трубку до колосіння зростає потреба 
рослин в волозі і поживних речовинах, тому їх слід підживляти. 

Цвітіння. За колосінням у більшості зернових настає цвітіння. 
У жита воно триває 6–8 днів, пшениці – 3–5, вівса – 3–4. У ячменю 
цвітіння відбувається часто ще до виходу колосу з піхви листка. 

Хлібні злаки за характером запилення можна поділити на 
самозапильні, або з перевагою самозапилення – пшениця, ячмінь, овес, 
просо і рис – і перехреснозапильні (жито, кукурудза, сорго ). 

На якість зерна дуже впливають умови розвитку в період 
запилення до достигання рослин. Зокрема високі температури посилю-
ють дихання рослин, спричиняючи надмірні витрати вуглеводів, 
внаслідок чого збільшується нагромадження білка в зерні. При нижчій 
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температурі період достигання продовжиться, дихання рослин 
послаблюється, збільшується нагромадження вуглеводів (крохмалю). 

Формування зерна і достигання. Після цвітіння і запилення 
настає формування зерна: утворюється зародок, а клітини ендосперму 
нагромаджують поживні речовини. Розрізняють три фази достигання: 
формування, наливання і достигання. Розрізняють також три фази 
стиглості: молочну, воскову або жовту і повну.  

Формування насіння і плодів теж відбувається по-різному. У 
зернових процес утворення зерна ділять на три етапи: формування, 
налив і достигання. Період наливання зернівки прийнято ділити за 
станом ендосперму на такі фази стиглості: 

водяниста – зернівка наповнюється водянистою рідиною, во-
логість 75–80%, тривалість фази близько 6 днів, сухої речовини 2–3%; 

передмолочна – водянистий вміст зернівки набуває молочного 
відтінку, вологість 70–75%, сухої речовини 10% від її маси у стиглій 
зернівці, тривалість 6–7 днів; 

молочна – вміст зернівки молокоподібний, вологість 60–40%, 
сухої речовини 50%, тривалість 7–10, до 15 днів; 

тістоподібна – ендосперм набуває консистенції тіста, вологість 
зменшується до 35–40%, вміст сухої речовини досягає 85–90%, фаза 
триває 4–5 днів; 

воскова – ендосперм воскоподібний, вміст води знижується до 
30%, під кінець фази приріст сухих речовин припиняється, тривалість 
3–6 днів; 

повна — зернівка тверда і зменшується за об'ємом. Вміст води –
8–22%, тривалість 3–5 днів. 

Вилягання хлібних злаків. При вирощуванні хлібів важливого 
значення набуває боротьба з виляганням. Основні причини вилягання 
це підвищена вологість ґрунту, від надмірного азотного живлення, від 
несприятливих погодних умов (сильний вітер з дощем). Вилягання 
погіршує фотосинтетичну діяльність рослин, формування зерна і 
збільшує втрати при збиранні.  

Розрізняють стеблове і прикореневе вилягання. У загущених 
посівах недостатнє освітлення нижньої частини стебла призводить до 
зменшення товщини стінок клітин і до витягування їх, а при 
надмірному розвитку вегетативної маси рослин – до стеблового 
вилягання і пошкодження шкідником.  

На важких ґрунтах, які запливають, та на пухких  торфових 
ґрунтах корені втрачають зв`язок з ґрунтом і рослини вилягають. Таке 
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вилягання називається прикореневим. Воно часто спостерігається на 
посівах кукурудзи у період дощів, що супроводжуються вітром. 

Щоб запобігти виляганню активно впроваджують у вироб-
ництво короткостеблові сорти злакових культур і особливо пшениці. 

Значно зменшується вилягання при дотриманні оптимальних 
строків посіву і норм висіву, внесенні фосфорно-калійних добрив, які 
прискорюють розвиток рослин і зміцнюють стебла та кореневу 
систему. 

Досить широко і ефективно застосовуються хімічні препарати – 
ретарданти, які підвищують стійкість рослин проти полягання-ТУР, 
кампазан, терпал С, хлормеркат хлорид. При застосуванні цих 
препаратів скорочуються нижні міжвузля стебел, зменшується висота 
рослин. 

  
ТЕСТИ 

 
Варіант І 

 
1. До І групи хлібних злаків відноситься: 
1. Жито  4. Соя 
2. Ячмінь  5. Овес 
3. Сорго 
2. До ІІ групи просовидних злаків відноситься: 
1. Овес  4. Рис 
2. Горох  5. Гречка 
3. Кукурудза 
3. Скількома корінцями проростає кукурудза: 
1. 5–7 корінцями 
2. 1 корінцем 
3. 3 корінцями 
4. Протягом вегетації зернові культури проходять такі 

фенологічні фази: 
1. Сходи   4. Бутонізація 
2. Кущення  5. Цвітіння 
3. Вихід в трубку  6. Формування і достигання зерна 
5. До перехреснозапильних зернових культур відносяться: 
1. Ячмінь   3. Жито 
2. Просо   4. Кукурудза 
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Варіант ІІ 
 
1. При якій температурі проростають хліба першої групи: 
1. 4–5°С 
2. 8–10°С 
3. 1–2°С 
2. До самозапильних зернових культур відноситься: 
1. Озима пшениця 3. Ячмінь 
2. Сорго   4. Озиме жито 
3. Процес кущення у зернових культур полягає в тому, що: 
1. Від зародкових коренів відростають бічні пагони 
2. З підземних стеблових вузлів утворюються вторинні корені і 

бічні пагони 
3. З надземних вузлів відростають бічні пагони 
4. Плід хлібних злаків: 
1. Сім`янка 
2. Однонасінна зернівка 
3 .Горішок 
5. Листок хлібних злаків складається з: 
1. Основних листків і прилистників 
2. Піхви та листкової пластинки 
3. Черешків і овально-серцеподібної пластинки 
 

Варіант ІІІ 
 
1. Сільськогосподарські рослини, які відносяться до хлібів                

І групи: 
1. Тверда пшениця 3. Овес голозерний 
2. Соя   4. Рис 
2. Товарне зерно та насіння хлібних культур повинно 

містити води: 
1. 8–10%   3. 16–18% 
2. 14–15% 
3. Коренева система у хлібних злаків: 
1. Стрижнева 
2. Мичкувата, добре розвинена 
3. Спочатку утворюються зародкові або первинні, а потім 

стеблові або вторинні 
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4. Насіння хлібних злаків ІІ групи проростають при міні-
мальній температурі: 

1. 8–100С 
2. 1–20С 
3. 10–130С 
5. Хліби ІІ групи мають: 
1. Тільки ярі форми 
2. Ярі і озимі форми 
3. Озимі форми 

 
3.2.ОЗИМІ ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ 

 
Загартування озимих 

Зернові культури  діляться на такі біологічні форми: озимі, ярі, 
дворучки. 

Озимі для проходження стадії яровизації в початковий період 
росту потребують низьких температур (від 0°С до +10°С) впродовж 
20–40 днів при осінньому освітлені. Тому їх сіють восени, а врожай 
зерна одержують після перезимівлі – влітку. При сівбі навесні вони 
кущаться і не формують стебел і колосся. 

Ярі для проходження стадії яровизації потребують вищих тем-
ператур: від 5°С до 20°С впродовж коротшого періоду (7–20 днів) і 
при весняному освітленні. Ярі сіють весною, а врожай зерна збирають 
цього ж  літа. 

Дворучки проходять стадію яровизації при температурі 3–15°С. 
Це перехідні форми. Вони здатні виколошуватися і давати врожай 
зерна при весняній сівбі, маючи вищу зимостійкість за ярі форми, при 
осінній сівбі. Біологічною особливістю дворучок є те, що восени вони 
пізніше закінчують вегетацію, порівняно з типово озимими сортами, а 
весною раніше її відновлюють. 

Ріст озимих відбувається восени до настання морозів. При зни-
женні температури і скороченні довжини дня ростові процеси 
зупиняються. У рослин настає стан спокою, в якому вони перебувають 
впродовж зими. Весною, після настання плюсових температур, 
вегетація рослин відновлюється. Стійкість озимих культур до низьких 
температур є важливою пристосувальною властивістю, набутою в 
процесі еволюції. Із озимих культур найбільш морозостійке жито, що 
витримує морози до -20°С і більше на глибині вузла кущіння, Менш 
стійка озима пшениця, для якої небезпечними є температури нижче 
мінус 16–18°С. Озимий ячмінь пошкоджується при морозі нижче 12°С.  
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Рослини зимою витримують великі морози внаслідок підготовки 
до зимівлі (загартування). Загартування рослин – це комплекс 
складних фізіологічних і біохімічних процесів, які проходять у 
відповідних умовах. За І.І. Тумановим загартування проходить восени 
у дві фази. 

Першу фазу рослини проходять впродовж 10–12 днів у сонячну 
суху погоду при температурі 8–15°С вдень і близько 0°С вночі. Через 
низькі температури вночі ріст рослин майже припиняється, а 
продуктивність фотосинтезу вдень, в умовах сонячного освітлення і 
позитивних температур, залишається ще дуже високою. В рослинах 
відбувається інтенсивне нагромадження розчинних вуглеводів і 
амінокислот. Найбільше їх міститься у вузлах кущіння. Поступово 
вуглеводи перетворюються в цукри, підвищуючи їх вміст до 20–25% в 
перерахунку на сухі речовини. Озимі, що пройшли першу фазу 
загартування, здатні витримувати зниження температури до мінус                
10–12°С. При похмурій погоді формується значно менша 
зимостійкість. 

Друга фаза загартування відбувається при температурі від 0°С 
до мінус 5°С. Як на світлі, так і в темноті проходить обезводнення 
клітин, вода з цитоплазми переходить у міжклітинний простір. Зростає 
концентрація клітинного соку у вузлах кущіння, що запобігає 
утворенню кристалів льоду в тканинах рослин під дією низьких 
температур. Повне загартування рослин триває 18–22 дні. Припинення 
росту і перехід рослин на початку зими до стану спокою завжди 
підвищує їх морозостійкість. 

 
Зимово-весняна загибель рослин 

Проблема перезимівлі рослин займає особливе місце у техно-
логічних розробках. Несприятливі умови перезимівлі викликають 
часткове пошкодження або повну загибель рослин. Найбільше на 
перезимівлю впливають три типи чинників: метеорологічні умови 
року, морозостійкість культури чи сорту і особливості агротехніки. 

В умовах Західної України загибель жита, пшениці за час пере-
зимівлі незначна і не перевищує 5–10%. Проте в окремі роки вона 
може зростати під дією екстремальних кліматичних чинників, особ-
ливо в озимого ячменю. Небезпечний період настає на стику зими і 
весни, коли танення снігу змінюється заморозками, а рослини 
зменшують ступінь загартування і їх морозостійкість падає до мінус 
11–12°С. Найбільш негативну дію мають такі явища: вимерзання, 
випрівання, вимокання, випирання, утворення льодяної кірки. У 
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більшості випадків загибель рослин спричиняється не одним окремим 
чинником, а комплексною їх дією. Тому необхідно деталізувати 
сутність двох понять – морозостійкість і зимостійкість. 

Морозостійкість – це здатність рослин витримувати низькі 
температури. Цей термін тотожний такому явищу, як стійкість до 
вимерзання. 

Щоб перенести усі несприятливі умови зимівлі, відновити ве-
гетацію і дати повноцінний урожай, рослина повинна мати достатній 
запас міцності і життєвих сил, які охоплює багатогранний термін – 
зимостійкість. Це поняття включає не тільки морозостійкість 
(стійкість до вимерзання), а й стійкість до інших вищеперерахованих 
несприятливих явищ і є тотожним терміну – перезимівля. 

Ступенем морозостійкості визначається і зимостійкість рослин. 
Чим вона вища – тим більше число рослин має ймовірність пере-
зимувати. Однак висока морозостійкість не завжди забезпечує добру 
перезимівлю, проте низька стійкість рослин до морозу, однозначно, 
відповідає низькому рівню зимостійкості. 

Вимерзання. Загибель рослин відбувається внаслідок негатив-
ної дії температури, величина якої визначається ступенем моро-
зостійкості. Причиною загибелі є те, що в міжклітинному просторі 
тканин замерзає вода. Кристали льоду, що утворилися, відтягують 
воду з клітин, що спричиняє зневоднення протоплазми. Відбувається 
коагуляція колоїдів, а це незворотний процес. Кристали льоду 
руйнують структуру обезводненої протоплазми, внаслідок чого 
клітини гинуть. 

Рослини вимерзають при недостатньому загартуванні чи 
розгартуванні внаслідок різкого потепління у зимовий період, відсут-
ності снігового покриву і зниженні температури до критичної межі.  

Випрівання. Озимі культури, перебуваючи тривалий час під 
глибоким шаром снігу при плюсових температурах в умовах слабкого 
освітлення починають інтенсивно дихати. Відбувається вуглеводне 
виснаження рослин і вони уражаються сніговою пліснявою та іншими 
хворобами. Особливо часто випрівання рослин буває на початку і в 
кінці зими у південно-західній частині України, на території 
Рівненської, Львівської і Тернопільської областей. Схильні до 
випрівання сильнорозвинуті рослини ранніх строків сівби, загущені 
посіви та посіви, під які було внесено високі дози азоту восени. 

Вимокання. Загибель рослин від застоювання води відбуваєть-
ся восени або весною головним чином у районах надмірного зво-
ложення на понижених місцях і на глинистих водонепроникних 
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ґрунтах при надмірній кількості опадів або, якщо тала вода збирається 
в ямах, щілинах, які утворюються при порушенні прийомів обробітку 
грунту. Рослини гинуть внаслідок обмеження доступу кисню і 
надмірних витрат цукрів в анаеробних умовах. Підсилюється 
негативна дія затоплення збільшенням його тривалості і підвищенням 
температури повітря. Попадаючи в умови затоплення, рослини вже 
через 8–10 днів жовтіють, а через 12–15 днів знебарвлюються і гинуть. 
Жито страждає від вимокання більше, ніж пшениця. Найбільш 
поширене це явище у лісостепових і поліських районах Західної 
України. 

Щоб запобігти вимоканню, восени нарізають борозенки для від-
ведення з посівів зайвої води. Запобігає вимоканню, а на схилах під-
вищує вологозабезпеченість ґрунту, проведення щілювання на глибину 
35–45 см через 4–6 м. На щільованих полях у блюдцях збирається 
менше талої води, а на схилах знижується поверхневий стік. 

Випирання. Причиною випирання є збільшення об'єму ґрунту 
при замерзанні. Після відтавання ґрунт осідає, що призводить до 
оголення вузла кущіння і обривання коріння. Випирання рослин може 
бути також при сівбі озимої пшениці після свіжої оранки. 

Випиранню більше піддаються слаборозвинуті, нерозкущені 
рослини. Підвищити стійкість рослин до випирання можна за до-
помогою агротехнічних заходів, зокрема проведенням оранки не 
пізніше, ніж за 20 днів до сівби, коткуванням ґрунту до чи після сівби. 
На площах, де все ж таки випирання відбулося, посіви навесні 
коткують кільчастими котками, в результаті чого рослини знову 
вкорінюються і нормально розвиваються. 

Льодяна кірка. Найчастіше спостерігається в районах з не-
стійким сніговим покривом, частими відлигами і заморозками, з 
різкими перепадами температури у зимовий і ранньовесняний періоди. 
Шкідлива дія кірки посилюється рано навесні, коли рослини ослаблені 
і менш зимостійкі. Розрізняють висячу льодяну кірку, що утворюється 
на поверхні снігового покриву під час відлиг і наступного 
похолодання, та притерту кірку, що є результатом одночасного 
замерзання води на поверхні й у верхніх шарах ґрунту. Притерта кірка 
сильніше пошкоджує озимі. Крім того, вона супроводжується 
шкідливою дією повільного танення льоду і застоюванням талої води. 

Льодяні кірки обмежують доступ кисню, порушують газообмін 
озимих рослин, приводячи до інтоксикації їх внаслідок підвищеного 
вмісту вуглекислого газу. 
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Основним заходом боротьби з льодяною кіркою є прискорене її 
руйнування. Висячу кірку можна частково знищити коткуванням чи 
використанням голчастих борін в агрегаті з гусеничним трактором. 
Для притертої кірки краще викликати прискорене танення льоду 
розсіванням сипучих темних матеріалів. Для цього використовують 
попіл, перегній, торфокришку, землю або мінеральні добрива каїніт чи 
фосфатшлак (2,5–3 ц/га). Розсівання по льодовій кірці висококонцен-
трованих добрив (калійна сіль, хлористий калій) призводить до 
загибелі пшениці. 

Рослини гинуть не тільки під час зимівлі. Значна частина мож-
ливих рослин втрачається, починаючи вже з фази сходів. Тому 
важливо зв’язувати причини випадання рослин в інші періоди росту. 
Внаслідок зниження схожості у польових умовах, третину, а то й до 
половини рослин, недораховуємось через різниці між лабораторною і 
польовою схожістю. Не всі рослини, що перезимували і відновили 
весняно-літню вегетацію, збережуться до збирання. Загибель рослин 
під час весняно-літньої вегетації перевищує втрати за осінньо-зимовий 
період. Зрідження посівів, що відбувається під час весняно-літньої 
вегетації, може досягти значної величини і знаходиться на другому 
місці після втрат, що спостерігаються під час сходів. 

Відношення кількості рослин, що збереглися до збирання до 
тих, що відновили весняну вегетацію, називається виживанням за 
весняно-літній період. 

За даними Львівського державного аграрного університету за 
цей період може випасти до 20–30% рослин, а за несприятливих                
умов – і більше. Значна частина гине внаслідок внутрівидової кон-
куренції. Особливо це характерно для загущених посівів і з різно-                  
глибинним загортанням насіння. 

Рослини, що посіяні глибше, запізнюються з виходом на поверх-
ню ґрунту і цим запрограмовується постійне відставання у рості їх 
кореневої системи та наземної частини. Менш розвинута коренева 
система не може поглинати ту кількість поживних речовин, що 
засвоює краще розвинута, тому сповільнюється ріст вегетативної маси, 
листків і пагонів кущіння. Особливо гостро проявляється конкурентна 
боротьба під час росту стебла і інтенсивного наростання вегетативної 
маси. 

Найбільша кількість рослин випадає в цей період – виходу в 
трубку і колосіння. Краще розвинуті рослини поглинають вкрай 
необхідні для формування біомаси вологу і поживні речовини, 
випереджають у рості ослаблені рослини і збільшують їх пригнічення, 
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затінюючи їх від сонячних променів, що згодом призводить до 
загибелі. 

В окремі роки, в зв'язку з екстремальними умовами, тільки від 
шкідників і хвороб може гинути до 70% рослин. Від несприятливих 
погодних умов можна втратити 20–50% і більше. Конкурентна 
боротьба з бур'янами зменшує кількість рослин на 15–20%. 

Загальне виживання – це число рослин, що збереглися до зби-
рання по відношенню до числа висіяних схожих насінин. Це поняття 
значно ширше, оскільки охоплює крім виживання за весняно-літній 
період ще й такі показники як польова схожість і перезимівля. У 
більшості випадків загальне виживання рослин знаходиться в межах 
40–60%. 

Випадання рослин збільшується внаслідок вилягання. Причи-
ною вилягання є недостатнє проникнення світла до нижніх міжвузлів 
соломини. На загущених посівах відбувається витягування клітин і 
зменшення товщини їх стінок. Велика доза азотних добрив спричиняє 
надмірний ріст стебел, нещільне розміщення клітин у тканинах стебла. 
Нижні міжвузля не витримують навантаження надземною масою і 
рослини вилягають. 

При вирощуванні зернових за інтенсивною технологією для 
захисту від вилягання застосовують ретарданти хлормеркат-хлорид, 
стабілан, антивилягач, терпал С та ін. Ресурсоощадна технологія 
передбачає формування за допомогою агротехнічних заходів таких 
агроценозів, в яких рослини стійкі до вилягання. 

 
Обстеження і діагностика стану посівів 

За посівами зернових необхідно вести постійне спостереження і, 
виходячи з їх стану, проводити корегування агротехнічних заходів. 

Вперше обстежують посіви після припинення осінньої вегетації 
перед настанням зими. Беруть до уваги такі показники: фаза розвитку, 
висота, кількість рослин на 1 м, кущистість, глибина залягання вузла 
кущіння, розвиток вторинних коренів, забур'яненість, ураження 
хворобами і шкідниками.  

Діагностика стану посівів озимих культур має важливе значення 
під час перезимівлі і рано навесні, особливо в роки з несприятливими 
кліматичними умовами. Своєчасне раннє виявлення їх стану дає змогу 
завчасно передбачити заходи догляду за посівами, а в разі необхід-
ності – підсівання або пересівання. 

За станом посівів спостерігають різними методами. 
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Метод монолітів. На одному полі у чотирьох типових місцях 
відбирають по чотири моноліти, які можна позначити ще восени. При  
відбиранні моноліту місце очищають від снігу і сокирою вирубують 
моноліт розміром 30×30 см на глибину  10 см. Моноліти вміщують у 
спеціальні ящики з кришками, укривають і перевозять у приміщення 
на 1–2 доби при температурі 6–8°С для відтавання. Потім їх 
переносять в освітлене і тепле приміщення з температурою 15–20°С на 
відрощування. Рослини систематично поливають, запобігаючи 
підсиханню ґрунту. Відрощують рослини протягом двох тижнів, після 
чого підраховують кількість живих, які дали приріст маси, і мертвих, 
які не відросли. По кожному моноліту обчислюють відсоток загиблих 
рослин і виводять середній. Моноліти відбирають у третій декаді  
січня   (25.01),  лютого   (23.02) та в першій   декаді березня   (10.03),   
а також   після кожного сильного зниження температури нижче 20°С. 
При температурі мінус 15°С і нижчій відбирати моноліти не 
рекомендується. 

Водний метод. За таких самих умов, як і при монолітному 
методі, у типових місцях вирубують рослини з двох суміжних рядків 
довжиною по 30 см на глибину 2–3 см нижче вузла кущіння. Проби 
вміщують у монолітні ящики і перевозять для відтавання на 1–2 доби 
при температурі 6–8°С. Після цього рослини відмивають, відрізують 
верхівки листків і корінці на відстані 1 см від вузлів кущіння. 
Підготовлені таким способом рослини вміщують у склянки або 
ростильні, щоб їх вузли кущіння були наполовину у воді. Відрощують 
рослини при кімнатній температурі, на світлі, підрахунки роблять 
через тиждень. Воду систематично (через день) міняють. 

Метод цукрового відрощування. Спочатку все роблять так 
само, як і при водному методі, але підготовлені до відрощування 
рослини спочатку вміщують 2–3%  розчин   сахарози.   Результати   
одержують на 2–3 дні раніше. 

Донський (удосконалений) метод оцінки життєздатності 
рослин за інтенсивністю та характером відростання меристемної 
тканини дає можливість визначити стан озимини за дві-три доби. 

Проби (по п'ять-сім рослин) відбирають при температурі повітря 
не нижче 8°С по діагоналі поля в 20–30 місцях залежно від його площі. 
Рослини повинні мати непошкоджені механічно вузли кущення і 
корінці завдовжки не менше 1,5–2 см. 

Моноліти з рослинами зручно вкладати в паперові мішки, на 
яких записують усі необхідні дані, як і під час відбору. Проби рослин 
розморожують протягом 18–24 годин при температурі повітря 3–7°С, 
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що сприяє нормалізації процесів відтавання та необхідній перебудові 
обміну речовин у тканинах рослин. 

У підготовлених рослин відмивають корінці водою, видаляють 
пошкоджені рослини і на відстані 1,5–2 см від вузла кущення 
відрізають корінці та листки. Рослини з одного поля кладуть у скляну 
банку або поліетиленовий мішечок на шар добре змоченої вати або 
марлі чи фільтрувального паперу, щоб вони під час відростання не 
підсихали і не перезволожувалися. Банки з рослинами закривають 
кришками, а мішечки щільно зав'язують, щоб створити всередині 
високу вологість повітря і на дві-три доби ставлять у тепле місце з 
температурою повітря 24–25°С. В особливо суворі зими період 
відрощування подовжують на одну-дві доби. За цей час у живих 
рослин приріст меристемної тканини становить від 1 до 2 см, у 
нерозкущених – від 0,7 до 1,5 см. Рослини з незначним приростом 
(0,3–0,5 см) або зовсім без нього відносять до загиблих. 

Серед живих (підрослих рослин) визначають життєздатні, 
спроможні навесні утворювати продуктивні стебла, і пошкоджені, які 
можуть загинути. У таких пошкоджених рослин піхва листка стебла 
прозора, що визначається різними темпами відростання внутрішніх і 
зовнішніх тканин. До пошкоджених рослин належать і такі, в яких 
листок майже вдвоє вужчий від здорового і нібито пом'ятий. 

До життєздатних належать усі рослини, які мають не менше 
одного нормально відрослого стебла.  

Крім наведених, є ще багато методів визначення життєздатності 
рослин озимих культур. Заслуговує на увагу, наприклад, біологічний  
метод контролю, суть якого полягає в тому, що спостерігають за 
станом конусів наростання досліджуваних рослин. 

Конус наростання в озимих культур в осінньо-зимовий період 
перебуває на першому та другому етапах органогенезу. На першому 
етапі органогенезу конус наростання недиференційований, у вигляді 
невеликого горбочка (0,1 мм). Цей стан триває до фази другого листка. 
З утворенням третього листка і під час кущіння настає другий етап 
органогенезу, і в цей період спостерігається диференціація конуса 
наростання – він витягується і на ньому утворюються листкові 
горбочки як зачатки справжніх стеблових листків. Довжина його на 
головних пагонах у жита та озимого ячменю досягає 0,3–0,4 мм, у 
головних пагонів озимої пшениці – 0,25–0,35, а в бічних – до 0,1 мм. У 
слабоморозостійких сортів пшениці довжина конуса наростання 
більша – до 0,55 мм. За станом конуса наростання можна робити 
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висновок про підготовленість рослин до зими, а в зимовий і навесні – 
про перезимівлю. 

Розмір конуса наростання в осінній період залежить від строків 
сівби, погодних умов тощо. У рослин ранніх строків сівби за умов 
достатнього зволоження, коли на рослині утворилося більше шести 
пагонів, а рослини високі, конус наростання збільшується до 0,5 мм і 
більше, що свідчить про зниження їх зимостійкості. Якщо при 
запізненні з сівбою і недостатньому зволоженні рослини кущаться 
слабко, не утворюють вторинних коренів, а конус наростання у них не 
більше 0,1–0,2 мм, це свідчить про ослабленість рослин, погану 
здатність їх до загартування, низьку морозо- і зимостійкість. 

Узимку і навесні тургор і прозорість конуса свідчать про те, що 
він живий і не пошкоджений. 

Проби рослин для аналізу відбирають так само, як і для водного 
і цукрового методів. Після відтавання при температурі не вище 12°С 
рослини промивають водою, відрізують корені на відстані 2 см нижче 
вузла кущіння, вміщують у склянки з водою (до рівня вузлів кущіння) і 
починають аналізувати. У пагонів відрізують верхні листки і 
препарувальною голкою відокремлюють недорозвинені листки, поки 
не оголиться конус наростання. Оголені конуси наростання розгля-
дають під бінокулярною лупою або мікроскопом. У живих рослин 
конус наростання зеленуватий або майже білий і всі тканини його 
мають добре виражений тургор. У загиблих рослин конус наростання 
зморшкуватий, жовто-бурий або брудно-коричневий.  

Остаточну оцінку стану озимих дають навесні після початку 
відростання рослин, коли можна відрізнити живі рослини від тих, що 
загинули. Залежно від рівня густоти встановлюють необхідність 
проведення тих чи інших агротехнічних заходів догляду за посівами. 

При обстеженні візуально оцінюють стан посівів за п'ятибаль-
ною шкалою:  

5 балів – перезимували майже всі рослини, зрідженості не 
помітно; 

4 бали – перезимівля добра, зрідженість рослин не перевищує 
25%; 

3 бали  – зрідженість значна, загинуло від 26 до 50%; 
2 бали  – зрідженість велика, загинуло понад 50% рослин; 
1 бал – збереглись поодинокі рослини. 
Сильнозріджені посіви (1–2 бали) потрібно пересівати ярими 

культурами. Посіви,  оцінені 4–5-ма балами, продовжують вирощувати 
на зерно. Важче прийняти рішення щодо посівів, оцінених трьома 
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балами. Тут необхідно прогнозувати густоту продуктивного 
стеблостою, що буде на час збирання урожаю. Якщо на 1 м буде 400–
500 колосків, то такий посів не пересівають і не підсівають. 

За даними Львівського ДАУ, за наявності 230–250 рослин ози-
мої пшениці на 1 м2 відповідною технологією догляду, направленою на 
максимальну реалізацію можливості злаків кущитись, можна 
сформувати високоврожайні посіви. Якщо на 1 м2 є 200–230 рослин, 
необхідно під час першого підживлення внести 40-60 кг/га діючої 
речовини азоту, а через 7–10 днів після відновлення весняної вегетації 
посіви обприскати хлормеркат-хлоридом (1,5–2,0 л/га) для підсилення 
процесу пагоноутворення і синхронізації розвитку головного і бокових 
стебел. 

За наявності 180–200 росл./м2 дозу азоту для першого піджив-
лення збільшують до N60-90, щоб забезпечити утворення трьох про-
дуктивних стебел на кожній рослині. Крім того, продуктивність колоса 
на зріджених посівах зростає до 1,5–2,0 г, тому ущільнювати добре 
розкущені посіви недоцільно. 

Якщо посіви мають 150–180 розкущених рослин на 1 м2, 
потрібно підсівати півнорми ярого ячменю. 

Зрідження посівів менше 150 рослин на 1 м2 вимагає пересіву їх 
ячменем чи іншою культурою. 

Даний поділ досить умовний. Урожайність менше залежить від 
густоти рослин, а основним критерієм формування високоврожайних 
посівів є густота продуктивного стеблостою. Згідно з вимогами 
інтенсивної технології на 3 м2 повинно бути 500–700 колосків. Таку 
кількість можна одержати спеціальними агротехнічними прийомами за 
густоти рослин менше 150 шт./м2. 

Основним моментом у прийнятті рішення про пересів, підсів чи 
збільшення густоти стеблостою за даної кількості рослин, є обсяг 
витрат матеріальних ресурсів. Вибирають найбільш ресурсозберігаю-
чий варіант. 

 
Час відновлення весняної вегетації 

 Для оцінки стану посівів і визначення заходів догляду, згідно з 
науковими дослідженнями, важливо враховувати час відновлення 
весняної вегетації (ЧВВВ). Рослини, що пробуджуються для вес-
няного росту попадають у певні світлові і теплові умови, які більше 
залежать від висоти сонця над горизонтом, ніж під зміни погоди. Роки 
з раннім ЧВВВ сприятливі для проходження процесів регенерації, 
укорінення, кущіння, сильніше йде лінійний ріст і нагромадження 
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біомаси. У таких умовах, як правило, формуються високопродуктивні 
посіви. Недоліком є те, що при ранньому ЧВВВ посіви можуть 
переростати, збільшується взаємозатінення рослин і схильність до 
вилягання. 

У роки з пізнім ЧВВВ рослини слабо укорінюються і кущаться, 
виростають низькорослими, нагромаджують середні і недостатні 
розміри біомаси. В них швидше проходять етапи органогенезу, 
закладається менша кількість елементів структури врожаю і 
формуються низькопродуктивні посіви. 

У лісостеповій зоні Західної України час відновлення весняної 
вегетації має досить широкий діапазон і настає у березні–квітні.  

ЧВВВ необхідно враховувати при вирішенні питання пересіву 
середньозріджених (3 бали) посівів. Якщо весна рання, рослини 
встигнуть добре розкущитись і пересівати їх недоцільно. У роки з 
пізньою весною при швидкому рості температури скорочується 
тривалість періоду весняного кущіння, формуються зріджені низь-
копродуктивні посіви. Тому озимі потрібно пересівати ярими куль-
турами. 

Під час догляду за посівами найважливішим є врахування ЧВВВ 
при складанні системи весняних підживлень азотними добривами. У 
роки з раннім ЧВВВ необхідно зменшувати загальну норму азоту, не 
проводити дуже ранніх підживлень, дотримуватись рекомендованого 
співвідношення елементів живлення.   

Перше підживлення на густих посівах проводять на початку 
виходу в трубку. Для підвищення якості зерна вдруге азот вносять у 
фазі колосіння. 

У роки з пізнім ЧВВВ для інтенсифікації росту вегетативної 
маси перші два підживлення проводять якомога раніше. Загальну дозу 
азоту збільшують. 

У зоні достатнього зволоження при вирощуванні зернових за 
інтенсивною технологією обов'язковим агрозаходом є внесення 
ретардантів для захисту від вилягання. При ранньому ЧВВВ 
ретарданти вносять обов'язково: можливо навіть у два прийоми. На 
посівах з середнім ЧВВВ обмежуються одним обробітком на початку 
виходу рослин в трубку. Доцільність внесення антивилягачів при 
пізньому ЧВВВ встановлюють з урахуванням таких показників, як 
густота посіву і норма азотних добрив. 
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Технологічна колія – незасіяна площа чи елемент 
ресурсозбереження 

Під час догляду за зерновими в процесі вегетації необхідно ви-
конати певний обсяг робіт з внесення добрив і обприскування посівів, 
які пов'язані з переміщенням наземних агрегатів по полю. Колеса 
трактора та причіпної машини ущільнюють ґрунт і пошкоджують 
рослини. Так, один проїзд по рослинах висотою 40 см призводить до 
зниження їх врожаю на 4–8%. Повторні проїзди підсумовують втрати і 
збільшують площу затовчених рослин. Ущільнення ґрунту 
одноразовим проходом техніки викликає різке (у 1,5–2 рази) зниження 
продуктивної кущистості, довжини стебла, колоса і кількості зерен у 
ньому. Тільки через переущільнення ґрунту врожайність рослин 
зменшується до 20%, Крім того, механізаторам важко орієнтуватися і 
дотримуватись необхідної відстані між проходами агрегатів. Це 
призводить до огріхів і накладок. Нерівномірність внесення хімікатів 
значно зменшує їх віддачу, спричинює перевитрату, знижує 
врожайність. 

Пересування сільськогосподарської техніки по технологічній 
колії дозволяє своєчасно виконати операції догляду за посівами, 
зводить до мінімуму механічні пошкодження рослин і площу поля, що 
ущільнюється колесами машин. Забезпечується висока якість 
виконання робіт за рахунок точного маркування поля і недопущення 
перекриття або пропусків на стиках, між проходами агрегатів. У 
кінцевому результаті це призводить до підвищення врожайності і 
якості зерна, а також продуктивності праці. Ширину колій і ходових 
доріжок, відстань між технологічними коліями встановлюють, 
виходячи з наявної у господарстві техніки для догляду за посівами. 
Параметри технологічної колії повинні співпадати з шириною захвату 
обприскувача і розкидача мінеральних добрив, з розмірами колії 
трактора та шириною гусениць чи коліс трактора і причіпного 
знаряддя. 

Якщо в господарстві є сівалки марки СЗ-3,6 чи СЗА-ЗД роз-
кидачі мінеральних добрив НРУ-0,5 чи РМС-6, обприскувачі ОПШ-15 
або ПОМ-630 і трактори МТЗ з вузькопрофільними шинами, то 
формують колії шириною 1350 мм з відстанню між ними 10,35 м і 
шириною ходових доріжок 300 мм. Для цього необхідно на середній 
сівалці трисівалкового агрегату закрити в насіннєвому ящику 8-й і 
17-й висівні апарати. На невеликих площах, де сіють односівалковим 
агрегатом, ці ж сошники перекривають на кожному третьому проході 
сівалки. Якщо використовуються вузькорядні сівалки марки СЗУ-3,6 
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чи СЗЛ-3 Д ширина ходових доріжок зменшується до 225 мм. При 
ширині ходової доріжки 300 мм залишається незасіяними 2,8% площі 
поля, а при зменшенні ширини доріжки до 225 мм – 2,0%. Як показує 
практика, ці втрати повністю компенсуються приростом урожаю. 

У випадку застосування іншого набору техніки, зокрема роз-
кидачів мінеральних добрив марки І-РМГ-4 чи РУМ-5, формують 
технологічні колії шириною 1800, мм, а ходові доріжки залишають 
шириною 450 мм. У цьому разі закривають 6 і 7-й та 18 і 19-й 
висівні апарати трисівалкового агрегату, або перекривають їх через 
два проходи агрегату при сівбі однією сівалкою. По таких тех-
нологічних коліях можуть рухатися трактори із широкими шинами і 
розкидачі, що мають колію 1800 мм. Незасіяна площа, що зайнята 
технологічними коліями, в даному випадку зростає до 5,6%. 

Під час використання широкозахватних агрегатів відстань між 
коліями можна збільшити до 18 м. Це можливо при сівбі сівалками 
класу "Містраль", СПУ-6Д та ін. (ширина захвату 6 м), внесенні 
добрив розкидачами МВУ-900 (18 м) і обприскуванні посівів за 
допомогою ОП-2000 (18м). Перекриваються 1–2 сошники за колесами 
трактора з сівалкою. 

 
ТЕСТИ 

 
Варіант І 

 
1. Які зернові культури мають озимі форми: 
1. Ячмінь   3. Пшениця 
2. Жито   4. Овес 
2. Причини загибелі озимих культур у зимово-весняний 

період: 
1. Вимерзання  3. Вилягання 
2. Випрівання  4. Льодяна кірка 
3. Особливості росту і розвитку озимих культур: 
1. Період яровизації, який триває 30–60 днів при температурі                 

0–100 С 
2. Припинення росту й розвитку при зниженні температури, 

зменшенні  тривалості світлового дня 
3. В осінній період видовжується нижнє міжвузля і утворюється  

зачаткове суцвіття 
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4. Заходи боротьби при вимерзанні озимих: 
1. Проведення оранки під озимі не пізніше як за 20 днів до 

сівби, коткування оранки перед сівбою, коткування посівів весною 
кільчастими котками 

2. Коткування, розсипання на поверхні ґрунту попелу, торфу і 
калійних добрив 

3. Добір сортів, впровадження пару, підживлення восени 
фосфорно-калійними добривами, сівба у оптимальні строки, 
снігозатримання 

5. Щоб підвищити зимостійкість озимих культур необхідно: 
1. Проводити сівбу в оптимальні строки 
2. Вносити з осені азотні добрива 
3. Висівати зимостійкі сорти 
4. Підвищувати норму висіву на 10–15 відсотків 
 

Варіант ІІ 
 
1. Контроль за станом перезимівлі озимих культур 

здійснюють у три строки: 
1. 20 грудня   3. 23 лютого 
2. 25 січня   4. 10 березня 
3. 20 березня 
2. Для визначення стану перезимівлі озимих культур 

використовують: 
1. Відбір і вирощування монолітів 
2. Визначення вмісту азоту в рослинах 
3. Прискорене відрощування 
4. Визначення вмісту вуглеводів у рослинах 
3. Моноліти відрощують протягом: 
1. 5–7 днів  3. 12–15 днів 
2. 15–20 днів  4. 7–9 днів 
 
4. Заходи боротьби із загибеллю озимих при утворенні 

льодяної кірки: 
1. Уникнення ранніх строків посіву, добір сортів, коткування 

снігу в суху   погоду 
2. Коткування кільчасто-шпоровими котками, розсипання на 

поверхні попелу, торфу і мінеральних добрив 
3. Добір сортів, внесення фосфорно-калійних добрив восени, 

сівба в оптимальні строки, снігозатримання 
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5. Щоб запобігти вимоканню озимих культур, слід 
проводити: 

1. Коткування 
2. Щілювання 
3. Снігозатримання 
 

3.2.1. Озима пшениця 
(Triticum) 

 
Значення культури 

 
Пшениця – основна зернова культура хлібів першої групи. Це 

найцінніша,  найбільш розповсюджена зернова продовольча культура. 
Існують три цивілізації, які сформувались на основі найважливіших 
трьох зернових культур – пшениці, рису, кукурудзи. Більше половини 
населення світу використовує на харч зерно пшениці. 

Пшеничний хліб відрізняється найнеперевершеними смаковими 
якостями і за поживністю й перетравністю переважає хліб із борошна 
всіх інших зернових культур. У 100 грамах доброго пшеничного хліба 
міститься 240–260 ккал, а макаронів, манної крупи, різних видів 
печива – 350–360 ккал. У зерні пшениці 11–20% білка, 62–74% 
крохмалю, 2–3% жиру, приблизно стільки ж клітковини й золи. 
Продукти, вироблені з пшеничного борошна засвоюються на 94–96%.  

Серед найважливіших зернових культур озима пшениця за 
посівними площами займає в Україні перше місце і є головною 
продовольчою культурою. Це свідчення великого народногоспо-
дарського значення озимої пшениці, її необхідності у задоволенні 
людей високоякісними продуктами харчування. За оптимальними 
нормами, при достатній кількості м’яса, молока, овочів, фруктів та 
інших продуктів добове споживання хліба повинно становити 320–           
350 г у середньому на душу населення. Нині доросла людина за 
рахунок хліба та продуктів із зерна одержує близько половини добової 
потреби у вуглеводах, 35–50% у білках, 70-80 % у вітамінах В1, значну 
частину вітамінів РР, мінеральних та інших речовин. 

Основне призначення озимої пшениці – забезпечення людей 
хлібом і хлібобулочними виробами. Цінність пшеничного хліба 
визначається сприятливим хімічним складом зерна. Серед зернових 
культур пшеничне зерно  найбагатше  на  білки.  Вміст їх у зерні м'якої 
пшениці, залежно від сорту та умов вирощування, становить у 
середньому 13–15%. У зерні пшениці міститься велика кількість 
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вуглеводів, зокрема до 70% крохмалю, вітаміни В1, В2, РР, Е та 
провітаміни А, В, до 2% зольних мінеральних речовин. Білки пшениці 
є повноцінними за амінокислотним складом, містять усі незамінні 
амінокислоти – лізин, триптофан, валін, метіонін, треофенілаланін, 
гістидин, аргінін, лейцин, ізолейцин, які добре засвоюються людським 
організмом. Проте у складі білків недостатньо таких амінокислот, як 
лізин, метіонін, треонін, тому поживність пшеничного білка становить 
лише 50% загального вмісту білка. Це означає, наприклад, що при 
вмісті білка в зерні 14% ми використовуємо його лише 7%. Тому так 
важливо вирощувати  білкову пшеницю, 400–500 г пшеничного хліба 
та хлібобулочних виробів покриває близько третини всіх потреб 
людини в їжі, половину потреби у вуглеводах, третину (до 40%) – у 
повноцінних білках, 50–60% – у вітамінах групи В, 80% – у вітаміні Е. 
Пшеничний хліб практично повністю забезпечує потреби людини у 
фосфорі і залізі, на 40% – у кальції. 

Співвідношення білків і крохмалю у зерні пшениці становить у 
середньому 1 : 6 – 7, що є найбільш сприятливим для підтримання 
нормальної маси тіла і працездатності людини. 

Особливо якісний хліб та хлібобулочні вироби одержують із 
борошна сортів сильних пшениць, які належать до виду м'якої пшениці. 
За державним стандартом, зерно таких пшениць, які за класифікацією 
належать до вищого, першого та другого класів, містить відповідно 36, 
32 і не менше 28% сирої клейковини першої групи і має натуру не 
менше 755 г/л, скловидність – не нижче 60%, а хлібопекарська сила 
борошна становить 280 і більше одиниць альвеографа (о. а.). 

Хліб з борошна сильних пшениць є не тільки джерелом харчу-
вання, а й своєрідним каталізатором, який поліпшує процеси 
травлення та підвищує засвоєння інших продуктів харчування. 

Сильні пшениці належать до поліпшувачів слабких пшениць. 
Борошно сильних пшениць при домішуванні (25–30%) до борошна 
слабких пшениць поліпшує його хлібопекарські властивості, завдяки 
чому хліб випікається високооб'ємним, пористим і якісним. 

У виробництві досить поширена також група цінних пшениць, 
які за класифікаційною якістю належать до 3-го класу, їх зерно містить 
від 23 до 28% сирої клейковини другої групи, а сила борошна нижче 
280 о. а. (до 200 о. а.). З борошна цінних пшениць випікають хліб 
доброї якості, але воно не здатне поліпшувати борошно слабких 
пшениць. 
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Пшениці із вмістом у зерні менше 23% (до 18%) клейковини на-
лежать до 4-го класу і є найменш якісними за хлібопекарськими 
показниками їх віднесено до слабких пшениць. 

Сорти пшениці 5-го класу з вмістом у зерні сирої клейковини 
менше 18% вирощують на корм худобі. 

Зерно м'якої пшениці з низьким вмістом білка (9–11%) і 
підвищеним вмістом крохмалю використовується в кондитерській про-
мисловості, зокрема для виготовлення тортів. 

В Україні поширені також сорти озимої твердої пшениці. Порів-
няно з м'якими пшеницями їх зерно багатше на білок (16–18%). Проте 
вони утворюють коротку й тугу клейковину, яка для хлібопечення 
менш придатна: хліб з такого борошна формується низького об'єму, 
швидко черствіє. Борошно твердих пшениць є незамінною сировиною 
для макаронної промисловості, їх клейковина дає змогу виготовляти 
макарони, вермішель, які добре зберігають форму при варінні, не 
ослизнюються і мають приємний лимонно-жовтий або янтарний колір. 
Тверді пшениці використовують для виробництва особливого сорту 
борошна – крупчатки та виготовлення вищої якості манної крупи.                                 

У тваринництві широко використовують багаті на білок (14%) 
пшеничні висівки, які особливо ціняться при годівлі молодняку. Озиму 
пшеницю висівають у зеленому конвеєрі в чистому вигляді або в 
суміші з озимою викою. Тваринництво при цьому забезпечується 
вітамінними зеленими кормами рано навесні, услід за житом. Для 
годівлі тварин певне значення має солома, 100 кг якої прирівнюється 
до 20–22 корм од. і містить 0,6 кг перетравного протеїну та полови, 
особливо безостих сортів пшениці, 100 кг якої оцінюється 40,5 корм. 
од. із вмістом 1,5 кг перетравного протеїну. 

Озима пшениця, яку вирощують за сучасною інтенсивною 
технологією, є добрим попередником для інших культур сівозміни, і в 
цьому полягає її агротехнічне значення. 

 
Історія  походження культури і поширення 

 
Пшениця – одна з найдавніших і розповсюджених культур на 

земній кулі. Вона була відома вже приблизно 6,5 тис. років до н. е. 
народам Іраку, близько 6 тис. років – землеробам Єгипту (за деякими 
даними – навіть 10 тис. років), близько 5 тис. років – Китаю. На 
території СНД, зокрема сучасних України, Грузії, Вірменії, 
Азербайджану та Середньоазіатських республік, її почали вирощувати 
у 4–3 тисячоліттях до н. е. 
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Місцем походження пшениці більшість дослідників вважають 
степові й напівпустельні райони Азії (Іран, Ірак, Закавказзя). З Азії 
пшениця приблизно 5-4 тис. років тому потрапила в Європу – Польщу, 
Угорщину, Чехію, Словаччину, Румунію, Болгарію. У південній 
Африці, Америці, Австралії вона з'явилася лише у XVI–XVIII ст. 
Тепер озима пшениця є основною продовольчою культурою більшості 
європейських країн, США, КНР, Японії. В Росії, Казахстані та Канаді 
переважають посіви ярої пшениці, в Україні – озимої. 

Загальна посівна площа озимої пшениці у світі становить тепер 
близько 240 млн га, валові збори зерна сягають 560 млн т (1998 р.).  

В СНД посіви озимої пшениці поширені на великій території – 
від 65° північної широти (Архангельська область) до 36° північної 
широти (Південь Туркменії), проте основні їх масиви зосереджені в 
районах з відносно теплою зимою – в Україні, на Північному Кавказі, 
в Центральній чорноземній зоні Росії та Молдові. 

В СНД озиму пшеницю висівають у деякі роки на площі 
близько 21 млн га (1990 р.), в Україні – до 7,6 млн га (1990 р.); В 
Україні до 90% площ її зосереджено у районах Степу (55 %) та 
Лісостепу (35%) і лише близько 10% – на Поліссі та в Закарпатті.     

Завдяки широкому впровадженню у виробництво інтенсивної 
технології вирощування озимої пшениці за останні роки значно зросла 
її середня врожайність. У 1990 р. вона досягла в СНД 34,1 ц/га, в 
Україні – 40,2 ц/га. Досвід кращих господарств свідчить, що сучасна 
інтенсивна технологія здатна забезпечити подальше значне зростання 
урожайності озимої пшениці на всіх площах посіву. 

У 1997 р. озиму пшеницю вирощували за інтенсивною 
технологією в Україні на площі 5,5 млн га, з якої було зібрано по               
43,3 ц/га зерна. У Черкаській області урожайність зерна на інтенсив-
них полях у тому ж році досягла 51,5 ц/га, а в Христинівському              
районі – 63,7 ц/га; в окремих господарствах Лохвицького району 
Полтавської області збирали по 81,7 ц/га добірного зерна пшениці, 
Таращанського району Київської області – 70,9 ц/га. 

 
Ботанічна характеристика 

 
Коренева система пшениці – мичкувата, не має головного 

кореня. Численні тонкі корінці зовні не різняться між собою, 
переплітаючись, пронизують ґрунт в усіх напрямках. Проте серед них 
розрізняють корінці, які розвиваються безпосередньо з насіння і 
утворюють так звану зародкову, або первинну, кореневу систему, та 
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корінці, що закладаються у вузлі кущення, і формують вузлову або 
вторинну кореневу систему. Первинні корінці, як правило, проникають 
вертикально вглиб ґрунту за межі орного шару; вторинні 
розміщуються в ґрунті більш-менш радіально. На кінцях корінців 
утворюються кореневі волоски, за допомогою яких засвоюються з 
ґрунту поживні речовини і вода. 

Мичкувате коріння пшениці розміщується в орному шарі ґрунту 
на глибині до 30 см. Розвиток кореневої системи великою мірою 
залежить від вологості і родючості ґрунту. При меншій вологості 
корені проникають на більшу глибину, а при більшій вологості – на 
меншу.      

Стебло у пшениці – соломина, яка складається з 5–7 міжвузлів, 
розділених стебловими вузлами. Росте стебло в результаті розмно-
ження клітин біля листкових вузлів усіх міжвузлів. Висота стебла у 
пшениці від 80 см до 120 см. 

Листок пшениці складається з листкової піхви і листкової 
пластинки. Листковий вузол, що міститься у нижній частині листка, 
надає стеблу більшої стійкості і сприяє підніманню стебла при 
виляганні. На місці переходу піхви у листкову пластинку є листковий 
язичок, який щільно прилягає до стебла і захищає його від затікання 
води. По боках язичка є вушка, які охоплюють стебло. Листковий 
язичок у пшениці короткий. Вушка у пшениці добре виражені, з 
війками. 

Суцвіття пшениці  складний колос. 
Колос складається з колосового стрижня, який є продовженням 

стебла, і колосків, що сидять на виступах стрижня пшениці розміщено 
по одному колоску. 

Колосок має дві різних за розмірами і формою колоскові луски, 
між якими розміщуються 3–5 квіток. 

Квітка пшениці має дві квіткові луски – зовнішню і внутрішню, 
а також маточку з верхньою зав'яззю і дволаптевою пірчастою 
приймочкою та трьома тичинками. Кожна з тичинок має тоненьку 
нитку і двогніздий пиляк (рис. 3.8). Біля основи квіткових лусок є дві 
невеликі плівочки, які при цвітінні бубнявіють і відкривають квітку. 
Колоскові та квіткові луски у пшениці широкі, багатонервові.   

Плід у пшениці – зернівка, зовні вкрита плодовою та насінною 
оболонками. Зародок міститься у нижній частині зернини. Від 
ендосперму зародок відділений щитком. Маса зародка пшениці 
становить 2–3% маси зернини. Маса 1000 насінин 40–50 г. 
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Рис.  3.8. І – колос; ІІ – схема будови колоска; ІІІ – маточка  
і лодикуле: 

1 – колоскові луски; 2 – зовнішня квіткова луска; 4 – пиляки;  
5 – приймочка; 6 – зав`язь; 7 – лодикуле 

               
Внутрішня частина зернини заповнена  ендоспермом, який 

складається переважно з крохмалю. Шар ендосперму, що прилягає до 
оболонки, називають алейроновим, він дуже багатий на білкові 
речовини, але не містить крохмалю. 

Ріст і розвиток пшениці. Пшениця протягом життя проходить 
відповідні фази росту і розвитку. Ріст рослини – це збільшення її маси 
незалежно від того, за рахунок яких органів воно відбулося; розвиток – 
це якісні зміни, які відбуваються у житті рослини від проростання 
насіння до утворення нового насіння. У пшениці розрізняють такі 
фенологічні фази розвитку: проростання, сходи, кущіння, вихід у 
трубку, колосіння, цвітіння, стиглість зерна (молочна, воскова і повна) 
(рис. 3.9). Початком кожної фази вважається день, коли в цю фазу 
вступає близько 10% рослин. При повному настанні фази досягає 75% 
рослин. 

Фенологічні фази – це видимі неозброєним оком зміни в 
рослині, які проявляються появою нових органів рослини або 
характеризують новий стан цих органів рослин і закономірно 
повторюються з покоління в покоління. Появі нових органів передує 
диференціація окремих груп клітин рослини, з яких потім вони 
розвиваються. Періоди, під час яких відбуваються диференціація 
тканини і зародження нових органів або перехід їх у новий якісний 
стан, називають етапами органогенезу. 
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Рис. 3.9. Фази розвитку озимої пшениці 

 
Сходи. Спочатку ростуть зародкові корінці, яких утворюються 

три. Сходи пшениці мають зелене забарвлення. Коренева система 
росте швидше, ніж надземні органи. Зародкові забезпечують рослини у 
ранній період життя вологою і поживними речовинами. 

Кущіння. Пшениця може кущитись, тобто утворювати з вузла 
кущіння бічні пагони, які з'являються на поверхні ґрунту і ростуть так 
само, як і головне стебло. Найбільш життєздатні пагони утворюються 
від підземного вузла, розміщеного безпосередньо під поверхнею 
ґрунту. Це вузол кущіння. 

Енергія кущіння або кількість пагонів, які розвиваються в 
середньому на одній рослині, залежить від забезпечення рослин 
вологою і поживними речовинами, температури, а також глибини 
загортання насіння. 

Кущіння пшениці починається при температурі 5°С, а більш 
дружне – при 10–15°С. 

Вихід у трубку і колосіння. У цей період у пшениці 
формуються генеративні органи. Ріст стебла починається подовженням 
нижнього міжвузля, розміщеного безпосередньо над вузлом кущіння. 
Майже одночасно починає рости зачатковий колос. За першим 
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міжвузлям починає рости друге, потім третє тощо. Початком фази 
виходу в трубку вважається період, коли на головному стеблі можна 
визначити перший вузол, що піднімається над поверхнею ґрунту на               
5 см. Фаза виходу в трубку настає через 25–30 днів після весняного 
відновлення вегетації. 

У період від виходу в трубку до колосіння зростає потреба 
рослин у волозі і поживних речовинах, тому їх слід підживлювати. 

Цвітіння. За колосінням у пшениці настає цвітіння, триває воно 
3–5 днів. Пшениця самозапильна рослина.  

Формування зерна і достигання. Після цвітіння і запилення 
настає фаза формування зерна: утворюється зародок, а в клітинах 
ендосперму нагромаджуються поживні речовини. За академіком              
М.М. Кулешовим, розрізняють такі фрази утворення зерна: формуван-
ня, наливання і достигання. У фазі формування, яка триває 10–15 днів, 
із стінок зав'язі утворюються оболонка плоду. У фазі наливання 
відбувається переміщення пластичних речовин із стебла і листків у 
суцвіття і в зерно у вигляді білків, крохмалю, жиру. Цей процес триває 
і після наливання зерна до настання воскової стиглості. 

Розрізняють три фази стиглості зерна: молочну, воскову або 
жовту, і повну. 

Молочна стиглість настає через 10–18 днів після цвітіння. У цій 
фазі рослини ще зелені, але нижні листки їх починають жовтіти. 

Наприкінці фази воскової стиглості зерно набуває нормального 
забарвлення, кількість води в ньому зменшується до 20–25%, і воно 
має консистенцію воску – легко розрізується нігтем. Стебла стають 
жовтими, листки підсихають. 

При повній стиглості вологість зерна знижується до 20%. Об'єм 
зерна зменшується, воно стає твердим і легко обсипається, стебла і 
листки засихають. 

 

Таблиця 3.2.1  
Фази розвитку і етапи органогенезу пшениці 

 
Фази 

розвитку 
Етапи органогенезу Елементи 

продуктивності 
Проведення 
агрозаходів 

1 2 3 4 
Сходи І. Диференціація ко-

нуса нарощування 
Повнота сходів  

Кущення 

ІІ. Ділення основи 
конуса на початкові 
вузли, міжвузля, 
стеблові листя 

Габітус 
рослини 

Боронування сходів 
Внесення гербіцидів 
Перше підживлення 
азотними добривами 
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1 2 3 4 
 ІІІ.Диференціація осі 

суцвіття 
Кількість члеників 
колосового 
стрижня 

Обприскування 
інсектоцидами 

ІV.Утворення коло-
сових бугорків 

Кількість колосків 
у колосі, посухо-
стійкість 

Обробіток  
регуляторами росту 

V. Диференціація 
квітки, приймочки, 
маточки 

Кількість квіток у 
колосках 

Друге підживлення 
азотними добривами 

VІ.Формування 
пиляків і зав`язі  

Вихід у 
трубку –
стеблу- 
вання 

VІІ.Виріст у дов-
жину вегетативних 
органів суцвіття 

Фертильність 
квіток, плотність 
колоса 
Жаростійкість 

Обприскування 
фунгіцидами 

Колосіння VІІІ.Завершення 
формування орга-
нів квітки і су-
цвіття 

 Третє підживлення 
азотними добривами

Цвітіння ІХ.Запліднення і 
утворення зиготи 

Озерненність 
колоса 

Х. Ріст і форму-
вання зернівки 

Обприскування 
інсектоцидами Ріст 

зернівки, 
налив 
зерна, 
дозрівання 

ХІ.Накопичення 
поживних речовин 
в зерні, дозрівання

Величина зер-
нівки, маса зер-
нівки, стійкість 
до суховіїв 

 

Повна 
стиглість 

ХІІ. Перетворення 
поживних речовин 
у запасні 

 Збирання врожаю 

 
Життєвий цикл зернових злакових культур. Дослідженнями 

встановлено, що в процесі формування кожного органа, як і всієї 
рослини пшениці, можна виділити окремі етапи, які послідовно 
змінюють один одного. 

Ф.М. Куперман розрізняє 12 етапів процесу формування органів 
пшениці під час ембріонального розвитку. Кожен етап 
характеризується з'явленням певних органів, які виконують відповідні 
функції. 

Перший етап характеризується формуванням первинного 
конуса наростання головного стебла (першого порядку). Цьому етапу 
відповідають проростання насіння і з'явлення сходів. У цей час 
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фактично формується густота посіву (кількість рослин на одиниці 
площі), яка значною мірою залежить від норми висіву і польової 
схожості насіння. 

На другому етапі спостерігається посилена диференціація 
конуса росту на зачаткові вузли, міжвузля і стеблові листки, 
формуються вегетативні органи. 

Третій етап характеризується витягуванням і сегментацією 
конуса наростання (зачаткової осі колоса). Чим більше сегментів 
формується на цьому етапі, тим більше буде члеників колосового 
стрижня, довшим буде колос, більше утвориться колосків. 

Другому і третьому етапам органогенезу відповідають 
початок. Розвиток пшениці від зерна до зерна (утворення третього 
листка) і повне кущіння. Від умов проходження другого етапу 
органогенезу залежить коефіцієнт кущіння, зимостійкість пшениці, а 
третього – кількість плодоносних стебел, міжвузлів і листків. 

Третій етап органогенезу в озимої пшениці відбувається пізно 
восени і після весняного відновлення вегетації. 

На четвертому етапі відбуваються формування і витягування 
колоскових горбочків та стає добре помітною двостороння 
диференціація конуса наростання. Від умов проходження цього етапу 
залежить кількість колосків у колосі, посухостійкість рослин. Цей етап 
за часом збігається з початком виходу рослин у трубку. 

На п'ятому етапі розвитку починають формуватися колоскові 
і квіткові луски, а потім і квітки. На шостому етапі триває формування 
генеративних органів. 

Сьомий етап характеризується видовженням члеників 
колосового стрижня, ростом остюків і остеподібних утворень, 
починається процес утворення гамет. 

Восьмий етап органогенезу збігається з фазою колосіння 
пшениці і характеризується звершенням процесів формування всіх 
органів суцвіття і квіток. 

Від умов проходження етапів органогенезу, починаючи з п'ятого 
і закінчуючи восьмим, залежить кількість квіток у колоску, 
фертильність пилку і яйцеклітини. Квіток у колоску тим більше, чим 
кращі умови живлення пшениці, забезпеченість вологою, освітлення, 
які певною мірою визначаються особливостями технології 
вирощування. 

Дев'ятий етап органогенезу збігаються з фазою цвітіння. Від 
умов проходження цього етапу залежить озерненість колоса. 
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Десятий етап характеризується процесом росту і формуванням 
зернівки. Від умов проходження цього етапу залежать розміри 
зернівки. На цьому етапі в насінні відбуваються процеси диференціації 
органів зародка. 

Одинадцятий етап характеризується нагромадженням 
поживних речовин у зернівці, що призводить до збільшення її маси. 
Цьому етапу відповідає молочна стиглість зерна. 

На дванадцятому етапі поживні речовини в зернівці 
перетворюються в запасні, тобто відбуваються процеси достигання і 
виповнення, які збігаються з восковою і повною стиглістю зерна 
пшениці. 

Вирощування пшениці за інтенсивною технологією потребує 
точного визначення навіть незначних змін у її розвитку. Без такої 
оперативної інформації неможливо своєчасно і якісно забезпечити 
догляд за рослинами, внести добрива, застосувати гербіциди, 
регулятори росту тощо. 

 
Біологічні особливості 

 
Вимоги до температури. Озима пшениця належить до 

холодостійких культур. Насіння її здатне проростати при температурі 
посівного шару ґрунту всього 1–2°С, проте за такої температури сходи 
з'являються із запізненням і не дружно. Найбільш інтенсивно ґрунт 
поглинає воду, яка потрібна для набухання і проростання насіння, при 
прогріванні ґрунту до 2–12°С. За такої температури і достатній 
вологості ґрунту (близько 15 мм продуктивної вологи у посівному 
шарі) сходи з'являються вже на 5–6-й день. Більш висока температура 
(понад 25°С) несприятлива для проростання, бо може стати причиною 
сильного ураження сходів хворобами, особливою іржею. Найсприят-
ливішим для сівби пшениці є календарний строк із середньодобовою 
температурою повітря 14–17°С. Більшість сортів озимої пшениці, 
районованих в Україні, відносно стійкі проти понижених температур в 
осінній, зимовий та ранньовесняний періоди. При доброму 
загартуванні восени вони витримують зниження температури на 
глибині вузла кущення до 15–18°С морозу, а деякі з них (Крижинка, 
Українська, Одеська) – навіть до мінус 19–20°С. Найвищою холодо-
стійкістю озима пшениця відзначається на початку зими, коли вузли 
кущення містять максимум захисних речовин – цукрів. Навесні, 
внаслідок зимового виснаження, вона часто гине при морозах усього 
близько 10°С. Особливо знижується її холодостійкість при різких 
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коливаннях температури, коли вдень повітря прогрівається до 8–12°С, 
а вночі, навпаки, знижується до мінус 8–10°С. 

Високою морозо- і зимостійкістю відзначається пшениця, яка 
утворює восени 2–4 пагони і нагромаджує у вузлах кущення до 33–
35% цукру на суху речовину, що досягається при тривалості осінньої 
вегетації рослин 45–50 днів з сумою температур близько 520–670°С. 
Перерослі рослини, які утворили восени 5–6 пагонів, втрачають стій-
кість проти низьких температур, часто гинуть або сильно зріджуються, 
площі доводиться пересівати або підсівати інші культури. 

Озима пшениця добре витримує високі температури влітку. Ко-
роткочасні суховії з підвищенням температури до 35–36°С не завдають 
їй великої шкоди, особливо при достатній вологості ґрунту. У 
південних областях України при підвищенні температури до 35–40°С, 
при недостатній кількості вологи відбувається “запал” і “захват” 
хлібів, а якщо це трапляється в період наливання зерна, то воно стає 
щуплим або зовсім не утворюється.  Протягом вегетації сприятливою 
середньою температурою є 16–20°С із зниженням у період кущіння до 
10–12°С та підвищенням при трубкуванні до 20–22°С, цвітінні і 
наливанні зерна – до 25–30°С. Для розвитку сильної кореневої системи 
кращою температурою ґрунту є від 10 до 20°С. 

Вимоги до вологи. Озима пшениця потребує достатньої кілько-
сті вологи протягом усієї вегетації. Як правило, високий урожай її 
спостерігається при весняних запасах вологи у метровому шарі ґрунту 
до 200 мм, а на період колосіння – не менше 80–100 мм при постійній 
вологості ґрунту 70–80% НВ. Вологість, більша за 80% НВ, 
несприятлива для пшениці, бо погіршується газообмін кореневої 
системи через нестачу повітря в ґрунті. 

Транспіраційний коефіцієнт у пшениці становить 400–500, у 
сприятливі за вологою роки він знижується до 300, у посушливі – 
підвищується до 600–700. Особливо високим він буває у період              
сходів – початок кущення (800–1000), найменшим – наприкінці 
вегетації (150–200). Більш економно витрачають вологу рослини,  
забезпечені поживними речовинами. 

Протягом   вегетації   пшениця   поглинає   вологу   нерівно-
мірно. Найбільше вона потрібна рослинам у період трубкування, 
особливо за 15 днів до виколошування з тривалістю близько 20 днів, 
коли рослина інтенсивно росте і в неї формуються колоски, квітки. 
Нестача вологи в цей час зумовлює значне зниження врожаю 
внаслідок меншої кількості зерен у колосі та меншої маси 1000 зерен. 
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В умовах Степу і південного Лісостепу важливе значення має 
вологість посівного шару на час сівби пшениці. Значні запаси її у 
ґрунті необхідні з самого початку бубнявіння насіння, яке у пшениці 
відбувається при поглинанні 50–55% води від сухої маси  насіння, а в 
твердої – на 5–15% більше. Тому дружні сходи з'являються лише за 
наявності в посівному шарі 10–15 мм продуктивної вологи, а процес 
кущення – при вологості орного шару 0–20 см не менше 20–30 мм. 
При достатньому забезпеченні рослин водою вони нормально 
кущаться, формують добре розвинену вторинну кореневу систему, 
стають більш зимо- та морозостійкими. Про високу потребу озимої 
пшениці у волозі свідчать витрати нею води при формуванні врожаю, 
які становлять за вегетацію, залежно від зони вирощування, в 
середньому 2500–4000 м3/га. Тому нагромадження і збереження 
ґрунтової вологи для пшениці, особливо в Степу, є одним з важливих 
факторів її високої продуктивності. 

Вимоги до ґрунту. За даними А.І. Носатовського, коренева си-
стема озимої пшениці на родючих ґрунтах здатна проникати на 
глибину до 2 м. Тому озимій пшениці найбільше відповідають ґрунти з 
глибоким гумусовим шаром та сприятливими фізичними влас-
тивостями, достатніми запасами доступних для неї поживних речовин і 
вологи з нейтральною реакцією ґрунтового розчину (рН 6–7,5). 

Коренева система пшениці найкраще розвивається на пухких 
ґрунтах, об'ємна маса яких становить 1,1–1,25 г/см3. При об'ємній масі 
1,35–1,4 г/см3 ріст коріння пригнічується, а якщо вона перевищує                 
1,6 г/см3, корені не проникають у ґрунт або проникають лише по 
червоточинах та щілинах. 

Надмірна пухкість ґрунту з об'ємною масою менше 1,1 г/см3 теж 
несприятлива для формування коріння, тому що при наступному 
осіданні ґрунту можливе обривання коренів (що буває, наприклад, при 
запізнілій оранці). На таких ґрунтах багато втрачається води і верхній 
шар пересихає, що особливо небажано для посушливих районів. 
Встановлено, що серед озимих культур озима пшениця – одна з 
найвибагливіших до ґрунтових умов вирощування. Найвища 
урожайність її спостерігається при вирощуванні на чорноземних 
ґрунтах, на півдні – також на каштанових і темно-каштанових. 
Малопридатними (особливо для сортів твердої пшениці) є кислі підзо-
листі та солонцюваті ґрунти, а також ґрунти, схильні до заболочу-
вання, торфовища. Проте за відповідної технології і на таких ґрунтах 
можна вирощувати до 40 ц/га і більше зерна пшениці. 
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За виносом поживних речовин з ґрунту озима пшениця є 
азотофільною рослиною: 1 ц зерна виносить у середньому з ґрунту 
азоту 3,75, фосфору – 1,3, калію – 2,3 кг.  

 На початку вегетації особливо цінними для пшениці є 
фосфорно-калійні добрива, які сприяють кращому розвитку її 
кореневої системи і нагромадженню в рослинах цукрів, підвищенню їх 
морозостійкості. Азотні добрива більш цінні для рослин навесні і 
влітку – для підсилення росту, формування зерна і збільшення в ньому 
вмісту білка. 

Вимоги до світла. Озима пшениця належить до рослин довгого 
світлового дня. Вегетаційний період її, залежно від району виро-
щування та особливостей сорту, коливається від 240–260 до 320 днів. 
Для пшениці має значення також інтенсивність освітлення. При 
затіненні рослин у загущених посівах нижні стеблові міжвузля надміру 
витягуються і пшениця вилягає. 

Види пшениць. Пшениця належить до  родини  злакових  роду 
Triticum. З 28 видів пшениці тільки деякі поширені у виробництві. 

За кількістю хромосом розрізняють чотири генетичні групи 
пшениці, а саме: диплоїдну групу з 14 хромосомами в соматичних 
клітинах, тобто 2 п-14, тетраплоїдну 2 п-28, гексаплоїдну 2 п-42, 
октаплоїдну 2 п-56. Види пшениці з однієї генетичної групи легко 
схрещуються між собою. 

Усі види пшениць за морфологічними і господарськими 
ознаками поділяють на дві групи: голозерні і плівчасті. 

Голозерні або справжні пшениці мають неламкий колосовий 
стрижень, зерно їх під час обмолоту легко звільняється від колоскових 
і квіткових лусок. 

У плівчастих (полбовидних) пшениць колосовий стрижень при 
достиганні легко розламується на окремі членики разом з колосками, а 
зерно не відокремлюється під час обмолоту від квіткових і колоскових 
лусок. 

Найбільше значення у виробництві мають два види пшениці: 
м'яка, або звичайна, і тверда. У культурі найбільш поширені сорти 
м'якої пшениці. У зв'язку з освоєнням цілинних і перелогових земель 
збільшилися площі посіву твердої пшениці, яка на цих землях дає 
високі врожаї. В Україні м'яка пшениця займає близько 90% посівних 
площ цієї культури. 
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Таблиця  3.2.2 
Основні ознаки різновидностей м'якої і твердої пшениці 
 

Різновидність Наяв-
ність 

остюків 

Забарвлення 
колоса 

Опушеність 
колоскових 

лусок 

Забарвлення 
зерна 

М'яка 
1 2 3 4 5 

Еритроспермум Остиста Біле Не опушена Червоне 
Лютесценс Безоста - - - 

1 2 3 4 5 
Мільтурум - Червоне - - 
Альбідум - Біле - Біле 

Альборубрум - Червоне - - 
Грекум Остиста Біле - - 
Еритролеукон - Червоне - - 
Ферругінеум - - - Червоне 
Цезіум - Димчасте - - 
Гостіанум - Біле Опушена - 
Барбароса - Червоне - - 

Тверда 
Гордеїформе Остиста Червоне Не опушена Біле 
Мелянопус - Біле, чорні 

остюки 
Опушена - 

Кандіканс Безоста Біле Не опушена - 
Еритромелан Остиста Чорне - - 
Афіне Безоста Біле - Червоне 

 
М'яка, або звичайна пшениця (Tr.aestivum, або vulgare) – дуже 

поширений вид. Є ярі й озимі її форми. Колос м'якої пшениці довгий, 
нещільний, з широким лицьовим боком. Є остисті і безості форми. В 
остистих форм остюки коротші за колос, відходять від зовнішніх 
квіткових лусок під кутом, а не рівнобіжно, як у твердих пшениць. 
Колоскові луски широкі, дещо коротші і не повністю закривають 
квіткові луски з слабовиявленим кілем. У колоску утворюється від 2 до 
4 зернин. Зерно з добре виявленим чубком на верхівці, борошнисте або 
напівскловидне, у деяких сортів скловидне. Соломина по всій довжині 
порожня. М'яка пшениця має велику різноманітність форм, що 
вирощуються на значних територіях – від північних широт до 
тропічних районів. 
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 Тверда пшениця (Tr. Durum). У виробництві поширені 
переважно ярі форми. Колос великий, щільний, остистий. Безості 
форми трапляються дуже рідко. Соломина під колосом виповнена. 
Остюки грубі, довші за колос, напрямлені вгору рівнобіжно до 
колосового стрижня. Колоски багатоквіткові, іноді мають по 5 зерен. 
Колоскові і квіткові луски майже однакові. Колоскові луски мають 
добре розвинений кіль і короткий зубець. Зерно крупне, видовжене, 
скловидне, з високим вмістом білка. Чубок слабовиявлений. Зародок 
помітно виступає. З борошна твердої пшениці виготовляють макарони 
і кондитерські вироби та крупи. Вирощують тверду пшеницю 
переважно у посушливих південно-степових районах. 

  
Сорти озимої пшениці 

 

Таблиця 3.2.3 
Характеристика сортів озимої пшениці 

 
Назва сорту Рік 

реєстра- 
ції 

Зона 
виро-
щу-
вання

Група 
стиг-
лості

Напрям 
викорис-
тання 

Зи-
мостій-
кість 

Посу-
хостій-
кість 

Стій-
кість до
хвороб 

Уражай-
ність, 
ц/га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ніконія 2000 С ср Слн ++ + + + + + 80–95 
Струмок 1998 Л ср Цін + + + + + + 80–95 
Селянка 2001 С ср Слн + + + ++ + + 80–95 
Одеська 267 1997 СЛ ср Слн + + + + + + + 50–60 
Вікторія од. 1998 Л ср Цін + + + + + + 80–100
Красуня од. 1997 СЛ ср Слн + + + + + + 80–90 
Василина 2005 СЛП ср Цін + + + + + + + + 80–100
Лада од. 2000 СЛП рс Слн + + + + + + + 70–80 
Знахідка 2001 С рс Слн + + + + + + + + 65–80 
Ларс перспек-

тивний 
ЛП сс Слн + + + + + + + 90–100

Веста 2003 СЛ ср Цін + + + + + + 70–90 
Крижинка 2002 ЛП сс Цін + + + + + + 65–80 
Колумбія 2002 СЛП ср Цін + +  + + + + + 70–90 
Ятрань 60 2001 СЛП ср Слн + + + + + + 65–80 
Циганка 1998 ЛП сп Цін + + + + + + 60–70 
Олеся 2001 ЛП рс Цін + + + + + + 70–90 

Перлина 
Лісостепу 

2001 ЛП сс Цін + + + + + + 80–90 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Миронівська 
65 

2000 ЛП сс Цін + + + + + + 90–110

Веснянка 2005 ЛП ср Слн + + + + + + 90–110
Диканька 2005 СЛП ср Цін + + + + + + 80–90 
Землячка 2006 СЛ ср Цін + ++ + + + 86–93 
Писанка 2006 СЛ ср Цін ++ ++ + 79–103
Влада 2006 СЛ сс Цін ++ ++ + 80–111
Антонівка 2007 СЛП сс Цін ++ ++ ++ 83–114

Умовні позначення: + – середня, ++ – висока, + + + – дуже 
висока 

С – степ, Л – лісостеп, П – полісся, сс – середньостиглий, ср –   
середньоранній, Слн – сильна, Цін – цінна.  

 
Різновидності пшениці. У сільськогосподарському вироб-

ництві відомо багато сортів пшениці, що мають різні морфологічні 
ознаки. 

На різновидності пшеницю поділяють за такими основними 
ознаками: наявністю або відсутністю остюків, забарвленням колоса та 
остюків, опушеністю колоскових лусок і забарвленням зерна                      
(табл. 3.2.2). 

З остистих різновидностей у посівах озимої пшениці переважає 
еритроспермум, а з безостих – лютесценс. Різновидності лютесценс і 
мільтурум переважають у посівах ярої пшениці. У межах однієї 
різновидності є сорти озимі і ярі, ранньо- і пізньостиглі. Вони 
різняться також зимо- і посухостійкістю, стійкістю проти хвороб і 
шкідників. Рослини однієї різновидності будь-якої сільськогоспо-
дарської культури, які при вирощуванні за певних ґрунтово-
кліматичних умов і технології мають певні біологічні й господарсько 
цінні властивості та ознаки й успадковують їх, називають сортом. 

 
Технологія вирощування 

 
Озима пшениця вирощується в Україні із застосуванням 

сучасної інтенсивної технології. Суть останньої полягає в оптимізації 
умов вирощування пшениці на всіх етапах й розвитку рослин. Вона 
передбачає: розміщення культури після кращих попередників; 
використання інтенсивних сортів; застосування добрив на заплановану 
врожайність; роздрібне внесення азотних добрив протягом весни за 
даними ґрунтової і рослинної діагностики; інтегровану систему 
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захисту рослин від бур'янів, хвороб та шкідників; за потребою 
застосування регуляторів росту (ретардантів), сівбу із залишенням 
постійних технологічних колій; дотримання високої професійної та 
виконавської дисципліни механізаторів при виконанні усіх техноло-
гічних операцій; організацію біологічного контролю за станом росту і 
розвитку рослин на основних етапах органогенезу. 

Головною метою інтенсивної технології є максимальна реалі-
зація потенційної продуктивності пшениці шляхом раціональної 
мобілізації природних та техногенних факторів урожайності. 

Вивчаючи інтенсивну технологію озимої пшениці, слід виділяти 
основні фактори формування високих і стабільних урожаїв зерна у 
фермерських господарствах: 

• дотримання сівозміни; 
• науково-обґрунтовані норми добрив; 
• удосконалення системи обробітку ґрунту; 
• система інтегрованого захисту рослин; 
• високоякісний посівний матеріал нових високоврожайних  

сортів і гібридів; 
• використання новітньої ресурсозберігаючої техніки. 
Попередники пшениці. Сучасні високопродуктивні сорти 

озимої пшениці відзначаються підвищеними вимогами до родючості 
ґрунту, вмісту вологи в ньому та його чистоти від бур'янів. У зв'язку з 
цим зростає роль попередників при вирощуванні таких сортів. 

Попередники для озимої пшениці підбирають з урахуванням 
району вирощування, структури посівних площ, реакції сортів на 
попередник. У посушливих та напівпосушливих південних районах її 
висівають насамперед після тих попередників, які найменше 
висушують кореневмісний шар ґрунту і після яких обробітком ґрунту 
створюються сприятливі умови водозабезпечення сходів; у північних 
районах достатнього зволоження – після тих, які забезпечують 
оптимальні строки сівби, сприятливий поживний режим ґрунту і 
мінімальну його засміченість бур'янами. 

Найкращими попередниками озимої пшениці у Степу є зайняті 
пари та непарові поля після просапних і стерньових. У Степу з 
недостатнім зволоженням частину озимини розміщують по чорних і 
ранніх парах. Обробіток перших починають восени, а останніх – рано 
навесні. 

Чорний пар здебільшого розміщують після кукурудзи на зерно 
або соняшнику, після яких залишається багато післяжнивних і 
кореневих решток.  
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Найкращими попередниками для озимої пшениці у Лісостепу є 
зайняті пари. Використання їх дає змогу одержати значну кількість 
додаткової продукції за рахунок парозаймаючої культури й створити 
сприятливі ґрунтові умови для озимини.  

Обробіток ґрунту. Система обробітку ґрунту під озиму 
пшеницю в Лісостепу має свої особливості. Для створення 
оптимальних умов нормального розвитку рослин тут, як і в Степу, 
важливе значення має накопичення достатніх запасів вологи в орному 
шарі ґрунту на період сівби, що дає змогу одержати дружні сходи та 
добрий розвиток озимини восени. Крім того, у ґрунті треба створити 
достатні запаси поживних речовин й очистити його від бур'янів. 

Залежно від попередника та вологості ґрунту застосовують 
відвальний або безвідвальний спосіб його обробітку. Коли орний шар 
містить менше 20 мм продуктивної вологи, що спостерігається в 
посушливе літо, то після таких попередників, як горох, кукурудза, 
ефективнішим є безвідвальний (безплужний) або поверхневий, 
обробіток (дисковими лущильниками, плоскорізами); при достатньому 
зволоженні ґрунту – до 20 мм в шарі 0–20 см та ранньому збиранні 
попередника, а також на забур'янених площах кращі наслідки дає 
відвальний обробіток плугами з передплужниками. 

 
Агротехніка вирощування озимих культур 

 

 
 
Рис.  3.10.  Основні елементи технології вирощування  

озимої пшениці 
1 – раннє боронування; 2 – передпосівна культивація з боронуванням; 

3 – сівба; 4 – досходове боронування; 5 – боронування сходів (фаза 
трьох листків); 6 – підживлення; 7 – оброблення посівів гербіцидами 
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Обробіток ґрунту під озиму  пшеницю після чистих парів. 
Чорний пар здебільшого розміщують після кукурудзи на зерно або 
соняшнику, після яких залишається  багато післяжнивних і кореневих 
решток.  Тому поле ретельно лущать важкими дисковими боронами на 
глибину 8–12 см; так само обробляють ґрунт перед оранкою при 
значній засміченості його коренепаростковими і кореневищними 
бур'янами. Під чорний пар поле виорюють на глибину 25–27 см для 
ретельного загортання насіння і проростків бур'янів, післяжнивних 
решток і добрив. Якщо органічні добрива не вносять, то в районах, де 
можливі прояви водної і вітрової ерозії, на чистих від кореневищних і 
коренепаросткових бур'янів полях осінній обробіток можна проводити 
плоскорізними знаряддями на таку саму глибину, тобто 25–27 см. 

Відведене під пар поле, якщо ґрунт восени не підготували, 
дискують, а на весні орють або обробляють плоскорізами на глибину 
20–22 см (а за сухої і вітряної погоди – на 14–16 см) з одночасним 
боронуванням і коткуванням. Запізнення з оранкою навесні значно 
знижує ефективність раннього пару, тому її проводять зразу ж при 
настанні фізичної спілості орного шару ґрунту. 

Навесні здійснюють ранньовесняний обробіток чорного пару. 
Протягом весняно-літнього періоду ґрунт обробляють у міру 
ущільнення та появи бур'янів, але не менше як 4–5 разів, поступово 
зменшуючи глибину до 5–6 см. У першій половині літа чорний пар 
розпушують частіше, оскільки у цей час інтенсивно проростають 
бур'яни. Для цього використовують культиватори зі стрілчастими 
універсальними або плоскорізними лапами. Для ретельного розпушу-
вання ґрунту і вирівнювання його поверхні культиватори агрегатують 
із легкими або середніми боронами та різними пристроями, які 
виконують роль шлейфів. 

Важливе значення має своєчасне боронування після випадання 
дощів, що дає змогу припинити капілярне підняття вологи на 
поверхню і зменшити її випаровування. На важких глинистих ґрунтах 
для цього використовують агрегати, в першому ряду яких розміщені 
важкі борони (БЗТС-1,0), а в другому – легкі (ЗБП-0,6) або середні 
(БЗОС-1,0). Якщо дощ випав невеликий і при цьому не утворилася  
щільна кірка, а нижній вологий шар не з'єднався з верхнім, 
боронування не проводять. 

На ранньому пару ґрунт ущільнюється менше, тому наступний 
обробіток його здійснюють  на 7–8 см. Дуже розпушений ґрунт 
доцільно ущільнити кільчасто-шпоровими котками. Передпосівний 
обробіток чистих парів виконують культиваторами КПГ-4, КПС-4, 
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УСМК-5,4 А або боронами БІГ-3 на глибину загортання насіння в 
агрегаті з зубовими боронами. 

У посушливі роки кількість механічних обробітків під час 
догляду за парами зменшують. Для боротьби з бур'янами при цьому 
застосовують хімічні засоби. 

Обробіток ґрунту після парозаймаючих культур.  
Найкращими попередниками для озимої пшениці у Лісостепу є зайняті 
пари. Використання їх дає змогу одержати значну кількість додаткової 
продукції за рахунок парозаймаючої культури й створити сприятливі 
ґрунтові умови для озимої пшениці. Найпоширеніші парозаймаючі 
культури – озимі жито і пшениця, кукурудза на зелений корм, 
горохово-вівсяна та вико-вівсяна суміші, багаторічні трави на зелений 
корм і сіно та ін. 

Озимі культури на зелений корм звільняють поле у другій 
половині травня, горохово-вівсяні, вико-вівсяні суміші та багато-           
річні трави – у другій половині червня, кукурудза на зелений корм – в 
липні – на початку серпня. Отже, після різних парозаймаючих культур 
залишається неоднаковий період для обробітку ґрунту, тому питання 
про спосіб обробітку зайнятих парів слід вирішувати з урахуванням 
вологості ґрунту, його забур'яненості та особливостей парозаймаючої 
культури. В умовах достатнього зволоження після ранозібраних 
парозаймаючих культур проводять оранку на глибину 20–22 см із 
внесенням органічних і мінеральних добрив.  

Залежно від попередників, погоди, забур'яненості поля, 
технологія і порядок операцій для обробітку на зайнятих парах можуть 
змінюватися, але основною умовою при цьому є те, щоб оброблю-
ваний шар мав дрібногрудочкувату будову, був у міру ущільненим та 
придатним для якісного загортання насіння. 

Обробіток ґрунту після багаторічних трав. Найчастіше після 
багаторічних трав поле лущать дисковими боронами в два сліди на 
глибину 6–8 см або ще краще лемішними лущильниками на 10–12 см у 
два сліди з одночасним коткуванням. Лущення поліпшує якість 
наступної оранки,  яку проводять на глибину 25–27 см і запобігає 
відростанню багаторічних трав. 

У період від оранки до сівби озимої пшениці поле обробляють 
культиваторами і боронами. 

Обробіток сидеральних парів. Сидеральні пари запроваджують 
у поліських і західних районах України. Для сидерації вирощують 
різні культури, з них на Поліссі України та на півночі Лісостепу 
здебільшого люпин. 
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Восени проводять зяблеву оранку, вносять фосфоритне 
борошно і калійні добрива. Рано навесні закривають вологу, проводять 
передпосівний обробіток ґрунту і висівають люпин. Запізнення з 
сівбою люпину на 10 днів зменшує урожайність жита, які висівають 
після нього, на 3–4 ц/га. 

Заорюють люпин плугами без передплужників у фазі блискучих 
бобів, але не пізніше, як за 15–20 днів до сівби озимої пшениці. Перед 
оранкою посіви сидератів старанно коткують. Щоб зменшити інтенсив-
ність розкладання зеленої маси, по можливості її треба заорювати на 
більшу глибину. Після оранки проводять коткування і боронування. 

Заслуговує на увагу проміжний спосіб використання бобових 
культур та ріпаку на зелене добриво. 

Обробіток ґрунту після бобових культур. Серед зернобобових 
культур на Україні найбільш поширений горох. У Лісостепу після 
нього вирощують близько половини озимих. Великі площі їх 
розміщують після гороху на Поліссі та в Степу. 

На Поліссі, а при достатньому зволоженні і в Лісостепу після 
збирання гороху і люпину на зерно проводять дискування і оранку 
плугами з передплужниками на глибину 20–22 см з одночасним 
коткуванням і боронуванням. Дискування створює сприятливі умови 
для зберігання ґрунтової вологи і кращого вбирання опадів. 

Після кукурудзи на силос, зібраної у молочній і молочно-восковій 
стиглості, під яку в більшості вносять вапно й органічні добрива, при 
підготовці ґрунту створюється більш напружений період, бо збирання  її 
затягується та період між лущенням, внесенням мінеральних добрив і 
оранкою, яку проводять на 23–25 см, зменшується. 

Якщо кукурудза збирається із запізненням або на час збирання 
умови посушливі, то і в лісостепових районах ефективніший 
поверхневий обробіток ґрунту, особливо, поліпшений. Виконується 
він так: після збирання кукурудзи поле дискують на 5–6 см, а потім 
обробляють агрегатом, який складається з культиватора-плоскоріза 
КПШ-5, голчастої борони БИГ-3 та кільчасто-шпорового котка               
ПВР-3,5. Слідом за цим агрегатом культиваторами КПС-4 з боронами 
БЗТС-1,0 і райборінками ЗБП-0,6 ґрунт готують до сівби.  

Оранку під пшеницю закінчують не пізніше як за 3–4 тижні до 
настання оптимальних строків сівби. При запізненні з оранкою ґрунт 
до початку сівби не встигає достатньо ущільнитись, що створює 
загрозу розриву кореневої системи пшениці внаслідок його осідання. 
Про це особливо слід пам'ятати при сівбі після кукурудзи на силос (не 
запізнюватися з її збиранням і підготовкою ґрунту).  
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Безвідвальний обробіток ґрунту. У південних степових райо-
нах, де має місце вітрова ерозія, а також в зонах Лісостепу застосо-
вують також безплужний обробіток ґрунту. Поле після збирання 
гороху, парозаймаючих культур, стерньових попередників, кукурудзи 
обробляють голчастими боронами (БИГ-3А) в агрегаті з культива-
тором-плоскорізом ОПТ-3-5, а при потребі – з котком ЗККШ-6 на 
глибину 8–12 см. При сівбі пшениці після кукурудзи або багаторічних 
трав використовують комбіновані агрегати ОПТ-3-5 + БИГ-3А + 
ЗККШ-6 або АКП-2,5 БДТ-7 + БИГ-3, якими обробляють ґрунт на 
глибину 8–16 см. 

 Передпосівний обробіток ґрунту спрямований на створення 
сприятливого структурно-агрегатного складу посівного шару з 
ущільненим ложе для розміщення насіння та шару дрібно-
грудочкуватого ґрунту над ним. Найкраще використовувати для цього 
культиватори (КПС-4, УСМК-5,4, КПШ-Д та ін.), обладнані стрілчас-
тими лапами. Культивацію проводять одночасно з боронуванням 
зубовими боронами (БЗТС-1,0, БЗСС-1,0), а при недостатній вологості 
ґрунту – з коткуванням котками ЗККШ-6. Для кращого вирівнювання 
поверхні ґрунту і проведення якісної сівби культивації проводять під 
кутом до оранки на глибину загортання насіння 4–6 см. На більш 
важких ґрунтах замість культиваторів використовують комбіновані 
ґрунтообробні машини РВК-6, ВИП-5,6 та ін., на легких – 
обмежуються боронуванням. 

Система удобрення озимої пшениці.  Добрива є одним з 
найефективніших та швидкодіючих факторів підвищення врожайності 
пшениці і поліпшення якості зерна. Великий позитивний вплив добрив 
на продуктивність пшениці пояснюється тим, що в ґрунті поживні 
речовини містяться у важкорозчинній формі, а фізіологічна активність 
кореневої системи її достатньо висока. Тому застосування добрив під 
пшеницю забезпечує досить високі прирости врожаю на всіх 
ґрунтових відмінах. Особливо добре реагують на внесення добрив 
короткостеблові сорти пшениці, у яких прирости урожаю за рахунок 
добрив можуть сягати 10–16 ц/га і більше. 

Азот особливо необхідний рослинам у першій половині 
вегетації. Будучи складовою частиною хлорофілу, він сприяє 
нагромадженню в рослині білків. У разі недостатнього азотного 
живлення слабо розвиваються листкові пластинки, зменшується вміст 
хлорофілу в листках, сповільнюються процеси засвоєння інших 
елементів, рослини погано ростуть і розвиваються. 



 92

Максимальна потреба в азоті спостерігається в період кущення, 
а також в період інтенсивного росту – за два тижні до і три після 
викидання колосу. Особливо потрібний азот перед цвітінням та в 
період цвітіння. Надмірне азотне живлення затримує проростання 
насіння і з'явлення сходів. 

Фосфор особливо потрібний рослинам на початку росту, коли 
закладається майбутні суцвіття та укріплюється коренева система, він 
сприяє дозріванню пшениці, підвищує стійкість проти від'ємних 
температур, утворенню жирів, підвищує вміст каротину в листках. 
Тому насамперед треба вносити фосфорні добрива у рядки під час 
висівання пшениці. Протягом вегетації фосфор у рослини надходить 
більш рівномірно, ніж азот і калій. Максимальну кількість його рослин 
споживають протягом періоду формування зерна і майже до повного 
достигання пшениці.   

Калій поліпшує інтенсивність фотосинтезу, що забезпечує 
нагромадження вуглеводів. Він потрібний головним чином для росту 
стебел і формування зерна. Він надходить у рослини з перших днів 
розвитку. Максимальну кількість його рослин споживають у період від 
викидання колосу.  

На сприятливому удобреному фоні у пшениці формуються 
добре розвинена коренева система, оптимальна листкова поверхня, яка 
досягає у фазі кущення 6–9 тис. м2/га , трубкування – 20 тис., 
колосіння 40–45 тис., молочної стиглості 10 тис. м2/га; підвищується 
морозо- та зимостійкість, знижується транспірація. За рахунок добрив 
у зерні збільшується вміст білка на 1–3%, сирої клейковини на 3–6% і 
більше, підвищуються маса 1000 зерен, скловидність. 

Під пшеницю вносять, як правило, мінеральні добрива, а 
органічні – під попередник. Гній або компости рекомендується 
вносити безпосередньо під пшеницю лише на бідних ґрунтах, вміст 
гумусу в яких не перевищує 2,2%, та після стерньових попередників. 
Середня норма гною на чорноземних ґрунтах становить 20–25 т/га, 
дерново-підзолистих, сірих опідзолених 30–35 т/га. 

Застосовують гній, як правило, при вирощуванні озимої 
пшениці по зайнятому або чистому пару. Вносять гній розкидачами 
РОУ-5, ПРТ-10, ПРТ-16 або роторним розкидачем “Буран”; відразу 
після внесення приорюють. Затримання з приорюванням гною  
зменшує його ефективність на 10%. Після стерньових попередників 
рекомендується висівати як проміжні так звані фітосанітарні куль- 
тури – ріпак, гірчицю білу на зелене добриво. Кореневі виділення цих 
рослин і зароблена у ґрунт зелена маса при її розкладанні пригнічують 
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розвиток збудників хвороб і одночасно збагачують ґрунт на органічну 
речовину. Ці культури при формуванні зеленої маси 80–150 ц/га 
придисковують або приорюють. Перед сівбою проводять культивацію 
з боронуванням або дискування на глибину загортання насіння. 

Мінеральні добрива найраціональніше вносити на заплановану 
урожайність. При їх застосуванні особливу увагу звертають на 
забезпечення пшениці азотними добривами, які треба вносити так, щоб 
рослини були забезпечені азотом постійно і в достатній кількості 
протягом вегетації. При нестачі азоту рослини погано кущаться, 
утворюють щуплий колос з низькою масою 1000 зерен. Надмірне 
азотне живлення також шкідливе: викликає сильний ріст рослин 
восени, і вони втрачають морозо- і зимостійкість; рослини у посівах 
загущуються, взаємозатіняються від надмірного кущення і знижують 
продуктивність фотосинтезу, більше уражуються хворобами, 
урожайність їх знижується, як і при нестачі азоту. 

Дози мінеральних добрив під озиму пшеницю розраховують 
залежно від: 

 запрограмованого врожаю 
 попередника 
 бонітету ґрунту 
 норм внесених органічних добрив 

Ефективність мінеральних добрив залежить від строків сівби 
пшениці. При ранній сівбі, особливо в умовах достатнього зволоження 
і теплої осінньої погоди, озиму пшеницю удобрюють лише фосфорно-
калійним добривами, завдяки яким рослини не переростають, краще 
загартовуються, стають більш зимостійкими. Під пшеницю пізніх 
строків сівби вносять повне мінеральне добриво, яке поліпшує 
кущення рослин і сприяє швидшому наростанню вегетативної маси із 
сформованим вузлом кущення, витривалої до перезимівлі. 

На малородючих дерново-підзолистих ґрунтах Полісся 
застосовують найвищі порівняно  з іншими зонами норми мінеральних 
добрив – 90–120 кг/га азоту, фосфору і калію з перевагою азоту і 
калію. Із фосфорних добрив на кислих ґрунтах використовують 
фосфоритне борошно. На чорноземах Лісостепу вносять по 60–90 кг/га 
мінеральних добрив з перевагою фосфору та азоту, а на солонцюватих 
ґрунтах обмежуються внесенням азотних і фосфоритних добрив, 
вилучаючи калійні. 

Норми мінеральних добрив  та співвідношення у них азоту, 
фосфору і калію залежать також від попередників озимої пшениці. При 
її розміщенні в сівозміні після зернових бобових культур та 
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багаторічних бобових трав застосовують повні мінеральні добрива з 
підвищеними нормами фосфорних і калійних та зменшеними – 
азотних; після кукурудзи – з підвищеними нормами азоту, наприклад, 
після картоплі або цукрових буряків – калію. 

При застосуванні добрив потрібно враховувати біологічні особли-
вості районованих сортів пшениці. Вищі норми мінеральних добрив, 
особливо азотних, застосовують при вирощуванні низькорослих сортів, 
стійких проти вилягання, і менші – при використанні під високорослі 
сорти, схильні до вилягання. 

Добрива під озиму пшеницю вносять у три прийоми: 
1. Основне (під оранку) 70% від загальної дози Р90 К100. 
2. Рядкове ( при посіві) 10–15 кг д.р. фосфору. 
Важливим резервом підвищення врожайності та якості зерна 

озимої пшениці є весняно-літнє підживлення рослин азотними 
добривами. Підживлення азотом в дозі 30 кг/га діючої речовини, за 
багаторічними даними науково-дослідних установ, підвищує врожай в 
Степу на 2–3 ц/га, в Лісостепу та на Поліссі – 2–5 ц/га. 

3. Підживлення ( в період вегетації ) проводять весною: 
3.1. Фаза кущення 40% від розрахованої дози 
3.2. Фаза виходу в трубку 30% 
3.3. Фаза колосіння 30%. 
З метою запобігання нагромадження в рослинах нітритів 

проводять рослинну діагностику. 
У фазі кущення або на початку трубкування у суху погоду 

відбирають для аналізу зразки 20–30 рослин по діагоналі поля. 
Середній зразок має становити 100 г. Визначають у зразках рослин 
вміст N, P2O5, K2O у відсотках. Знаючи оптимальний вміст N, P, K 
встановлюють доцільність підживлення. Якщо виявлено вищий від 
оптимального вміст N, P, K, то пшеницю не підживлюють. 

Рано навесні вміст азоту у верхніх шарах ґрунту здебільшого не 
задовольняє потреб озимої пшениці для активного росту, особливо при 
вирощуванні її після кукурудзи на силос і стерньових попередників. У 
цей період рослини відчувають гостру нестачу азоту і добре реагують 
на його внесення, оскільки він як найбільш рухомий елемент живлення 
частково засвоюється рослинами з осені, частково вимивається з 
верхніх шарів ґрунту талими водами, а мікробіологічні процеси в цей 
період, внаслідок відсутності достатньої кількості тепла, не 
проявляють себе. 
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Ефективність способів та строків підживлення мінеральними 
добривами великою мірою залежить від стану посівів, попередників, 
основного внесення добрив, типу ґрунту та ін. 

Слабкі посіви краще підживлювати аміачною селітрою 
поверхневим способом по мерзлоталому ґрунту. Добре розвинуті 
розкущені посіви на удобрених ґрунтах підживлювати рано навесні 
поверхневим способом азотними добривами недоцільно. Азот, 
внесений рано, посилює весняне кущіння, внаслідок чого посіви ще 
дужче загущуються, мінеральні добрива і волога використовуються 
для живлення паразитичних непродуктивних пагонів, що призводить 
до ослаблення продуктивних стебел рослин. Ранньовесняне 
поверхневе підживлення  таких посівів часто зовсім не дає приросту 
врожаю. Такі посіви потрібно підживлювати кореневим способом. Цей 
спосіб підживлення озимих проводять зерновими сівалками СЗ-5,4 або 
СЗ-3,6 в агрегаті з боронами впоперек посіву в кінці весняного 
кущіння, коли визначаються продуктивні пагони і внесене добриво 
буде використане для формування врожаю.   

Підживлюють пшеницю сипкими азотними добривами за 
допомогою розкидачів або їх водними розчинами за допомогою 
обприскувачів (ОП-2000-01, ОПШ-15 та ін.) з постійних технологічних 
колій або за допомогою авіації на великих площах – це більш ефективно. 

Мінеральні добрива застосовують також при сівбі пшениці у 
рядки. На чорноземних ґрунтах обмежуються внесенням у рядки лише 
фосфорних добрив у дозі 10–15 кг/га фосфору, на бідних підзолистих 
ґрунтах вносять повне мінеральне добриво по 10–12 кг/га азоту, 
фосфору і калію у вигляді складних гранульованих добрив – 
нітрофоски, амофоски, нітроамофоски. 

Урожайність озимої пшениці підвищується від застосування 
мікроелементів – марганцю, молібдену, бору та ін. 

На застосування марганцю озима пшениця позитивно реагує 
при вирощуванні на чорноземних, солонцюватих, каштанових ґрунтах; 
молібдену – на дерново-підзолистих і сірих лісових; бору – на 
вапнованих кислих ґрунтах. Вносять мікроелементи під основний 
обробіток ґрунту, в рядки під час сівби пшениці або обробляють ними 
насіння перед сівбою. 

Для внесення мікроелементів під час основної підготовки 
ґрунту використовують такі поширені мікродобрива, як маргонізо-
ваний, молібденізований та борний гранульовані суперфосфати із 
внесенням кожного в середньому по 2–3 ц/га, ці добрива рекомен-
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довані також для внесення в рядки в дозі відповідно 0,5–1 ц/га, 0,5 та 
0,75–1 ц/га. 

Для передпосівної обробки насіння використовують сульфат мар-
ганцю, яким його обпудрюють з витратою 50–100 г препарату у 2 л води 
на 1 ц насіння або борну кислоту – на 1 ц насіння по 1 г солі в 2 л води. 

Сприятливо позначається на врожайності пшениці внесення 
мікроелементів разом з азотними добривами у вигляді водних розчинів 
при підживленні рослин на IV етапі органогенезу. Норми внесення 
мікродобрив при підживленні 1 га пшениці становлять: сульфату 
марганцю 150–200 г, борної кислоти 500 г, молібдату амонію 200 г, 
розчинених у 100–300 л води. 

Під озиму пшеницю, розміщену у сівозміні після стерньових 
попередників, кукурудзи, доцільно застосувати бактеріальні добрива, 
зокрема азотобактерин, бактерії якого (азотобактер) засвоюють вільний 
азот повітря. Використовують перегнійно-ґрунтовий азотобактерин, який 
змішують із злегка зволоженим насінням, витрачаючи на гектарну норму 
насіння 3 кг азотобактерину на 3–5 л води.  

При вирощуванні озимої пшениці необхідно забезпечувати 
нейтральну реакцію ґрунтового розчину. 

Підготовка насіння, сівба. Важливою умовою підвищення 
врожайності пшениці є використання для сівби високоякісного насіння 
кращих районованих сортів, пристосованих до місцевих умов 
вирощування. Призначене для сівби насіння має бути високо-
життєздатним за схожістю, енергією проростання, силою росту, 
вирівняністю, типовою для сорту ваговитістю тощо. Важливим 
показником посівної якості насіння є також його висока чистота від 
насіння бур'янів, особливо карантинних, та інших домішок. Сівба 
таким насінням забезпечує високу і дружну схожість, інтенсивніше 
формування кореневої системи, вузла кущення і вегетативних пагонів 
з підвищеною стійкістю проти несприятливих умов зимівлі. 

За Державним стандартом України, для сівби пшениці 
необхідно використовувати насіння, яке за категорією відповідає 1–3 
репродукції зі схожістю для м'якої пшениці не менше 92%, твердої – 
87%, чистотою від насіння бур'янів та інших домішок для обох видів 
пшениці не менше 98%, сортовою чистотою не менше 98%, вологістю 
не більше 15–15,5 %. 

Перед сівбою насіння сортують за крупністю і вирівняністю: 
очищають від насіння бур'янів та інших культурних рослин і поживних 
домішок; протруюють від збудників хвороб та ґрунтових шкідників; 
обробляють мікроелементами, бактеріальними препаратами тощо. 
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Свіжозібране насіння у північно-західних районах України, 
особливо в сиру прохолодну погоду, слід перед сівбою прогріти на 
сонці протягом 5–6 днів або в теплих приміщеннях з температурою 
20–30ºС та добре налагодженою вентиляцією протягом 8–10 днів, що 
прискорює післязбиральне достигання насіння і підвищує його енергію 
проростання. 

Для сортування і очищення насіння використовують зерно-
очисні машини ЗВС-20А, МВО-20, ОВС-25,МС-4,5 та ін.; трієрні 
блоки БТ-20 та ін., зерноочисні агрегати ЗАВ-25,ЗАВ-40,ЗАВ-50; 
зерносушильні комплекси КЗС-25Б, КЗС-25 чи КЗС-50. 

Протруєння насіння – це захід, який дає змогу знешкодити 
насіння від збудників хвороб, які передаються через насіннєвий 
матеріал, захищає насіння і проростки від пліснявіння в ґрунтових 
умовах, знижує ураження кореневими гнилями, послаблює негативний 
вплив пошкоджень та травмування на якість посівного матеріалу; 
стимулює ріст і розвиток рослин завдяки дії препаратів на деякі 
фізіологічні процеси в проростаючому насінні і рослинах, а також 
поліпшує перезимівлю озимих культур. Обираючи протруйник, 
необхідно враховувати не лише комплекс збудників на насінні і в 
ґрунті, а й ті стресові умови, які вплинуть на рослини в полі. 
Фізіологічно ослаблені рослини є добрим субстратом для кореневих 
гнилей та пліснявих грибів.  

Протруюють насіння, доведене до стандартної вологості (14–
15%) 2–3 тижні або 2–4 дні до сівби з використанням машин і 
комплексів ПС-30, ПС-10А, КПС-10, КПС-40. 

Протруйники вибирають за спектром дії препаратів, виходячи з 
того, які хвороби були поширені в даному регіоні. 

Проти збудників найбільш поширених хвороб (кореневих 
гнилей, летючої і твердої сажки, борошнистої роси, бурої листкової 
іржі, пліснявіння насіння, септоріоз, гельмінтоспоріозна і фузаріозна 
кореневі гнилі, пліснява снігова) застосовують такі хімічні препарати, 
як 15 %-й байтан-універсал, з.п. (2 кг/т),  вітавакс 200 (3 кг/т), 
вітавакс 200 ФФ, в.с.к.. (2,5-3,0), дивіденд 030 FS, т.к.с. (2 кг/т), 
дивіденд Стар 036 FS, т.к.с. (1 кг/т), максим 025 FS, т.к.с. (1,5 кг/т), 
преміс 25 25 % т.к.с. (1,3-1,5 кг/т), раксіл, т.к.с. (0,4-0,5 кг/т, раксіл 
Екстра т.к.с. (1,5 кг/т), реал 200, т.к.с. (0,2 % кг/т), феразим, к.с.          
(1,5 кг/т), штефазал, 50 % к.с. (1,5 кг/т) та ін.  Для поліпшення якості 
протруєння препарати краще застосовувати у вигляді суспензій, 
зволожуючи їх водою з розрахунку 10 л на 1 т насіння. Для 
одночасного захисту рослин від хвороб і ґрунтових шкідників насіння 
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обробляють комплексним препаратом промет 400 СS ме.с (2 кг/т), 
космос 250 , 25 % т.к.с. 

Максимальний контакт насіння з пестицидами досягається 
при додаванні суспензій NaKMЦ (натрієва сіль карбоксилметил-
целюлоза) з розрахунку 0,1–0,2 кг/т або ПВС (полівініловий спирт)                      
0,5 кг/т. Цей спосіб підготовки насіння дістав назву інкрустації.  

Для поліпшення імунної системи озимої пшениці, тобто 
підвищення її врожайності,  підвищення енергії проростання та 
польової схожості, поліпшення якості продукції, зменшення вилягання 
використовують нові регулятори росту та біопрепарати. Регулятори 
росту: агростимулин (5–10 мл/т), емістим С, в.р. 10 см3 в 10 л води на 
1 т, вермісол, р. (12–15 л/т), вермістим, р. (3–10 л/т), триман-1, кр.п. 
(10–20 г/т); біопрепарати: агат 25 К, т.пс. (8–109 мл/т), мікосан 3% 
в.р.к. (5–7 л/т), сімтес, р. (7 л/т). 

Густота посівів озимої пшениці. Встановлено, що макси-
мальної продуктивності пшениці досягають при кількості рослин на 
час збирання 300–400 шт./м2 з наявністю 500–600 продуктивних стебел 
з добре сформованим колоссям. 

Одним з головних технологічних прийомів формування 
оптимальної густоти рослин пшениці на посівній площі є вибір 
ґрунтових умов, біологічних особливостей сорту, строків і способів 
сівби та інших факторів урожайності. Наприклад, у західних та 
північних регіонах України, більше забезпечених вологою, густота 
посіву і залежна від неї норма висіву на ґрунтах середньої родючості 
вищі, ніж у посушливих південних і східних умовах, де для густих 
посівів не вистачає вологи і вони допускаються лише при зрошенні. 
Проте і в районах достатнього зволоження при вирощуванні пшениці 
на високородючих ґрунтах або при застосуванні високих норм добрив 
не слід загущувати посіви, особливо висококущистих сортів, бо це 
може викликати їх вилягання і зниження  урожайності. Подібна 
взаємозалежність норм висіву і родючості ґрунту спостерігається 
також у посушливих районах, коли при сівбі пшениці на 
високородючих ґрунтах вищої врожайності досягають за рахунок 
деякого загущення посіву із застосуванням підвищених норм висіву. 

При встановленні норм висіву  потрібно враховувати 
кущістість і високорослість сорту. Як правило, висококущисті й 
високорослі сорти, які формують густий стеблостій, схильний до 
вилягання, висіваються рідші, ніж менш кущисті й високорослі сорти, 
стійкі проти вилягання. Норми висіву залежать від строків сівби 
пшениці. При запізненні із сівбою їх підвищують, щоб зменшити 
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загрозу можливого зрідження посіву внаслідок загибелі недостатньо 
розвинених рослин з настанням ранніх осінніх заморозків. Норми 
висіву підвищують при сівбі пшениці після стерньових попередників, 
на площах, недостатньо очищених від бур'янів, та при вузькорядному 
перехресному способі сівби. Визначаючи норму висіву, обов'язково 
враховують якість насіння – його схожість, чистоту, ваговитість. 

Науково-дослідними установами України розроблені середні 
норми висіву пшениці для кожної ґрунтово-кліматичної зони України, які 
за сприятливих умов забезпечують рекомендовану для них густоту посіву. 

Відповідно до рекомендацій, оптимальні норми висіву для 
середньорослих сортів, вирощуваних на ґрунтах середньої родючості, 
становлять (млн шт. схожих зерен на 1 га): у районах степової зони 4-
4,5, лісостепової 4,5–5, поліської 5–5,5. Залежно від конкретних умов 
вирощування норми висіву уточнюють. 

Фактично вагову норму висіву (в кг/га) обчислюють за встанов-
леною посівною придатністю насіння, користуючись формулами 

 
С × Ч Н × М × 100ПП = 100 , % Нв = ПП , кг/га, 

 
де ПП – посівна придатність насіння, %;  
Нв – норма висіву фактична, кг/га;  
Н – норма висіву рекомендована, млн шт./га;  
М – маса 1000 зерен, г. 
Строки сівби. Найкраще перезимовує озима пшениця з добре 

сформованим вузлом кущення, 3–4 пагонами та добре розвиненою 
кореневою системою. Залежно від сорту така кількість пагонів 
утворюється за 50–60 днів (від сівби до припинення активної вегетації, 
коли середньодобова температура встановлюється на рівні 5ºС), 
протягом яких набирається сума температур 560–580ºС. Цього 
досягають при сівбі її в оптимальні (календарні) строки, встановлені 
для кожної ґрунтово-кліматичної зони: на Поліссі 1–15 вересня, в 
Лісостепу і західних районах 5–20 вересня, в передгірних 5–25 верес-
ня, гірських 1–10 вересня, у Степу 5–25 вересня, АР Крим 15 вересня–                   
5 жовтня. У ці строки, як правило, середньодобова температура 
становить 15–17ºС.  

На родючих ґрунтах після кращих попередників з достатнім 
внесенням добрив та при достатніх запасах вологи в посівному шарі 
пшеницю сіють у другу половину оптимальних строків. 
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Сіють пшеницю різними способами: звичайним рядковим з 
шириною міжряддя 15 см і вузькорядним з шириною міжрядь 7,5. 
Основним способом сівби пшениці є звичайний рядковий. В умовах 
достатнього зволоження на добре розроблених грунтах перевагу мають 
вузькорядний і перехресний спосіб сівби. Часто  при сівбі звичайним 
рядковим способом  залишають постійні технологічні колії, для чого в 
середній сівалці 3-сівалкового агрегату перекривають 6–7 та 18–19-й 
висівні апарати, якщо при весняно-літньому внесенні добрив 
використовуватимуться розкидачі НРУ-0,5, РМС-6 та обприскувачі 
ОВТ-ІА або ОПШ-15. При використанні розкидачів  РМГ-4 або РУМ-5 
перекривають 8 і 17-й висівні апарати, якщо при весняно-літньому 
внесенні добрив використовуватимуться розкидачі НРУ-0,5, РМС-6 та 
обприскувачі ОВТ-ІА або ОПШ-15. При використанні розкидачів 
ІРМГ-4 або РУМ-5 перекривають 8 і 17-й висівні апарати. Ширина 
колій у першому випадку 180 см з шириною смуг 45 см, у другому – 
відповідно 135 та 30 см. 

Для одержання дружних і рівномірних сходів глибина загор-
тання насіння на добре оброблених і вологих ґрунтах не повинна 
перевищувати 3–5 см, на важких ґрунтах її зменшують на 1–2 см, на 
легких – збільшують до 6–8 см. 

При збільшенні глибини загортання насіння у багатьох сортів 
пшениці збільшується глибина залягання вузла кущення. Це зменшує 
загрозу загибелі рослин від вимерзання й випирання. Іноді внаслідок 
цього рослина розосереджує кущення – створює два вузли (буває на-
віть три) – в зоні первинної кореневої системи  близько до поверхні 
ґрунту. Спостереження показують, що це сприяє виживанню рослин, 
але не підвищує їх продуктивність і загалом є небажаним явищем. 

Догляд за посівами. Догляд за посівами пшениці здійснюється 
згідно з фазами розвитку та  етапами органогенезу культури                      
(табл. 3.2.1). Останніми роками через порушення інтенсивної 
технології вирощування зернових культур, і в першу чергу 
інтегрованого захисту посівів від шкідників, хвороб та бур'янів. 
Збільшилася щільність популяцій озимої совки, дротяників, личинок 
пластинчастовусих та інших багатоїдних шкідників. Щорічно зернові 
пошкоджуються попелицями, п'явицями, цикадками та хлібними 
жуками. Зі зміною клімату поступово змінюються і зони 
розповсюдження шкідників. Так, з півдня України саранові поступово 
переміщуються на північ, хлібний турун уже шкодить у лісостеповій 
зоні.  
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Таблиця 3.2.4 
Заходи і засоби боротьби від шкідників на  посівах озимої пшениці 

 
Шкідники озимої пшениці Характер 

пошкодження 
Заходи і засоби боротьби

1 2 3 
Злакова попелиця Пошкоджені росли-

ни жовтіють і в'я-
нуть, збільшуються 
кількість порожніх 
колосків 

Актара, 25% в.г., 0,1–
0,14 л/га, золон, 35% к.е., 
1,5–2,0 л/га,  БІ-58 новий % 
к.е., 1,5 л/га, данадім, 40% 
к. е., 1,0–1,5 л/га, децис, 
2,5% к.е., 0,25 л/га, децис 
форте, 12,5% к.е., 0,08 л/га 
карате, 5% к.е., 0,15–
0,2 л/га, кінмікс, 5% к.е., 
0,2– 0,3 л/га, арріво, 25% 
к.е., 0,2 л/га шерпа, 25% к.е., 
0,2 л/га ф'юрі, 10% в.р., 
0,7 кг/га; акцент, 40% к.е., 
1,5 л/га 

Шкідлива черепашка 

 

Висисають сік із 
генеративних та ве-
гетативних органів. 
Зерно зморщується 
і темнішає, 
погіршуються 
хлібопекарські 
якості 

Актара, 25% в.г., 0,1–
0,14 л/га, алметрин, к.е., 
0,2 л/га; альфагадр, 10% 
к.е., 0,15 л/га;  Бі-58 новим, 
40% к.е., 1,5 л/га, бульдок, 
2,5% к.е., 0,25 л/га; волато-
ном 500, 50% к.е., 1,6 л/га; 
данадимом, 40% к.е. 1,0–
1,5 л/га; децисом, 2,5% к.е., 
0,25 л/га; децис Форте, 
12,5% к.е., 0,08 л/га; карате, 
5% к.е., 0,15–0,2 л/га, 
кінмікс, 5% к.е., 0,2–
0,3 л/га; фуфанон, 57% к.е., 
1,2 л/га; ф'юрі, 10% в.р., 
0,7 кг/га; акцент, 40% к.е., 
1,5 л/га 
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1 2 3 
Хлібні жуки Живляться м'яким 

зернами, а ще біль-
ше вибивають їх 

Актара, 25% в. г., 0,1– 
0,14 л/га, алметрин, к.е., 
0,2 л/га; альфагадр, 10%  к.е., 
0,15 л/га; Бі-58 новим, 40% 
к.е., 1,5 л/га, бульдок, 2,5% 
к.е., 0,25 л/га; волатоном 
500, 50% к.е., 1,6 л/га; 
данадимом, 40% к. е. 1,0– 
1,5 л/га; децисом, 2,5 % к. е., 
0,25 л/га; децис форте, 
12,5% к.е.,0,08 л/га; карате, 
5% к.е., 0,15–0,2 л/га, 
кінмікс, 5% к.е., 0,2– 
0,3 л/га; фуфанон, 57% к.е., 
1,2 л/га; ф'юрі, 10% в. р., 
0,7 кг/га 

П'явиці

 

Вигризають в лист-
ках довгасті віконця

Актара, 25% в.г., 0,1– 
0,14 л/га; децис, 2,5% к.е., 
0,2–0,25 л/га; карате, 5% 
к.е., 0,2 л/га; сумі-альфа, 
5% к.е., 0,2 л/га; золон,  
35 к.е., 1,5 л/га; Бі-58 новим, 
40% к.е., 1,5 л/га; нурел-Д, 
55% к.е, 0,5–0,75 л/га; ф'юрі, 
10% в.р., 0,7 кг/га; акцент, 
40% к.е., 1,5 л/га  

Хлібні блішки 

 

Жук об'їдає з листя 
паренхіму 

Децис, 2,5% к.е., 0,2– 
0,25 л/га; карате, 5% к.е.,  
0,2 л/га; сумі-альфа, 5% к.е, 
0,2 л/га; акцент, 40% к.е.,  
1,5 л/га 



 103

 

1 2 3 
Пшеничний трипс 

 

Дорослі трипси ви-
смоктують соки з 
листя і колосу. 
Личинки живляться 
зерном 

Актара, 25% в. г., 0,1– 
0,14 л/га, алметрин, к.е., 
0,2 л/га; альфагадр, 10% к.е., 
0,15 л/га; Бі-58 новим, 40% 
к.е., 1,5 л/га, бульдок, 2,5% 
к.е., 0,25 л/га; волатоном 
500, 50% к.е., 1,6 л/га; 
данадимом, 40% к.е. 1,0– 
1,5 л/га; децисом, 2,5% к.е., 
0,25 л/га; децис Форте, 
12,5% к.е.,  0,08 л/га; карате, 
5% к.е., 0,15–0,2 л/га, кін-
мікс, 5% к.е., 0,2–0,3 л/га; 
фуфанон, 57% к.е., 1,2 л/га; 
ф'юрі, 10% в.р., 0,7 кг/га; 
шерпа, 25% к..е., 0,2 л/га 

Злакові мухи Пошкоджені стебла 
та листки в'януть, а 
центральний листок 
засихає 

Бі-58 новим, 40% к.е.; 
данадім, 40% к.е., 1,0– 
1,5 л/га; карате, 5% к.е., 
0,15–0,2 л/га; сумі-альфа, 
5% к.е, 0,2 л/га; децисом, 
2,5% к.е., 0,25 л/га 

Хлібна жужелиця 

 
 

Жуки живляться вно-
чі на колосках зерном. 
Вони об'їдають весь 
колосок. Личинки пої-
дають листя сходів 
злаків, затягуючи їх у 
нори. Пошкоджені 
рослини нагадують 
сплутані жмутики по-
жованих волокон. 
Личинки, живлячись 
на верхньому між-
вузлі, проїдають в 
міру росту стебла на 
ньому борозенку від 
першого вузла до 
колоска 

Базудин 600EW в.е., 0,10–
0,14; Нурел-Д, 55% к.е., 
0,75–1,0 л/га; Бі-58 новим, 
40% к.е.;штефесин, 2,5% 
к.е., 0,25 л/га 
 
 
 
 
 
Децис, 2,5% к.е., 0,2– 
0,25 л/га; карате, 5% к.е.,  
0,2 л/га; сумі-альфа, 5% к.е., 
0,2 л/га 
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1 2 3 
Шведські мухи Личинки живляться 

всередині нижньої, 
етіолованої частини 
молодого стебла 
ембріональними 
тканинами. Зовніш-
німи ознаками по-
шкодження є в'я-
нення і пожовтіння 
центрального листка 

Децис, 2,5% к.е., 0,2– 
0,25 л/га; карате, 5% к.е.,  
0,2 л/га; сумі-альфа, 5% к.е, 
0,2 л/га 
 

Озима совка 
(сіра  і звичайна зернова совка)

 

Гусінь живиться  не 
тільки в фазі молоч-
ної та воскової стиг-
лості, як гусінь сірої 
зернової совки, а й 
зрілим сухим зер-
ном як у полі, так і в 
сховищах 

Базудин 600EW в.е., 0,10–
0,14; Нурел-Д, 55% к.е., 
0,75–1,0 л/га; Бі-58 новим, 
40%к.е.; штефесин, 2,5% 
к.е., 0,25 л/га 

Мишоподібні гризуни 

 

Пошкодження схо-
дів і кореневої сис-
теми у фазі кущення

Бактероденцидом (2 г в но-
ру), Роденфосом (3 г в но-
ру), аміачною водою (150–
200 г в нору), “Смерть 
щурам №1” 1–3 кг принади 
на 1 га 

 
У період вегетації  на посівах озимої пшениці розвиваються 

хвороби такі як: борошниста роса, фузаріоз та септоріоз колосу, бура 
листова іржа, гельмінтоспоріоз, ринхоспоріоз, кореневі гнилі                     
(табл. 3.2.5).  
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Таблиця 3.2.5  
Заходи захисту посівів озимої пшениці від хвороб 

 
Хвороби  

озимої пшениці 
 

Характеристика пошкодження Засоби і заходи боротьби 

1 2 3 
Тверда сажка, 
або зона пше-
ниці. 
Летюча сажка 
 

Замість здорового зерна у 
колосі формуються круглі 
чорні утворення – мішечки 
зони, що є чорною масою 
теліоспор 

Сівба пшениці в опти-
мальні строки. Викорис-
тання стійких сортів. 
Берет 0,50, 5% к.е. – 3,0 л/т, 
вітавакс 200 ФФ, 75% з.п. –  
3,0 кг/т, Максим 025, 2,5% 
т.к.с. – 1,0 л/т та ін.  

Лінійна, або 
стеблова іржа 
пшениці 
 

Порушує водний баланс ро-
слин (посилення транспі-
рації). Відбувається виті-
кання зерна, утворюється 
щупле зерно, з дуже ни-
зькими хлібопекарськими 
якостями 

Упровадження стійких сор-
тів, сівба в оптимальні стро-
ки, внесення фосфорно-
калійних добрив. 
Фолікуром БТ, 22,5% к.е., 
1,0–1,25 л/га; альто 400, 
40% к.с., 0,15–0,20 л/га; 
рекс, 49,7% к.е., 0,4–0,6 л/га; 
танго, 50% к.е., 0,6–0.8 л/га; 
альто-супер, 33% к.е. 0,4–
0,5 л/га 

Бура іржа 
 

Проявляється на листках і 
піхвах пшениці спочатку у 
вигляді бурих пустул (уре-
диній), а пізніше – чорних, 
з глянцевим відтінком (те-
лій). Зменшується асиміля-
ційна поверхня і підвищу-
ється транспірація рослин. 
Внаслідок цього порушу-
ється водний баланс, що є 
причиною передчасного 
відмирання листків 

Упровадження стійких 
сортів, сівба в оптимальні 
строки, внесення фосфор-
но-калійних добрив. 
Фолікуром БТ, 22,5% к.е., 
1,0–1,25 л/га; альто 400,  
40% к.с., 0,15–0,20 л/га; 
рекс, 49,7% к.е., 0,4–  
0,6 л/га; танго, 50% к.е., 
0,6–0,8 л/га; альто-супер, 
33% к.е. 0,4–0,5 л/га 
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1 2 3 
Борошниста 
роса 
 
    

Уражує стебла, листки, ли-
сткові піхви, а інколи і ко-
лосся. Проявляється утво-
ренням білого павутинного 
нальоту, що розміщуються 
на органах рослин щільни-
ми ватоподібними поду-
шечками. Зменшує асиміля-
ційну поверхню листків і 
руйнує хлорофіл. Знижу-
ється кущистість і затри-
мується колосіння 

Упровадження стійких 
сортів, сівба в оптимальні 
строки, внесення фосфор-
но-калійних добрив. 
Альто супер, 33% к.е.,  
0,5 л/га; імпакт, 25% к.с. 
0,4–0,5 л/га; рекс, 49,7% 
к.е. 0,4–0,6 л/га; танго,  
50% к.е. 0,6–0,8 л/га; 
фундазол, 50% з.п.  
0,5 кг/т; рекс-топ, к.с. 
1,0–1,5 л/га 

Кореневі 
гнилі 
 

Характерні ознаки хворо- 
би – ураження первинних і 
вторинних коренів підзем-
ного міжвузля епікотиля та 
основи стебла, внаслідок 
чого спостерігається заги-
бель сходів, відмирання 
продуктивних стебел  

Альто супер, 33% к.е.,  
0,5 л/га; імпакт, 25% к.с. 
0,4–0,5 л/га; рекс, 49,7% 
к.е. 0,4–0,6 л/га; танго, 
50% к.е. 0,6–0,8 л/га; 
фундазол, 50% з.п.  
0,5 кг/т; рекс-топ, к.с.  
1,0–1,5 л/га 

Септоріоз 
 

Проявляється хвороба на 
листі, стеблах і колоссі у 
вигляді світло-жовтих і 
світло-бурих плям з темним 
обідком. На плямах утво-
рюються чорні дрібні пік-
ніді у вигляді крапок 

Альто супер, 33% к.е.,  
0,5 л/га; імпакт, 25% к.с. 
0,4–0,5 л/га; рекс, 49,7% 
к.е. 0,4–0,6 л/га; танго,  
50% к.е. 0,6–0,8 л/га 

 Уражені листки блідніють. 
Поступово втрачають хло-
рофіл і повністю виси-
хають, а стебла буріють, 
зморщуються і нерідко ви-
гинаються. Зменшує асимі-
ляційну поверхню листків, 
викликає недорозвиненість 
колосу і передчасне дозрі-
вання злаків 
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1 2 3 
Фузаріоз 
колосу 
 
 
 

Хворе колосся спочатку на-
буває блідо-рожевого від-
тінку, а потім на лусочках 
колосків формуються блі-
до-рожеві, оранжево-черво-
ні або червоні подушечки, 
які поступово заливаються і 
утворюють наліт. Вживання 
хліба, спеченого з борошна 
дуже ураженого зерна, 
може спричинити захворю-
вання, внаслідок якого ура-
жується малий мозок і 
людина втрачає рівновагу  

Альто супер, 33% к.е.,  
0,5 л/га; імпакт, 25% к.с. 
0,4–0,5 л/га; рекс, 49,7% 
к.е. 0,4–0,6 л/га; танго, 
50% к.е. 0,6-0,8 л/га; фун-
дазол, 50% з.п. 0,5 кг/т; 
рекс-топ, к.с. 1,0–1,5 л/га 

Снігова 
плісень 
 

На листках рослин з'явля-
ються водянисті плями, на 
яких утворюється спочатку 
білий, а потім рожевий на-
літ. Утворення густого на-
льоту призводить до склею-
вання листків. Уражені ли-
стки втрачають зелене за-
барвлення, руйнуються і 
повністю відмирають 

Весняне боронування та 
підживлення азотними 
добривами, а також об-
прискування фундазолом 
50% з.п., 0,3–0,6 кг/га 

 
Сучасна система захисту рослин озимої пшениці має бути 

спрямована не тільки на збереження врожаю, але й на економічні, 
санітарно-гігієнічні, енергетичні, екологічні, соціальні аспекти їх 
оптимізації. Тобто система повинна відповідати глобальні стратегії – 
гармонійному поєднанню інтересів людини і можливостей природи.  

Орієнтовані обсяги хімічних обробок проти шкідників  
проводяться від фази кущення до наливу зерна, дотримуючись 
економічних порогів шкодочинності. 

Обприскування уражених посівів озимої пшениці такими 
хворобами як борошниста роса та  іржа бажано обробляти при появі 
ознак хвороби на четвертому листу. 
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Боротьба з бур'янами на посівах озимої пшениці 
      
Забур'яненість посівів озимої пшениці – один з головних 

чинників, які знижують ефективність заходів, направлених на 
підвищення врожайності. Прямі втрати врожаю від бур'янів у 
середньому становлять 10,3% валового збору сільськогосподарських 
культур. Розмір втрат урожаю пов'язаний з рівнем забур'янення. 
Бур'яни, поглинаючи поживні речовини, виносять з ґрунту більше 
мінеральних добрив, аніж споживають культурні рослини. Вони також 
сприяють поширенню хвороб і шкідників сільськогосподарських 
культур, погіршують якість продукції, ускладнюють роботу збиральної 
техніки і знарядь праці, збільшують енергетичні затрати, що 
призводить до збільшення витрат на одиницю вирощеної продукції.   

Видовий склад бур'янів дуже різноманітний. Кількість злісних 
бур'янів становить близько 200 видів. На озимій пшениці найпошире-
нішими є такі види: березка польова, види вероніки, волошка синя, 
грицики звичайні, гірчак (види), глуха кропива, жабрій (види), 
зірочник середній, курячі очка польові, лобода біла, мак дикий, осот 
жовтий і рожевий, паслін чорний, підмаренник чіпкий, редька дика, 
ромашка непахуча, рутка лікарська, сокирки польові, спориш 
звичайний, талабан польовий, щириця звичайна, фіалка польова, 
скереда покрівельна, кучерявець Софії, сухоребрик Льозеліїв, мишій 
сизий, куколиця нічна, пирій повзучий, метлюг звичайний, стоколос 
безостий, тонконіг лучний, незабудка польова, гірчиця польова. 

 Великої шкоди завдають посівам підмаренник чіпкий та осот 
рожевий.   

Для одержання добрих врожаїв зерна озимої пшениці і для того, 
щоб посіви її виконували важливу функцію очищення полів від 
бур'янів, як цінний попередник цукрових буряків, слід якісно 
контролювати кількість бур'янів за допомогою гербіцидів. 

Нині розроблено ряд нових гербіцидів, які дозволяють 
розпочати боротьбу з бур'янами на посівах озимої пшениці ще в 
осінній період. З цією метою застосовують препарати: гранстар 75% 
в.г. – 20–25 г/га (75%-ні водорозчинні гранули); гроділ 75% в.г. –                   
20 г/га, гроділ ультра 75% в.г. – 0,1–0,2 кг/га; лотус, 20% к.е. – 0,6–               
1,0 л/га. 

У фазі кущення посіви озимої пшениці проти двосім'ядольних 
бур'янів обробляють одним з гербіцидів: дезормон, 60 %-й в.р. – 0,8–
1,4 л/га (60%-й водний розчин); естерон 60,85% к.е. – 0,6–1,0 л/га;             
2,4-Д 50% в.р. – 0,9–1,7 л/га; 2,4-дамінна сіль, 68,5% в.р. – 0,7–1,2 л/га; 
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2М-4Х, 75% в.к. – 0,9–1,5 л/га (75%-й водорозчинний концентрат);        
2,4-Д 700, 85% – 0,8–1,2 л/га. 

При засміченні посівів стійкими до гербіцидів 2,4-Д та 2М-4Х 
бур'янами застосовують: базагран М, 37,5% в.р. – 2,0–3,0 л/га; базагран 
хіт, в.р.к. – 2,4 л/га; гранстар, 75% в.г. – 20–25 г/га; гроділ, 75% в.г. – 
20 г/га; гроділ ультра, 75% в.г. 75% – 0,1–0,15 кг/га; діален супер,                 
46,4% в.р.к. – 0,8 л/га; ковбой, 40% в.р. – 120–190 мл/га; кросс,                     
16,4 в.р. – 100–150 мл/га; ланцет, 53% м.в.е. (53%-на масляно-водна 
емульсія) – 0,15–0,25 л/га; лінтур, 70% в. р. г. – 0,15 кг/га; лотус, 20% 
к. е. – 0,15–0,25 л/га; лотус Д, 47% к.е. – 0,6–1,0 л/га; пріма – 0,4–               
0,6 л/га; 18% з. п. – 100–150 г/га. 

 На початку трубкування (ІV етап органогенезу) схильні до 
вилягання сорти пшениці обприскують ретардантом ТУР у дозі                      
3–4 кг/га за діючою речовиною (розчиненим у 200–300 л/га води), який 
гальмує ріст стебла, і рослини стають стійкішими проти вилягання. 
При ранньому відновленні вегетації і через 8–12 днів від початку 
трубкування. Завдяки розробкам фірми БАСФ нових ретардантів 
Хлориекват-хлориду та Терпалу С, проблемі вилягання можна легко 
уникнути.   

Нові морфорегулятори впливають на гормони росту гіберелін і 
фуксин, зменшуючи  їх кількість (Хлормекват-хлорид) або активність 
(Терпал С). Дія Хлормекват-хлорид проявляється у гальмуванні 
розтягування клітин субапікальної меристеми, внаслідок чого 
інгібується ріст у довжину, сповільнюється диференціація конуса 
наростання. Це спричиняє збільшення тривалості окремих етапів 
органогенезу і зростання продуктивності колоса завдяки збільшення 
його довжини, кількості колосків зерен у ньому. Регулятори росту 
сприяють скороченню довжини міжвузлів і стебла. Збільшується 
діаметр соломини і товщина її стінок, унаслідок чого рослини стають 
стійкими до вилягання. Хлормекват-хлорид і Терпал С запобігають 
проникненню збудників гнилей у коріння, захищають від ламкості 
стебла. 

Крім захисту від вилягання, регулятори росту впливають на 
процес кущення рослин. Вони зменшують апікальне домінування 
головного стебла, формується більше бічних стебел, які рівномірно 
розвинуті і мало відстають у рості основного стебла, тобто 
забезпечують синхронне кущення. 

Норма внесення регулятора росту1,5–3,0 л/га від початку 
кущіння до появи першого вузла. 
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Збирання. Збирають озиму пшеницю у фазі воскової стиглості 
зерна, застосовуючи однофазний (пряме комбайнування) і двофазний 
(роздільний) способи збирання. Двофазним способом збирають 
забур'янені посіви, густу високорослу пшеницю, сорти, схильні до 
обсипання. Починають збирати при досяганні зерном вологості 30–
32%. Скошують пшеницю жатками ЖВН-6А, ЖВН-6А у валки 
товщиною 12–18 см, шириною до 1,8 м при висоті зрізу середньо- і 
низькорослих сортів 15–20 см, високорослих та густих 25–30 см за 
такої висоти стерні валки швидше просушуються. При двофазному 
збиранні полеглої забур'яненої пшениці використовують бобові жатки 
(ЖБА-3,5), бо під час роботи різальних агрегатів зернових жаток 
втрачається багато зерна. Через 2–4 дні підсохлі валки підбирають 
комбайнами СК-5М “Нива”. Дон 1200, Дон 1500 з приставками                
ПУН-5, ПУН-6 і обладнані підбирачами ППТ-2, ППТ-3А. 

Роздільне збирання на півдні проводять протягом 2–4 днів, у 
Лісостепу й на Поліссі, після чого переходять на пряме комбайну-
вання, яке починають при вологості зерна 18–20%. Для прямого 
комбайнування залишають чисті, стійкі проти обсипання, не полеглі та 
зріджені низькорослі посіви пшениці, які досягли повної стиглості. 
Застосовують його також у дощові жнива. 

Комбайни при збиранні старанно регулюють з тим, щоб звести 
до мінімуму втрати зерна (не більше 1%), травмованість (насінного 
зерна не більше 1%, продовольчого до 2%). 

Швидкість агрегату при прямому комбайнуванні становить                    
6–7 км/год, на обмолоті валків 4,5–5 км/год. 

Важливо стежити за режимом роботи комбайна на збиранні. 
Наприклад, при обмолоті вологої хлібної маси, коли зерно вимоло-
чується важко і менше травмується, що буває на початку збирання, 
обмолот проводять при підвищених обертах барабана і меншому зазорі 
деки; при сухій хлібній масі зерно легко вимолочується і більше 
травмується, тому обмолот слід проводити при менших обертах і 
більшому зазорі між декою і барабаном. Збільшують оберти барабана 
при обмолоті остистих сортів, остюки яких більшою мірою 
розбиваються і менше забивають деку, що поліпшує обмолот зерна. 
Уранці і увечері обмолочують пшеницю при підвищених обертах, 
удень – при менших. Втрати зерна при збиранні не повинні бути 
більше 0,5%, а травмованого зерна може бути не більше 2%. 

Після збирання зерно старанно очищають, при потребі 
пропускають через сушильні агрегати, доводять вологість його до 14–
15% і використовують за призначенням. Зерно сильної пшениці до 
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його реалізації зберігають на критих токах окремо від іншого зерна, з 
позначенням на табличці “сильна пшениця”. 

  
ТЕСТИ 

 
Варіант І 

 
1. Найкраще використовувати гербіциди на посівах озимої 

пшениці у фазі: 
1. Сходів   3. Кущення 
2. Колосіння  4. Виходу в трубку 
2. Найкращими попередниками під озиму пшеницю в зоні 

Лісостепу є: 
1. Чистий пар  4. Кукурудза 
2. Зайнятий пар  5. Горох 
3. Конюшина 
3. Документи, які видаються на посівні якості насіння 

озимої пшениці: 
1. Акт апробації 
2. Посвідчення про кондиційність насіння 
3. Атестат на насіння 
4. Висота стерні при скошуванні озимої пшениці роздільним 

способом повинна бути: 
1. 4–5 см   3. 15–18 см 
2. 8–10 см  4. 6–8 см 
5. Після загартування озима пшениця переносить зниження 

температури на глибині вузла кущення до мінус: 
1. 12–130 С 
2. 20–220 С 
3. 18–200 С 
 

Варіант ІІ 
 
1. Озима пшениця найкраще росте й розвивається на 

ґрунтах: 
1. Сірих лісових, темно-сірих 
2. Різних типах чорноземів 
3. Дерново-підзолистих 
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2. Яку дозу фосфорних добрив вносять у рядки при посіві 
озимої пшениці: 

1. 30–20 кг за діючою речовиною на га 
2. 10–15 кг за діючою речовиною на га 
3. 30–40 кг за діючою речовиною на га 
3. Які шкідливі комахи пошкоджують посіви озимої 

пшениці: 
1. Клоп черепашка 
2. Довгоносик звичайний 
3. Муха озима 
4. Які хвороби пошкоджують посіви озимої пшениці: 
1. Кореневі гнилі  3. Летюча сажка 
2. Церкоспороз  4. Борошниста роса 
5. Озиму пшеницю найкраще починати збирати у фазі: 
1. Повної стиглості 
2. Молочної стиглості 
3. Воскової стиглості 
 

Варіант ІІІ 
 
1. Для посіву озимої пшениці використовують сівалку: 
1. СЗ-3,6   3. СЗ-5,4 
2. ССТ-12Б  4. СУПН-8 
2. Найбільш поширені види пшениці: 
1. Тверда   4. М’яка   
2. Каталонська   5. Гілляста 
3. Вавилова  6. Персидська 
3. Біологічні особливості озимої пшениці: 
1. Маловимоглива до вологи   
2. Холодостійка     
3. Посухостійка 
4. Вологолюбна 
5. Вимоглива до поживних речовин 
4. Зерно сильних пшениць містить: 
1. Клейковини – 28–32%  3. Клейковини – 25–27% 
2. Білка – 10%   4. Білка – 14% 
5. У зоні Степу найкращим попередником під озиму 

пшеницю є пар: 
1. Сидеральний   3. Кулісний 
2. Чистий    4. Зайнятий 
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Варіант ІV 
 
1. Оптимальні строки посіву озимої пшениці в зоні 

Лісостепу: 
1. 15–25 серпня 
2. 5–15 вересня 
3. 20–30 вересня 
2. Строки застосування фунгіцидів при враженні рослин 

озимої пшениці борошнистою росою: 
1. Кущення    
2. Вихід у трубку 
3. Поява ознак хвороби на флаговому листку  
4. Поява ознак хвороби на четвертому листку 
3. Обробіток ґрунту під озиму пшеницю після конюшини: 
1. Оранка, дві-три культивації з боронуванням 
2. Лущення в двох напрямах, оранка, культивація з борону-

ванням 
3. Плоскорізний обробіток, лущення, культивація з борону-

ванням 
4. Вагова норма висіву озимої пшениці в зоні Лісостепу: 
1. 150–180 кг/га   3. 220–240 кг/га 
2. 180–200 кг/га   4. 260–300 кг/га 
5. Способи посіву озимої пшениці: 
1. Звичайний рядковий 
2. Широкорядний 
3. Вузькорядний 
4. Стрічковий 
 

Варіант V 
 
1. Обробіток ґрунту під озиму пшеницю після зайнятого 

пару: 
1. Лущення, оранка, культивація з боронуванням 
2. Дискування, оранка, одна-дві культивації з боронуванням 
3. Лущення, оранка, дві –три культивації з боронуванням 
2. При інтенсивній технології азотні добрива під озиму 

пшеницю вносять: 
1. Під основний обробіток ґрунту 
2.  В рядки при посіві 
3. В основне удобрення і в рядки при посіві 
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4. Весною в підживлення в три прийоми 
3. У м`якої пшениці: 
1. Колос щільний    
2. Зернівка скловидна  
3. Чубок чітко виражений  
4. Колос нещільний 
5. Остюки у двічі довші від колосу  
6. Остюки відсутні або короткі 
4. Оранку під озиму пшеницю слід проводити не пізніше,         

ніж за: 
1. 10 днів до посіву  3. 20 днів до посіву 
2. 15 днів до посіву  4. 30 днів до посіву 
5. Прийоми догляду за посівами озимої пшениці при 

інтенсивній технології вирощування: 
1. Обприскування ретардантами 
2. Ранньовесняне боронування 
3. Застосування інсектицидів 
4. Підживлення фосфорно-калійними добривами 
5. Міжрядні розпушення 
  

3.2.2. Озиме жито 
(SесаІе сегеаIе) 

 
Значення культури  

           
Жито – цінна продовольча, кормова і технічна культура. Хліб із 

житнього борошна відзначається високою калорійністю, має харак-
терний смак і аромат. Він містить повноцінні білки (9–17%), багато 
легкозасвоюваних вуглеводів (80%), а також вітамінів (А1 , В1, В2, В3, 
Е, РР, С). До складу зерна жита входять ненасичені жирні кислоти, 
здатні розчиняти холестерин в організмі людини. Житнє борошно 
часто використовують як домішку до пшеничного при випіканні хліба.  

За вмістом у білку амінокислот зерно жита переважає пшеницю 
по лізину на 39%, аргініну – 44%, валіну – 11%, треоніну – 17%. 
Біологічна цінність білка жита вища за біологічну цінність білка 
пшениці. При порівнянні білків жита і пшениці з поживністю білків 
молока вона становить: пшениця – 41%, жита – 83%. 

Зерно жита використовується також на корм худобі. Його со-
лому можна згодовувати худобі, виготовляти з неї папір, мати, 
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корзини, целюлозу, оцет тощо. Солома використовується при 
силосуванні соковитих рослин, або як корм для худоби. 

Озиме жито забезпечує рано навесні високий урожай зеленої 
маси, тому значні площі відводять для вирощування на зелений корм. 
Після збирання на цій же площі вирощують пізні ярі культури – 
кукурудзу, просо, гречку та ін. 

Як швидкоростуча культура, жито добре пригнічує бур'яни і 
є цінним попередником для інших культур. 

 
Історія і  поширення 

 
Жито – більш молода культура, порівняно з пшеницею, ячменем 

та іншими зерновими культурами. За М.І. Вавіловим, дикі види жита 
стали основою для виникнення бур'янисто-польового жита (Азія), з 
якого пізніше, в міру поширення посівів на Північ, жито, як більш 
холодостійке, перетворилось в культуру. 

На території України жито вперше почали вирощувати 
приблизно у ІІ–І тисячолітті до н.е. Згадки про вирощування жита є в 
літопису Нестора (1056–1115 рр.) 

У світовому виробництві зерна в 1993–1995 рр. на долю озимого 
жита припадало 23,6 млн т або 1,2% від усіх зернових. Площа посіву у 
світі становить 12 млн га. Найбільше озимого жита вирощують в Росії, 
Польщі, Німеччині, Канаді та ін. Середня світова врожайність жита у 
1995 році була на рівні 21,9 ц/га зерна. Високі врожаї цієї культури 
збирають у Франції – 40 ц/га, Німеччині – 44,9 ц/га. 

В Україні оптимальна посівна площа озимого жита за рекомен-
даціями Інституту землеробства УААН (В.Ф.Сайко, 1997 р.) повинна 
становити 600 тис. га. Вирощують його переважно в поліській зоні, де 
воно займає до 50% площ озимих культур. У 1999 році жито 
вирощували на площі 623 тис. га, а валовий збір становив 909 тис. т.  

Урожайність в Україні невисока – у 1999 р. зібрано по 14,6 ц/га. 
Проте при повній реалізації біологічних можливостей урожайність 
жита може становити 45–60 ц/га. 

 
Ботанічна характеристика 

 
Характеристика видів та різновидностей жита. Серед 

ботаніків немає єдиної думки про видовий склад жита. В.Ф. Антропова 
налічує у складі роду Secale L. 12 видів, зокрема 10 диких, один 
бур'янисто-польовий і один культурний. В Україні вирощують куль-
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турний вид жита – посівне (S.cereale). У селекції використовують жито 
Купріянова (S Kuprijanovii.G.) та бур'янисто-польове (S. segetale Z.). 

Жито посівне належить до різновидності Vulgare. Має 
неламкий, при достиганні білий (жовтий) колос із напіввідкритим або 
відкритим зерном. У диплоїдних форм у соматичних клітинах – 14, а в 
тетраплоїдних – 28 хромосом.  

Сорти жита майже не відрізняються один від одного, тому 
визначити їх надзвичайно важко. Кожен сорт належить до певної 
еколого-географічної групи, яка виникла внаслідок вирощування жита 
у різноманітних ґрунтово-кліматичних і метеорологічних умовах. 

Сорти жита, що вирощуються в Україні, належать переважно до 
західноєвропейської еколого-географічної групи. Вони порівняно 
малозимостійкі, вологолюбні, вибагливі до умов вирощування, 
високопродуктивні, середньо- та пізньостиглі, малостійкі проти 
борошнистої роси, стеблової і бурої іржі. 

Жито Купріянова – багаторічна рослина, добре облистнена, 
дуже кущиться (до 100–300 стебел), має кореневище, досягає висоти             
2 м. Колос великий, ламкий, зерно дрібне, коричневе або червоне. Дикі 
види його ростуть на гірських луках Передкавказзя і Закавказзя. 

При сівбі на Поліссі добре перезимовує і дає два укоси.                     
Є цінною кормовою культурою. Жито Купріянова було використане                      
А.І. Державіним для виведення багаторічного культурного жита. Цей 
вид дуже цінний як вихідний матеріал для створення кормових сортів. 

Жито бур'янисто-польове – однорічна рослина, має озимі та 
ярі форми. Колос буває ламкий і неламкий, білий, червонуватий, сірий, 
коричневий. Має багато різновидностей і є ботанічною основою 
посівного культурного жита. Цінною особливістю цього виду є те, що 
він схильний до самозапилення, тому череззерниці майже не буває. 
Поширений як бур'ян у посівах пшениці та ячменю в гірських і 
передгірних районах Закавказзя та Середньої Азії. 

Коренева система у жита розвинена більше, ніж у пшениці, тому 
воно краще, ніж інші злакові, використовує важкорозчинні сполуки 
поживних речовин ґрунту. 

Стебло культурних форм жита завдовжки від 60 до 300 см, 
складається з трьох–шести надземних міжвузлів, покритих восковим 
нальотом. 

Листки здебільшого шорсткі, темно-зелені, як і стебла, покриті 
восковим нальотом. Ширина листкової пластинки – 5–20 мм, довжи- 
на – 140–180 мм, іноді й більше. 
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Суцвіття – колос, що складається із стрижня з тонкими, густо 
опушеними на ребрах члениками. На кожному виступі стрижня 
розміщується по одному колоску. Колосок двоквітковий (рідше буває 
три, а ще рідше – чотириквітковий). Перша і друга квітки плідні. 

Колоскові луски жита вузькі. Зовнішня квіткова луска широка з 
довгим зазубленим остюком. Тичинок три з довгими пиляками. Зав′язь 
має перисту дволопатеву приймочку (рис. 3.12, 3.13.). Жито – 
перехреснозапильна рослина. У нього часто спостерігається 
череззерниця, оскільки частина квіток залишається незаплідненою. 

 

                         
Рис. 3.12. Колосся і зернини 

жита 
Рис.  3.13. Колосок жита:  

1 – внутрішня квіткова луска; 2 – 
зернина; 3 – зовнішня квіткова 

луска; 4 – колоскова 
 

Зерно жита голе, видовженої форми, з поздовжньою борозен-
кою, з невеликим чубиком або без нього. Довжина зерна – 5–10 мм, 
ширина – 1,5–3,5, товщина – 1,5–3 мм. Поверхня його зморшкувата, 
забарвлення сіре, зелене, рідше жовте. Маса 1000 насінин – від 13 до 
53,2 г. 

 
Біологічні особливості 

 
Вимоги до температури. Температурні умови відіграють 

важливе значення у житті рослин. Вони можуть прискорити чи 
сповільнити їх розвиток у певні періоди. Максимальна продуктивність 
рослин можлива тільки за оптимального температурного режиму. 

1      2  3 

4 
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Насіння, жита, проростає при температурі 1–2°С, а сходи з'яв-
ляються при температурі 4–5°С. З підвищенням температури до 25°С 
сходи з'являються найшвидше. Дальше збільшення призводить до 
негативних наслідків, при температурі вище 30°С проростання взагалі 
припиняється. Найсприятливіша температура для проростання 15–
20°С. При такій температурі сходи з'являються через 5–6 днів після 
сівби. Озиме жито починає весняне відростання уже при температурі 
2–3°С, тобто найшвидше серед зернових культур. У період вегетації 
сприятлива для нього температура 18–20°С. 

Морозостійкість жита вища, ніж озимої пшениці. У безсніжні 
зими воно витримує морози до 25°С, а при доброму загартуванні і 
наявності снігового покриву не пошкоджується при зниженні 
температури повітря до мінус 35–40°С. На глибині вузла кущіння жито 
витримує мінус 20–22°С. 

Навесні рослини краще розвиваються при помірно теплій 
погоді. Високі температури, інтенсивне освітлення і сухість повітря в 
цей період зменшують кущіння і прискорюють вихід рослин у трубку. 
Жито чутливе до високих температур під час цвітіння. В умовах жари 
гірше зав'язується зерно, збільшується відсоток череззерниці. Високі 
температури в фазі наливу призводять до щуплості зерна. 

Сума ефективних температур, необхідних для закінчення циклу 
розвитку,  від першого листка до повної стиглості, становить 1700 : 
21000С. 

Вимоги  до вологи. Жито менш вимогливе до вологи, ніж озима 
пшениця. Маючи добре розвинену кореневу систему, воно досить 
ефективно використовує запаси вологи ґрунту, що створені осінньо-
зимовими опадами. Жито легко витримує весняні посухи. Транс-
піраційний коефіцієнт жита менший 400–500. Найбільшої шкоди 
завдає ґрунтова посуха у фазі виходу в трубку, коли у рослин 
формуються генеративні органи. Після цвітіння жито маловимогливе 
до вологи, але на легких піщаних ґрунтах навіть незначна посуха 
негативно впливає на налив зерна. 

 Вимоги до ґрунту. Жито має добре розвинену кореневу 
систему з високою засвоювальною здатністю. Тому озиме жито добре 
росте на різних ґрунтах. Високі врожаї вирощують навіть на бідних 
піщаних ґрунтах Полісся. Непогано жито родить при достатньому 
удобренні на дерново-підзолистих піщаних, торфово-болотних, 
важких глинистих та інших малопридатних для озимої пшениці 
ґрунтах. Проте кращими для нього є чорноземи та сірі лісові, легкі за 
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механічним складом ґрунти. Жито добре витримує підвищену 
кислотність (рН < 5,5) і незначну засоленість ґрунту. 

Маючи нижчі вимоги до ґрунту порівняно з іншими зерновими 
культурами, жито гарантує відносно стабільну врожайність на бідних 
ґрунтах. На кращих ґрунтах урожайність жита зростає, але 
поступається за продуктивністю пшениці чи ячменю. 

 
Технологія вирощування 

 
Попередники. Жито менш вимогливе до попередників 

порівняно з озимою пшеницею. Проте потенціальні можливості 
районованих сортів найбільшою мірою виявляються при вирощуванні 
їх після кращих попередників. Жито сіють раніше ніж пшеницю, тому 
важливо розмістити його після культур, що рано звільняють поле і 
дозволяють вчасно провести обробіток ґрунту. 

Серед зернових колосових культур жито вважається найбільш 
стійким проти вирощування в монокультурі. Розробка ресурсо-
зберігаючих технологій показує значні недоліки монокультури. 
Вирощувати жито після жита не рекомендується з фітосанітарних 
причин, воно не є самооздоровчою культурою, тому призводить до 
зниження врожайності. 

У районах достатнього зволоження зони лісостепу найкращими 
попередниками для жита є багаторічні бобові трави на один і два 
укоси. Відмінні попередники – зернові бобові культури (горох, кормові 
боби, вика), однорічні трави (вико-овес, горохо-овес, вико-горохо-овес). 
Добрими попередниками жита є ріпак, гречка, ранні сорти картоплі, 
кукурудза на зелений корм і силос. При значному насиченні сівозміни 
зерновими культурами допускається розміщення жита після озимої 
пшениці, озимого ячменю, ярих зернових, але це однозначно веде до 
зменшення врожайності жита щонайменше на 3-5 ц/га та підвищення 
собівартості зерна. 

На Поліссі найкращими попередниками є багаторічні бобові 
трави на один та два укоси, люпин на зелений корм, силос та зерно. 
Відмінні попередники – горох, вика, люпинові та бобово-злакові 
сумішки на зелену масу та силос. Добре родить жито після озимого 
ріпаку, кукурудзи на зелений корм та силос, ранньої і середньостиглої 
картоплі, льону-довгунцю, багаторічних злакових трав на один укіс. 

Кращі попередники озимих культур у більшості випадків відво-
дять під озиму пшеницю, а озиме жито розміщують після менш 
цінних. 
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Обробіток ґрунту.  Обробіток ґрунту створює оптимальну 
структуру    і пористу будову орного шару, сприяє також активізації 
мікробіологічних процесів, знищенню бур'янів, збудників хвороб і 
шкідників, забезпечує загортання в ґрунт рослинних залишків та 
добрив. Озиме жито більш чутливе, ніж інші зернові культури до 
строків обробітку ґрунту. Період між оранкою і сівбою повинен бути 
не менше 20–25 днів. Цей час необхідний для осідання ґрунту та про-
ростання бур'янів. Озиме жито особливо негативно реагує на сівбу в 
пізньовиораний ґрунт. 

Надзвичайно важливо розпочати обробіток ґрунту, коли він 
знаходиться в оптимальному стані, тобто неперезволожений і 
непересушений. Висока якість розпушення ґрунту з найменшими ви-
тратами енергії досягається після випадання дощів і підсихання ґрунту 
до оптимального фізичного стану. Це зменшує кількість проходів 
агрегату. 

Загальні вимоги до традиційного обробітку ґрунту під жито 
такі: 

 між збиранням попередника і наступним мілким обробітком 
поля широкозахватними знаряддями має бути щонайменший проміжок 
часу; 

 доведення поля до посівного стану повинно здійснюватись в 
єдиному технологічному циклі з основним обробітком. При обробітку 
ґрунту через 2–3 дні після оранки досягнути потрібної якості розробки 
ґрунту вже важко; 

 через 10–14 днів після оранки поверхневим мілким обробітком 
знищуються пророслі бур'яни і вирівнюється посівний шар ґрунту. 

Крім оранки, значну частину площ в останні роки готують до 
сівби різними енергозберігаючими варіантами. Досить поширена 
думка, що всі системи скороченого обробітку ґрунту є примітивними 
формами господарювання, Навпаки, їх ефективність повністю може 
проявитися тільки на полях з високим рівнем культури землеробства. 

Перевагою енергозберігаючих скорочених варіантів обробітку 
ґрунту є: 

• зниження витрат палива і робочого часу; 
• зменшення кількості проїздів агрегатів по полю; 
• покращання структури ґрунту; 
• краща інфільтрація води; 
• захист від водної і вітрової ерозій. 
Процеси основного і передпосівного обробітку ґрунту та сівби, з 

включенням сівалки в комбіновані агрегати, можна провести за один 
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робочий прохід. Такі комбіновані агрегати пропонують сьогодні 
багато різних фірм. Зазвичай орють перед вирощуванням просапних 
культур на повну глибину орного шару. Якщо після збирання 
просапних немає глибоких слідів від коліс, відсутні рослинні рештки, 
ґрунт не деформується, нормальної щільності, то для сівби жита 
доцільно застосовувати комбіновані багатофункціональні агрегати. 

Поряд з перевагами, скорочені варіанти підготовки ґрунту ма-
ють низку значних недоліків, які особливо відчутні в зоні достатнього 
зволоження. Найважливіші з них: 

 зниження польової схожості насіння; 
 зменшення мінералізації азоту; 
 гірше прогрівання ґрунту; 
 різке збільшення забур'яненості полів; 
 ураження прикореневими та кореневими хворобами; 
 зростання пошкодження шкідниками; 
 погіршення загального фітосанітарного стану, що збільшує 

кількість використовуваних пестицидів; 
 зменшення віддачі добрив через поверхневе внесення; 
 проблеми екологічного характеру. 
Слід мати на увазі, що технології, де передбачені скорочені 

варіанти підготовки ґрунту і, особливо, прямої сівби в необроблений 
ґрунт, розроблені для посушливих регіонів з низькою врожайністю 
соломи. У центральній та східній Європі вони не мають значного 
поширення і знаходяться у фазі випробування. 

Після попередників, які рано звільняють поле, основний обро-
біток під жито проводять за типом напівпарового. Слідом за збиран-
ням поле лущать дисковими (ЛДГ-10; ЛДГ-15) на глибину 6–8 см, або 
лемішними (ПЛ-5-25; ППЛ-10-25) лущильниками на 8–10 см. Через 
10–12 днів, після проростання бур'янів, поле орють плугами з перед-
плужниками ( ПЛН-6-35) на глибину 20–22 см. До сівби, в міру появи 
сходів бур'янів, поле 2–3 рази культивують на глибину 10–12, 8–10 і                      
6–8 см. За посушливого літньо-осіннього періоду поверхневий 
обробіток замість оранки доцільно застосовувати при висіванні жита 
після гороху, льону, картоплі на чистих від бур'янів полях. Ґрунт 
розпушують культиваторами-плоскорізами КПГ-2-150 чи КПП-2,2 в 
агрегаті з голчастими боронами (БИГ-3) на глибину 10–12см. На 
забур'янених полях проводять лущення та оранку. 

У регіонах з достатніми запасами вологи, де розрив між зби-
ранням попередника і сівбою жита складає більше 5–6 тижнів, після 
збирання доцільно висівати проміжні культури (капустяні). 
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Після збирання кукурудзи, коли у полі залишається значна кіль-
кість післязбиральних решток, важкі дискові борони (БДТ-3; БДТ-7) 
мають перевагу перед іншими знаряддями поверхневого обробітку. 
Швидкість роботи дискових борін – не менше 9 км/год. 

Якщо рештки загорнуті в задовільно розпушений ґрунт, поле не 
орють. Багаторічні трави орють плугами з передплужниками на 
глибину 25–27 см. 

Люпин на зелене добриво приорюють у фазі сизих бобів на 
глибину 23–25 см (в агрегаті з важкими котками) не пізніше як за                     
3–4 тижні до оптимальних строків сівби озимого жита. Після стер-
ньових попередників поле лущать і через 10–14 днів орють на глибину 
16–18 см у Поліссі та на 20–22 см – у Лісостепу.  

Передпосівний обробіток. Поверхня поля має бути 
вирівняною, висота гребенів чи глибина борозен – не більше 4 см. 
Оброблений шар ґрунту має бути розпушеним і дрібногрудочкуватий. 
У ньому допускається наявність грудок розміром по найбільшому 
діаметру до 2,5 см не більше 80%, а від 5 до 10 см – не більше 10%. 
Щільність обробленого шару повинна бути в межах 1,0–1,3 г/см3. 
Допускається відхилення від заданої глибини обробітку ґрунту не 
більше 1 см. 

Внаслідок менших розмірів зерна і відносно низької сили росту 
жито із всіх зернових найбільш вимогливе до якості передпосівної 
підготовки ґрунту. Воно вимагає дрібногрудочкуватого, добре ущіль-
неного насіннєвого ложа і дуже чутливе до глибокого "вмазування" 
зерен у вологий ґрунт. 

Дискові борони застосовують для подрібнення задернілих 
пластів, щоб не витягувати дернину на поверхню ґрунту. 

Найпоширенішим знаряддям для передпосівної підготовки 
ґрунту до цього часу в господарствах залишається культиватор КПС-4. 
Для покращання якості обробітку його агрегатують з кільчасто-
шпоровими (ЗККШ-6), а на торфових ґрунтах – з водоналивними 
гладкими котками (ЗКВГ-1,4). 

Найефективніше застосувати для передпосівного обробітку 
ґрунту комбіновані багатофункціональні агрегати РВК-3,6; РВК-5,4; 
ВИП-5,6; АКШ-6; "Компактор", ЛК-4 та ін. 

Підготовка насіння, сорти. Для сівби використовують очи-
щене, відсортоване кондиційне насіння. Насіння має бути вирівняне за 
розмірами з масою 1000 зерен не менше 35–40 г.  

Підготовка насіння до сівби у ресурсоощадних технологіях 
вимагає безумовного виконання рекомендованих заходів. Необхідно 
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застосовувати такі способи протруювання, що сприяють міцному 
прилипанню отрути до насінин. Ефективність передпосівної 
підготовки насіння зростає, якщо при протруєнні застосовують 
ретарданти та мікродобрива. Це обумовлюється дією препаратів з 
самого раннього періоду розвитку, коли проросток особливо чутливий 
до несприятливих зовнішніх умов.  

Якісне протруювання насіння хімічними препаратами захищає 
насіння, проростки і рослину на перших етапах розвитку від основних 
хвороб. Воно є основою одержання здорових дружних сходів, 
рівномірного розподілу рослин на площі і забезпечує високий урожай. 
Застосування хімічних препаратів шляхом протруювання економічно 
та екологічно дуже вигідний захід. Навантаження на довкілля 
фунгіцидами, виражене кількістю діючої речовини на 1 га, менше, ніж 
при обприскуванні. Протруюванням з малими витратами діючої 
речовини можна боротися з хворобами, які після сходів уже 
неможливо знищити. Комбінаціями з інсектицидами можна ефективно 
боротися також з шкідниками. Для протруювання насіння жита в 
Україні зареєстровані різні препарати (табл. 3.2.6). 

Для використання сільськогосподарським виробникам рекомен-
довані такі сорти: Богуславка, Боротьба, Воля, Верхняцьке 94, 
Велетень, Древлянське, Дозор, Ірина, Інтенсивне 99, Клич, Матадор,  
Ніка, Полі 2, Первісток F1, Хасто, Харьківське 98. 

 
Таблиця 3.2.6 

Препарати для протруювання насіння жита 
 

Препарат Норма витрати, 
кг/т Захищає від хвороб 

1 2 3 
Байтан універсал, з.п. 
(Триадименол,                  
150 г/кг + імазаліл,          
25 г/кг + фуберидазол, 
20 г/кг),  
ф. "Байєр Кроп Саєнс'', 
Німеччина  

2,0 Снігова пліснява, 
гельмінтеспоріозна і фузаріозна 
кореневі гнилі, пліснявіння 
насіння  

Вінцит SC 050, к. с. 
(Флутриафол, 25 г/л + 
тіабендазол, 25 г/л) ф. 
"Камінова", Данія  

2,0 Сажкові хвороби, септоріоз, 
гельмінтоспоріоз, снігова 
пліснява, кореневі гнилі 
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1 2 3 
Вітавакс 2ОО ФФ, в. 
с.к. (Карбоксин, 200 г/кг 
+ тирам, 200 г/кг)  
ф. "Кромптон", Англія  

2,5–3,0 Летюча і стеблова сажка, 
кореневі гнилі, снігова пліснява  

Реал 200, т. к с. (Трити-
коназол, 200 г/л), ф. 
"Штефес Агро", Україна

0,2 Летюча і тверда сажка, 
плямистості листя, кореневі 
гнилі  

Фундазол, з. п. 
(Беноміл, 500 г/кг), ф. 
"Агро-Кемі", Угорщина 

2,0–3,0 Летюча і тверда сажка, 
церкоспорельозна і фузаріозна 
кореневі гнилі, снігова пліснява  

  
Система  удобрення.  Для формування високого врожаю жито 

потребує доброго забезпечення поживними речовинами. На 10 ц зерна 
витрачається 24–35 кг азоту, 12–14 кг фосфору і 24–26 кг калію. За 
узагальненими даними, при врожаї 60 ц/га озиме жито виносить з 
ґрунту 120–180 кг/га азоту, 40–90 кг/га фосфору і 120–180 кг/га калію. 

 Винос поживних речовин майже такий як і в озимої пшениці. 
Це свідчить про те, що для збільшення врожайності жита необхідно 
вносити потрібну кількість мінеральних добрив, особливо враховуючи 
ту обставину, що жито вирощується на бідніших ґрунтах. 

Якщо дотримуватись правильного чергування культур у 
сівозміні, то органічні добрива краще вносити під просапні культури з 
тим розрахунком, щоб жито використовувало їх післядію. Проте, при 
вирощуванні зернових культур декілька років поспіль на одному і 
тому ж полі, виникає потреба вносити органічні добрива 
безпосередньо під озиме жито. 

При внесенні 30–40 т/га органічних добрив на дерново-
підзолистих ґрунтах Полісся приріст урожаю жита становить 6–8 ц/га, 
на чорноземах Лісостепу при 20–25 т/га приріст менший – 4–6 ц/га. З 
органічних добрив найвища віддача від гною.  

Використовують також торфокомпости. Жито добре росте після 
люпину на зелене добриво, який приорюють одночасно з внесенням 
фосфорних і калійних добрив (Р45-60К45-60). 

Оптимальні норми мінеральних добрив залежать від родючості 
ґрунту, попередника, запланованого врожаю тощо. Норми внесення 
мінеральних добрив під жито, зазвичай, нижчі ніж під озиму 
пшеницю. Пояснюється це здатністю кореневої системи жита засво-
ювати більшу кількість поживних речовин. Крім того, озиме жито ви-
сокоросліше за пшеницю і без застосування ретардантів часто вилягає. 
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За даними науково-дослідних установ рекомендуються такі 
норми добрив: 

• на малоокультурених дерново-підзолистих ґрунтах Полісся –
NРК60 90 

• на середньоокультурених – N60-90РК40-60 
• на добре окультурених – N40-60РК20-40  
• після попередників, під які вносили органічні добрива –                

NPK40-60 
• при інтенсивній технології вирощування норма добрив 

зростає до NPK90  
• після конюшини при вирощуванні за ресурсоощадною 

технологією норму  зменшують до NPK40-80. 
Найкраще всю норму фосфорних і калійних добрив внести під 

оранку для перемішування їх на всю глибину орного шару. Це сприяє 
сильнішому розвитку кореневої системи, особливо в осінній період. 
Фосфорні і калійні добрива малорухомі, дуже повільно рухаються в 
ґрунті і при внесенні їх під культивацію будуть зосереджені у 
верхньому шарі ґрунту. Коренева система при цьому теж розвивається 
і росте ближче до поверхні ґрунту. 

Азотні добрива краще діють при внесенні в кілька строків 
впродовж вегетації. На бідних піщаних ґрунтах частину азоту (N30) 
доцільно внести під основний обробіток, а решту азоту перенести на 
весняні підживлення. Правила внесення азоту на житі не відрізняються 
від внесення його на озимій пшениці. На початку вегетації залежно від 
густоти рослин, їх розвитку, запасів вологи і азоту в ґрунті, вносять під 
час першого підживлення N30-50. У фазі виходу в трубку підживлюють 
вдруге (N30-60), а в фазі колосіння – втретє (N20-40). Чим пізніше 
проведено сівбу, тим вищу норму встановлюють для першого 
підживлення. Вона може становити N60-80. Отже, доза другого 
підживлення зменшується до N30-40, а у фазі колосіння до N40. Азот у 
фазі кущіння збільшує густоту продуктивного стеблестою, у фазі 
виходу в трубку – підвищує озерненість колоса, а у фазі колосіння – 
масу 1000 зерен і вміст білка в зерні. 

Щоб запобігти виляганню важливо дотримуватись рекомен-
дованого співвідношення елементів живлення. Однобічна перевага 
азоту, що часто спостерігається на практиці, призводить до вилягання, 
сильного ураження хворобами і зниження врожайності зерна. 

Озиме жито вимогливіше за пшеницю до забезпечення мікро-
елементами. Щоб отримати 30–40 ц/га і вище, їх внесення є 
обов'язковим. Особливо добре жито реагує на внесення мікроелементів 
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на ґрунтах з малим їх вмістом. Борні добрива вносять на дерново-
підзолистих, дерново-глейових, торф`яних та сірих лісових ґрунтах. На 
цих же ґрунтах, легких за механічним складом (супіщаних і піщаних) 
необхідно застосовувати мідні добрива. Цинк вносять на дерново-
карбонатних, чорноземних і дерново-підзолистих ґрунтах з високим 
вмістом фосфору і добре провапнованих. Доза бору 0,4–0,5 кг/га;                 
міді – 0,2–0,3 кг/га; цинку – 0,15–0,20 кг/га. 

 
Сівба 

 
Спосіб сівби. Озиме жито сіють звичайним рядковим способом 

з міжряддями 15 см. Рекомендується також застосовувати вузько-
рядний (7,5 см) та перехресний з половинною нормою висіву. 

Глибина сівби.  Оптимальна глибина загортання – важлива 
умова при ресурсозберігаючій технології вирощування озимого жита. 
Воно дуже негативно реагує на збільшення глибини сівби. 

Це пояснюється тим, що жито має відносно маленькі зерна, а 
отже, нижчу енергію проростання. Крім того, рослини, що 
проростають із надто глибоко загорнутого насіння, повинні спочатку 
сформувати підсім'ядольне коліно, яке піднімає вузол кущіння ближче 
до поверхні. На ріст підсім'ядольного коліна витрачаються енергетичні 
запаси ендосперму зернівки, тому рослини виходять на поверхню 
пізніше, ослаблені, повільно розвиваються, менш зимостійкі, слабо 
кущаться, мають підвищену схильність до вилягання. 

Мілке загортання (менше 2–3 см) чи поверхневе розміщення 
насіння не забезпечують умов для формування потужного вузла 
кущіння, виростають малопродуктивні типи рослин. 

Дуже важливо забезпечити не тільки оптимальну глибину сівби 
(5–7 см), а й щоб вона була однакова для всіх висіяних зерен. 
Неоднакова глибина сівби є причиною неодночасності сходів, зни-
ження польової схожості і формування рослин та стебел невирівняних 
за ступенем розвитку. Рослини, що з'явилися пізніше, пригнічуються 
або гинуть, що не дозволяє одержати продуктивний стеблостій 
оптимальної густоти. 

Норма висіву. Оптимальною густотою продуктивного 
стеблостою для озимого жита є 450–500 продуктивних стебел на 1 м2, 
тобто менше ніж в озимої пшениці. Жито сіють раніше, при вищих 
температурах повітря, що забезпечує кращу польову схожість. 
Враховуючи високу кущистість озимого жита, норма висіву має бути 
нижчою, ніж у пшениці. 
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На нашу думку, рекомендована норма висіву для Полісся та 
Прикарпаття 5–6 млн/га є надто завищена і розрахована на низьку 
культуру землеробства та примітивні технології. Завищені норми 
висіву не збільшують урожайність, а лише призводять до перевитрат 
насіння, збільшують небезпеку вилягання та ураження хворобами. В 
умовах інтенсивного вирощування озимого жита необхідно знизити 
норму висіву до науково обґрунтованого мінімуму, що забезпечує 
планову густоту продуктивного стеблостою і високу врожайність. 
Тому в умовах Західного Лісостепу і Полісся оптимальна норма висіву 
знаходиться в межах 3,0–4,0 млн/га схожих насінин. 

Підтвердженням цього є норми висіву, які використовуються в 
сусідній  Польщі. На родючих ґрунтах рекомендується висівати 2,5– 
3,5 млн/га, на середніх за родючістю 3,4–4,0 млн/га і лише на бідних і 
дуже бідних норму висіву збільшують до 4,0–4,7 млн/га. 

При вирощуванні озимого жита за ресурсозберігаючою техноло-
гією норма висіву в регіонах Західної України повинна становити 3,0–
3,5 млн/га. 

Строк сівби. Строк сівби практично не вливає на час 
достигання, але істотно змінює осінній розвиток рослин, інтенсивність 
кущення, стан перезимівлі, ураження хворобами і шкідниками. Для 
забезпечення високого врожаю озимого жита рослини до припинення 
осінньої вегетації повинні добре розкущитися та нагромадити 
достатню кількість цукрів і поживних речовин, якими зумовлюється їх 
добра перезимівля. Щоб забезпечити такий розвиток, до припинення 
осінньої вегетації необхідна сума середньодобових температур (вище 
5°С) приблизно 500°С, а тривалість осіннього періоду вегетації – 60–
70 днів. 

Оптимальні календарні строки сівби для кожної зони визна-
чаються на підставі дослідів наукових установ, сортодільниць                  
(табл. 3.2.8), їх тривалість становить 10–15 днів. В окремі роки 
залежно від гідротермічних умов року та господарських умов, строки 
сівби можуть змінюватись в сторону ранніх або пізніх. Допускається 
відхилення в сторону ранніх строків не більше п'яти днів, а в сторону 
пізніх – десять. Якщо за прогнозом передбачається довга, тепла і 
волога осінь – сівбу починають на 5–8 днів пізніше, а при ранньому 
осінньому похолоданні – на 5 днів раніше. Жито дуже чутливе до 
морозу під час проростання, значно знижуючи при цьому польову 
схожість. 
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Спочатку сіють на бідних ґрунтах після гірших попередників, а 
на родючих ґрунтах після добрих попередників у другій половині 
оптимальних строків. 

При вирощуванні озимого жита за інтенсивними та 
ресурсозберігаючими технологіями строки сівби переносять на кінець 
оптимальних. 

Порівняно з озимою пшеницею, строки сівби озимого жита 
зсунуті приблизно на п'ять днів раніше. Якщо у пшениці допускаються 
жовтневі строки сівби, то озиме жито обов'язково потрібно засіяти до 
20 вересня. 

 
Догляд за посівами 

 
Після сівби при нестачі вологи посіви коткують. 
Боротьба з бур'янами. Озиме жито, на відміну від озимої 

пшениці, більш стійке проти забур'янення. Маючи більшу висоту 
рослин, озиме жито затінює бур'яни, пригнічуючи їх розвиток. Рано 
навесні швидше відростає, випереджуючи в розвитку ярі бур'яни, які 
не становлять особливої загрози для жита. Найбільшу шкоду наносять 
озимі та зимуючі бур'яни, що розпочинають свій ріст одночасно з 
культурними рослинами. Майже у всіх зонах жито забур'янюється 
багаторічними бур'янами. 

 
Таблиця 3.2.7 

Орієнтовні строки сівби озимого жита в областях Західної України 
 

Строк сівби Область Зона 
оптимальний допустимий 

1 2 3 4 
Волинська  Полісся 

Лісостеп  
1–15.09 1–20.09 1–20.09 1–25.09 

Рівненська  Полісся Лісостеп  1–15.09 5–20.09 1–15.09 5–25.09 

Львівська  Полісся Лісостеп 
Передкарпаття  

5–20.09 5–20.09 
1–15.09 

1–25.09 5–25.09 
25.08–15.09 

Івано-Франківська  Лісостеп 
Передкарпаття 
Карпати  

5–20.09 1–15.09 
25.08–10.09 

1–25.09 1–20.09 
25.08–15.09 
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1 2 3 4 
Тернопільська  Лісостеп  

Холодне Поділля 
Тепле Поділля  

1–15.09 1–15.09 
5–20.09 

1–20.09 1–25.09 
5–25.09 

Чернівецька  Лісостеп 
Передкарпаття 
Карпати  

5–20.09 1–15.09 
25.08–10.09 

1–25.09 1–20.09   
20.08–10.09 

Закарпатська  Передгірна  
Гірська  

10–25.09  
25.08–10.09 

5–25.09  
25.08–15.09 

 
На родючих ґрунтах в умовах достатнього зволоження зростає 

кількість бур'янів та їх видовий склад. Забур'яненість збільшується при 
насиченні сівозміни зерновими та їх беззмінному вирощуванні. 

Агротехнічні методи боротьби з бур'янами у посівах озимого 
жита такі ж, як у озимої пшениці. 

Із хімічних препаратів на житі рекомендується застосовувати 
агрітокс, 50% в.р. (1,0–1,5 л/га); базагран 48% в.р. (2,0–4,0 л/ га); 
гранстар, 75% в.г. (20–25 г./га); 2,4-Д, 50% в.р. (0,9–1,7 л/га); 2 М-4 X, 
75% в.к. (0,9–1,5 л/га); діален С, 40% в.р. (1,9–2,5 л/ га); дікопур Ф, 
60% в.р. (0,8–1,4 л/га); дезормон, 60% в.р. (0,8–1,4 л/га); 2,4-Д амінна 
сіль, 68,5% в.р. (0,7–1,2 л/га); ковбой, 40% в.р. (120–190 мл/га); 
лонтрел, 30% в.р. (0,3 л/га); пріма, с.е. (0,4–0,6 л/га); пума супер, 7,5% 
е.м.в. (1,0 л/га); банвел 45, в.р.к. (0,15–0,30); 2,4 Д амінна сіль в.р. (0,7–
1,0); луварам в.р.к. (1,2–2,0). Умови використання такі ж, як на 
пшениці. 

 
Захист від хвороб 

 
Озиме жито порівняно з пшеницею більш стійке до ураження 

хворобами. Проте інтенсифікація виробництва зерна, підвищені норми 
добрив в окремі несприятливі роки викликають значне ураження 
хворобами рослин жита. 

Найпоширенішими хворобами є різні види сажок, іржі, 
кореневих гнилей, борошниста роса, снігова пліснява та ін. За 
В.Ф.Пересипкіним (1979 p.), жито може уражати 21 хвороба. З 
частиною з них борються під час протруювання, а під час вегетації 
використовують різні препарати (табл. 3.2.8). 
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Таблиця 3.2.8 
Фунгіциди для захисту від хвороб жита під час вегетації 

 

Фунгіцид 
Н
ор
ма

 в
не
се
нн
я 
л,
кг

/г
а 

Бо
ро
ш
ни
ст
а 
ро
са

 

Ір
ж
а 

Ри
нх
ос
по
рі
оз

 

Ге
ль
мі
нт
ос
по
рі
оз
на

 
пл
ям
ис
ті
ст
ь 

С
ні
го
ва

 п
лі
сн
яв
а 

Ц
ер
ко
сп
ор
ел
ьо
з 

Ф
уз
ар
іо
зн
а 
ко
ре
не
ва

 г
ни
ль

 

О
фі
об
ол
ьо
з 

С
еп
то
рі
оз

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Альто 400SC, к.с. 
(ципроконазол,           
400 г/л), ф. "Синген-
та", Швейцарія  

0,15–
0,2 

+ + + +      

Дерозал , к. с. (кар-
бендазим, 500 г/л), 
ф. "Штефес Агро", 
Німеччина  

0,5 +        + 

Імпакт 25 SC, к.с. 
(флутрнафол, 250 
г/л). ф. " Кемінова", 
Данія  

05 + + 

   

+ + 

  

Корбель, к.е. (фен-
пропіморф, 750 г/л), 
ф. "Басф". Німеч-
чина  

1,0 + + +       

Тілт 250 ВС, к.с.  
(пропіконазол,             
250 г/л), ф. "Синген-
та", Швейцарія  

0,5 + + +   +   + 

Фундазол з.п. (бено-
міл, 500г/кг),  

03-
0,6 

    + + + +  

Штефазал, 50% кс. 
(карбендазим.              
500 г/л), ф." Штефес 
Агро", Німеччина  

05 + 

       

+ 

 
+   – ефективний проти даної хвороби 
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Боротьба з шкідниками. У роки масового розмноження 
шкідників втрати від них можуть бути великими – до 50% зерна. Жито 
менш інтенсивна культура порівняно з пшеницею, тому захисту жита 
приділяють менше уваги. Найбільше дошкуляють на посівах озимого 
жита злакові мухи, попелиці, шкідлива черепашка, хлібні жуки, совки. 

Для їх знищення на посівах жита рекомендується вносити 
сумітіон, 50% к.е. з нормою 0,6–1,0 л/га, Бі-58 новий, 40% к.е. (1,0–          
1,2 л/га), діаметрин, 10% к.е. (1,0–1,5 л/га), пілармакс, 40% к.е.                    
(1,0 л/га), політрин 200 EC, к.е. (0,2 л/га). 

Застосування регуляторів росту. Озиме жито як високоросла 
культура, більш схильне до вилягання, ніж пшениця. Зменшити ризик 
вилягання посівів необхідно в першу чергу агротехнічними засобами – 
підбір низькорослих стійких сортів, правильне співвідношення 
елементів живлення, строки та способи сівби і, особливо, недопущення 
загущення посівів. 

В інтенсивних технологіях, поряд з агрозаходами, широко 
використовуються ретарданти – фізіологічно активні речовини, що 
гальмують ріст рослин. Для запобігання вилягання рослин озимого 
жита рекомендується застосовувати антивилягач 675 SL, в.р. (2 л/га), 
терпал С, р.к. (2,5 л/га), хлормекватхлорид 460, к.с. (2 л/га). 

3бирання врожаю. Озиме жито найвисокоросліше серед зерно-
вих колосових і це створює певні труднощі при збиранні.  Волога, не-
достигла солома намотується навколо барабана і ускладнює обмоло-
чування. Ця культура схильна до осипання і проростання зерна, тому її 
необхідно зібрати впродовж 7–8 днів. Озиме жито збирають розділь-
ним способом і прямим комбайнуванням. Із середини до кінця 
воскової стиглості (вологість зерна 30–20%) косять у валки. Висота 
зрізу 20–25 см. Роздільним способом збирають забур'янені посіви. 

Пряме комбайнування проводять у фазі повної стиглості зерна 
(вологість 18–15%). Своєчасне збирання дозволяє зберегти високу 
якість зерна жита. Втрати зерна при збиранні не повинні перевищувати 
2%. Зібране зерно очищають, сортують і зберігають при вологості               
14–15%. 

Особливості вирощування озимого жита на зелений корм 
для весняного використання. Для годівлі і випасання тварин навесні 
вирощують озиме жито у чистих і сумісних посівах з озимою викою, 
озимим ріпаком, еспарцетом, зимуючим горохом. 

Найкращий компонент жита на зелений корм – озима вика. 
Переваги сумісних посівів жита з викою: підвищення врожаю зеленої 
маси на 20–30%, збільшення кількості протеїну, поліпшення смакових 
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якостей, значне збагачення ґрунту азотом. Розмноження озимої вики 
(волохатої і паннонської) стримується недостатньою зимостійкістю і 
низькою насінною продуктивністю. 

Щоб вика менше пригнічувалась житом, особливо в осінній 
період, її сіють роздільно: вику висівають на 10–15 днів раніше жита. 

За більш пізньої сівби, при одночасному висіві жита з викою, 
загальний врожай зеленої маси і вміст у ній вики знижуються. 

Оптимальні строки сівби сумішок жита з викою озимою для 
Полісся 15–25, Лісостепу – 20–30 серпня, Степу – 10–20 вересня. 

Норма висіву травосумішок з викою озимою на зелений корм 
залежить від грунтово-кліматичних умов зони. 

Озиме жито в сумісних посівах з еспарцетом вирощують у 
південній частині Запорізької області. 

Сіють у другій половині серпня. Норма висіву жита 50–60 і 
еспарцету 117–120 кг/га. Зелену масу використовують на зелений 
корм, сінаж і силос у травні. Врожай 200–300 ц/га. 

Озиме жито сіють сумісно з озимим ріпаком (Лісостеп, південь 
Полісся). Строки сівби на випас восени – перша декада серпня; на 
зелену масу навесні – друга половина серпня. Норма висіву жита 1,5– 
2 млн зерен на гектар, озимого ріпаку – 1, 25–1,5 (або 6–8 кг/га). 

 Скошування озимого жита у чистих і сумісних посівах на 
зелений корм навесні провадиться від фази виходу в трубку до початку 
колосіння. 

 
ТЕСТИ 

 
Варіант І 

 
1. На Поліссі озиме жито висівають найчастіше після: 
1. Люпину   4. Конопель 
2. Кормових буряків  5. Сидеральних парів 
3. Конюшини 
2.Озиме жито: 
1. Самозапильна культура  3. Дводомна культура 
2. Перехреснозапильна культура 4. Однодомна культура 
3. Найкраще використовувати гербіциди на посівах озимого 

жита у фазі: 
1. Сходів    3. Кущення 
2. Колосіння   4. Вихід у трубку 
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4. Висота стерні при скошуванні озимого жита роздільним 
способом повинна бути: 

1. 4–5 см    3. 15–18 см 
2. 8–10 см   4. 6–8 см 
5. Озиме жито вирощують на Україні в зоні: 
1. Степу   
2. Лісостепу  
3. Полісся 
 

Варіант ІІ 
 
1. Озиме жито культура: 
1. Зимостійка     
2. Теплолюбна 
3. Вимоглива до умов вирощування 
4. Маловимоглива до умов вирощування 
5. Добре переносить слабокисле середовище 
6. Відносно посухостійка 
2. Прийоми догляду за посівами озимого жита при інтен-

сивній технології: 
1. Міжрядне розпушування     
2. Обприскування регуляторами росту 
3. Боротьба з шкідниками 
4. Підживлення фосфорно-калійними добривами 
5. Внесення гербіцидів 
3. Зерно озимого жита використовують для виробництва: 
1. Спирту    3. Макаронів 
2. Випікання хліба  4. Крупи 
4. Для посіву озимого жита використовують сівалку:  
1. СЗ-3,6    3. СЗ-5,4 
2. ССТ-12Б   4. СУПН-8 
5. Яку дозу фосфорних добрив вносять в рядки при посіві 

озимого жита: 
1. 30–20 кг д.р./га 
2. 10–15 кг д.р./га 
3. 30–40 кг д.р./га 
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3.2.3. Тритикале 
(Triticale) 

 
Значення культури 

 
Тритикале – новий ботанічний рід у родині тонконогових, 

створений селекціонерами схрещуванням пшениці і жита. Зерно 
крупне з високим вмістом білка і незамінних амінокислот (лізин, 
триптофан). Має високу потенціальну врожайність, невимогливе до 
умов вирощування. 

Назва культури походить від з`єднання початку назви пшениці 
(Triticum) і закінчення латинської назви жита (secale). 

Вміст білка на 1–2% вищий, ніж у пшениці, і на 3–4% ніж у 
жита. Вміст клейковини як у пшениці і більше (25–38%), але через 
геном жита якість її (еластичність, розтяжність) нижча. Зерно 
тритикале за протеїновою поживністю перевищує зерно пшениці на 
9,5%, а ячменю і кукурудзи – майже на 40%. 

Зерно використовується для випікання хліба, в кондитерській, 
пивоварній та спиртово-горілчаній промисловості. Це високоякісний 
компонент у виробництві комбікормів. 

Зерно тритикале не забезпечує високої якості хлібних виробів 
через низьку якість клейковини. Проте білий хліб майже такий же, як і 
пшеничний із високоякісного борошна, має приємний смак та аромат. 
Розроблені технології заводської випічки сортів хліба із суміші 
тритикале і пшениці. Нові сорти забезпечують високу якість хліба. 

 Кормові сорти тритикале висівають для одержання зеленого 
корму, силосу, сіна. Солома використовується на корм тваринам, як 
підстилка для худоби. 

 
Історія і поширення 

 
Тривалий час тритикале було лише цікавим біологічним об'єк-

том і не мало прямого практичного використання в сільськогосподар-
ському виробництві. Основна причина цього – недостатня його 
продуктивність. Селекція нової культури розпочалась зовсім недавно, 
перші сорти ярих та озимих тритикале з'явилися 30 років тому. У                 
1975 році у кількох областях України був районований сорт 
Амфідиплоїд 1 кормового призначення (на зелену масу). Це стало 
початком визнання тритикале як нової самостійної культури у нашій 
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країні. У 1977 році був районований перший зерновий сорт 
Амфідиплоїд 206. 

Тритикале можна впрошувати в тих регіонах, що й озиму 
пшеницю і жито. Сорти тритикале мають високу агроекологічну 
пластичність до різних ґрунтово-кліматичних умов вирощування, за 
зимостійкістю переважають сорти озимої пшениці. Характерна 
властивість тритикале – висока стійкість проти захворювань та 
пошкодження шкідниками. Тому це перспективна культура для 
екологічно чистих технологій. Вирощують тритикале в Україні 
переважно на Полісся і Лісостепу. Урожайність зерна 50–60 ц/га і 
вище, зеленої маси – 100–500 ц/га. 

 
Біологічні особливості 

 
Вимоги до температури. Насіння починає проростати при 

температурі ґрунту 1–3°C. За морозостійкістю тритикале займає 
проміжне місце між озимою пшеницею та житом, переносить 
зниження температури на глибині залягання вузла кущіння до мінус 
18–200C Навіть кращі зимостійкі форми тритикале за критичними 
температурами вимерзання поступаються сортам озимого жита на               
2–30С. За зимостійкістю воно більш близьке до озимої пшениці. 

Рослини більш стійкі проти льодової кірки, відлиг, навесні 
швидше і краще, ніж пшениця, відростають. 

Вимоги  до вологи. Тритикале має добре розвинену кореневу 
систему, тому посухостійкість його значно вища, ніж озимої пшениці. 
Тритикале забезпечує кращі сходи при недостатніх запасах вологи під 
час сівби. Проте потреба тритикале у воді вища, ніж жита. Коефіцієнт 
транспірації також вищий порівняно з житом. Але тривалі опади 
можуть викликати вилягання. Дощова погода під час колосіння та 
цвітіння сприяє ураженню септоріозом. Погано переносить посуху у 
період інтенсивного росту вегетативної маси – у фазі виходу в трубку 
та під час формування і наливання зерна. 

Вимоги до ґрунту. Тритикале за своїми вимогами до ґрунтів 
займає проміжне положення між пшеницею і житом. 

Найвища урожайність його на ґрунтах із середнім і вищим боні-
туванням. Тритикале вимогливіше до ґрунту, ніж жито і менш вимог-
ливе порівняно з пшеницею. На піщаних, супіщаних і суглинкових 
ґрунтах росте добре. Потенціальна врожайність на родючих ґрунтах 
вища за жито і менша, ніж у пшениці. Сприятлива реакція ґрунтового 
розчину для тритикале нейтральна або слабокисла (рН 5,5–7,0). 
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Технологія вирощування 
 
Попередники. Тритикале як і жито потребує попередників, що 

рано звільняють поле і дають можливість якісно підготувати ґрунт для 
своєчасної сівби. Важливо, щоб попередники не сприяли розвитку 
прикореневих хвороб. Тритикале менш вимогливе до попередників, 
ніж озима пшениця. У районах достатнього зволоження Західного 
Лісостепу кращими попередниками тритикале є багаторічні бобові 
трави, однорічні трави, зернобобові культури, картопля, ріпак. До 
гірших попередників належать зернові культури та кукурудза на 
силос. Тритикале після гірших попередників за врожайністю 
перевищує озиму пшеницю і частково поступається озимому житу. 

У Поліссі тритикале розміщують після багаторічних та одно-
річних трав, люпину, картоплі, гороху, льону-довгунцю. 

Підготовка ґрунту. Підготовка ґрунту для вирощування 
тритикале майже не відрізняється від підготовки його під інші озимі 
зернові культури. Проводять оранку, плоскорізний і поверхневий 
обробітки. Тритикале потребує значно менше вологи для проростання 
насіння, ніж озима пшениця. 

Тому агрономам варто пам'ятати про цю цінну біологічну 
властивість при вирішенні питання, що сіяти в роки з недостатнім 
зволоженням ґрунту у вересні. 

Передпосівна підготовка ґрунту під тритикале подібна до інших 
озимих зернових культур. До висівання тритикале ґрунт утримують у 
чистому від бур'янів стані. Перед сівбою культивують на глибину 
загортання насіння з одночасним боронуванням важкими боронами. 
Замість передпосівної культивації за допомогою КЛС-4 ґрунт можна 
обробляти комбінованими знаряддями типу РВК-3,6. Тритикале дуже 
вимогливе до якості ущільненого насіннєвого ложа. 

Підготовка насіння, сорти. Для сівби використовують 
високоякісне насіння зі схожістю не менше 87%. Воно має бути добре 
виповненим, ваговитим. Маса 1000 насінин не нижча 40–45 г.  

Сорти тритикале: АДМ  11, Амфідиплоїд 52, Амфідиплоїд 
256, АДМ 11 (амфідіплоїд миронівський), АДМ 5, АДМ 8, АДМ 12, 
Поліський кормовий, Фітомир, Ладне, Ідеал, Розівська 7. 

Зернові сорти тритикале не уражаються твердою сажкою і 
практично стійкі проти летючої. Проти інших хвороб (септоріоз 
проростків, фузаріоз, снігова пліснява) насіння завчасно протруюють 
одним з препаратів рекомендованих для озимої пшениці, що 
захищають від цих хвороб. 
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Система удобрення. Удобрюють цю культуру переважно 
мінеральними добривами, а органічні застосовують під попередник. 
Мінеральні добрива значно підвищують урожайність та якість зерна. 
Під їхнім впливом збільшується вміст у зерні всіх амінокислот, 
зокрема незамінних, що є важливим у зростанні харчової цінності 
зерна тритикале і продуктів його переробки. На родючих ґрунтах і 
після кращих попередників під тритикале рекомендують вносити 
повне мінеральне добриво – N60P60K60, а після гірших попередників та 
на менш родючих ґрунтах – N90P90K90. Фосфорно-калійні добрива 
вносять під основний обробіток ґрунту, азотні – для підживлення на               
ІІ–ІІІ; IV і VIII етапах органогенезу. 

 
Сівба 

 
Спосіб сівби. Сіють переважно звичайним рядковим способом з 

міжряддями 15 см. Вузькорядний спосіб сівби має перевагу в тому, що 
рівномірніше розміщує насіння в рядку і на площі. Нові сівалки 
Містраль, СПУ-6Д формують міжряддя на 12 см. 

Глибина сівби. Насіння цієї культури крупніше за розміром, 
ніж в озимої пшениці та жита. Тому оптимальна глибина сівби 
тритикале глибша, ніж у інших зернових культур першої групи                 
(табл. 3.2.9). 

На важких ґрунтах його загортають на 1–2 см мілкіше, на 
легких і при підсиханні посівного шару – на 1–2 см глибше. На площах 
з низькою культурою землеробства глибину сівби тритикале збіль-
шують до 4–6 см.  

 
Таблиця 3.2.9 

Оптимальна глибина сівби для зернових культур, 
що вирощуються за ресурсозберігаючою технологією 

 
Культура Оптимальна глибина сівби  

за сприятливих умов, см 
1 2 

Озима пшениця 2–4 
Озиме жито 2–3 
Тритикале 3–4 
Озимий ячмінь 2–4 
Ярий ячмінь 2–4 
Яра пшениця 2–4 
Овес 3–4 
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Норма висіву. Норма висіву насіння після кращих поперед-
ників і в умовах достатнього зволоження  становить 4-4,5 млн/га, а 
після гірших попередників – 5,0–5,5 млн/га. На Поліссі оптимальна 
норма висіву становить 5,0 млн/га схожих насінин. 

На родючих, удобрених і чистих від бур`янів ґрунтах рекомен-
довані норми висіву зменшують на 10%, а на бідних, з поганими 
фізичними властивостями, а також при запізненні з сівбою норму 
висіву збільшують на 10–15%. 

Необхідно зазначити, що технології вирощування цієї зовсім 
юної культури серед зернових постійно удосконалюються. З 
виведенням сортів, що характеризуються добрими хлібопекарськими 
якостями зерна, прогнозується розширення посівних площ у Європі. 

Строк сівби. Більшість районованих сортів тритикале 
рекомендується висівати у середині оптимальних строків сівби озимої 
пшениці. При надто ранніх строках сівби у рослин утворюється 
надмірно розвинута вегетативна маса, що призводить у зимовий період 
до ураження сніговою пліснявою та випрівання. 

Найкращі умови для розвитку тритикале складаються, якщо від 
сівби до припинення осінньої вегетації сума ефективних серед-
ньодобових температур (вище +5оС ) становить приблизно 5000С, а 
тривалість осіннього періоду 50–60 днів. 

На Поліссі кращим строком сівби є друга декада вересня, у  
Лісостепу – період з 5 по 25 вересня. В умовах Лісостепу Західної 
України оптимальні строки сівби припадають на 10–25 вересня, а 
допустимі до 5 жовтня. Пізніше сіють при вирощуванні тритикале за 
ресурсозберігаючими технологіями. 

Догляд за посівами 
Зразу після сівби в умовах нестачі вологи, проводять 

коткування для покращання умов проростання і підвищення польової 
схожості. Для захисту від бур'янів, хвороб, шкідників, запобігання 
вилягання застосовують агротехнічні і хімічні методи. 

Боротьба з бур'янами. Для боротьби з бур'янами придатні ті ж 
гербіциди,  що й на посівах пшениці та жита. Остаточне рішення про 
внесення того чи іншого препарату потрібно приймати на підставі 
переліку культур на упаковці, тарі чи інструкції до них. 

Захист від хвороб. Використовують препарати для протруєння 
насіння і обприскування вегетуючих рослин згідно з Переліком 
пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. 

Боротьба зі шкідниками. Для знищення шкідників 
використовуються ті ж препарати, що й на посівах пшениці. 
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Збирання врожаю. Особливості збирання тритикале подібні до 
жита. Зерно щільно сидить у колоскових лусках і при достиганні не оси-
пається. Щоб не пошкодити крупне зерно тритикале під час обмолоту, 
оберти барабана зменшують до 600 на хвилину, збільшують зазор між 
барабаном. Зерно тритикале важче вимочується, ніж зерно пшениці. 

 
Контрольні питання 

 
1. Де використовують озимий тритикале. 
2. Морфологічні особливості озимого тритикале. 
3. Де і коли було виведено культуру тритикале. 
4. Відношення озимого тритикале до умов вирощування. 
5. Особливості вирощування тритикале на зелений корм. 
6. Догляд за посівами озимого тритикале при вирощуванні на 

зерно. 
7. Фактори, які впливають  на формування високих врожаїв 

озимого тритикале. 
 

3.2.4. Озимий ячмінь 
(Hordeum sativum Jessen підвид vulgare) 

 
Значення 

 
Озимий ячмінь має багато позитивних якостей. 
Він дає зерно нового врожаю на 10–14 днів раніше за озиму 

пшеницю, ярий ячмінь та інші зернові культури. Зерно містить до 12% 
білка, понад 75% вуглеводів, 2,1% жиру В 1 кг зерна міститься 1,2 к.о. 
і 100 г перетравного протеїну. Використовують його на корм худобі, 
для виробництва круп, у пивоварній промисловості. Проте виведені 
сорти озимого ячменю ще не зовсім задовольняють потреби харчової 
промисловості за якістю зерна. 

Ячмінь краще перетравлюється тваринами, ніж овес. При 
годівлі ячменем дійних корів вони дають молоко, з якого 
виготовляють відмінне масло. Ячмінь є добрим кормом для відгодівлі 
свиней. Невелика кількість ячменю у складі комбікормів сприяє оздо-
ровленню і підвищенню витривалості великої рогатої худоби. 

До складу білкового комплексу входить понад 20 амінокислот, 8 
з них незамінні. Білок ячменю повноцінніший, ніж у інших культур, 
але містить мало лізину – 2,5–3,2%. 

Озимі ячмені майже всі багаторядні, ярі – переважно дворядні. 
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Історія і поширення 
 
Озимий ячмінь молодша культура, ніж ярий ячмінь орієнтовно 

на 2000 років. Нині у багатьох країнах відмічається перехід до 
вирощування озимого ячменю. Практично повністю на осінню сівбу 
перейшли Румунія та Болгарія, більше половини площ у Німеччині та 
Франції, багато озимого ячменю сіють в Угорщині та Польщі. Взагалі, 
у світовому рослинництві з площі в межах 80 млн га ячменю на 
озимий припадає близько 10%. 

В Україні озимий ячмінь рекомендований до вирощування в                 
14 областях України. Посівна площа в 1996 році становила 300 тис. га. 
Однак 90% його посівних площ розміщені в південному регіоні – в 
Криму, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Головна 
причина цього – низька морозостійкість сортів. Ще 40 років тому 
озимий ячмінь в Україні практично не вирощували через відсутність 
достатньо морозостійких сортів. Створення академіком Гаркавим П.Х. 
сорту-дворучки Одеський 17 в 1955 році розпочато вирощування 
озимого ячменю. 

Перевага озимого ячменю над ярим полягає у вищій вро-
жайності. Ця культура здатна давати по 70–80 ц/га і більше зерна, що 
приблизно на 10–15 ц/га вище, ніж у ярого ячменю. 

Озимий ячмінь добре перезимовує і забезпечує високі врожаї 
також в умовах Західної України. 

 
Ботанічна характеристика 

 
Коренева система ячменю характеризується невеликою 

засвоювальною здатністю. Солома його   коротша,   ніж   у   жита,   
пшениці, вівса. Стебло   голе, покрите  восковим  нальотом.  Довжина 
його – 30–135 см. Вузлів п'ять–сім,  вони зелені або забарвлені 
антоціаном у фіолетовий колір. 

Листки широкі, добре розвинені. Довжина листкової пластинки 
листків другого ярусу (зверху) – 12–25, ширина – 8–22 см. 

Колос складається з колосового стрижня та колосків. На кож-
ному виступі колосового стрижня розміщується по три одноквіткових 
колоски. У дворядних форм бокові колоски не утворюють зерна. 
Колоскові луски вузенькі, квіткові у плівчастих сортів зростаються із 
зернівкою. Зовнішня квіткова луска переходить на кінці в зазублений 
або гладенький остюк, іноді ячмінь буває безостим. 

Колос при достиганні здебільшого солом'яно-жовтий та чорний. 
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Плід ячменю – плівчаста і гола зернівка. Довжина її – 7–10, 
ширина і товщина – 2–3 мм. Маса 1000 насінин – 30–50 г.      
Плівчастість ячменю – 8–14%. В основі зернівки у нижній частині 
борозенки розміщується основна щетинка, яка буває по-різному 
опушена (волосиста, повстяна), що є однією з ознак при визначенні 
сортів. Зерно ячменю солом'яно-жовте, сіро-зелене або чорне. 

Тип ячменю. За біологічними властивостями ячмені поділяють 
на три типи. 

Озимі – вирощуються тільки в озимих посівах. При сівбі навесні 
вони не колосяться, або колосяться з великим запізненням, що 
виключає вирощування їх на зерно. Зимують рослини у фазі кущіння. 
Для переходу до наступних фаз розвитку вимагають понижених 
температур (2–4°С) і специфічного світлового режиму – довгого дня. 

Дворучки вирощують головним чином в озимій культурі. 
Зимують у фазі кущіння. Вимоги до температурного режиму на ранніх 
етапах органогенезу близькі до озимих форм. При сівбі навесні вони 
достигають одночасно з ярими ячменями, але дають, як правило, 
менший урожай. 

До недавнього часу дворучкам особливого значення не 
надавали. У Західній Європі їх називали напівозимими, іноді 
''перемінними". Найбільш відомі сорти в Україні – Тайна, Основа, 
Тамань, Росава, Бемір-2. 

Ярі вирощують у ярій культурі, висіваючи їх рано навесні. 
Осінні посіви схильні до трубкування і вимерзають.  

 
Біологічні особливості 

 
Вимоги до температури. Озимий ячмінь найменш морозо-

стійкий серед озимих культур. Його посіви гинуть при зниженні 
температури біля вузла кущіння до мінус 10–12°С. Стійкість проти 
низьких температур та інших несприятливих умов зимівлі різко 
знижується за ранніх строків сівби. Кращі строки сівби припадають на 
період з середньодобовими температурами повітря 12–16°С. Дуже 
шкодять різкі зміни температур у зимовий та ранньовесняний періоди. 
Мінімальна температура проростання насіння 1–4°С. 

Озимий ячмінь добре реагує на раннє відновлення весняної 
вегетації, але з повільно наростаючими температурами. Він має вищий 
коефіцієнт кущіння, ніж ярий ячмінь. Швидке потепління навесні 
викликає стрімкий вихід у трубку і не дозволяє досягнути необхідної 
для високих урожаїв густоти продуктивного стеблостою. Найкраще 
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росте і розвивається при температурі 20–25°С. Рослини досить стійкі 
проти високих температур повітря. Як скоростигла культура (період 
вегетації 70–100 днів) ячмінь менше терпить від запалу, ніж інші 
озимі. 

Вимоги до вологи. Озимий ячмінь завдяки ранньому виходу в 
трубку добре використовує зимові запаси вологи. Тому навіть у 
посушливі роки на легких ґрунтах він забезпечує відносно високі 
врожаї. По відношенню до маси насіння, ячмінь потребує для 
проростання 48–50% води, тоді як пшениця 55%, а овес 65%. Коефі-
цієнт транспірації дещо нижчий, ніж у інших зернових.  Опади в 
період колосіння-наливу зерна сприяють формуванню високої 
врожайності. 

Озимий ячмінь менш вимогливий до родючості ґрунту, ніж ярий 
ячмінь. У нього такі ж вимоги до ґрунтів як у пшениці, але більш 
вимогливий до вмісту кальцію в ґрунті. Найкраще родять на 
чорноземах з нейтральною або слаболужною реакцією ґрунтового 
розчину (рН 6,2–7,0). Проте й на дерново-підзолистих та сірих лісових 
ґрунтах при попередньому їх вапнуванні й удобренні може давати 
високі врожаї зерна. 

 
Технологія вирощування 

 
Попередники. У зв'язку з тим, що озимий ячмінь має порівняно 

слаборозвинену кореневу систему й невисоку здатність засвоювати 
поживні речовини з важкодоступних сполук, його розміщують на 
родючих і чистих від бур'янів полях. Кращими попередниками є 
зернові бобові культури, картопля, багаторічні бобові трави. 
Розміщують озимий ячмінь після кукурудзи на зелений корм та силос, 
зайнятих парів. Можна висівати після озимої пшениці, вівса. Гіршим 
попередником є жито. 

Підготовка ґрунту  
Основний обробіток ґрунту залежить від попередника і 

природних умов. Доцільно поєднувати декілька операцій, виконуючи 
їх одним агрегатом. Це виключає зайве використання важкої техніки, 
яка сильно руйнує структуру ґрунту. 

Після просапних культур, що якісно зібрані, застосовують по-
верхневий обробіток. На полях, де була кукурудза, поле дискують 
(БДТ-3), а потім загортають. Після вико-вівсяних або інших сумішок 
поле дискують, орють. До сівби встигають провести 2–3 поверхневих 
обробітки для знищення бур'янів і вирівнювання ґрунту. 
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Після основного обробітку поле доглядають з метою знищення 
сходів бур'янів і вирівнювання ґрунту. Серед заходів передпосівного 
обробітку ґрунту заслуговує на увагу культивація з використанням 
агрегатів з голчастими боронами (БИГ-3) у пасивному режимі. 
Особливо на площах з великою кількістю післязбиральних решток у 
поверхневому шарі ґрунту. Голчасті борони за таких умов є єдиним 
знаряддям, яке не висмикує їх на поверхню і практично не забивається. 
Характерною особливістю передпосівної підготовки ґрунту під озимий 
ячмінь є пізніші строки її проведення. За іншими параметрами вона не 
відрізняється від підготовки під інші озимі зернові культури. Озимий 
ячмінь негативно реагує на переущільнення ґрунту, перезволоження і 
нестачу кисню.  

Підготовка насіння, сорти. Для сівби використовують 
очищене, високоякісне, кондиційне за всіма параметрами насіння із 
силою росту не менше як 80%. Насіння озимого ячменю має довший, 
ніж інші зернові культури, післязбиральний період достигання, тому 
перед сівбою його слід обов'язково прогріти на сонці. Перед сівбою 
його протруюють або інкрустують, використовуючи ті ж препарати, 
що й для обробки насіння ярого ячменю. 

Сорти озимого ячменю: Аванс, Восход, Вавілон, Луран, 
Метелиця, Михайло, Огоньковський, Дністер, Добриня, Зимовий, 
Одеський 170, Росава. 

Система удобрення. При урожайності 60 ц/га зерна озимий 
ячмінь виносить 120–180 кг/га азоту; 42–90 кг/га фосфору та 120–               
180 кг/га калію. Повне забезпечення озимого ячменю основними 
елементами живлення є основною передумовою одержання високих та 
стабільних урожаїв.  

Фосфорні добрива особливо потрібні в перші 4–5 тижнів веге-
тації. Вони стимулюють розвиток кореневої системи, формування 
колосу озерненість. 

Калій інтенсивно надходить у рослини з перших днів росту і до 
цвітіння. Він зміцнює стебла, знижує ураження хворобами, підвищує 
виповненість зерна. 

Озимий ячмінь добре реагує на внесення азотних добрив. Серед 
озимих зернових він має найкоротший вегетаційний період, оскільки 
сіють його після жита і пшениці, а влітку він достигає приблизно на 
два тижні швидше. Короткий період активного засвоєння поживних 
речовин з ґрунту та інтенсивне кущіння і наростання вегетативної 
маси, вимагають високого забезпечення азотом. Озимий ячмінь 
характеризується раннім весняним відростанням, має підвищену 
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потребу в цей період в азоті, тому забезпечує високі прирости врожаю 
від весняного підживлення. 

У Лісостепу під озимий ячмінь рекомендується вносити N45-60 
P45-60K45-60, в Закарпатті N90 P45-60K45-60, на Поліссі N60-90 P60-90,K45-60-90. 
Норми добрив зменшують після кращих попередників і підвищують 
після стерньових і кукурудзи. Для досягнення високих урожаїв норму 
добрив збільшують N80-120 P60-90K60-90. 

Фосфорні та калійні добрива використовують під основний 
обробіток ґрунту. Близько 10% фосфору (Р10-15) вносять у рядки при 
сівбі. Азотні добрива при вирощуванні після гірших попередників 
доцільно вносити у два прийоми – половину норми під культивацію і 
половину для підживлення навесні у фазі кущіння. Після кращих 
попередників азот застосовується в одне чи два підживлення на II–III 
та IV етапах органогенезу. 

Озимий ячмінь добре реагує на внесення мікроелементів: моліб-
ден, бор, кобальт та ін., залежно від типу ґрунту. 

 
Сівба 

 
Спосіб сівби. Найпоширеніший спосіб сівби – рядковий з між-

ряддями 15 см. Вузькорядний спосіб має перевагу в тому, що рівно-
мірніше розміщує насіння в рядку. Сівалки нового типу СПУ-6Д, 
Містраль та ін. Формують міжряддя на 12 см. 

Глибина сівби. Глибоке і нерівномірне загортання насіння – 
основна причина зниження польової схожості і формування мало-
продуктивних посівів озимого ячменю. На Полісся і в Лісостепу 
Західної України, яка характеризується достатнім зволоженням ґрунту, 
оптимальна глибина сівби становить 2–4 см. Насінню для проростання 
необхідне тепло, волога і кисень. Ячмінь через плівчастість зерна 
вимагає більше вологи для проростання. При заглибленні насіння 
підвищується його постачання водою, але погіршується доступ кисню. 
Озимий ячмінь сіють відносно пізніше, при менших середньодобових 
температурах, тому при глибокому загортанні зростає тривалість 
періоду сівба – сходи. 

При ресурсозберігаючій технології, з дотриманням усіх техно-
логічних вимог сівби, глибина загортання не повинна перевищувати                 
2–3 см. 

Норма висіву. Впродовж десятиріч рекомендувалось сіяти 
ячмінь з нормою висіву орієнтовно 4,5 млн/га схожих насінин. В 
останні роки, у зв'язку із створенням сортів інтенсивного типу та 
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впровадження ресурсозберігаючих технологій, спостерігається 
тенденція до зменшення норм висіву. Загущення призводить до 
вилягання, поширення хвороб, зниження виповненості та озерненості 
колоса. Важливо дотриматись оптимального співвідношення між 
густотою продуктивного стеблостою (не більше 650 шт./м2) і масою 
зерна з колоса (0,8–1,0 г). 

При встановленні норми висіву необхідно дотримуватись ди-
ференційованого підходу. На родючих і добре підготовлених ґрунтах з 
достатньою кількістю вологи норма висіву може встановлюватись на 
рівні 3,0 млн/га. Необхідно відповідними агротехнічними заходами 
(сорт, добрива, регулятори росту) забезпечити високу кущистість 
рослини. Найвищі результати одержують при висіві 3,5 млн/га схожих 
насінин. І тільки при запізненні з сівбою і погіршенні умов 
вирощування норму висіву необхідно збільшувати до 4,0 млн/га                    
(400 насінин/м2). 

На полях з низькою культурою землеробства необхідно засто-
совувати традиційно рекомендовані високі норми висіву (4,5–                    
5,0 млн/га схожих насінин, або 450–500 насінин/м2). 

Строки сівби. При ранній сівбі ячмінь восени переростає. В 
умовах теплої осені до часу припинення осінньої вегетації може 
досягти фази виходу в трубку, що знижує його зимостійкість та 
призводить до вимерзання. Запізнення з сівбою дає слаборозвинені 
посіви, які розвиваються в гірших гідротермічних умовах. 

Оптимальні строки сівби ячменю настають у другій половині 
або в кінці сівби озимої пшениці. 

На підставі даних науково-дослідних установ, сортодільниць і 
виробничої практики, сіяти озимий ячмінь треба в передкарпатській 
зоні з 5 по 20 вересня, у поліській – з 15 по 25 вересня і в лісостепо- 
вій – з 20 по 30 вересня. Кращим строком сівби цієї культури в 
Закарпатській низовині є період з 20 по 30 вересня, у передгірній               
зоні – з 15 по 24 вересня. 

Дворучки (можна сіяти восени і навесні), які восени сильно 
переростають, висівають на 5–7 днів пізніше від типово озимих сортів 
ячменю. Біологічною особливістю дворучок є те, що восени вони 
пізніше закінчують вегетацію, а весною раніше її відновлюють. Це дає 
їм змогу краще розвинутись при пізніх сходах. Дворучки, що пізно 
висіяні, можуть зійти навесні і добре розкущитися.  

 Догляд за посівами озимого ячменю (боротьба з бур`янами, 
хворобами і шкідниками) такі, як у озимої пшениці. Навесні посіви 
боронують, підживляють і обробляють гербіцидами. Під час вегетації 
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застосовують фунгіциди й інсектициди, як і на пшениці. На початку 
виходу в трубку для запобігання виляганню застосовують ретарданти: 
хлормеркат хлорид, терпал С. 

Урожай доцільно збирати потоковим роздільним способом у 
фазі воскової стиглості.   

 
Контрольні питання 

 
1. Значення озимого ячменю. 
2. Тип ячменю (озимий, дворучки, ярий). 
3. Вимоги озимого ячменю до температури, до вологи та 

ґрунтів. 
4. Строки, способи сівби озимого ячменю. 
5. Захист посівів озимого ячменю від шкідливих організмів. 
6. Способи збирання озимого ячменю. 

 
3.3. ЯРІ ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ 

 
3.3.1.Яра пшениця 

(Тrittum) 
 

Значення культури 
 
Зерно ярої пшениці має високі хлібопекарські і круп'яні якості, 

містить більше білка, ніж зерно озимої пшениці. Зерно м'якої і твердої 
ярої пшениці має високий вміст білка (14–16% м'яка, 15–18% тверда) і 
клейковини – 28–40%. Борошно сильних сортів є поліпшувачем для 
слабких сортів при випіканні хліба. Зерно твердої ярої пшениці 
використовують для виробництва кращих сортів макаронів, вермішелі, 
манної крупи. 

Яра пшениця має також кормове значення, її використовують 
для виготовлення комбікорму, висівки – як концентрований корм, 
солому і полову – як грубі корми. 

Основний регіон поширення ярої пшениці у світі – Казахстан, 
Росія. 

В Україні вирощується в основному озима пшениця, а яра 
займає невеликі площі. Яра пшениця дає нижчі (на 10–15%) врожаї, 
ніж озима. Це цінна страхова культура для пересіву загиблих посівів 
озимої пшениці. М'яку яру пшеницю вирощують в Україні переважно 
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в правобережних районах Лісостепу і Полісся, тверду – в південних і 
східних степових районах. 

 
Ботанічна характеристика 

 
Коренева система пшениці – мичкувата, не має головного 

кореня. Численні тонкі корінці зовні не різняться між собою, 
переплітаючись, пронизують ґрунт в усіх напрямках. Проте серед них 
розрізняють корінці, які розвиваються безпосередньо з насіння і 
утворюють так звану зародкову, або первинну, кореневу систему, та 
корінці, що закладаються у вузлі кущення і формують вузлову, або 
вторинну, кореневу систему. Первинні корінці, як правило, 
проникають вертикально вглиб ґрунту за межі орного шару; вторинні 
розміщуються в ґрунті більш-менш радіально. На кінцях корінців 
утворюються кореневі волоски, за допомогою яких засвоюються з 
ґрунту поживні речовини і вода. 

Мичкувате коріння пшениці розміщується в орному шарі ґрунту 
на глибині до 30 см. Розвиток кореневої системи залежить від 
вологості і родючості ґрунту. При меншій вологості корені 
проникають на більшу глибину, а при більшій вологості – на меншу. 

Стебло у пшениці – соломина, яка складається з 5–7 міжвузлів, 
розділених стебловими вузлами. Росте стебло в результаті 
розмноження клітин біля листкових вузлів усіх міжвузлів. Висота 
стебла у пшениці від 80 см до 120 см. 

Листок пшениці складається з листкової піхви і листкової 
пластинки. Листковий вузол, що міститься у нижній частині листка, 
надає стеблу більшої стійкості і сприяє підніманню стебла при 
виляганні. На місці переходу піхви у листкову пластинку є листковий 
язичок, який щільно прилягає до стебла і захищає його від затікання 
води. По боках язичка є вушка, які охоплюють стебло. Листковий 
язичок у пшениці короткий. Вушка у пшениці добре виражені, з 
війками. 

Суцвіття пшениці  – складний колос. 
Колос складається з колосового стрижня, який є продовженням 

стебла, і колосків, що сидять на виступах стрижня пшениці розміщено 
по одному колоску. 

Колосок має дві різних за розмірами і формою колоскові луски, 
між якими розміщуються 3-5 квіток. 

Квітка пшениці має дві квіткові луски – зовнішню і внутрішню, 
а також маточку з верхньою зав'яззю і дволопатевою пірчастою 
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приймочкою та трьома тичинками. Кожна з тичинок має тоненьку 
нитку і двогніздий пиляк. Біля основи квіткових лусок є дві невеликі 
плівочки, які при цвітінні бубнявіють і відкривають квітку. Колоскові 
та квіткові луски у пшениці широкі, багатонервові.   

Плід у пшениці – зернівка, зовні вкрита плодовою та насінною 
оболонками. Зародок міститься у нижній частині зернини. Від 
ендосперму зародок відділений щитком. Маса зародка пшениці 
становить 2–3 % маси зернини. Маса 1000 насінин 40–50 г. 

 
Біологічні особливості 

 
Вимоги до температури. Яра пшениця – одна з найбільш 

холодостійких культур серед ярих зернових, її насіння починає 
проростати при температурі ґрунту 1–4°С, а життєздатні сходи 
з'являються при 4–50С. Вони витримують приморозки до мінус 4–5°С і 
навіть 8–10°С. Найкраще кущаться рослини і формують вузлову 
кореневу систему при 10–12°С, а для дальшого розвитку рослин 
сприятлива температура 16–230С .У фазі наливання зерна яра пшениця 
терпить від високих температур. При 38–40°С у рослин через 17 годин 
настає параліч продихів, внаслідок чого може формуватись щупле 
зерно. 

Вимоги до вологи. Яра пшениця вимоглива до вологи. При 
нестачі води погано розвивається вузлова коренева система і рослини 
майже не кущаться. Максимальну кількість вологи потребує під час 
виходу в трубку, в період колосіння і наливання зерна. Тверда 
пшениця стійкіша проти нестачі води в ґрунті. 

Вона може витримувати у період формування і наливання зерна 
повітряну посуху. Транспіраційний коефіцієнт – 400. 

Вимоги до ґрунту. Яра пшениця найкраще родить на родючих і 
чистих від бур'янів чорноземних та каштанових   ґрунтах. Коренева 
система її характеризується пониженою фізіологічною активністю, 
тому краще росте і розвивається на ґрунтах з достатнім вмістом 
легкорозчинних сполук поживних речовин, особливо азоту. 

Вимагає близької до нейтральної реакції ґрунтового розчину 
(рН 6–7,5). Погано росте на кислих та засолених ґрунтах. При 
вирощуванні на малородючих ґрунтах слабо кущиться. 
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Технологія вирощування 
 
Попередники. Яра пшениця відрізняється від інших зернових 

культур меншою здатністю до кущіння і слабким розвитком кореневої 
системи, особливо вторинних коренів. Тому необхідно підбирати 
попередники, які нівелюють ці недоліки ярої пшениці. Кращими 
попередниками в зоні достатнього зволоження є багаторічні бобові 
трави, зернові бобові культури. Після них доцільно розмістити сорти 
твердої ярої пшениці. Найпоширенішими попередниками ярої пшениці 
в Лісостепу є просапні культури – цукрові буряки, картопля, 
кукурудза. Добре росте і розвивається ця культура після ріпаку, овочів. 
В Поліссі яру пшеницю розміщують після льону-довгунцю, картоплі, 
коренеплодів, люпину. Можна висівати її також після гречки і вівса. 
Решта зернових культур непридатні для вирощування після них ярої 
пшениці. Сівба після зернових погіршує водний і поживний режими 
цих полів і, найголовніше, їх фітосанітарний стан. Особливо зростає 
ураження кореневими гнилями та пошкодження шкідниками. Щоб 
запобігти ураженню ярої пшениці борошнистою росою, бурою іржею, 
злаковими мухами її рекомендують висівати в сівозміні не ближче як 
за 500 м від озимої пшениці. При перенасиченні сівозміни зерновими 
культурами допускається сівба ярої пшениці після озимої пшениці, яка 
росла після конюшини, з обов'язковим вирощуванням між ними 
проміжних культур. 

Підготовка ґрунту. Яра пшениця, як і ярий ячмінь, дуже 
негативно реагує на весняну оранку. 

Тому всі зусилля повинні бути направлені для проведення 
зяблевого обробітку ґрунту вчасно. 

При розміщенні ярої пшениці після картоплі, цукрових і 
кормових буряків відразу після їх збирання поле орють на глибину 20–
22 см. На полях, засмічених багаторічними бур'янами, глибину оранки 
збільшують до 25–27 см. На чистих від бур'янів площах дискують 
дисковими боронами на глибину 12–14 см, або застосовують плоско-
різи КПГ-2-150 на 20–22 см. 

Після кукурудзи для подрібнення рослинних решток пускають 
важкі борони (БДТ-7,0), а пізніше орють плугами на глибину до 30 см. 
У Поліській зоні на дерново-карбонатних ґрунтах з неглибоким гумус-
ним горизонтом – на глибину орного шару. Якщо яра пшениця висіва-
ється після зернобобових культур, однорічних трав, льону-довгунцю, 
зернових, то відразу після їх збирання проводять лущення (ЛДГ-10) на 
глибину 6–8 см. На засмічених коренепаростковими бур'янами полях 
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ґрунт лущать двічі: перший раз на глибину 6–8 см дисковими, а дру-
гий – на 10–12 см лемішними лущильниками (ППЛ-10-25). 

Передпосівна підготовка ґрунту під яру пшеницю така ж, як і 
при вирощуванні ярого ячменю. Вимоги до якості насіннєвого ложа 
нижчі, ніж у інших зернових. 

Підготовка насіння, сорти. Підготовка до сівби насіння ярої 
пшениці така ж, як і озимої.  Сорти ярої м`якої пшениці, які реко-
мендовано висівати на Поліссі: Вітка, Іволга, Краса Полісся, Скоро-
спілка 99; в Степу і Лісостепу: Венера, Героїня, Елегія Миронівська, 
Печерянка, Трізо, Харківська 28, Харківська 30, Ясна. 

Система удобрення. Основою для встановлення норм добрив є 
результати польових дослідів, проведених у різних зонах. На форму-
вання 10 ц/га зерна яра пшениця в середньому споживає 35–45 кг 
азоту, 8–12 кг фосфору і 17–27 кг калію. Фосфорні і калійні добрива 
вносять під зяблеву оранку. 

Весняне їх внесення малоефективне. Найбільшу потребу у 
фосфорі рослини мають на початку кущіння – виходу в трубку. При 
весняному внесенні добрив фосфор залишається малодоступним для 
рослин, оскільки не засвоюється так швидко ґрунтовим комплексом. 

Калій підвищує стійкість соломини до вилягання, зменшує 
ураження кореневими гнилями і прискорює рух вуглеводів зі стебел і 
листків у колос. 

Яра пшениця дуже чутлива до добрив. Маючи відносно 
слаборозвинену кореневу систему і менший період для засвоєння 
добрив, порівняно з озимою пшеницею, вона інтенсивно вбирає 
поживні елементи. 

Норма внесення добрив визначається багатьма чинниками. У 
Лісостепу на опідзолених чорноземах і темно-сірих лісових ґрунтах 
рекомендується вносити N45-60P45-60K45-60, на сірих та світло-сірих –   
N50-70P50-70K50-70, на дерново-карбонатних ґрунтах Полісся –                      
N60-90P60-90K60-90. 

При застосуванні повного мінерального добрива в дозі N45-60                      
P45-60K45-60 врожайність ярої пшениці на сортодільницях в кращих 
господарствах може становити 50–60 ц/га і більше. 

Застосування азотних добрив подібне до внесення під озиму 
пшеницю. Вперше азот під яру пшеницю вносять рано навесні під 
передпосівну культивацію (N30-40). Це підвищує продуктивну 
кущистість рослин. Необхідно враховувати, що кущіння ярої пшениці 
слабше, ніж в озимої. На ІІІ–IV етапах органогенезу (початок виходу в 
трубку) проводять перше підживлення (N20-30), а на VIII етапі (фаза 
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колосіння) підживлюють вдруге (N20-30) для підвищення якості зерна. 
Розглянута схема внесення азоту досить умовна. Вона обов'язково має 
бути гнучкою і адаптивною. На норму і строки внесення впливають ті 
ж закономірності, що стосуються озимої пшениці. 

 
Сівба 

 
Спосіб сівби – вузькорядний (7,5 см), рядковий (12 см, 15 см). 
Глибина сівби. Глибина загортання насіння ярої пшениці при 

оптимальних строках сівби становить 2–3 см. При пересиханні верх-
нього шару ґрунту насіння загортають на 1–2 см глибше. 

Норма висіву. Через відсутність осіннього періоду кущіння яра 
пшениця має менший коефіцієнт кущіння порівняно з озимою. Тому 
норма висіву у неї вища. У Лісостепу і на Поліссі рекомендується 
висівати 4,5–5,5 млн/га, на Прикарпатті і Карпатах – 5,5–6,0 млн/га 
схожих насінин. Уточнення норми висіву відбувається за тими ж 
принципами, що й в озимої пшениці. 

Строки  сівби.   Яра пшениця – культура раннього строку сівби,  
її розпочинають на початку весняних польових робіт – при настанні 
фізичної стиглості ґрунту. Насіння повинно якісно загортатись розпу-
шеним ґрунтом. Не варто допускати висіву в перезволожений, 
неякісно підготовлений ґрунт. 

За середніми багаторічними даними найкращі строки сівби ярої 
пшениці – це кінець березня – початок квітня. За даними наукових 
установ при сівбі після 14 квітня урожайність зменшується на 6 ц/га. 

Яра пшениця більш негативно реагує на пізніші строки сівби, 
ніж ярий ячмінь. Для одержання високого врожаю її потрібно посіяти 
раніше від ярого ячменю. 

 
Догляд за посівами 

 
Боротьба з бур’янами. Для одержання добрих врожаїв зерна 

ярої пшениці і для того, щоб посіви її виконували важливу функцію 
очищення полів від бур'янів, як цінний попередник цукрових буряків у 
Степу, слід якісно контролювати кількість бур'янів за допомогою 
гербіцидів. Практично всі гербіциди застосовують у фазі кущення ярої 
пшениці. Найчастіше на посівах ярої пшениці використовують такі 
гербіциди: 2,4 Д 700 в.р. (0,8–1,0 ), 2,4 Д амінна сіль в.р. (0,4–1,2),                
2,4 Д 500 в.р.(0,9–1,7), базагран в.р.(2,0–4,0), бар`єр, в.р. (0,8–1,2), 
банвел 4S480SL (0,15–0,3), гербітокс в.р. (1,0–1,5), гран стар, в.р. 
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(0,015), гроділ Ультра в.г. (0,1–0,15), лонтрел 300, 30% в.р. (0,16–0,66), 
лонтрім, 39,5% в.к. (1,5–2,0), ларен, 60% з.п.(0,08–0,1), діален Супер 
464 8Ц в.р.к. Норма витрати препарату (л, кг/га). 

У посівах ярої пшениці використовують гербіциди групи 2,4-Д і 
2М-4Х, які різною мірою пригнічують однорічні дводольні бур’яни 
(волошка синя, гірчиця польова, гулявник лікарський, грицики, редька 
дика, види щириці, талабан польовий) і частково – багаторічні бур’яни 
(осот, види подорожника, кульбаба звичайна). Проте ці препарати 
недостатньо ефективні щодо цілого ряду дводольних бур’янів 
(ромашка не пахуча, зірочник середній, гірчаки, рутка лікарська, 
підмаренник чіпкий, фіалка польова) із злакових (метлюг звичайний, 
тонконіг однорічний, лисохвіст і вівсюг звичайний). За тривалого 
застосування препаратів групи 2,4-Д на одних і тих полях нерідко 
відбувається зміна видового складу бур’янів; можлива поява стійких 
проти дводольних і злакових бур’янів. 

Застосування сумішей 2М-4-Х з Банвелом пригнічує бур’яни 
стійкі до групи 2,4-Д: ромашку непахучу, зірочник середній, гірчаки, 
рутку лікарську, жабрій звичайний. Для розширення спектра дії на 
дводольні бур’яни, стійкі щодо групи 2,4-Д, зокрема ромашку 
непахучу, зірочник середній, гірчаки, підмаренник чіпкий доцільно на 
посівах застосовувати Діален Супер 464 в.р.к. (0,6–0,8 л/га), Лінтур 
70% в.г. (0,12–0,14 кг/га). Проти багаторічних дводольних (осоти) та 
однорічні (ромашка непахуча, гірчаки) доцільно використовувати 
Лонтер 300, 30% в.р. (0,16-0,66 л/га), метлюга звичайного – Пума-
супер, 6,9% м.в.е. (1,0 л/га). 

 
Захист від хвороб     
 
Використання фунгіцидів по озимій пшениці (табл. 3.3.1).         
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Таблиця 3.3.1 
Фунгіциди для захисту від хвороб ярої пшениці 

 
Кореневі 
гнилі 

  
 
Фунгіциди 

 

Нор-
ма ви-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Альто400 Sc, 
к.е.  

0,15–
0,2 

+   + +   + +   

Альто Супер 
330 ЕС к. е.  

0,4-0,5 +  + + +  +   +  

Байлетон, 25% 
з.п.  

0,5-1,0 + + + + +       

Бампер, 25% 
к.е.  

0,5 +   + +       

Бенлат, 50% 
з.п   (фунда-
зол)  

0,5-0,8    +  +   + + + 

Дерозал, 50% 
к.е.  

0,5    + +   +    

Імпакт, 25%      
к .е. 

0,5 +  + + +  +  +   

Колфуго 
Супер 20 %, 
b.c.  

1,5    + +   +    

Рекс Т 12,5%, 
к.е.  

0,5-1,0 +   + +   + + +  

Рекс Топ 
33,4%, к.е.  

1,0-1,5    + +       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Рекс, 4 9,7 % 
к.е.  

0,4 -
0,6 

+ + + + +  +   +  

Спортак, 45% 
к.е.  

1,0 +   + +    + +  

Танго, 50% 
к.е.  

0,6-0,8 + + + + +  +  + +  

Тілт, 25% к.е.  0,5 + + + + +   + + +  
Топсін М, 
70%, з.п.  

1,0 +   + +   + +   

Фалькон 46%, 
к.е.  

0,6 + + + + +  +  +   

Феразим 50% , 
к.е  

0,5    + +   +  +  

Фолікур БТ, 
22,5% к.е.  

1,0-
1,25 

+ + + + +  + + + +  

Фолікур 25% 
к.е.  

1,0 + + + + +  + + + +  

Фундазол 
50%, з.п.  

0,5-0,6    +  +  + +  + 

Штефазал, 
50%; к.е.  

0,5    + +   +    

+ – ефективний проти даної хвороби 
  
Боротьба із  шкідниками і виляганням. На посівах ярої 

пшениці поширені також  шкідники, що й на озимій, тому економічні 
пороги шкодочинності та способи захисту аналогічні (табл. 3.3.2). 

 
Таблиця 3.3.2 

Препарати для боротьби зі шкідниками 
 

Ефективність дії 

Назва препарату  
 
 

Норма 
внесення,
л, кг/га 

 
 

кл
оп

-ч
ер
еп
аш

ка
  

ж
уж

ел
иц
я 

 

ж
ук

-к
уз
ьк
а 

 

п'
яв
иц
я 

 

зл
ак
ов
і п
оп
ел
иц
і  

см
уг
ас
та

 б
ло
ха

  

тр
ип
с 

зл
ак
ов
і м

ух
и 

 

оз
им

а 
со
вк
а 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Актара, 25% в.г.  0,10–0,14 +   + +  +   
Акцент, 40% к.е  1,5 +   + +  +   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Алметрин, 25% к.е.  0,2 +   + +  +   
Альтекс 100, 10%      
к. е.  

0,10–0,15 +   + +  +   

Альфагард, 10% к.е. 0,15 +   +   +   
Арріво, 25% к.е.  0,2 +   + +  +   
Базудін, 60% з.п.  1,5–1,8 + +  + +  +   
Бі-58 новий, 40% 
к.е.  

1,5 +   + +  + +  

Бульдок, 2,5% к.е.  0,25 +   + +     
Данадим, 40% к.е.  1,5 +   + +  + +  
Децис Форте,  
12 ,5% к.е.  

0,05–0,08 +  + + +  + + + 

Діметрин, 40% к.е.  1 ,0-1 ,5 +   + +  + +  
Золон, 359г к.е.  1,5–2,0    + +   +  
Карате, 5% к.е.  0,2 +  + + + + + +  
Кінмікс, 5% к.е.  0,2–0,3 +  + + + + +   
Лебайцид, 50%к.е.  0,6 +    +     
Моспілан, 20%р.п.  0,05–

0,075 
+   + +  +   

Нурел Д,55% к.е.  0,75–1,0 + + + + + + + + + 
Парашут, 45% мк.с. 0,5–0,75 + + + + +  + + + 
Сумі -Альфа, 5% ке. 0,2 –0,3 +   + + +  +  
Сумітіон, 50% к.е.  0,6–2,5 +    +    + 
Фастак. 10% к.е.  0,1–0,15 +  + + + + +   
Ф `юрі, 109г в.с.  0,07 +  + + +     
Циклон, 10% к.е.  0,10–0,15 +   + +  +   
Шерпа, 25% к.е.  0,2 +   + + +    

Штефесін 2,5%  0,2–0,3 +  + + +  + + + 
+ – препарат ефективний проти даного шкідника 
 
Регулятори росту хлормекватхлорид, стабілан, терпал, анти-

вилягач запобігають виляганню ярої пшениці, їх вносять у районах 
достатнього зволоження та на посівах високорослих сортів. Посіви 
обприскують ретардантом (2 л/га) у фазі кущіння. 

Ранні обробки сприяють скороченню нижніх міжвузлів, а пізні – 
верхніх. Тому строками обробки можна скорочувати різні міжвузля і 
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правильно формувати листкову поверхню. Допускається одночасне 
внесення ретардантів та гербіцидів. 

Для ранніх обробок ретардантами використовують хлормекват-
хлорид 460 (1,5 л/га). Для скорочення довжини верхніх міжвузль 
посіви обприскують ретардантом терпал (1,0–2,0 л/га) у фазі появи 
язичка в останнього листка (код ЄС 39). 

Збирання врожаю. Збирають яру пшеницю у фазі воскової 
стиглості зерна, застосовуючи однофазний (пряме комбайнування)  і 
двофазний (роздільний) способи збирання. Двофазним способом 
збирають забур`янені посіви, густу високорослу пшеницю, сорти, 
схильні до обсипання. Починають збирати при досягненні зерном 
вологості 30–32%. Скошують пшеницю жатками ЖВП-6А, ЖВН-6А у 
валки товщиною 12–18 см, шириною до 1,8 м при висоті зрізу 
середньо- і низькорослих сортів 15–20 см, високорослих та густих 25–
30 см. За такої висоти стерні валки швидше просушуються. При 
двофазному збиранні полеглої забур`яненої пшениці використовують 
бобові жатки (ЖБА-3,5), бо під час роботи різальних агрегатів 
зернових жаток втрачається багато зерна. Через 2-4 дні підсохлі валки 
підбирають комбайнами Ск-5М “Нива”, Дон 1200, Дон 1500 з 
приставками ПУН-5, ПУН-6 і обладнані підбирачами ППТ-2,ППТ-3А. 

 Роздільним способом починають збирати яру пшеницю при 
вологості зерна 35–20%. Після висихання зерна до 16–18% валки 
обмолочують. Пряме комбайнування проводять на рівномірно 
достиглих полях, без підгону та бур'янів,  на низькорослих посівах при 
вологості 16–18%. 

Після збирання зерно старанно очищають, при потребі 
пропускають через сушильні агрегати, доводять вологість його до 14–
15% і використовують за призначенням. Зерно сильної пшениці до 
його реалізації зберігають на критих токах окремо від іншого зерна. 

 
ТЕСТИ 

 
Варіант І 

 
1. З ярої пшениці виготовляють: 
1. Крупу    3. Макарони 
2. Крохмаль   
2. У м`якої пшениці: 
1. Колос щільний    
2. Зернівка скловидна   
3. Чубок чітко виражений  
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4. Колос неущільнений  
5. Остюки у двічі довші від колосу  
6. Остюки відсутні або короткі  
3. Для проростання насіння яра пшениця потребує вологи 

(відсоток від сухої маси насіння): 
1. 25–35    3. 30–45 
2. 50–55    4. 100–120 
4. Насіння ярої пшениці проростає при мінімальній 

температурі: 
1. 8–100 С 
2. 1–20 С 
3. 10–130 С 
5. При посіві ярої пшениці вносять добрива: 
1. Калійні    3. Фосфорні 
2. Азотні   

 
Варіант ІІ 

 
1. Коренева система ярої пшениці: 
1. Стрижнева 
2. Мичкувата, добре розвинена 
3. Спочатку утворюються зародкові або первинні, а потім 

стеблові або вторинні 
2. Насіння ярої пшениці перед посівом протруюють для того, 

щоб запобігти: 
1. Виляганню 
2. Пошкодженню шкідливими комахами 
3. Ураженню збудниками хвороб 
3. Перед посівом насіння ярої пшениці обробляють фунгіци-

дами: 
1. Раксіл    3. Базагран 
2. Альто    4. Децис 
4. Яра пшениця має суцвіття: 
1. Складний колос 
2. Волоть 
3. Початок і волоть 
5. Білка найбільше міститься у зерні: 
1. Ячменю   3. Рису і кукурудзи 
2. Ярої пшениці   4. Проса 
 



 158

Варіант ІІІ 
 
1. У виробництві найбільш поширені види пшениці: 
1. Тверда     3. М’яка 
2. Польська    4. Спельта 
2. Найкращий попередник в Лісостепу під яру пшеницю: 
1. Кукурудза    3. Зайнятий пар 
2. Цукровий буряк   4. Соняшник 
3. Заходи основного обробітку ґрунту під яру пшеницю після 

цукрового буряку: 
1. Лущення стерні, оранка   3. Оранка 
2. Лущення, оранка, дві-три культивації 4. Два-три лущення 
4. Норма висіву ярої пшениці на 1 га в Лісостепу: 
1. 1-2 млн шт.    3. 4–5 млн шт. 
2. 2-3 млн шт.    4. 6–7 млн шт 
5. Яру пшеницю висівають: 
1. 1–10 квітня    3. 20–30 квітня 
2. 10–20 квітня    4. 1–10 травня 

 
3.3.2. Ярий ячмінь 

(Hordeum satiyum Jessen) 
 

Значення культури 
 
Ярий ячмінь – цінна  продовольча, кормова і технічна культура. 

Із зерна скловидного і крупнозерного дворядного  ячменю виготовля-
ють перлону і ячмінну крупи. Кілька років тому вчені виявили в білку 
ячменю такі речовини, як тригліцерид і токотриенол, здатні значно 
знижувати рівень холестерину в крові. Ячмінне борошно додають (10–
15%) при випіканні житнього і пшеничного хліба. Через низьку якість 
клейковини хліб з чистого ячмінного борошна малооб'ємний, 
слабопористий, швидко черствіє. Із зерна ячменю виготовляють 
сурогат кави, екстракти солоду. 

Найбільше ячмінь використовують на зернофуражні цілі. В 1 кг 
зерна міститься 1,2 кормові одиниці і 100 г перетравного протеїну. 
Згодовують для всіх видів тварин, особливо при беконній відгодівлі 
свиней – 60–70% ячменю у складі комбікорму. Зерно ячменю містить 
багато білка (9–12%), вуглеводів (70–75%), повноцінне за амінокислот-
ним складом, включаючи особливо дефіцитні амінокислоти – лізин і 
триптофан. Кормові властивості ячменю значно кращі, ніж пшениці. 
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Важливе значення має ячмінь у пивоварній промисловості. 
Найбільш цінні для цього сорти дворядного ячменю з добре 
виповненим і вирівняним за крупністю зерном. Зерно пивоварного 
ячменю повинно мати підвищений вміст крохмалю (60–70%) і 
екстрактивних речовин (78–82%) та оптимальну кількість білка – не 
більше 9–12%. Важливі також низька плівчастість (менше 7–10%) та 
висока енергія проростання – не менше 95% на 4-й день 
пророщування.  

 
Історія і поширення 

     
Ячмінь належить до числа найдавніших рослин земної кулі. 

Розкопки показують, що він поряд з пшеницею був відомий ще в 
кам'яному віці. Початком окультурення ячменю рахуються X і навіть 
XV тисячоліття до нашої ери. Найдревніші знахідки ячменю виявлено 
на території Туреччини, Іраку, Ірану. З доісторичних часів його 
вирощували в Греції, Італії, Китаї. В Європу ячмінь поширився з 
Малої Азії у IV–III тисячоліттях до н.е. У той же період ячмінь почали 
вирощувати на території сучасної України. У країнах Америки ячмінь 
молода культура, яку завезли переселенці з Європи у ХVІ–ХVІІІ 
століттях. 

У світовому рослинництві ячмінь займає важливе місце. Посівна 
площа його у 1993–1995 рр. становила 71,6 млн га, або 10,4% від 
посівних площ, зайнятих зерновими культурами. Валовий збір у ці 
роки досягав 158 млн т, а середня світова врожайність у 1995 році була 
невисокою – 21,4 ц/га. 

Найвищі врожаї зерна збирають у Бельгії (68,1 ц/га), Данії                  
(54 ц/га), у Франції (59,9 ц/га), Німеччині (58,9 ц/га), Англії (57,6 ц/га), 
тоді як в Казахстані одержують тільки 8,2 ц/га, Росії – 16,6 ц/га (дані за 
1997р.). 

Найбільше вирощують ячменю в Україні (42% від площі 
зернових), Білорусі (48,5%), Німеччині (33%), Росії (29%), Казахстані 
(29%), Туреччині (25%), Канаді (22%). За посівними площами ячменю 
перевагу має Росія – 16 млн га. Багато сіють у Казахстані – 6 млн га, 
Україні – 5 млн га, Іспанії – 3,6 млн га, Туреччині – 3,4 млн га (1994 р.) 

Частка країн у світовому виробництві зерна ячменю наступна: 
Росія – 15%,Україна – 8,2%, Канада – 7,9%, Німеччина – 7%, США – 
5,2%, Франція – 5,1% (дані за 1993–1995 рр.). У 1997 р. в Росії зібрали 
21 млн т, у Франції – 10 млн т, Канаді і Німеччині – 13 млн т, Іспанії – 
9 млн т, Англії – 8 млн т, Україні – 7,4 млн т. 
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За даними ФАО, 42–48% щорічних валових зборів ячменю 
використовується на промислову переробку (зокрема на комбікорм), 
6–8% – на виробництво пива, 15% – на харчові і 16% безпосередньо на 
кормові цілі. 

Якщо у світовому виробництві зерна ячмінь посідає четверте 
місце після пшениці, рису та кукурудзи, то в Україні ця культура є 
другою зерновою культурою після пшениці. В окремі роки посівна 
площа займає понад 5,0 млн га. Його вирощують в усіх ґрунтово-
кліматичних зонах, особливо, в Степу та Лісостепу. 

Серед ярих хлібів першої групи ярий  ячмінь  забезпечує 
найвищі і стабільні врожаї. У 1995 році урожайність ячменю по  
Україні становила 21,8 ц/га, хоч в окремих господарствах його 
врожайність досягає 50–60 ц/га і вище. Рекордний врожай в Україні 
зібрано в 1994 році – 14,5 млн т, а найвища врожайність зафіксована в 
1990 році – 33,6 ц/га. 

 
Таблиця 3.3.3 

Площа посіву, врожайність і виробництво зерна ячменю  
в Україні 

 

Роки Площа посіву, тис.га Урожайність, 
ц/га Виробництво, тис. т

1970 3369,6 23,90 8060,2 
1975 3993,5 18,40 7333,3 
1980 3474.2 19,90 69102 
1985 3147,9 24,70 7763,1 
1990 2729,0 33,60 9169,0 
1991 3190,0 25,2 8047,0 
1992 3451,0 29,3 10106,0 
1993 3965,6 31,7 12574,2 
1994 5092,1 28,5 14508,7 
1995 4373,5 21,8 9543,0 
1996 3425,0 16,7 5725,0 
1997 3764,0 19,9 7407,4 
1998 3561,6 16,5 5869,5 
1999 3186,8 18,1 5540,5 
2000 3367,8 18,6 6264,8 
2001 3421,4 25,5 87373 
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Ботанічна характеристика 
 
 Коренева система ячменю характеризується невеликою засвою-

вальною здатністю. Солома його   коротша,   ніж   у   жита,   пшениці,   
вівса.   Стебло   голе, покрите  восковим  нальотом.  Довжина його –  
30–135 см. Вузлів п'ять–сім,  вони зелені або забарвлені антоціаном у 
фіолетовий колір. 

Листки широкі, добре розвинені. Довжина листкової пластинки 
листків другого ярусу (зверху) – 12–25, ширина – 8–22 см. 

Колос складається з колосового стрижня та колосків. На 
кожному виступі колосового стрижня розміщується по три 
одноквіткових колоски. У дворядних форм бокові колоски не 
утворюють зерна. Колоскові луски вузенькі, квіткові у плівчастих 
сортів зростаються із зернівкою. Зовнішня квіткова луска переходить 
на кінці в зазублений або гладенький остюк. У деяких форм замість 
остюків утворюються лопатеві додатки – фурки, іноді ячмінь буває 
безостим (рис. 3.14, 3.15, 3.16).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3.14. Багаторядний ячмінь: 
а –  лицьова сторона; б – бокова сторона; в – стрижень;  

г – зернівки; д – колоски 
 
 
 

а б 

в 

г 

д 
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Рис. 3.15. Дворядний ячмінь: 
а – стрижень колоса; б – колос;  

в – зернівка 

Рис. 3.16. Фуркатний ячмінь:  
а – колос; б  – колоски 

 
Колос при достиганні здебільшого солом'яно-жовтий та чорний. 
Плід ячменю – плівчаста і гола зернівка. Довжина її – 7–10, 

ширина і товщина – 2–3 мм. Маса 1000 насінин – 30–50 г.  
Плівчастість  ячменю – 8–14%. В основі зернівки у нижній частині 
борозенки розміщується основна щетинка, яка буває по-різному 
опушена (волосиста, повстяна), що є однією з ознак при визначенні 
сортів. Зерно ячменю солом'яно-жовте, сіро-зелене або чорне                      
(рис. 3.17). 

 
                                         

 
Рис. 3.17.  Основні щетинки зернини ячменю: 

а – довговолосиста; б – коротковолосиста (повстяна) 

а б в 
а б 
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Підвиди і групи ячменю. Ячмінь належить до роду Ногdeum L., 
а всі його культурні форми – до виду Ногdeum sativum L. За кількістю 
нормально розвинених плодоносних колосків на виступі стрижня цей 
вид поділяють на три підвиди: Н, vulgare – багаторядний ячмінь, Н. 
gistichon L – дворядний та Н. internudium – проміжний (рис. 3.18). 

 

 
 

Рис. 3.18. Колоски ячменю:  
а – дворядного; б – багаторядного 

 
У виробництві поширені два перших підвиди, проміжний 

ячмінь зрідка зустрічається в Африці та Азії. 
Багаторядний ячмінь має на кожному виступі колосового 

стрижня по три нормально розвинених плодоносних колоски. 
Розрізняють дві групи ячменю: правильно шестирядний, або 
шестигранний та неправильно шестирядний, або чотиригранний. У 
правильно шестирядного ячменю колоски з кожного боку колоса 
утворюють по три правильних вертикальних ряди, а в поперечному 
перерізі колос має форму правильної шестипроменевої зірки. У 
неправильно шестирядного ячменю колос нещільний, середні колоски 
на кожному членику стрижня притиснуті до нього, а бічні – відстають. 
Завдяки цьому на колосі утворюються дві широкі та дві вузькі грані, а 
на поперечному перерізі він має форму чотирикутника. 

У дворядного ячменю на кожному виступі колосового стрижня 
розвивається і плодоносить один середній колосок. Бічні колоски 
залишаються безплідними або редукованими, тому на колосі утворю-
ється два ряди зерен. 

Проміжний ячмінь має на кожному виступі колосового стрижня 
різну кількість колосків. 
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Основні різновидності ячменю та їх характеристика 
Особливості остюків (зазублені, гладенькі, фуркатні), забарв-

лення (жовте, чорне), щільність колоса (якщо на 4 см припадає 7–              
14 члеників колосового стрижня, то ячмінь нещільноколосий, а коли 
понад 14 члеників, то щільноколосий), плівчастість зерна (табл. 3.3.4). 

 
Таблиця 3.3.4 

Основні різновидності ячменю 
 

Колос Різновидність 
забарвлення щільність 

Остюки Зерно 

1 2 3 4 5 
Багаторядний ячмінь 

Pallidum Ser Жовте Нещільний Зазублені Плівчасте 
Nigrum Willd Чорне Нещільний Зазублені Плівчасте 
Rscotense  
R.Red 

Жовте Нещільний Гладенькі Плівчасте 

Leiorrhynchum 
Korn 

Чорне Нещільний Гладенькі Плівчасте 

Parallelum Korn Жовте Щільний Зазублені Плівчасте 
Coeleste L. Чорне Нещільний Зазублені Голе 

Дворядний ячмінь 
Nutans schubl Жовте Нещільний Зазублені Плівчасте 
Nigricans. Ser Чорне Нещільний Зазублені Плівчасте 
Pericum Korn Чорне Нещільний Гладенькі Плівчасте 
Frectum Schubl. Чорне Нещільний Гладенькі Плівчасте 
Deficiens Жовте Щільний Зазублені Плівчасте 
Nudbm L. Жовте Нещільний Зазублені Голе 

 
Біологічні особливості 

 
Вимоги до температури.  Ярий ячмінь – невимоглива до тепла 

рослина. Мінімальна температура проростання насіння 1–2°С, 
оптимальна – 15–20°С. Сходи витримують заморозки –3–4°С, а іноді й 
до –6°С Біологічний мінімум для з'явлення сходів 4–5°С. Мінімальна 
температура для формування генеративних органів 10–12°С. Для 
швидкого розвитку кореневої системи, кущіння і формування колоса 
(від з'явлення сходів до виходу в трубку) необхідна помірна 
температура в межах 12–20°С. Оптимальна температура для росту і 
розвитку рослин у період вегетації 18°С.  
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Вимоги до вологи. Ячмінь характеризується найвищою, серед 
ярих зернових першої групи, стійкістю проти високої температури 
(запалу), легко витримуючи підвищення її до 38–40°С. При такій 
температурі продихи ячменю не паралізуються впродовж 25–35 год, 
тоді як у ярої пшениці вже через 10–17, а у вівса – навіть через 5 годин 
настає їх параліч. Саме тому посіви ярого ячменю поширені у 
південних регіонах України. 

Ярий ячмінь серед хлібів першої групи найбільш посухостійкий 
і відзначається високопродуктивною витратою вологи на створення 
одиниці органічної речовини. Проте на початку вегетації в ячменю 
недостатньо розвинена коренева система і рослини погано переносять 
весняні посухи. Тому запізнення з сівбою може спричинити недружне 
з'явлення сходів і сповільнення розвитку рослин на пізніших фазах 
росту. Під час виходу в трубку, колосіння, цвітіння і початку 
формування зерна ярий ячмінь вимогливий до вологи, але надлишок 
опадів при високих температурах на багатих на поживні речовини 
ґрунтах викликає надмірне кущення, інтенсивне наростання біомаси, 
що спричиняє вилягання. Вищі урожаї формуються на ґрунтах з 
високою водоутримуючою здатністю, нижчі – на ґрунтах, що погано 
зв'язують вологу. 

Серед зернових культур це найбільш скоростигла культура, 
деякі сорти ячменю достигають за 75 днів. 

Вимоги  до ґрунту. Ярий ячмінь має слаборозвинену кореневу 
систему, тому краще росте на родючих, добре забезпечених 
поживними легкодоступними речовинами, ґрунтах. 

Урожайність його різко знижується на заболочених ґрунтах, 
недостатньо розпушених, з близьким заляганням ґрунтових вод. Разом 
з тим погано росте на легких піщаних ґрунтах, дуже пригнічується на 
кислих торфовищах (при рН < 6), а в умовах надмірно кислої реакції 
ґрунтового розчину (рН 3,5) сходи не з'являються. 

Для ярого ячменю, зерно якого використовується на пивоварні 
цілі кращими ґрунтами є чорноземи, темно-сірі та сірі лісові ґрунти, 
що найпоширеніші в лісостеповій зоні. Високі врожаї ячменю з 
добрими якостями зерна одержують також на дерново-карбонатних 
ґрунтах. Менш придатні для нього ґрунти дерново-підзолисті піщані та 
супіщані на Поліссі, а також дерново-підзолисті поверхнево оглеєні в 
Передкарпатті з підвищеною кислотністю. 
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Таблиця 3.3.5 
Фази розвитку і етапи органогенезу ячменю 

 
Фази 

розвитку 
Етапи органогенезу Елементи 

продуктивності 
Проведення 
агрозаходів 

1 2 3 4 
Сходи І. Диференціація ко-

нуса нарощування 
Повнота сходів  

ІІ. Ділення основи 
конуса на початкові 
вузли, міжвузля, 
стеблове листя 

Габітус рослини Внесення 
гірбіцидів 
Перше піджив-
лення азотними 
добривами Кущення 

ІІІ. Диференціація осі 
суцвіття 

Кількість члеників 
колосового 
стрижня 

Обприскування 
інсектоцидами 

ІV. Утворення коло-
сових бугорків 

Кількість колосків 
у колосі, по-
сухостійкість 

Обробіток  
регуляторами 
росту 

V. Диференціація 
квітки, приймочки, 
маточки 

Кількість квіток у 
колосках 

Друге піджив-
лення азотними 
добривами 

Вихід у 
трубку –
стеблу- 
вання VІ. Формування 

пиляків і зав`язі  
Фертильність 
квіток, плотність 
колоса 

Обприскування 
фунгіцидами 

 VІІ. Виріст у дов-
жину вегетативних 
органів суцвіття 

Жаростійкість 
Обприскування 
фунгіцидами 

Колосіння VІІІ. Завершення 
формування органів 
квітки і суцвіття 

Жаростійкість  

Цвітіння ІХ. Запліднення і 
утворення зиготи 

Озерненність 
колоса 

Х. Ріст і формування 
зернівки 

Обприскування 
інсектоцидами Ріст 

зернівки, 
налив 
зерна, 
дозрівання 

ХІ. Накопичення по-
живних речовин в 
зерні, дозрівання 

Величина зер-
нівки, маса зер-
нівки, стійкість до 
суховіїв 

 

Повна 
стиглість 

ХІІ. Перетворення 
поживних речовин у 
запасні 

 Збирання врожаю 

 
 



 167

Технологія вирощування 
 
Попередники. Ярий ячмінь внаслідок недостатнього розвитку 

кореневої системи, короткого вегетаційного періоду, підвищених 
вимог до структури ґрунту, є найбільш вимогливий серед зернових до 
попередника. У комплексі агротехнічних заходів, які забезпечують 
оптимальні умови для розвитку ячменю при інтенсивній технології 
вирощування, висівати його слід на родючих, чистих від бур'янів 
ґрунтах. 

У Степу основним критерієм цінності попередника є запаси 
вологи, які залишаються в ґрунті. Найбільший урожай ячменю 
одержують при розміщенні ячменю після кукурудзи, пшениці, вівса. 
Менший урожай формується при сівбі ячменю після цукрового буряку, 
соняшнику, які дуже висушують ґрунт. Лише в роки з великими 
запасами вологи в ґрунті не спостерігається негативного впливу 
цукрового буряку на врожай та якість зерна ячменю. 

У Лісостепу високу якість і врожайність має кормове і 
продовольче зерно ячменю при розміщенні його після багаторічних 
бобових трав, зернових бобових культур, ріпаку та однорічних трав. 
Проте ця група культур є також найкращими попередниками для 
озимих зернових. Тому при наявності у сівозміні озимих зернових, для 
ярого ячменю найкращими попередниками є просапні культури 
(цукрові буряки, картопля, кукурудза), під які вносять органічні та 
мінеральні добрива. Міжрядний обробіток сприяє очищенню поля від 
бур'янів і нагромадженню в ґрунті легкозасвоюваних поживних 
речовин. Крім того, після просапних культур не ущільнюється ґрунт 
(ячмінь погано переносить щільні ґрунти, що запливають, у нього 
жовкне листя, засихають верхівки, сповільнюється розвиток біомаси). 
Розміщенням озимих зернових після багаторічних бобових трав, 
зернобобових культур, однорічних трав, ріпаку та ін., а ярих зернових 
після просапних культур, створюються найкращі умови росту для 
більшості культур сівозміни. 

В останні роки, внаслідок зменшення норм внесення органічних 
та мінеральних добрив під просапні культури, їх цінність для ярого 
ячменю знизилась. Тому для одержання високих урожаїв необхідно 
підвищувати норми мінеральних добрив безпосередньо під ячмінь.  

У випадку сильного насичення сівозміни зерновими культурами 
допускається на родючих ґрунтах вирощування ярого ячменю після 
озимої пшениці, але тільки з використанням сидератів і проміжних 
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культур як фітосанітарів. Інакше таке розміщення буде економічно 
невигідним, оскільки вимагатиме великих витрат на агрохімікати. 

Не рекомендується сіяти ярий ячмінь після озимого ячменю і 
вівса, і в першу чергу через фітосанітарні причини. Між озимим і ярим 
ячменем необхідно дотримуватися також просторової ізоляції, 
оскільки озимий ячмінь є небезпечним джерелом збудників хвороб 
ярого ячменю – борошнистої роси, жовтої іржі та ін. 

На Поліссі ярий ячмінь розміщують після картоплі, люпину, 
кукурудзи. Гіршими попередниками є озимі зернові. 

Ячмінь відносно скоростиглий та низькорослий, тому це одна з 
найкращих покривних культур для підсіву багаторічних трав. 

Дещо інші вимоги до попередників у ячменю, зерно якого вико-
ристовується на пивоварні цілі. Для процесу бродіння і повноти смаку 
пива необхідна певна кількість білка. Вміст його в ячменю повинен 
становити 9–12%, оптимальний 10,5%. Із зерна, яке містить менше 8% 
білка, пиво виходить малопінистим. Ячмінь з великим вмістом білка 
менш придатний для пивоваріння, тому що важко переробляється в 
солод. Це зменшує вихід пива. 

Враховуючи великий попит на зерно пивоварного ячменю, 
необхідно зазначити, що в областях Західної України, крім 
Закарпатської, ґрунтово-кліматичні умови надзвичайно сприятливі для 
вирощування пивоварного ячменю. Для досягнення успіху дуже 
важливо правильно підібрати попередник, який би забезпечив 
необхідний вміст білка в зерні. Добрими попередниками є просапні. 
На кращих ґрунтах це цукрові буряки, кукурудза, а на бідніших – 
картопля. Необхідно зазначити, що цукрові буряки і картопля будуть 
добрими попередниками для пивоварного ячменю тільки в тому 
випадку, коли вони сформували високий урожай, використавши для 
цього основну частину внесених під них органічних та мінеральних 
добрив. На багатих ґрунтах навіть залишки гички на полі, через 
високий вміст у ній азоту можуть створити певні проблеми. Тому всю 
гичку потрібно використати на кормові цілі і вивезти з поля. Ріпак 
також проблематичний попередник для пивоварного ячменю, оскільки 
з соломою залишається значна кількість азоту в ґрунті. Зернові для 
пивоварного ячменю зовсім непридатні. Зернові бобові (горох, кормові 
боби та їх суміші з вівсом) знижують пивоварні якості через високі 
залишки азоту в ґрунті. Тільки на малородючих ґрунтах з достатніми 
запасами вологи, конюшину можна використовувати як попередник 
для пивоварного ячменю.  



 169

Підготовка ґрунту. Ярий ячмінь належить до рослин з 
підвищеними вимогами до обробітку ґрунту. Ґрунт для нього має бути 
нещільним, чистим від бур'янів. На щільних ґрунтах погано 
розвивається коренева система ячменю, жовкне листя, що знижує 
продуктивність рослин. 

Ячмінь дуже добре реагує на зяблеву оранку після всіх по-
передників. При розміщенні його після зернових культур чи одно-
річних трав є можливість провести лущення стерні. На полях, 
засмічених однорічними бур'янами, вистачає одного лущення дис-
ковими лущильниками (ЛДГ-10; ЛДГ-15) на глибину 6–8 см. У 
випадку сильного забур'янення через 2–3 тижні проводять повторне 
лущення на глибину 10–12 см дисковими боронами (БДТ-7). Лущення 
можна з успіхом замінити внесенням універсальних гербіцидів 
(раундап, гліфоган та ін.) після відростання бур'янів. Особливо 
ефективні ці препарати у боротьбі з багаторічними бур'янами (пирій, 
осот). 

Якщо попередник кукурудза, поле дискують важкими боронами 
БДТ-7 і проводять зяблеву оранку. Глибина оранки на полях, де 
проведено 1–2 лущення, становить 20–22 см. За наявності осоту 
глибину оранки збільшують до 25–27 см. Оптимальні строки зяблевої 
оранки коливаються в межах другої половини вересня – першої або 
другої декади жовтня. 

На важких та перезволожених ґрунтах до чи після оранки на зяб 
рекомендується глибоке чизелювання або щілювання на 40–50 см. 

При розміщенні ярого ячменю після цукрових буряків чи кар-
топлі, відразу після їх збирання площу орють на глибину 20–22 см. На 
легких за механічним складом ґрунтах оранку можна замінити 
поверхневим обробітком, особливо після картоплі. У Степу, за даними 
багатьох досліджень, оранка, плоскорізний чи поверхневий обробіток 
майже рівноцінні за впливом на формування врожаю ячменю, як після 
просапних культур, так і після інших попередників. У Лісостепу з 
нестійким зволоженням має перевагу безполицеве розпушування 
ґрунту, а в зволоженій західній частині регіону більш доцільна оранка, 
в першу чергу як ефективний захід у боротьбі з бур'янами. Заміна 
звичайно рекомендованого обробітку на 20–22 см, мілким на 12–14 см, 
не забезпечує сталих позитивних наслідків і здебільшого себе не 
виправдовує. 

Не слід допускати проведення веснооранки. Це призводить до 
втрати вологи, запізнення зі строками сівби а, отже, зменшення 
врожайності та зростання собівартості зерна. Якщо лишилося поле до 
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весни необробленим, доцільніше з економічної точки зору провести 
пряму сівбу спеціальними сівалками. 

На відміну від озимих, передпосівний обробіток ґрунту під 
ранні ярі зернові розпочинається при фізичному його достиганні. Рано 
навесні, як тільки ґрунт перестає мазатися, на полях, які швидко 
пересихають, з метою закриття вологи слід провести боронування і 
шлейфування зябу впоперек оранки. Площі, які будуть засівати в 
першу чергу, зразу ж культивують і готують до сівби без попереднього 
закриття вологи шляхом боронування. 

Передпосівний обробіток ґрунту повинен бути викопаний на 
глибину загортання насіння. 

Різноманітність ґрунтово-кліматичних умов, ступінь окульту-
рення ґрунту; його фізичний стан потребують диференційованого 
підходу до обробітку в передпосівний період. Ярий ячмінь дуже 
негативно реагує на переущільнення і перезволоження ґрунту та 
нестачу в ньому кисню. Вибір оптимального стану вологості ґрунту 
для ярого ячменю особливо важливий. Тому на перезволожених 
ґрунтах з важким механічним складом в умовах затяжної прохолодної 
весни для покращення аерації, прискорення прогрівання та активізації 
мікробіологічних процесів необхідне глибоке розпушування (8–12 см) 
з наступним доведенням ґрунту до посівного стану. Якщо на зяб 
виорано плугами – застосовують культиватори типу КПС-4; на 
плоскорізному зябу – використовують голчасті борони (БИГ-3; БМШ-
15) або лущильники з плоскими дисками (ЛДГ-10А). Для остаточного 
доведення ґрунту до посівного стану найкраще використати 
комбіновані агрегати типу РВК-3,6; ЛК-4. 

На легких ґрунтах за відсутності опадів головним за перед-
посівної підготовки ґрунту є збереження і нагромадження вологи, 
добре розпушення ґрунту. Цього можна досягти шляхом мінімального 
обробітку. 

На полях, чистих від післязбиральних решток, можна вико-
ристати дуже простий агрегат із послідовно з'єднаних важких, середніх 
та легких борін. На гірше вирівняних площах необхідно застосовувати 
комбіновані агрегати типу РВК-3,6, голчасті борони в агрегаті з 
котками та зубовими боронами. При використанні культиваторів типу 
КПС-4 обов'язково коткують ріллю. Найкращу якість підготовки 
ґрунту до сівби дає використання сільськогосподарських машин класу 
"Компактор", ЛК-4 чи "Європак". 
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У всіх зонах при високій вологості ґрунту на передпосівній 
підготовці його не допускається використання енергонасичених 
колісних тракторів класу Т-150К і особливо К-700. 

Передпосівний обробіток ґрунту виконується впоперек до 
напрямку сівби або під кутом до неї. Розрив у часі між передпосівним 
обробітком і сівбою не повинен перевищувати 0,5–1 год.  

Підготовка насіння, сорти. Сіють ячмінь насінням високих 
репродукцій. При вирощуванні за ресурсозберігаючою технологією 
використовують насіння з масою 1000 зерен 40–50 г, силою росту не 
менше 80%. Якщо джерелом захворювання ячменю є насіння, його 
обов'язково протруюють. Протруєння насіння є найбільш дешевим, 
ефективним і обов'язковим заходом захисту рослин. Для протрую-
вання насіння ячменю застосовують зареєстровані в Україні препа-
рати. Байтан універсал, крім вказаних хвороб  на початкових фазах 
захищає ще від смугастої плямистості листків, іржі, тифульозної гнилі, 
облямованої плямистості. Аналізуючи табл. 3.3.6 краще для 
протруєння насіння використовувати препарати, які знищують 
більшість збудників хвороб: байтан універсал, Вінцет, Вітавакс 200Ф, 
Колфуго Супер, Реал 200. 

При виборі препарату для протруювання необхідно враховувати 
спектр його дії, очікуване ураження хворобами, сортові особливості, 
погодні умови, реакцію рослин на даний препарат, ціну, його тип 
(порошок чи рідина) та ін. 

Придатні для поширення в Україні сорти ярого ячменю: Абель, 
Адажіо, Аскольд, Асторія, Бадьорий, Барке, Вінницький 28, Варіант, 
Вакула, Водограй, Віскор, Гетьман, Данута, Донецький 14, Донецький 
15, Екзотік, Ефект, Звершення, Казковий, Козак, Княжий, Надія, 
Невада, Оксамитовий, Персей, Селеніт, Соборний, Скарлет, Султан, 
Фенікс, Чарівний, Гонар, Гостинець, Миронівський 86, Едем. 

 До сортів інтенсивного типу належать Гонар, Гостинець, Друж-
ба. Сорти напівінтенсивного типу – Стяг, Переможний, Миронівський 
86, Прерія. До пластичних сортів відносять Миронівський 92, Фінк, 
Едем. Сорти Перелом, Престиж найбільш придатні для одержання із 
зерна крупи. 

Система удобрення. Система удобрення ярого ячменю визна-
чається в першу чергу попередниками. Він має цінну здатність 
якнайкраще використовувати післядію органічних і мінеральних 
добрив, що вносились під попередню культуру. Якщо ярий ячмінь 
висівається після добре удобрених просапних культур (цукрові буряки, 
картопля), під які внесено 40–50 т/га гною і мінеральні добрива в 
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межах N80P80K80-N120P120K120, то безпосередньо під ячмінь добрива не 
вносять зовсім. На такому фоні ячмінь при відповідному догляді 
здатний формувати 40–50 ц/га зерна. Зрозуміло, що у випадку 
неповного забезпечення цукрових буряків чи картоплі добривами, 
ячмінь потребуватиме додаткового внесення макроелементів. 

Ячмінь дуже добре реагує на внесення добрив, особливо в 
умовах достатнього зволоження. Приріст урожаю від мінеральних 
добрив може досягати 15–20 ц/га. Щоб запобігти виляганню рослин, 
потрібно забезпечити правильне співвідношення поживних елемен-          
тів – азоту, фосфору та калію. 

Повну норму фосфорних і калійних добрив у Степу, Лісостепу, 
на Поліссі вносять під основний обробіток ґрунту. Азотні добрива у 
зоні Степу пропонується вносити одноразово. Переваги роздрібненого 
внесення азоту у цій зоні не виявлено. У роки з тривалою посухою, 
особливо в першій половині вегетації, підживлення азотом не 
призводить до збільшення врожаю зерна ячменю. Азот, що внесений 
восени, не вимішається на важких зв'язних ґрунтах Степу і ефективно 
використовується рослинами у весняно-літній період вегетації. Азотні 
добрива у Лісостепу і на Поліссі розпочинають застосовувати під 
передпосівну культивацію, а пізніше вносять у підживлення на різних 
фазах росту рослин. 

 
Таблиця 3.3.6 

Препарати для протруювання насіння ячменю ярого 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Байтан універсал з.п. (триди-
аменол, 150 г/кг + імазаліл,          
25 г/кг + фуберідазол,                   
20 г/кг), ф.”Баєр Кропсаєнс” 
Німеччина 

2,0 + + + + + + + + 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Вінцит SС 050, к.е. (флутри-
афол, 25 г/л+тіабендазол, 25г/л), 
ф. “Камінова”,  Данія 

2,0 + +   + + + + 

Вітавакс 200 з.п. (карбоксил, 
375 г/кг+тирам, 375 г/кг),              
ф. Кромптон, Англія 

3,0 + +   +  + + 

Вітавакс 200 фф, в.с.к. 
(карбоксил, 200 г/л+тирам, 
200г/л), ф. Кромптон, Англія 

2,5–
3,0 

+ +   +  + + 

Вітарос, в.с.к. (карбоксил, 198 
г/л+тирам, 198 г/л),                  ф. 
“Август”, Росія 

2,5–
3,0 

+ +     + + 

Гравініт, в.с.к. (карбоксил, 200 
г/л+тирам, 200 г/л), ф. 
“Агросфера”, Україна 

2,5–
3,0 

+ +   +  + + 

Дерозал, к.с.(карбендазим, 500 
г/л),ф.”Штефес”, Німеччина 

2,5-
2,5 

+ +   +  + + 

Девідент 030 FS, т.к.с. 
(дифеноконазол, 30 г/л), 
ф.”Сингента”, Швейцарія 

2,0 + +     + + 

Девідент Стар 036 FS т.к.с. 
(дифеноконазол, 30 г/л + 
ципроконазол, 6,25), 
ф.”Сингента”, Швейцарія 

1,5-
2,0 

+ +   +  + + 

Дітокс, к.с.(карбендазим,  300 
г/л+ тирам, 200г/л) 
ф.”Агробізнеспром”, Україна 

2,5 + +     + + 

Колфуго Супер, в.с. 
(карбендазим, 200 г/л), ф.”Агро-
Кемі”, Угорщина 

3,0 + +   +  + + 

Колфуго Дуплет к.е. 
(карбендазим, 200 г/л 
+карбоксил, 170 г/л), “Агро-
Кемі”,Угорщина  

2,0 + +     + + 

Преміс, 2,5% т.к.с. (трити-
коназол), ф.”Штефес”, 
Німеччина 

0,5 + +     + + 

Раксил Екстра, т.к.с. 
(тебуконазол, 15 г/л + тирам, 
500 г/л), ф. “Байєр Кроп Саєнс”, 
Німеччина 

2,0 +   +   + + 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Реал 200, т.к.с. (тритиконазол, 
200 г/л), ф. “Штефес 
Агро”,Україна 

0,2 + +  +   + + 

Сумі-8, з.п. (диніконазол, 20 
г/кг), ф. “Сумітомо”, Японія 

1,5-
2,0 

+ +  +   + + 

Термінатор, к.е. (карбендазим, 
200 г/л + карбоксил, 170 г/л), 
“Агро-Кемі”, Угорщина 

2,0 + +     + + 

Феразим, к.с. (карбендазим, 500 
г/л), ф. “Комак Агрохім”, Росія 

1,5 + +  +   + + 

Фундазол, з.п. (беноміл, 500 
г/кг), ф.”Агро-Кемі”, Угорщина 

2,0-
3,0 

+ +     +  

 
При удобренні ячменю необхідно дотримуватися таких 

правил:  
1. На родючих ґрунтах (чорноземи, темно-сірі та ін.) для одер-

жання 40-50 ц/га зерна ячменю після добрих попередників необхідно 
вносити N45-60, Р45-60, К45-60. 

2. На бідніших ґрунтах (дерново-підзолисті, світло-сірі тощо) 
норму добрив збільшують до N60-90, Р60-90, К60-90. 

3. При вирощуванні ячменю після гірших чи малоудобрених 
попередників норму добрив підвищують на 25-30%. 

4. Норма добрив для сортів ячменю, схильних до вилягання, не 
повинна перевищувати N60, Р60, К60. Високопродуктивні, чутливі на 
добрива і стійкі до вилягання сорти забезпечують максимальні врожаї 
з підвищенням доз добрив до N90, Р 90, К90. 

5. Після добре удобрених органічними і мінеральними 
добривами просапних культур під ярий ячмінь добрива можна не 
вносити. 

6. На меліорованих торфових землях калію вносять 80–                    
100 кг/га, фосфору 30–50 кг/га д. р. і 15–20 кг/га мідного купоросу. 
Азот в невеликій кількості (N 15-20) вносять тільки на сильноміне-
ралізованих торфовищах. 

7. При вирощуванні пивоварного ячменю, а також при підсіві 
багаторічних бобових трав, дозу азотних добрив зменшують на 25–
30%. Вона не повинна перевищувати після удобрених просапних 
культур N30, а після інших попередників – N60. 

8. Дози добрив і строки внесення азоту визначають залежно від 
родючості ґрунту, попередника, гідротермічних умов року, рівня його 
удобрення та біологічних особливостей сортів. 
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На Поліссі і в Лісостепу значно вищий вплив на урожай та 
якість продукції, порівняно з фосфором і калієм, має азот. Тому 
допущені помилки при внесені азотних добрив завжди бувають більш 
істотними. Так, на високих агрофонах, що має місце при розміщенні 
ярого ячменю після добре удобрених просапних, високі дози азоту, 
внесені до сівби, викликають інтенсивне кущення, збільшують його 
тривалість, що спричиняє вилягання рослин, нерівномірне визрівання, 
підвищує ламкість стебел і колосся. 

При недостатньому азотному живленні, навпаки, зменшується 
інтенсивність кущення, посилюється редукція потенціально про-
дуктивних пагонів, колосків, знижується фертильність квіток, фор-
мується щупле зерно. Все це призводить до зменшення врожайності. 

Норма внесення азоту на високому агрофоні має бути в межах 
45–60 кг/га д.р. Після малоцінних попередників та на ґрунтах з 
відносно низькою родючістю зростає до 60–80 кг/га д.р. При цьому на 
відміну від озимих культур, 50% загальної норми азоту необхідно 
обов'язково внести до сівби. Найкраще розкинути добрива незадовго 
до передпосівного обробітку і загорнути їх у верхньому шарі, оскільки 
азот швидко вимивається у глиб ґрунту. Решту азоту необхідно 
вносити  на IV етапі органогенезу для підвищення озерненості колоса.  

Вирощування ячменю на кормові і пивоварні цілі вимагає 
різного підходу до удобрення азотом. 

Кормовий ячмінь при вирощуванні за інтенсивною 
технологією удобрюють так, щоб досягти максимуму врожайності і 
вмісту протеїну. В умовах достатнього зволоження, крім перед-
посівного внесення (N30-40), можна посіви ще два рази підживити. 
Перше підживлення (N30) у фазі кущення забезпечує приріст протеїну і 
збільшує кількість зерен у колосі. Друге підживлення (N30) у фазі 
колосіння сприяє приросту лізину і росту маси 1000 зерен. Загальну 
дозу азоту можна збільшити понад 90 кг/га д.р. і довести її до N100-190. 
Такі високі норми можна застосовувати тільки в тому випадку, якщо 
забезпечується значний приріст зерна, що окупить вартість добрив і 
принесе прибуток. При таких суперінтенсивних технологіях повинно 
бути повне агрохімічне і мінеральне забезпечення, тому що найменше 
відхилення від технології зведе нанівець всі затрати. 

Однією з вимог до пивоварного ячменю є знижений вміст 
білка (9–11,5%) і високий вміст крохмалю (не менше як 63–65%). Тому 
невисокі дози азоту (не більше N60) зазвичай вносять перед сівбою. 
Підживлень не проводять. Співвідношення N:Р:К повинно бути 
рівновеликим, допускається перевага фосфору і калію. Високі дози 
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азоту збільшують вміст білка, призводять до нерівномірного 
достигання, зменшують вихід крупного зерна, спричиняють ламкість 
стебел і колосся. 

Відсутність коштів на придбання мінеральних добрив і 
виробництво органіки не дозволяє одержувати високі врожаї ярих 
зернових культур. Недотримання чергування культур у сівозмінах, 
розміщення зернових після зернових, що стало поширеним явищем в 
останні роки, призводить не тільки до різкого зниження продуктив-
ності посівів, а й знижує природну родючість ґрунтів внаслідок втрати 
гумусу. Тому в господарствах, що залишились практично без тварин-
ництва, та при великому насиченні зернових у структурі посівних 
площ потрібно шукати  альтернативні види добрив. Ними для ярого 
ячменю можуть стати післяжнивні посіви, удобрення соломою та 
гичкою цукрових буряків. 

 
Сівба 

 
Способи сівби. Високопродуктивні посіви формуються при 

рівноцінних умовах росту і розвитку кожної окремої рослини в 
агробіоценозі. Основний спосіб сівби – звичайний рядковий з 
міжряддями 15 см. 

Основним недоліком звичайного рядкового способу сівби є над-
звичайно висока густота насіння в рядку. Критична відстань між 
рослинами в рядку 1,4 см. При нормі висіву 5–6 млн насінин на 1 га 
відстань між ними в рядку становить 1,1–1,3 см, тобто менша 
критичної. 

Вузькорядний спосіб сівби, розділяючи потік насіння надвоє, 
при тій же нормі висіву збільшує відстань між насінинами у два рази – 
до 2,2–2,6 см. Проте сівалками з дисковими сошниками неможливо 
рівномірно загорнути насіння по глибині. Сходи і рослини не 
вирівняні по висоті і розвитку. 

У світовому зерновиробництві існує тенденція до звуження 
міжрядь. За даними шведських дослідників зменшення ширини 
міжрядь з 19 до 10 см підвищило польову схожість ярого ячменю з 
81,9 до 96,8% при одній і тій же нормі висіву. 

Проте створення сівалки, що давало б рівномірне розміщення 
насіння на площі, відтягується через відсутність ефективних технічних 
вирішень цієї проблеми. Найбільше поширення сівалок з міжряддями 
шириною 15 см швидше відображає можливості конструкції сівалок з 
дводисковими сошниками, ніж реальні біологічні вимоги зернових 
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культур. Кращий розподіл по площі висіяного насіння є одним з 
головних резервів підвищення продуктивності рослин і нового 
технологічного напрямку у вирощуванні зернових. 

За даними німецьких дослідників стрічкові і розкидні способи 
сівби дають вищу врожайність, порівняно з рядковим способом. Проте 
теж немає прийнятного технологічного вирішення для проведення 
високоякісної розкидної сівби. Це особливо стосується неякісного 
загортання насіння в ґрунт. 

На практиці все ще переважає рядковий (15 см) спосіб сівби, 
При ресурсозберігаючій технології вирощування ярого ячменю пере-
вагу має вузькорядний (7,5 см) спосіб сівби. Краще використовувати 
сівалки СЗУ-3,6. Використання імпортних сівалок, які в більшості 
випадків розміщують рядки на відстані 12 см, теж має переваги 
надзвичайним рядковим способом. 

Глибина посіву. Оптимальна глибина сівби за сприятливих 
умов 4–5 см. На легких ґрунтах сіяти необхідно на 1–2 см глибше. При 
запізненні із строком сівби і мілкому загортанні насіння посіви 
обов'язково необхідно прикоткувати для кращого контакту насінини з 
ґрунтом і надходження вологи з глибини ґрунту. 

Норма висіву. Вибір норми висіву незважаючи на уявну її 
простоту і вивченість, є достатньо складним питанням технології, до 
якого доводиться повертатись щорічно. 

Цю проблему слід вирішувати відповідно до цілої низки умов, 
що постійно змінюються – час достигання ґрунту вологозабезпече-
ність, сорт, технологія тощо. Тому раз і назавжди прийнятої норми 
висіву не може бути. Вона постійно змінюється. Можна вести мову 
тільки про орієнтовні норми висіву для різних зон. 

Встановлюючи норму висіву, необхідно враховувати біологічну 
особливість ярого ячменю формувати різну кількість пагонів кущіння, 
зниження енергії кущіння при збільшенні кількості рослин на одиниці 
площі. Продуктивність колоса пагонів кущіння зменшується при 
надмірному або пізньому часі їх формування. Раніше стверджувалось, 
що найбільш продуктивні рослини одержують при нормах висіву в 
межах 4,0–5,0 млн/га. Зазвичай коефіцієнт кущення в таких посівах 
становить 2–3. У лісостеповій і поліській зонах оптимальною нормою 
висіву вважається 4,5 млн/ га, в передкарпатській і карпатській зонах 
вона зростає до 5,0 млн/ га схожих насінин. Збільшують норму висіву 
при пізніших строках сівби, низькій якості підготовки ґрунту та для 
слабокущистих сортів. 
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При вирощуванні ячменю в кращих умовах застосовують менші 
норми, ніж у гірших. Для схильних до вилягання та сильнокущистих 
сортів норма висіву зменшується орієнтовно на 0,5–1,0 млн/га схожих 
насінин. 

Ярий ячмінь є основною покривною культурою, під яку 
підсівають багаторічні трави. У цьому випадку норму висіву його 
зменшують на 10–15% порівняно з нормою для чистого посіву. 

Ячмінь здатний інтенсивно кущитись, чим вигідно відрізняється 
від інших ярих зернових культур. Бокові пагони формують майже таку 
продуктивність як і основні, стеблостій вирівняний за розвитком та 
висотою. При ресурсозберігаючих технологіях необхідно повністю 
реалізовувати цю цінну біологічну особливість. На полях з високою 
культурою землеробства, де забезпечується польова схожість на рівні 
80%, а загальне виживання рослин в межах 70–75%, на високих 
агрофонах можна застосовувати знижені норми висіву – 3,0–4,0 млн/га 
схожих насінин. 

У прилеглих до України районах Польщі оптимальною нормою 
висіву ярого ячменю є 2,5–4,0 млн/га. 

Строки  сівби. Від вибору строків сівби залежить ріст і 
розвиток рослин, їх стійкість до несприятливих умов, шкідників та 
хвороб, величина та якість урожаю. 

Ячмінь відноситься до групи маловимогливих до тепла культур, 
його насіння може проростати при температурі 1–3°С тепла. Сівбу 
проводять у ранні строки, як тільки дозволяє стан ґрунту. Критерієм 
початку сівби є стиглість ґрунту, коли досягається якісне його 
кришення при обробітку. Ярий ячмінь необхідно посіяти впродовж              
5–7 днів від настання фізичної стиглості ґрунту, або від першої 
можливості застосування ґрунтообробної техніки. 

Рання сівба дає можливість ефективно використати зимові 
запаси вологи в ґрунті, продовжити вегетаційний період. Надзвичайно 
важливо те, що рання сівба затримує перехід у генеративну фазу 
розвитку, що позитивно впливає на густоту продуктивних стебел і 
урожайність у рослин довгого світлового дня. 

При запізненні з сівбою рослини формують недостатньо 
розвинену кореневу систему, неефективно використовують вологу, 
формування репродуктивних органів припадає на несприятливі 
погодні умови. Пізні посіви кожного року дуже сильно уражуються 
хворобами. 

Запізнення з сівбою на 5–7 днів призводить до зниження 
врожаю в умовах Західної України на 6–8 ц/га, в посушливі роки – на 
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10–14 ц/га і більше. Існує така відповідність: запізнення з сівбою на 
один день обумовлює втрати зерна в середньому на 0,5–0,8 ц/га, а при 
пізній і засушливій весні – на 1,0–1,7 ц/га. 

Отже, дані науково-дослідних установ та виробничий досвід 
переконують, що кращий строк сівби ярого ячменю – ранній. Сівбу 
необхідно завершити не пізніше другої декади квітня навіть в умовах 
пізньої весни. 

Особливо реагує на запізнення з сівбою пивоварний ячмінь. 
Крім зниження врожаю значно погіршується якість зерна. 
Підвищується плівчастість, зменшується розмір зерна та вміст у ньому 
крохмалю. 

Є тільки одна засторога проти раннього строку сівби. Його не 
можна проводити за рахунок якості передпосівної підготовки ґрунту. 
Ярий ячмінь більше всіх зернових реагує на погано підготовлене 
насіннєве ложе. Не слід сіяти, якщо в ґрунті більше 10% агрегатів 
мають розмір 2–3 см і більше, а також у випадках перезволоження 
ґрунту. Особливо ячмінь боїться запливаючих ґрунтів, де при тривалій 
низькій температурі ґрунту (3–5°С) сильно затримуються сходи, що 
може призвести до зрідженості посівів. У таких випадках на 2–3 дні 
пізніше, але за цей час якісно підготовити ґрунт, забезпечивши добре 
насіннєве ложе. 

 
Догляд за посівами 

  
Догляд за посівами ячменю здійснюється відповідно до фаз 

розвитку та  етапів органогенезу культури (табл. 3.3.5). 
Боротьба з бур'янами. Ярі зернові культури забур'янюються 

більше, ніж озимі. Ранні строки сівби ярого ячменю, ярої пшениці та 
вівса не дають змоги очистити поля від бур'янів навесні поверхневими 
обробітками ґрунту. Особливо зростає засмічення рано проростаю-
чими бур'янами, такими як лисохвіст польовий, вівсюг звичайний і 
види жабрію. Коротке стебло більшості сортів ячменю, довгий період 
вегетації вівса та ярої пшениці також сприяють росту та розвитку 
бур'янів. 

Якщо озимі культури краще протистоять однорічним бур'янам, 
то ярі сприяють знищенню багаторічних. Забур'яненість усіма видами 
бур'янів зростає при безплужному обробітку ґрунту особливо в умовах 
достатнього зволоження. 

На посівах ярого ячменю можна застосовувати такі препарати: 
агрітокс, аркан, базагран М, базагран хіт, бром отрил, гранстар, гроділ 
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ультра, 2,4Д, 2М-4Х, дезормон, діален, діален супер, дікамін, дікопур, 
естерон, ковбой, компас, крос, ларєн, лінтур, лонтрел, лотус, пріма, 
пума супер, санафен, сатіс, хармоні, хвастокс, бар'єр, діамін, дікам 
Плюс, ультра 720. Особливості їх внесення подано в табл. 3.3.7.  

 
Таблиця 3.3.7 

Препарати для знищення бур'янів у посівах ячменю 
 

Назва препарату, діючої 
речовини, фірми, країни 

Норма 
внесення
кт, л/га 

Проти яких 
бур'янів Спосіб, час обробки 

1 2 3 4 
Агрітокс 50% в.р. (МС А в 
формі солей димети-
ламіну натрію, калію),  
ф. Нуфарм, Австрія  

1,0–1,5 Однорічні 
дводольні 

Обприскування посівів у 
фазі кущіння до виходу в 
трубку. При підсіві ко-
нюшини польової і 
повзучої після появи 1-го 
трійчастого листка 

Аркан 750, в.г. (амідо-
сульфурон, 750 г/л),  
ф. Штефес Агро, 
Німеччина  

0,020 Однорічні 
дводольні, 
зокрема 
стійкі до 2,4Д

Обприскування посівів 
починаючи з другого 
листка до появи пра-
порцевого листка ячме-
ню 

Базагран М, в.р. 
(бентазон, 250 г/л + 
МСРА, 125 г/л), ф-БАСФ, 
Німеччина  

2,0–3,0 Однорічні 
дводольні, 
зокрема 
стійкі до  
2,4 Д та  
2М -4Х 

Обприскування посівів у 
фазі кущіння культури. 
При підсіві конюшини у 
фазі розвитку 1-го трій-
частого листка, але у фазі 
кущіння ячменю  

Базагран, в.р. 
(бентазон, 480 г/л), ф. 
БАСФ, Німеччина  

2,0–4,0 Однорічні 
дводольні, 
зокрема 
стійкі 
до 2,4Д та 
2М-4Х 

Обприскування посівів у 
фазі кущіння ячменю. 
При підсіві конюшини 
після розвитку першого 
трійчастого листка, але у 
фазі кущіння ячменю 

Базагран Хіт, 48% в.р.к. 
(бентазон, 480 г/л + 2,4-
ДБ 15г/л), ф. БАСФ, 
Німеччина  

2,0–4,0 Однорічні 
дводольні, 
зокрема 
стійкі до 2,4Д

Обприскування посівів у 
фазі кущіння ячменю. 
При підсіві конюшини 
після розвитку першого 
трійчастого листка, але у 
фазі кущіння ячменю 
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1 2 3 4 
Вулкан в.р. (ізопропі-
ламінна сіль гліфосату, 
480 г/л, у кислотному 
еквіваленті - 360 г/л), тов 
“Агросфера” Україна. 
Виробник “Чайна 
Кемікал”, Гонконг, Китай 

3,0–5,0 Однорічні та 
багаторічні 
бур'яни 

Обприскування вегетую-
чих бур'янів восени 
після збирання по-
передника на полях, що 
відведені під посіви ярих 
зернових культур  

Гліфосат 360 в.р. (ізопро-
піламінна сіль гліфосату, 
480 г/л, у кислотному 
еквіваленті –  360 г/л), ф. 
Доу Агро Сейенсіс, США 

4,0–5,0 Однорічні та 
багаторічні 
бур'яни 

Обприскування вегетую-
чих бур'янів восени 
після збирання поперед-
ника на полях, що відве-
дені під посіви ярих зер-
нових культур  

Гранстар 75, в.г. 
(трибенурон-метил , 750 
г/кг), ф. Дюпон, 
Швейцарія  

0,0 15 – 
ярий 
ячмінь 
0,02–
0,025 
озимий 
ячмінь 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні, 
зокрема 
стійкі до 2,4Д
 

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

Гроділ Ультра, в.г. (амідо-
сульфурон, 50 г/кг + 
йодсульфуронметил 
натрію, 12,5г/кг+ антидот 
мефенпірдиетил),  
12,5 г/кг), ф. Байер Крон 
Сайєнс, Німеччина  

0,1–0,15 
 
 
 

0,15–·0,20

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні, 
зокрема стій-
кі до 2,4Д 
багаторічні 
дводольні 
бур’яни 

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

2,4Д500,в.р.(2,4 дихлор 
феноксиоцтова кислота у 
формі диметиламінної 
солі 500 г/л),                 
 ф. БАСФ, Німеччина  

0,9–1,7 Однорічні 
дводольні 

Обприскування посівів у 
фазі кущіння до виходу 
у трубку  

2,4 Д 700, в.р. (2,4 дихлор 
феноксиоцтова кислота у 
формі диметиламінної 
солі 670 г/л), тов. "Агро-
бізнеспром",  Україна  

0,8–1,0 Однорічні та 
деякі бага-
торічні 
дводольні 
бур'яни 

Обприскування посівів у 
фазі кущіння до виходу 
у трубку  

2,4 Д натрієва сіль 700, 
в.р. (2,4 дихлорфено-
ксиоцтова кислота у 
формі натрієвої солі 700 
г/л) , з. Нуфарм Австрія  

0,6 Однорічні 
дводольні 
бур'яни 

Обприскування посівів у 
фазі кущіння до виходу 
у трубку  
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 1 2 3 4 
2М-4Х750,в.р.(МСРА у 
формідиметиламішю солі 
750 г/л), ф.БАСФ, 
Німеччина  

0,9–1,5 Однорічні 
дводольні 
бур'яни  

Обприскування посівів у 
фазі кущіння до виходу 
у трубку. При підсіві 
конюшини польової і 
повзучої після появи 
1-го трійчастого листка  

Дезормон 600, в.р. (2,4 
дихлор феноксионтова 
кислота в формі деметил 
змінної солі 600 г/л), ф. 
Нуфарм Австрія  

0,8–1,4 Однорічні та 
деякі 
багаторічні 
дводольні 
бур'яни  

Обприскування посівів у 
фазі кущіння до виходу 
у трубку  

Діален, 40% в.р.к. 
(дихлорфеноксиоцтова 
кислота, 36, 1%+ дикамба, 
3,6%), ВАТ 
"Уфахімпром", Росія  

1,7–2,2 Однорічні 
дводольні, 
зокрема стій-
кі до 2,4Д та
2М-4Х  

Обприскування посівів у 
фазі кущіння до виходу 
у трубку  

Діален Супер 464 SL, 
в.р.к (2,4 Д 344 г/л+ 
дикамба, 120 г/л), ф. 
Сингента, Швейцарія 

0,5–0,7 Однорічні та 
деякі багато-
річні дводо-
льні бур'яни  

Обприскування посівів у 
фазі кущіння до виходу 
у трубку  

Діамін Д600,в.р. (2,4- 
дихлорфеноксиоцтова 
кислота в формі диме-
тиламінної солі, 600 г/л)  
ВАТ “Облагропром” , 
Донецьк, Україна  

1,2–1,6 Однорічні та 
деякі 
багаторічні 
дводольні 
бур'яни  

Обприскування посівів 
від фазі кущіння до 
виходу у трубку ячменю 
ярого  

Дікам Плюс,в,к. (2,4- ди-
метиламінна сіль, 344 г/л 
+ дикамби диметиламінна 
сіль, 120 г/л) тов. 
"Агросфера", Україна  

0,5–0,7 Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур'яни, зо-
крема стійкі 
до 2,4Д та 
2М-4Х  

Обприскування посівів 
від фазі кущіння до 
виходу у трубку ячменю 

Діамін Д 600,вр. (2,4 
дихлорфеноксиоцтова 
кислота у формі 
диметиламінної солі 600 
г/л), ВАТ "Облагрохім", 
Україна  

1,2–1,6 Однорічні та 
деякі багато-
річні дво-
дольні бур`я-
ни  

Обприскування посівів у 
фазі кущіння до виходу 
у трубку  
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1 2 3 4 
Дікопур Д 600,в.р, (2,4 
дихлорфеноксиоцтова 
кислота у формі 
диметиламінної солі 600 
г/л), . Нуфарм, Австрія  

0,8–1,4 Однорічні та 
деякі багато-
річні дво-
дольні бур'я-
ни  

Обприскування посівів у 
фазі кущіння до виходу 
у трубку  

Дікопур М 80, в.г. (М ЦП 
А у формі солі натрію 800 
г/л), ф. Нуфарм, Австрія  

0,7–0,9 Однорічні та 
деякі багато-
бічні дво-
дольні бур'я-
ни  

Обприскування посівів у 
фазі кущіння до виходу 
у трубку  

Дікопур МЦПА, 75% 
в.г. (МСР А у формі ди-
метиламінної солі) ф, 
Нуфарм, Австрія  

0,7–1,0 Однорічні 
дводольні 
бур'яни  

Обприскування посівів у 
фазі кущіння до виходу 
у трубку. При підсіві ко-
нюшини після розвитку 
1-го трійчастого листка, 
але у фазі кущіння 
ячменю  

Ковбой, в.р. (хлорсуль-
фурон, 20 г/г + дикамба, 
380 г/л), ф. Каре, США  

0,120–
0,130 

Однорічні та 
деякі багато-
річні 
дводольні  

Обприскування посівів у 
фазі кущіння до виходу 
у трубку  

Компас 970, в.г. 
(диметиламінна сіль 
дикамби, 370 г/кг, у 
кислотному екві-валенті 
805 г/кг)ф. Гарди Кеміклз 
Лімігед, Англія  

0,07–0,15 Однорічні та 
деякі багато-
річні дводо-
льні бур'яни, 
зокрема стій-
кі до 2,4 Д  

Обприскування посівів у 
фазі кущіння до виходу 
у трубку  

Кросс, в.р. 
(хлорсульфурон, 55 г/л + 
хлорсульфоксим 109 г/л), 
ф. Каре, США  

0,12–0,15 Однорічні та 
деякі багато-
річні 
дводольні 
бур'яни  

Обприскування посівів 
від фази кущіння до по-
яви прапорцевого листка 

Ларен, з.п. ( метсульфу - 
ронметил, 600г/кг), ф. 
Дюгюн, Швейцарія  
 

0,008–
0,01 

Однорічні та 
багаторічні 
дводольні  

Обприскування посівів у 
фазі кущіння культури  

Лінтур70 WG в.г. (триа- 
сульфурон,41 г/кг + 
дикамба, 659 г/кг) ф . Доу 
Агро Сайєнсіс США 

0,1–2,0 Однорічні та 
багаторічні 
дводольні 
бур` яни  

Обприскування від фази 
3-х листків до кінця 
кущіння ячменю  
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1 2 3 4 
Лотус, 20% к,е. (цині-дон-
етил 200 г/т), ф. БАСФ, 
Німеччина  

0,15–0,25 Однорічні 
дводольні, в 
т.ч. стійкі до 
2,4 Д та 
МСР А  

Обприскування від фази 
перших листків до кінця 
кущіння ячменю  

Отаман, в .р. (ізопропі-
ламінна сіль гліфосфату, 
480 г/л. у кислотному 
еквіваленті. 360 г/л) ЗАТ 
"Хімагросервіс", Україна  
 

2,0–4,0 Однорічні та 
деякі 
багаторічні 
злакові і 
дводольні 
бур'яни  

Обприскування 
вегетуючих бур'янів 
восени після збирання 
попередника на полях, 
що призначені для сівби 
ярих   зернових  

Прима, с.е. (2-етилгек- 
силовий ефір 2,4 Д, 452 
г/л 4- флорасулам,               
6,25 г/л), ф. Доу Агро 
Сайєнсіс, США  

0,4–0,6 Однорічні та 
деякі багато-
річні дводо-
льні  бур'яни  

Обприскування посівів у
фазі кущіння до виходу 
у трубку  

Пума Супер, м.в.е. 
(феноксапронпетил,            
69 г/ л + антидот),               
ф. Байєр Кроп Сайєнс, 
Німеччина  

1,0 Однорічні 
злакові 
(вівсюг, 
мітриця,  
плоскуха, 
мишій)  

Обприскування  посівів 
по вегетуючих бур'янах, 
починаючи з фази 2-го 
листка до кінця кущіння 
бур`янів (незалежно від 
фази розвитку культури) 

2,0–5,0 
Однорічні та 
багаторічні 
бур'яни  

Обприскування веге-
туючих бур'янів навесні, 
за 2 тижні до сівби  

2,0–6,0 
Однорічні та 
багаторічні 
бур'яни  

Обприскування вегетую-
чих бур'янів восени 
після збирання поперед-
ника  

Раундап Біо, в.р. 
(ізопропіл амінна сіль 
гліфосату, 480 г/л, у кис-
лотному еквіваленті, 360 
г/л), ф. Монсанто Європа 
СА  
 
 
 

3,0 
Однорічні та 
багаторічні 
бур'яни  

Обприскування посівів 
за 2 тижні до збирання 
(для підсушування та 
часткового знищення 
бур'янів)  

Санафен М, 40% в.р. 
(МСРА у фор мі калієвої  
солі, 400 г/л), ф. Доу Афо 
Сайенсіс, США  

2,0–3,2 Однорічні та 
деякі бага-
торічні 
дводольні  

У фазі кущіння до 
виходу в трубку  



 185

 

1 2 3 4 
Санглі в.р, (ізопропіла-
мінна сіль гліфосату,          
480 г/л. у кислотному 
еквіваленті – 360 г/л),         
ф. Санкіо, Японія  

2,7–4,4 Однорічні та 
багаторічні 
бур'яни  

Обприскування вегетую-
чих бур'янів восени 
після збирання поперед-
ника на полях, що 
призначені під посіви 
ярих зернових  

Сатіс 18 WP, з.п. 
(триасульфурон, 60 г/л + 
флуороглікофенетил,          
120 г/л), ф. Сингента, 
Швейцарія  

0,10–0,15 Однорічні 
дводольні, 
зокрема 
стійкі до 2,4Д 

Обприскування від фази 
кущіння ячменю до 
виходу в трубку ячменю

Ультра 720, в.р. (2,4-дих-
лорфеноксилоцтова 
кислота у формі 
диметиламінної солі 600 
г/л ), ТОВ «Агросфера», 
 Україна  

0,7–1,2 Однорічні та 
деякі 
багаторічні 
дводольні 
бур'яни  

Обприскування посівів 
від фази кущіння до 
виходу в трубку ячменю 

Хармоні 75, в.г. 
(тифенсульфоронметил),  
ф. Дюпон, Швейцарія  

0,010– 
0,015 

Однорічні 
дводольні, 
зокрема стій-
кі до 2,4 Д  

Обприскування від фази 
3-х листків до початку  
кущіння ячменю  

Хвастокс 750, в.р, (МЦПА 
у формі диметиламінної 
солі, 750  ф. Цієх, Польща 

1,0–1,2 Однорічні та 
деякі багато-
річні дводо-
льні бур'яни  

Обприскування у фазі у 
кущіння до виходу в 
трубку ячменю  

 
Захист від хвороб. Проти хвороб (сажки, плямистість, кореневі 

гнилі тощо), джерелом інфекції яких є насіння, застосовують 
протруювання. Якщо хвороби (борошниста роса, офіобольоз, 
септоріоз, ринхоспоріоз) поширюються через рослинні рештки, 
проводять обробіток ґрунту для заробки і знищення решток. Важливо 
дотримуватись чергування культур у сівозмінах. 

Для боротьби з хворобами, що уражають рослини в період 
вегетації, посіви обприскують один-два рази фунгіцидами. Обробку 
зазвичай розпочинають на самому початку розвитку хвороб. Спектр дії 
препаратів подано в табл. 3.3.8. 

Бампер, Альто Супер, Колфуго Супер, Рекстоп рекомендується 
застосовувати тільки на ярому ячмені, всі інші препарати 
використовують на озимому і ярому. 
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Таблиця 3.3.8 
Фунгіциди для захисту ячменю 
від хвороб під час вегетації 

 
 
 
 

Фунгіцид 
 

Нор-
ма 
вне-
сення, 
л, 

кг/га 
 Бо

ро
ш
ни
ст
а 
ро
са

 

Ір
ж
а  

С
еп
то
рі
оз

 
 

Л
ам
кі
ст
ь 
ст
еб
л 

С
іт
ча
ст
а 

пл
ям
ис
ті
ст
ь 

Ри
нх
ос
по
рі
оз

 

П
ля
ми

ст
іс
ть

 л
ис
тя

 

Ф
уз
ар
іо
з 

К
ор
ен
ев
і г
ни
лі

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Альто Супер ЗЗО 
ЕС, к.е. (ципрокона-
зол, 80 г/л + пропіко-
назол, 250 г/л),    
ф. “Сингента ”, 
Швейцарія  

0,4–
0,5 + + 

  

+ + + 

   

Байлетон, з.п. 
(триадимефон  
250 г/кг). ф. 
“Штефес Агро”, 
Україна  

0,5 + + 

  

+ 

     

Дерозал, к.с. (кар-
бендазин, 500 г/л), ф. 
“Штефес-Агро”, 
Німеччина  

0,5 + 

     

+ 

   

Імпакт 25 SС, к.с 
(флутриафол,  
250 г/л), ф “Камі-
нова”, Данія  

0,5 + + + 

 

+ + 

  

+  

Колфуго Супер, в.с. 
(карбендазим, 200 
г/л), ф “Агро-Кемі”, 
Угорщина  

1,5 + + 

    

+ 

   

Корбель, к.е (фен-
пропшорф, 750 г/л), 
ф. “Басф”, Німеч-
чина  

1,0 + 

    

+ 

    

Рекс Т, к.с. (епокси-
коназол, 25г/л) ф. 
“Басф”, Німеччина  

0,75–
1,0 + + 

 
+ + 

 
+ 

 
+  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
РексТоп, к.с. (Фен-
пропіморф, 250 г/л + 
епоксиконазол,            
84 г/л) ф. “Басф”, 
Німеччина  

1,0–
1,5 + 

   

+ + 

    

Спортак, к.е. 
(прохлораз, 450 г/л),  
“Баєр Кроп саєнс”, 
Німеччина  

0,9 + 

   

+ + + 

   

Топсін М, з.п. 
(тіофанатметил, 700 
г/кг). ф. “Ніппон 
Сода”, Японія 

1,0–
1,2 + 

         

Феразим, к.с. 
(карбендазим. 
500г/л), ф. “Комак 
Агрохім”, Росія  

0,5 

        

+  

  

+  

  

+  

Штефазал, к.с. 
(карбендазим,              
500 г/л). ф. “Штефес 
Агро”, Німеччина  

0,5 +        +          

 
Боротьба з шкідниками. Основу системи захисту від 

шкідників складає комплекс агрозаходів, який перешкоджає  
поширенню шкідників, підвищує витривалість рослин до пошкоджень. 

До найефективніших методів відносяться сівозміна, рання 
зяблева оранка, оптимальні строки сівби та норми висіву, підбір 
стійких сортів. 

Ячмінь найбільше може пошкоджуватися такими шкідниками 
як шведська і гесенська муха, смугаста блоха, злакова попелиця, 
хлібна п'явиця, клоп-черепашка та ін. 

При проведенні хімічних обробок проти шкідників необхідно 
враховувати економічні пороги шкодочинності, які мало відрізняються 
від тих, що прийняті для озимої пшениці (табл. 3.3.9). 
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Таблиця 3.3.9 
Препарати для боротьби зі шкідниками 

 
Дія препарату проти конкретного 

шкідника 

Назва препарату 
 
 

Норма 
внесен-
ня, 

л, кг/га 
 
 

кл
оп

-  
че
ре
па
ш
ка

 
ж
уж

ел
иц
я 

ж
ук

-к
уз
ьк
а 

п'
яв
иц
я 

зл
ак
ов
і 

по
пе
ли
ці

 
см
уг
ас
та

 б
ло
ха

 

тр
ип
с 

зл
ак
ов
і м

ух
и 

оз
им

а 
со
вк
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Актара, 25% в.г.  0,10–

0,14 
+   + +  +   

Акцент, 40% к.е  1,5 +   + +  +   
Алметрин,  
25% к.е.  

0,2 +   + +  +   

Альтекс 100,  
10% к. е.  

0,10–
0,15 

+   + +  +   

Альфагард,  
10% к.е.  

0,15 +   +   +   

Арріво, 25% к.е.  0,2 +   + +  +   
Базудін, 60% з.п.  1,5–1,8 + +  + +  +   
Бі-58 новий,  
40% к.е.  

1,5 +   + +  + +  

Бульдок, 2,5% к.е. 0,25 +   + +     
Данадим, 40% к.е. 1,5 +   + +  + +  
Децис Форте,  
12 ,5% к.е.  

0,05–
0,08 

+  + + +  + + + 

Діметрин,  
40% к.е.  

1 ,0–1,5 +   + +  + +  

Золон, 359г к.е.  1,5–2,0    + +   +  
Карате, 5% к.е.  0,2 +  + + + + + +  
Кінмікс, 5% к.е.  0,2–0,3 +  + + + + +   
Лебайцид, 
50%к.е.  

0,6 +    +     

Моспілан, 
20%р.п.  

0,05–
0,075 

+   + +  +   

Нурел Д, 55% к.е. 0,75–1,0 + + + + + + + + + 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Парашут,  
45% мк.с.  

0,5–0,75 + + + + +  + + + 

Сумітіон, 50% к.е. 0,6–2,5 +    +    + 
Фастак, 10% к.е.  0,1–0,15 +  + + + + +   
Ф `юрі, 109г в.с.  0,07 +  + + +     
Циклон, 10% к.е.  0,10–

0,15 
+   + +  +   

Шерпа, 25% к.е.  0,2 +   + + +    
Штефесін 2,5%  0,2–0,3 +  + + +  + + + 

 
+ – препарат ефективний проти даного шкідника 
 
Для захисту ячменю від вилягання використовують такі пре-

парати: антивилягач, 2 л/га (хлормекватхлорид, 600 г/л); стабілан,                     
2 л/га (хлорид хлормеквату, 750 г/л); терпал С 2,5 л/га (хлормекват-
хлорид 305 г/л + етафон 155 г/л); хлормекватхлорид 460, 2 л/га. 

Збирання врожаю. Ярий ячмінь – ідеальна культура для 
збирання комбайном. Спосіб збирання визначається погодними    
умовами, забур'яненістю полів та ін. Вчасне збирання зменшує урожай 
зерна і його якість. Роздільний спосіб застосовують при стійкій 
сонячній погоді на забур'янених посівах, за наявності підгону і підсіву 
трав. Косять ячмінь у валки всередині і не пізніше кінця воскової 
стиглості, коли пожовтіє більше 80% колосся, а вологість зерна 
становить 30–38%. Підбирають валки не пізніше ніж через 3–4 дні, 
коли вологість зерна зменшується до 14–18%. 

Прямим комбайнуванням збирають низькорослі, зріджені 
посіви, чисті від бур'янів, без підгону. Збирають при настанні повної 
стиглості зерна. Найкраще зібрати за 4–5 днів. На 7-й день після 
настання повної стиглості фізіологічний зв'язок зерна з рослиною 
припиняється, крохмаль переходить у розчинні форми вуглеводів і 
витрачається на дихання. 

Пивоварний ячмінь збирають тільки при настанні повної фази 
стиглості прямим комбайнуванням. Важливо при обмолоті якнай-
менше травмувати зерно. 
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ТЕСТИ 
 

Варіант І 
 
1. На протязі вегетації ячмінь проходить такі фенологічні 

фази росту: 
1. Сходи   4. Бутонізація 
2. Кущення  5. Цвітіння 
3. Вихід у трубку  6. Дозрівання 
2. Які “вушка” мають листки ячменю: 
1. Невеликі, часто з війками  
2. Короткі без війок 
3. Дуже великі, часто заходять кінцями одне за одне 
4. Не мають 
3. При якій температурі проростає ячмінь: 
1. 4–50С 
2. 8–100С  
3. 1–20С 
4. Суцвіття у ячменю: 
1. Складний колос 
2. Китиця у верхній частині рослини 
3. Волоть, колоски в якої утворюються на кінцях гілочок 
5. При якій температурі починає проростати насіння 

ячменю: 
1. 8–100С    3. 1–20С 
2. 5–60С    4. 10–120С  
 

Варіант ІІ 
 
1. Листок ячменю складається з: 
1. Основних листків і прилистків 
2. Піхви та листкової пластинки 
3. Черешків і овально-серцеподібної пластинки 
2. Найкращий попередник під ярий ячмінь у Лісостепу: 
1. Кукурудза  3. Чистий пар 
2. Цукровий буряк 4. Конюшина 
3.Найефективніше використовувати гербіциди на посівах 

ячменю у фазі: 
1. Сходів   3. Кущення 
2. Колосіння  4. Виходу в трубку 
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4. Заходи основного обробітку ґрунту під ячмінь після 
просапних культур: 

1. Лущення стерні, оранка   3. Оранка 
2. Лущення, оранка, дві-три культивації  4. Два-три лущення 
5. При посіві ячменю вносять добрива: 
1. Калійні     3. Фосфорні 
2. Азотні     4. Комплексні 
 

Варіант ІІІ 
 
1. Заходи передпосівного обробітку ґрунту під ячмінь: 
1. Закриття вологи з вирівнюванням, культивація 
2. Закриття вологи, дві-три культивації 
3. Дві-три культивації з вирівнюванням поверхні 
4. Оранка з культивацією 
2. Під ячмінь вносять добрива: 
1. Мінеральні  3. Мінеральні і органічні 
2. Органічні  4. Не вносять добрива 
3. Ячмінь використовують для виготовлення: 
1. Крохмалю  3. Пива 
2. Спирту   4. Борошна 
4. Строки посіву ярого ячменю: 
1. 5–10 квітня    3. 1–10 травня 
2. 20–30 квітня  4. 10–20 травня 
5. Способи посіву ячменю: 
1. Звичайний рядковий 3. Вузькорядний 
2. Широкорядний  4. Стрічковий 
 

Варіант IV 
 
1. У Лісостепу України найбільші площі займають посіви 

ячменю: 
1. Багаторядного 
2. Дворядного 
3. Проміжного 
2. Для підвищення врожайності ячменю при посіві в рядки 

вносять: 
1. Аміачну селітру 3. Фосфоритне борошно 
2. Суперфосфат  4. Сірчанокислий калій 
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3. Посіви ячменю уражаються: 
1. Стебловим метеликом 3. Павутинним кліщем 
2. Хлібною блохою 4. Бульбочковим довгоносиком 
4. Найкраще збирати ячмінь у фазі стиглості: 
1. Повної  3. Молочно-воскової 
2. Воскової 
5. Оптимальна норма висіву ячменю в Лісостепу: 
1. 2,5–3 млн шт.  3. 3,5–4,0 млн шт. 
2. 3,0–3,5 млн шт.  4. 4–4,5 млн шт 
 

3.3.3. Овес 
(Аvеnа sаtіvа L.) 

 
Значення культури 

 
У зерні вівса міститься високий вміст: білка (12–13%), 

вуглеводів (70%), жиру (5–6%) свідчить про харчову і кормову 
цінність. Зерно вівса – незамінний концентрований корм для коней, 
великої рогатої худоби, домашньої птиці. 1 кг зерна відповідає 1 
кормовій одиниці і містить 85–92 г перетравного протеїну. 

До складу білка зерна вівса входять всі незамінні амінокислоти 
(лізин, аргінін, триптофан). Білки вівсяних круп добре засвоюються. За 
якістю білка овес посідає перше місце серед зернових культур. За 
вмістом жиру зерно вівса переважає інші культури. Значну частину 
зерна становить крохмаль (40–45%), багато в ньому вітамінів. Вітаміну 
В1 (тіамін) у зерні вівса більше, ніж у пшениці і ячменю, а за вмістом 
вітаміну В2 (рибофлавін) овес не відрізняється від інших зернових 
культур. Завдяки доброму засвоєнню білка, жиру, вуглеводів і 
вітамінів, харчові продукти з вівса мають важливе значення у 
дитячому і дієтичному харчуванні. Овес має також лікувальне 
значення. 

Овес широко використовується для виготовлення харчових 
продуктів – круп, печива, кави. Вівсяне борошно для випікання хліба 
непридатне через відсутність якісної клейковини. Його можна 
додавати до пшеничного і житнього борошна при випіканні деяких 
сортів хліба. 

Вівсяна солома містить до 7% білка та понад 40% вуглеводів і є  
кормом для тварин. За поживністю мало поступається  сіну середньої 
якості. У 100 кг соломи міститься 31 кормова одиниця.  
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Овес – цінний компонент для вирощування сумішок однорічних 
трав (з викою, горохом та ін.) на зелений корм, сінаж, сіно. 

Овес відноситься до числа стародавніх культур. Він зустрічався 
як бур'ян у посівах пшениці і ячменю. В міру просування цих культур 
на північ і в гори, овес як невибаглива культура, витисняв їх і 
вирощувався як кормова і продовольча рослина. 

Перші згадки про вирощування вівса у Древній Греції 
відносяться до IV віку до н. е. З Європи овес поширився в інші райони 
світу. 

У світовому зерновиробництві овес за посівною площею                   
(19,4 млн га, або 2,8% від зернових) займає 6 місце після пшениці, 
рису, кукурудзи, проса, ячменю (дані за 1993–1995 рр.). Найбільшу 
частку у структурі посівних площ зернових культур він займає в                 
Росії – 14,8% (більше 8 млн га), в Білорусії – 14,1%. Менше в Канаді – 
8%, Польщі – 7,3%, Німеччині – 6,3%. За валовим виробництвом 
лідерство теж належить Росії – 31,5% від світового збору зерна вівса 
(більше 9 млн т). У Канаді збирають 10,1%, США – 8,8%, Німеччині – 
5%. Найвища врожайність цієї культури у 1998 р. була в Німеччині – 
48,4 ц/га, Франції – 46,5 ц/га, Англії – 58,6 ц/га. Найменша в 
Казахстані – 4,2 ц/га і Росії – 8,7 ц/га. 

У світі знижується інтерес до вівса як кормової культури. Це 
пов'язано із зменшенням поголів'я коней, для яких овес є головним 
кормом; порівняно невисокою врожайністю і нижчою енергетичною 
поживністю вівса. Якщо 1 кг зерна вівса еквівалентний 1 кормовій 
одиниці, то 1 кг зерна кукурудзи – 1,34 к.о., ячменю 1,2 к.о., гороху – 
1,14 к.о., сої – 1,30 к.о., кормових бобів – 1,15 к.о. Внаслідок цього 
площі посіву вівса за період з 1979 по 1998 роки зменшилися у світі з 
25,6 до 14,6 млн га, тобто в 1,75 рази. 

За врожайністю зерна овес поступається пшениці і ячменю. У 
сприятливі роки в окремих господарствах урожайність досягає 40–                  
60 ц/га і вище. Посівна площа в Україні становить близько 0,7 млн га, 
або 5% від світової площі посіву. У 1999 році посівна площа становила 
530 тис.га, валовий збір зерна 759 тис.т, а врожайність лише 14 ц/га. 

 
Ботанічна характеристика 

 
Коренева система у вівса добре розвинена і характеризується 

високою засвоювальною здатністю. Стебло має сім міжвузлів. Нижні 
міжвузля короткі (1–3 см), а верхні – довгі (30–60 см). Висота стебла – 
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110–115, товщина – 4–4,5 см. На відміну від інших хлібів першої 
групи, вушок на листках вівса немає. 

Волоть буває розлога і стиснена (одногрива). На кінцях розгалу-
жень утворюється по одному колоску. Колоски дво-, триквіткові, лише 
у голозерних форм – багатоквіткові. В остистих форм до спинного 
боку зовнішньої або нижньої квіткової луски прикріплюється остюк, 
але не на всіх колосках. 

 
 
 
 

 
Рис. 3.19. Волоті вівса: 
а – розлога, б –  одногрива 

Рис. 3.20. Колосок вівса:  
а – загальний вигляд; б – будова; 
1 – колоскові луски; 2 – перша 
(або нижня) зернина; 3 – друга 

зернина; третя зернина 
 

Зернівка покрита волосками, які на верхівці утворюють чубок. 
У більшості сортів зернівки плівчасті, причому плівки не зростаються 
із зернівкою. Плівчастість зерна дуже коливається, найчастіше від 22 
до 34%. Маса 1000 насінин – 22–40 г. Забарвлення зерна (квіткових 
лусок) буває біле, жовте, сіре та коричневе.  

Вирощують два види вівса: посівний (Avena sativa) і 
візантійський або середземноморський (Avena byzantina Koch). У 
деяких місцях в Україні та в Білорусі переважно у вигляді домішки 
росте овес піщаний – Avena strigosa (рис. 3.21). Як засмічувачі вівса 
трапляються вівсюг звичайний (Avena fatua L.) і південний (Avena 
ludoviciana). Вони відрізняються від культурних форм наявністю 
підківки, яка утворюється в основі зернівки і зумовлює швидке 
обсипання зерна при достиганні. У звичайного вівсюга підківки є в 
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основі кожної зернини, а у південного – тільки з нижнього зерна. Крім 
того, зерно вівсюга опушене (рис. 3.22). 

 

 
 

Рис.  3.21. Волоті вівса: 
а – посівного плівчастого; б – посівного голозерного;  

в – візантійського, г – піщаного 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.22. Зернівки вівсюга:  
а – звичайного (підківки є біля обох зернин); 
б – південного (підківки є лише біля основи  

нижньої зернини) 
 
 
 
 
 
 
 

У візантійського вівса зерно крупне, основа його скошена у 
вигляді підківки й опушена. При випаданні зерна з колоса стрижень 
другого зерна ламається внизу або посередині й частково залишається 
на верхньому зерні. Візантійський, овес посухостійкий, може 
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витримувати м'які зими; деякі форми його стійкі проти грибних 
захворювань. Піщаний овес в Україні трапляється як засмічувач 
посівного вівса та інших культур. Він має дрібне зерно переважно 
сірого забарвлення з двома остеподібними відростками (стригами) на 
верхівці квіткових лусок. Нижня квітка в колоску сидить на ніжці. 
Стебла цього виду часто залишаються зеленими при повному 
достиганні зерна. 

У посівного вівса друге зерно відламується зверху свого 
стрижня, який залишається цілим при нижньому зерні. Остюк у 
колоску один або його зовсім немає. 

Різновидності вівса посівного поділяють на три групи: 
• grex diffusae Mordv, із плівчастим зерном і розлогою волоттю; 
• grex. orientalis Mordv , із плівчастим зерном і стиснутою 

волоттю, гілочки якої спрямовані в один бік; 
• grex.nudae Mordi – із голим зерном (табл. 3.3.10). 
 

Таблиця 3.3.10 
Групи різновидності вівса 

 
Різновидність Наявність  

остюків 
Забарвлення 

квіткових лусок 
1 2 3 

Волоть розлога 
Mutica Al. Без остюків Біле 
Arictata Kr. З остюками Біле 
Aurea Korn. Без остюків Жовте 
Krasei Korn. З остюками Жовте 
Crisea Korn. Без остюків Сіре 
Cinerea Korn. З остюками Сіре 
Brunnea Korn. Без остюків Коричневе 
Montana Al. З остюками Коричневе 
Inernus Korn. Без остюків Біле 
Chinensis Al. З остюками Біле 

Волоть одногрива 
Obtusata Al. Без остюків Біле 
Tartarica Korn. З остюками Біле 
Flava Korn. Без остюків Жовте 
Ligulata Al. З остюками Жовте 
Tristis Korn. Без остюків Коричневе 
Tugnax Al. З остюками Коричневе 
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Біологічні особливості 
 
Вимоги до  температури. Овес невибагливий до тепла. Серед 

ярих культур він найбільш холодостійкий. Насіння починає 
проростати при 1–2°С. Сходи легко витримують весняні приморозки 
до мінус 3–4°С, добре – до мінус 7–8°С, а іноді й 10°С. При зниженні 
температури до мінус 10°С у вівса, як і в ячменю, листки можуть 
загинути, але вузол кущіння не пошкоджується і з настанням тепла 
вегетація рослин продовжується. У період появи сходів і кущіння 
сприятливою температурою для вівса є 15–18°С, а пізніше – 18–22°С. 

Вимоги до вологи. Овес дуже вимогливий до вологи. Висока 
відносна  вологість повітря і часті дощі – запорука високих урожаїв. 
Урожайність вівса росте майже паралельно з кількістю літніх опадів. 
На нестачу води у фазі стеблування він реагує сильніше за інші зернові 
культури. На недостатньо зволожених ґрунтах сходи з'являються 
недружно. Тому овес сіють у ранні строки – як тільки ґрунт досягне 
фізичної стиглості. Дощі позитивно впливають на формування і налив 
зерна. Овес добре переносить хмарну погоду і тумани. Дуже негативно 
реагує на високі температури під час цвітіння та наливання зерна. 

Овес до ґрунтів невибагливий, бо його коренева система добре 
розвинена і активно проникає в ґрунт на глибину до 1,2 м, засвоюючи 
важкодоступні форми фосфору і калію. Він добре росте на 
слабокислих (р Н 5,0–6,0) дерново-підзолистих ґрунтах, хоч водночас 
позитивно реагує на вапнування. Придатні для нього також легкі 
піщані й супіщані ґрунти та осушені торфовища в регіонах, де за рік 
випадає не менше 500 мм опадів. На заболочених ґрунтах овес часто 
єдина зернова культура, яку варто вирощувати. 

 
Технологія вирощування 

 
Попередники. Овес вважається найменш вимогливою куль-

турою до родючості ґрунтів та попередників. У сівозміні овес слід 
висівати насамперед після зернобобових, тоді він формує 
високобілкове зерно і дає приріст урожаю 3–4 ц/га і більше. 
Відмінними попередниками вівса є удобрені просапні культури. У 
роки недостатнього зволоження овес не рекомендується сіяти після 
буряків, які висушують ґрунт. Не можна сіяти після буряків на полях, 
заражених нематодою, яка розмножується також і на вівсі. На 
Поліссі його посіви продуктивні після картоплі, гречки та льону-
довгунцю. Через фітосанітарні проблеми овес не можна вирощувати 
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після вівса та ярого ячменю. Добрий зерновий попередник жито, а 
пшениця і озимий ячмінь є можливими попередниками вівса. 

Підготовка ґрунту. У Лісостепу, на Поліссі та в передгірних і 
гірських районах Карпат основний обробіток складається з 
різноглибинного розпушування ґрунту дисковими чи плоскорізними 
знаряддями та зяблевої оранки. 

Після збирання культур суцільного способу сівби поле лущать, 
а через 2–3 тижні орють на глибину орного шару. Після просапних 
культур орють без попереднього лущення. На важких і пере-
зволожених ґрунтах рекомендується чизелювання або щілювання. 

Поля, сильнозабур'янені вівсюгом, для провокування його 
сходів додатково обробляють голчастими знаряддями (БИГ-3). На 
забур'янених коренепаростковими бур'янами площах спочатку 
проводять мілкий, а пізніше глибокий (23–25 см) обробіток ґрунту. 
Весняний обробіток ґрунту під овес традиційний для ярих культур і 
може включати боронування, вирівнювання та культивацію. Він 
повинен гарантувати рівномірне, високоякісне загортання насіння під 
час сівби. Для вівса важливо забезпечити добре осідання ґрунту з 
нормально діючою капілярною системою, оскільки овес, внаслідок 
плівчастості своїх зерен (25–30%), вимагає більше вологи для 
проростання і подальшого росту та розвитку, ніж пшениця, жито чи 
ячмінь. 

Оскільки овес сіють дуже рано, а посівні площі відносно 
невеликі, у більшості випадків не проводять закриття вологи. Поле при 
настанні фізичної стиглості ґрунту готують до сівби за допомогою 
КПС-4 чи комбінованих агрегатів. 

Підготовка насіння, сорти. Для сівби використовують тільки 
кондиційне протруєне насіння, добре вирівняне, з масою 1000 зерен не 
менше 30–35 г і силою росту вище 80%. При висіванні насіння 
крупнішої фракції урожайність вівса значно зростає. Перед сівбою 
насіння протруюють на машинах ПС-10, ПСШ-5, Мобітокс та ін. 
препаратами вінцит (2 кг/т), реал (0,2 кг/т), фундазол (2,0–3,0 кг/т). 
Насіння вівса, як і інших зернових культур, інкрустують з 
використанням плівкоутворювачів NаКМЦ (0,2 кг/т в 10 л води) або 
ПВС (0,5 кг/т в 10 л води) з додаванням всіх необхідних пестицидів. 

Сорти вівса районовані на Україні: Абель, Буг, Деснянський, 
Львівський 1, Нептун, Райдужний, Раньостиглий, Синельниківський 
1321, Синельниківський 68, Скакун, Славутич, Факір, Чернігівський 
27, Полонез. 
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Овес краще за інші зернові культури засвоює елементи 
живлення з ґрунту і переносить кислу реакцію ґрунтового розчину. Він 
добре використовує післядію добрив. Овес засвоює поживні речовини 
рівномірно впродовж вегетації. Фосфорні і калійні добрива вносять під 
зяб, азотні застосовують навесні. 

Овес дуже добре реагує на внесення добрив при вирощуванні на 
підзолистих, дерново-підзолистих, опідзолених ґрунтах, на яких 
приріст урожаю зерна за рахунок цього досягає 8-10 ц/га і більше. На 
цих ґрунтах під овес, насамперед, треба вносити підвищені норми 
азотних добрив; на чорноземах фосфорних; на торфових-калійних та 
мідних. Овес найменш вимогливий до мінеральних добрив серед 
зернових культур. Потенціал його зернової продуктивності теж 
нижчий. 

Норма внесення мінеральних добрив під овес становить                      
N30-60Р30-60К30-60. При розміщенні вівса після стерньових попередників 
та на бідних ґрунтах норму мінеральних добрив збільшують на 25–
30%. На торфових ґрунтах під овес застосовують підвищені норми 
калійних добрив (К 60-90) та вносять мідні добрива – сірчанокислу мідь 
(25 кг/га) або піритні недогарки (3–4 ц/га).  

При плануванні урожайності вівса вище 40 ц/га зростає потреба 
у мікроелементах і на інших типах ґрунтів. Так, на вапнякових ґрунтах 
вносять бор, на кислих (рН менше 5,2) – молібден. На ґрунтах з 
високим вмістом фосфору є потреба в цинку. 

Якщо норма азотних добрив вище N40, то добрива вносять 
порційно. Частина з них вноситься у передпосівну культивацію, а 
решта – на початку виходу в трубку. 

Застосування мінеральних добрив поряд з підвищенням врожаю 
збільшує вміст сирого білка і зменшує кількість клітковини в зерні 
вівса. 

 
Сівба 

 
Спосіб сівби – вузькорядний (7,5 см), рядковий (12 см, 15 см). 
Глибина сівби. Глибина сівби залежить від біологічних особ-

ливостей культури. Овес менше страждає від глибшої сівби, порівняно 
з ячменем. Крім того, для проростання плівчастого насіння потрібно 
більше води. Тому серед зернових культур глибина сівби вівса одна з 
найбільших. При ресурсозберігаючих технологіях його слід сіяти на  
3–4 см. На легких ґрунтах глибина сівби може досягати 4–6 см. 
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Норма висіву. Овес характеризується підвищеною кущистістю 
і добре реагує на збільшення площі живлення. Але швидкість росту 
бокових пагонів, тобто енергія кущіння, є меншою, порівняно з 
іншими зерновими культурами. На зріджених посівах спостерігається 
утворення надмірного підгону, внаслідок чого затримується 
достигання зерна, затягується збирання врожаю і погіршується його 
якість. 

Практичним методом запобігання цьому явищу є загущення 
посівів, що обмежує процес сушіння. Тому норми висіву вівса реко-
мендуються високі. У лісостеповій зоні висівають 4,5–5,5 млн/га, на 
Поліссі – 5,0–5,5 млн/га, а в передкарпатській і карпатській зонах 
збільшують до 5,5–6,0 млн/га схожих насінин. 

При сівбі ранніх ярих на осушених торфових ґрунтах норму 
висіву знижують на 25–30%. Якщо під овес підсівають багаторічні 
трави, норму висіву вівса зменшують на 10–15 %. 

Догляд за посівами 
Догляд за посівами вівса проводиться згідно з фазами розвитку 

та етапами органогенезу культури (табл. 3.3.11). 
 

Таблиця 3.3.11  
Фази розвитку і етапи органогенезу вівса 

 
Фази 

розвитку 
Етапи органогенезу Елементи 

продуктивності 
Проведення 
агрозаходів 

1 2 3 4 
Сходи І.Диференціація конуса 

нарощування 
Повнота сходів  

Кущення 

ІІ.Ділення основи ко-
нуса на початкові 
вузли, міжвузля, стеб-
лові  листья 
ІІІ.Диференціація осі 
суцвіття 

Габітус рослини 
 
 
 
Кількість гілочок у 
волоті 

Внесення гірбіцидів. 
Підживлення 
азотними добривами 
 
Обприскування 
інсектицидами 

ІV.Утворення 
колосових бугорків 

Кількість колосків 
у волоті, посухо-
стійкість 

Обробіток  
регуляторами росту 

V. Диференціація квіт-
ки, приймочки, ма-
точки 

Кількість квіток у 
колосках 

 Вихід у 
трубку –
стеблу- 
вання 

VІ. Формування 
пиляків і зав’язі  

Фертильність 
квіток, щільність 
колоса 

Обприскування 
фунгіцидами 



 201

 

1 2 3 4 
 VІІ. Виріст у довжину 

вегетативних органів 
суцвіття 

 
 

Колосіння VІІІ.  Завершення 
формування органів 
квітки і суцвіття 

  

Цвітіння ІХ. Запліднення і утво-
рення зиготи 

Озерненість 
колоса 

Х. Ріст і формування 
зернівки 

Обприскування 
інсектицидами Ріст 

зернівки, 
налив 
зерна, 
дозрівання 

ХІ. Накопичення 
поживних речовин в 
зерні, дозрівання 

Величина зернів-
ки, маса зернівки, 
стійкість до сухо-
віїв 

 

Повна 
стиглість 

ХІІ. Перетворення 
поживних речовин у 
запасні 

 Збирання врожаю 

 
Боротьба з бур'янами. Для знищення бур'янів у посівах вівса 

використовують такі гербіциди: агрітокс; базагран М; базагран хіт; 
2,4Д; 2М-4Х; діален; дікопур; ковбой; лонтрел, банвел, луварам. 

Захист від хвороб. Овес сильніше уражується хворобами при 
пізніх строках сівби. Від низки хвороб на ранніх стадіях росту захищає 
протруювання насіння, для гарантованого одержання високих урожаїв 
рекомендується обприскувати посіви в період вегетації (табл. 3.3.12). 

Боротьба зі шкідниками. Овес вирощується на незначних 
посівних площах і його технологія менш інтенсифікована порівняно з 
озимою пшеницею та ярим ячменем. Це обмежує розмноження та 
поширення специфічно вівсяних шкідників. 

Найнебезпечнішими шкідниками цієї культури є шведська муха, 
стеблові блішки, хлібна п'явиця, злакові попелиці, вівсяний трипс. Для 
боротьби з ними використовують Бі-58 новий, діметрин, пілармакс, 
політрин. 

Застосування регуляторів росту. Щоб запобігти виляганню 
посівів у фазі кущіння рекомендується вносити хлормекватхлорид, 
антивилягач, терпал С. 
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Таблиця 3.3.12 
Фунгіциди для захисту вівса від хвороб 

 

Фунгіцид Норма 
внесення 

Борош-
ниста роса Іржа Червоно-бура 

плямистість 

Альто 400, 40% к.  0,15–0,20 + + + 
Корбель, 75% к. е  1,0 + +  
Тілт, 25% к. е.  0,5 + + + 
Фолікур, 22,5% к.  1,0 + + + 

 
Збирання врожаю. Складність збирання вівса зумовлюється 

нерівномірністю достигання зерна у волоті. Очікування повної 
стиглості в усій волоті призводить до висипання зерна з верхньої 
частини її. Передчасне збирання теж небажане, бо можна одержати 
неповноцінне насіння. Крім того, вегетативна маса вівса висихає 
пізніше, ніж зерно, і при підвищеній вологості ускладнюється 
вимолочування. Тому овес рекомендується збирати лише роздільним 
способом. Збирання врожаю починають тоді, коли зерно у верхній 
частині волоті досягне повної, а в середній воскової стиглості. При 
роздільному збиранні дещо збільшується врожай завдяки підвищенню 
маси зерен у нижній частині волоті, які запізнюються з розвитком. 

Лише на чистих від бур'янів площах, на низькорослих чи зрі-
джених посівах, допускається збирання вівса прямим комбайнуванням. 

Для скошування у валки використовують начіпні жниварки 
ЖВН-6А, ЖНС-6-12, ЖВР-10 і самохідні УСК-17 "Степ", ЖВП-6, 
ЖВН-6А-01 і ЖВР-10-03 на базі енергозасобу КПС-5М. При 
формуванні подвійних і спарених валків не слід допускати в них 
зустрічного розташування волотей. 

Підбір і обмолот валків здійснюють зернозбиральними 
комбайнами Єнісей-1200, Дон-1500Б, Лан, Славутич, Домінатор 208, 
Джон-Дір. Комбайни варто обладнати підбирачами типу ППТ-3А. 

Післязбиральну обробку зерна проводять на зерноочисних 
агрегатах ЗАВ-20, ЗАВ-25,ЗАВ-40, ЗАВ-50 і ЗАВ-100. Машини 
повинні забезпечувати максимальне відділення бур'янистої і зернової 
домішок. Для сушіння зерна рекомендується використовувати 
зерноочисні сушильні комплекси КЗС-20Ш, КЗС-40Ш, КЗС-25Ш, 
КЗС-25Б й КЗС-50. 
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ТЕСТИ 
 

Варіант І 
 
1. Які “вушка” мають листки вівса: 
1. Короткі, без війок   
2. Невеликі, часто з війками  
3. Дуже великі, часто заходять кінцями одне за одне 
4. Не мають  
2. При якій температурі проростає овес: 
1. 4–50С   3. 1–20С 
2. 8–100С 
3. Овес є культурою: 
1. Теплолюбною  3. Посухостійкою 
2. Холодостійкою  4. Рослиною довгого дня 
4. Суцвіття у  вівса: 
1. Складний колос 
2. Китиця у верхній частині рослини 
3. Волоть, колоски в якої утворюються на кінцях гілочок 
5. При якій температурі починає проростати насіння вівса: 

 1. 8–100С   3. 1–20С 
2. 5–60С   4. 10–120С 
 

Варіант ІІ 
 
1. Листок вівса складається з: 
1. Основних листків і прилистків 
2. Піхви та листкової пластинки 
3. Черешків і овально-серцеподібної пластинки 
2.Заходи основного обробітку ґрунту під овес після 

просапних культур: 
1.  Лущення стерні, оранка    
2.  Лущення, оранка, дві-три культивації   
3. Оранка 
4. Два-три лущення  
3. Найкращий попередник під овес у Лісостепу: 
1. Чистий пар  3. Цукровий буряк 
2. Кукурудза  4. Конюшина 
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4. Способи посіву вівса: 
1. Звичайний рядковий  3. Вузькорядний 
2. Широкорядний   4. Стрічковий 
5. У виробництві найбільш поширений вид вівса: 
1. Візантійський 
2. Посівний 
3. Піщаний 

 
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 

Методика визначення норм висіву, густоти посіву, біологічної 
врожайності зернових культур 

 
1. Визначення норми висіву на підставі даних аналізу 

насіння. 
Для визначення норми висіву зернових культур (пшениці, жита, 

ячменю, вівса) необхідно: 
1.1.Визначити посівну придатність насіння. Для цього беремо 

чистоту (Ч) насіння треба помножити на схожість (С) і поділити на 100 
(ПП=Ч×С:100). 

1.2.Визначити норму висіву: кількість насінин (К – млн/га) 
помножити на масу 1000 насінин (м/г), помножити на 100 і поділити 
на посівну придатність (ПП). 

ПП
МКНВ 100⋅⋅

=
 

Наприклад. Ч – 98%, С – 95%, К – 4,5 млн шт. насінин, маса 
1000 насінин – 40 г. 

1. ПП= 98% × 95% : 100 = 93% 
2. гакгНВ /,, 193

93
1004054

=
××

=  

2. Густоту посіву зернових культур (жито, пшениця, ячмінь, 
овес) в польових умовах визначають двома способами: 

2.1. Визначення густоти посіву зернових культур за кількістю 
рослин на 1 м погонний. 

По діагоналі в різних місцях (15–20 проб) відкладаємо відрізок  
1 м погонний і підраховуємо на ньому кількість рослин. Визначаємо 
середню кількість рослин на 1 м погонному. Середню кількість рослин 
на 1 метрі погонному множимо на кількість погонних метрів на 1 га 
посіву. Зернові культури висівають звичайним рядковим (ширина 
міжрядь 15 см), вузькорядним (ширина міжрядь 7,5 см). Кількість 
погонних метрів при посіві зернових: 
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10000 м2 : 0,15 м = 66,7 тис. м – звичайним рядковим способом.  
10000 м2 : 0,075 = 133 тис. м  – вузькорядним способом. 
Наприклад. 
Якщо на 1 м погонному посіву озимої пшениці звичайним 

рядковим способом 72 рослини, то на 1 га буде 72×66700=4,8 млн шт. 
рослин. 

2.2. Визначення густоти посіву за кількістю рослин на 1м2. 
У полі, по діагоналі в різних місцях (15–20 проб) накладаємо 

рамку 50×50 см – (це буде площа 0,25 м2) і підраховуємо на ній 
кількість рослин. Визначаємо середню кількість рослин в рамці. 
Середню кількість рослин множимо на 10000 м2 і множимо на 4. Це 
буде густота на 1 га. 

Наприклад. 
Якщо в  рамці середня  кількість рослин 112 шт.  
112×10000×4=4,48 млн шт. рослин на 1 га. 
3. Визначення біологічної врожайності зернових культур. 
Для визначення біологічної врожайності зернових колосових 

культур треба: взяти рамку 50×50 см – це буде площа 0,25 м2. 
Біологічний врожай визначається перед збиранням. Урожай 

залежить від кількості продуктивних стебел на одиниці площі, 
кількості колосків та зернин у колосі, масою 1000 насінин. 

Визначають: 
1. Кількість проб (пробних ділянок) на площі. 
2. Кількість продуктивних стебел у кожній пробі (кількість 

стебел у кожній пробі (кількість стебел із озерненим колосом). 
3. Середню кількість насінин у колосі. У кожній пробі (пробній 

ділянці) підраховують кількість насінин у 25 колосах і визначають 
середнє значення (середню кількість зернин у колосі). Результат для 
перерахунку на 1 м2 (треба помножити на 4). 

4. Масу 1000 насінин. Для цього вимолочують зерно із 25 ко-
лосків із кожної проби, складаючи таким чином середній зразок з 
якого і визначається маса 1000 насінин. 

5. Кількість зернин на пробних ділянках. Середню кількість 
насінин у колосі з пробної ділянки помножити на кількість продук-
тивних стебел. Визначають середнє значення на пробних ділянках. 

6. Біологічний врожай на 1 м2, середню кількість зернин з 
пробних ділянок (1м2) треба помножити на масу 1000 насінин (середнє 
значення). 
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Біологічний врожай на 1 га. Середню масу зернин з пробної 
ділянки треба помножити на 10000 м2 (1га) (враховуючи дійсну і 
стандартну вологість зерна). 

 
3.3.4. Кукурудза 

(Zea mays L.) 
 

Значення культури 
 
Кукурудза є однією з найбільш високопродуктивних злакових 

культур універсального призначення, яку вирощують для продо-
вольчого, кормового і технічного використання. У країнах світу для 
продовольчих потреб використовується приблизно 20% зерна 
кукурудзи, для технічних 15–20%, на корм худобі 60–65%. 

У нашій країні кукурудза є найважливішою кормовою  культу-
рою. За її рахунок тваринництво забезпечується концентрованими 
кормами, силосом і зеленою масою. 

Кормове значення. Найбільш цінний корм – зерно кукурудзи, 
яке містить 9–12% білків, 65–70% вуглеводів, 4–8% олії, 1,5% 
мінеральних речовин. У 100 кг його міститься 134 корм. од., до 8 кг 
перетравного протеїну. У вигляді кормового борошна, висівок воно 
добре перетравлюється і засвоюється організмом тварин. При годівлі 
свиней особливо ціниться жовтозерна кукурудза, в 1 кг якої міститься 
від 3,2 до 9 мг каротину, або провітаміну А (у білозерній – 1,1 мг), 
який значно підвищує продуктивність. 

У кукурудзі міститься 25–32 корм. од., 1,4–1,8 кг перетравного 
протеїну. У 100 кг силосу із стебел з листками міститься 16–20 корм. 
од. і 1,3 перетравного протеїну. Для згодовування тваринам придатні 
також подрібнена маса сухих стебел, листків та обгорток качанів, яку 
здобрюють кормовою мелясою і сіллю або силосують з буряковою 
гичкою, чи з гарбузами. Стрижні качанів у вигляді борошна 
використовують як компонент комбікормів. 

Кукурудза займає важливе місце в зеленому конвеєрі, 
забезпечуючи  тваринництво зеленою масою, багату  на вуглеводи, 
каротин. У 100 кг зібраної до викидання волотей зеленої маси 
міститься 16 корм. од. кукурудза на зерно за середньою врожайністю  
60 ц/га разом з побічною продукцією (стеблами, листками) забезпечує 
вихід з 1 га понад 6,5 тис. кг корм. од. і до 400 кг перетравного 
протеїну. Це значно більше порівняно з іншими зерновими 
культурами. Проте кукурудза містить недостатню кількість 



 207

перетравного протеїну – від 60 до 65 гр. у силосі, до 75–78 гр. у зерні 
на 1 кормову одиницю при нормі 110–120 гр. Крім того у складі білків 
кукурудзи замало незамінних амінокислот, тому годівля тварин лише 
кукурудзою спричиняє порушення в організмі тварин обміну речовин і 
різке зниження їх продуктивності. Щоб збалансувати раціон 
протеїном, тваринам згодовують кукурудзу у суміші з бобовими 
кормовими культурами, в яких на 1 корм. од. припадає 130–250 гр. 
перетравного протеїну з достатньою кількістю незамінних 
амінокислот. 

Продовольче значення. З давніх часів людина використовує 
кукурудзу як продовольчу культуру. У багатьох країнах світу (Китай, 
Індія, Україна, Грузія) із зерна кукурудзи виготовляють різні 
традиційні національні вироби: у Молдавії, Закарпатті і на півдні 
України – смачну мамалигу. В Грузії – мчаді та ін.  

Кукурудзяне борошно використовують у кондитерській 
промисловості – для виготовлення бісквітів, печива, запіканок. Із зерна 
виробляють харчові пластівці, повітряну кукурудзу, крупу. Причому за 
вміст білків (12,5%) кукурудзяна крупа переважає інші крупи. 
Вживають у їжу недостигле зерно, особливо цукрової кукурудзи, у 
вигляді варених качанів. 

Технічне значення. Із зерна виробляють крохмаль, сирок, 
цукор, мед. Із зародків зерна добувають рослинну олію. Яка є не тільки 
висококалорійним продуктом харчування, а й має лікувальні 
властивості: містить лецетин, який знижує вміст холестерину крові і 
запобігає атеросклерозу. Зерно кукурудзи використовують для 
виробництва різних прохолодних напоїв, піностійких сортів пива, 
етилового спирту, гліцерину, органічних кислот та ін. З стебел та 
стрижнів качанів виробляють папір, целюлозу, ацетон, метиловий 
спирт та ін. 

Із стовпчиків маточок незрілих качанів готують відвари, які 
вживають при гострих захворюваннях і хронічних запаленнях печінки, 
нирок та сечового міхура. Підраховано, що з кукурудзи виготовляють  
понад 300 різних виробів, значна частина яких у свою чергу є 
сировиною для виготовлення іншої продукції. 

Кількість виробів і продуктів, виготовлених з кукурудзи, весь 
час зростає. Якщо в 1900 р. на Всесвітній виставці в Парижі було 
представлено 150 різних виробів і продуктів з цієї чудової культури, то 
нині в Україні з неї виробляють понад 350, причому багато з них самі в 
свою чергу є сировиною для цілого ряду виробництва. Наприклад, з 
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кукурудзяного спирту виготовляють розчинники олії, каучуку, фарби 
та багато інших продуктів.  

Селекціонери працюють над виведенням висококалорійних 
форм кукурудзи. Вже є форми з вмістом олії понад 15%. 

 
Історія і поширення 

 
Кукурудза одна з давніх землеробських культур. Її історія як 

землеробської культури налічує близько 4500 років, а вік – 60 тис. 
років. Батьківщиною кукурудзи вважають райони Центральної і 
Південної Америки. 

Найбільш вірогідно, що кукурудза походить від дикої форми, 
яка з часом шляхом природного схрещування з одним із видів 
найближчих її родичів – тріпсакум і теосинте дала сучасну кукурудзу. 
Існує також думка, що її попередником була плівчаста кукурудза. 

Маїс  (кукурудза) давнім землеробам вважались божественною 
рослиною, лежить в основі багатьох міфів народів доколумбової 
Америки. Маїс одночасно уособлював сонце, повітря, воду, без яких 
немає життя.  

Місцеві населення (інки, майї та ацтеки) використовували 
кукурудзу в найрізноманітніших виглядах (недостиглі качани, коржі, 
смажені і варені зерна), а також для приготування сиропу і вина. 

Індійський культ маїсу – основного годувальника, якому покло-
нялись всі корінні народи Нового Світу, збереглися до наших днів. І 
сьогодні мами в Центральній Америці переконують своїх малюків у 
тому, що їх знайшли в маїсі. В гімнах і піснях, легендах і казках, які 
передавалися по всій Америці, кукурудза оспівувалась, як “дар 
небесний всім народам”. 

Кукурудзу з Америки в Європу завіз у 1494 р. Х. Колумб. У 
цьому році поблизу Мадрида були вперше вирощені кукурудзяні 
рослини. Про це свідчать документи, що зберігаються у міському архіві 
м. Севілії (Іспанія) за 1500 р. Через 16–20 років кукурудза звідси 
потрапила в Португалію. З Італії ця культура з`являється в Китаї, Бірмі, 
Індії; в Японію потрапляє в 1755 р., а в Африку – наприкінці ХVI. 

З’явившись в Європі, як рідкісна садова рослина, кукурудза 
незабаром була визнана цінною продовольчою культурою. 
Характеризуючись продуктивністю, ніж інші зернові культури, 
доброю пластичністю (пристосованістю) при вирощуванні в інших 
умовах, різноманітністю сортів, здатних достигати в різних щодо 
кліматичних умов районах, вона знайшла широке застосування у 



 209

хліборобів того часу, які почали замінювати нею менш урожайні 
культури. 

В Україні кукурудзу вирощують з кінця ХVI ст. 
У світовому землеробстві кукурудза займає тепер близько                

130 млн га, валові збори її зерна досягають 470 млн т. і більше за рік. 
Найбільші посівні площі кукурудзи зосереджені в США – близько                 
30 млн га, Бразилії – 12 млн га, Індії – 6 млн га, Румунії – 3 млн га. 
Кукурудза і сьогодні провідна зернова культура на планеті. Її широко 
вирощують як в умовах тропічного, субтропічного, так і помірного 
кліматичних поясів. Серед зернових культур лише кукурудза здатна за 
сприятливих умов накопичувати протягом вегетаційного періоду до   
26 т сухої речовини на 1 га посіву (для порівняння: ячмінь може 
синтезувати за вегетаційний період лише до 14 т/га сухої речовини). 

Ось чому в США кукурудза – основа всього могутнього 
зернового господарства країни. Її частка в структурі валових зборів 
зерна щорічно становить близько 80%. В Україні кукурудзу вирощу-
ють залежно від року на площі 4,7; 5,9  млн га, зокрема на зерно – до 
1,2 млн га, на силос і зелений корм – 3,5–4,6 млн га. Основні посіви 
кукурудзи на зерно в нашій країні розміщені в Степу й Лісостепу, на 
силос і зелений корм – в усіх зонах. В Україні кукурудза одна з 
найбільш урожайних культур. За середньою врожайністю зерна, вона 
поступається лише рису та озимій пшениці. Високі врожаї зерна 
кукурудзи 50–60 ц/га одержують господарства, які вирощують її за 
інтенсивною технологією. Урожайність силосної маси кукурудзи в 
багатьох господарствах перевищує 500–700 ц/га. Висока врожайність 
кукурудзи у кращих господарствах України – свідчення великих 
біологічних можливостей цієї культури.  

 
Ботанічна характеристика 

 
Кукурудза (Zea mays L.) належить до родини тонконогових, 

проте за своїми біологічними особливостями значно відрізняється від 
інших злакових культур. 

Коренева система кукурудзи мичкувата і сильнорозвинена. 
Корені розміщуються переважно в орному шарі ґрунту, але окремі 
досягають глибини 2–2,5 м. З підземних вузлів кукурудзи розвива-
ються первинні і вторинні корені. Утворюються в неї також повітряні 
надземні корені, які, заглиблюються у ґрунт, збільшують стійкість 
рослин проти вилягання.   



 210

Стебло кукурудзи пряме, міцне, заповнене серцевиною. Висота 
стебла коливається  від 70 см (у ранньостиглих сортів) до 4–5 м (у 
пізньостиглих).На стеблі кукурудзи залежно від сорту утворюється від 
8 до 40 листків. У період закінчення цвітіння ріст стебла припиняється.  

Листки кукурудзи широкі, довгі, цілокраї, розміщені з 
протилежних боків стебла. Пластинка листка суцільна, з хвилястими 
краями, що надає йому гнучкості, збільшує його асиміляційну 
поверхню. Зверху пластинка опушена, що захищає рослину від 
надмірного випаровування води. З верхнього боку пластинки чітко 
виражена центральна жилка, паралельно до якої розміщені бокові 
жилки. Крім поздовжнього, є поперечне жилкування. Піхва листка 
щільно охоплює міжвузля стебла, захищаючи його від пошкодження і 
надаючи міцності. 

Суцвіття. Квітки роздільностатеві, зібрані в суцвіття. На 
верхівці стебла утворюється чоловіче тичинкове суцвіття – волоть, що 
складається з центральної осі і розлогих колосовидних гілочок, 
кількість яких коливається від 2 до 24 і більше. 

Маточкові суцвіття – початки (качани) розвиваються в пазухах 
листків. Качан – це сильно потовщений вісь–стрижень, на якому 
паралельними рядами сидять жіночі колоски. Пилок волоті, попадаю-
чи на нитки качана, проростає через 2–4 години, а через 40–70 годин 
відбувається запліднення, повне – через 50–60. 

Кукурудза – перехреснозапильна рослина. Пилок її може 
переноситись вітром на відстань до 200–300 м. 

Плід-зернівка. Залежно від групи і сорту (гібрида) зернівка 
буває білого, кремового, жовтого, оранжевого, червоного забарвлення. 
Маса 1000 насінин сортів і гібридів становить 200–300 г. 

Зерно кукурудзи, як і інших зернових, складається із зародка, 
ендосперму і оболонок (плодової і насінної). Маса зародка кукурудзи 
становить в середньому 10%, ендосперму – 80–85%, а оболонки – 5–
7% маси зерна. Зародок кукурудзи  містить до 30,5 % жиру. 

Маса зерна у середньому становить 80% маси качана. 
Ендосперм кукурудзи не однорідний. Форма зерна і розвиток 
борошнистої і роговидної частин ендосперму – ознаки для поділу 
кукурудзи на групи (підвиди). 

Підвиди кукурудзи. Вид (Zea mays L.) поділяють на ряд груп 
або підвидів, які різняться між собою за будовою та конституцією 
зерна. 
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Зубовидна кукурудза 
(Z. m. indentata) має видовжене зерно із западиною 

на верхівці, що надає йому схожості із зубом. 
Рогоподібний ендосперм розміщений по боках, а 
борошнистий заповнює центральну частину і верхівку 
зернини. При висиханні зернини крохмалиста верхівка 
зморщується і витягується всередину. У зерні міститься 
68–76% крохмалю, 8–13,55% білків. Зубовидна кукурудза 
досить поширена в культурі і представлена середньо- і 
пізньостиглими формами. 

 
Кремениста кукурудза 

(Z. m. Induata). Зерно округле, тверде, 
рогоподібне, лише посередині борошнисте. Сорти цієї 
групи утворюють багато пасинків, здебільшого 
скоростиглі, з підвищеним вмістом білка в зерні. За 
будовою зерна ця група займає проміжне становище 
між крохмалистою і розлусною. Вміст крохмалю в зерні 
становить 68–76%, білків – 7,7–14,8%.  Вирощують 
переважно на зерно, для кормових і продовольчих 
цілей. Цей вид кукурудзи дуже поширений на Україні, 
особливо серед місцевих та селекційних скоростиглих 
сортів. 

 
Крохмалиста кукурудза 

(Z. m. Amylacea). Зерно велике, округле. 
Ендосперм нещільний, борошнистий,  у зв'язку з чим 
легко зволожується від водяних парів повітря, що 
сприяє пошкодженню рослин хворобами. Під оболонкою 
залягає дуже тонкий роговидний шар. Крохмалисті 
зерна округлі. Проміжки між ними слабовиповнені 
протеїном. Величина та форма зернівок і качанів 
бувають дуже різноманітними. Дуже варіює також 
забарвлення квіткових плівок. Вміст крохмалю в зерні 
високий – 71,5–82,7%. Кукурудзу цього підвиду 
найчастіше використовують у крохмале-патоковій 
промисловості. 
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Розлусна кукурудза 
(Z. m. Everta). Відомі дві форми її: перлова, з 

округлою верхівкою зерна, і рисова – із загостреною. 
Зерно блискуче, рогоподібне, дрібне. Мінімальна вага 
1000 зерен становить 35–40 г. Ендосперм майже 
скловидний. Тільки в місці розташування зародка  є 
невеликий шар з борошнистою будовою. При нагріванні 
сухого зерна ендосперм прориває оплодень і 
вивертається назовні у вигляді пухкої і пористої маси.  
Використовується для виготовлення крупи і пластівців. 
Характеризується підвищеним вмістом білка (від 10 до 
13,5). Вміст крохмалю становить 71,5– 82,6%. 

 
Цукрова кукурудза 

 (Z. m. saccaharata). Зерно у цукрової кукурудзи 
зморшкувате, майже повністю заповнене прозорим 
роговидним ендоспермом. Зморшкуватість зерна 
зумовлюється тим, що ендосперм містить мало 
крохмалю і складається в основному з декстрину – 
проміжної форми між крохмалем і цукром. У фазі 
молочно-воскової стиглості зерно сортів цієї групи 
містить у собі 15–18% цукру.  Характерною 
особливістю її є багатостеблість і скоростиглість. 
Використовується в консервній промисловості. 

 
Крохмалисто-цукрова кукурудза (Z..m. amyle saccarata). 

Зернівка її у верхній частині зморшкувата, як у цукрової, а нижня 
частина борошниста, як у крохмалистої. Цінна для споживання. 

Восковидна кукурудза (Z. m. Ceratina). Зовнішнім видом схожа 
на кременисту, але ендосперм її нагадує віск. Основний полісахарид 
зернівки – декстрин, тому при реакції на йод ендосперм забарвлюється 
не в синьо-фіолетовий, а в червоно-білий колір. 

Плівчаста кукурудза (Z. m. Tunicata). Не культивують. Цей 
підвид має дуже розвинені колоскові луски, які повністю закривають 
зерно. Господарського значення не має. 
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Біологічні особливості 
 
Вимоги до тепла. Як і всі хліба другої групи, кукурудза 

належить до теплолюбних рослин. Мінімальна температура пророс-
тання насіння кукурудзи становить 8°С, дружні сходи з'являються при 
10–12°С. При нижчій температурі сходи з'являються повільно, 
нерівномірно, багато проростків гине. Сходи кукурудзи, як правило, 
гинуть при мінус 3°С. У фазі 2–3 листків рослини переносять 
приморозки до мінус 3–4°С. Від сівби до викидання волотей 
оптимальна температура 20–25°С. При 14–15°С ріст рослин 
сповільнюється, а при 10°С вони не ростуть. Високі температури 
кукурудза витримує добре, але коли вони в період викидання волотей і 
з'явлення стовпчиків качанів перевищують 30–35°С, різко порушу-
ються процеси цвітіння і запліднення рослин. Максимальна темпе-
ратура, при якій припиняється ріст кукурудзи, становить 45–47°С. 
Сума біологічно активних температур, за яких дозрівають скоростиглі 
гібриди, становить 1800–2000° , середньо- і пізньостиглі – 2300–2600° і 
пізньостиглі – навіть 3000–3200°. 

Вимоги до вологи. Кукурудза посухостійка культура, у різних 
фазах розвитку потребує неоднакової кількості вологи. Транспіра-
ційний коефіцієнт у неї – в середньому 246 (174–406). Після з'явлення 
восьмого-дев'ятого листка, а особливо волоті, вимоги рослин до вологи 
різко збільшуються, досягаючи максимуму в період від початку 
викидання волоті до початку молочної стиглості. Цей період, що 
триває приблизно місяць, є критичним для кукурудзи щодо вологи. 
Багато води кукурудза використовує під час наливання зерна. 

На кукурудзу негативно діє надмірна вологість ґрунту, зокрема 
близьке залягання ґрунтових вод. При випаданні надмірної кількості 
опадів у період достигання та збирання кукурудзи качани ушкоджу-
ються грибковими хворобами, внаслідок чого також знижується 
врожай і погіршується якість зерна.  

Вимоги до світла. Кукурудза належить до рослин короткого 
дня (світлового), вона світлолюбна. Навіть незначне затінення 
молодих рослин спричиняє витягування і пожовтіння їх, що негативно 
діє на продуктивність посіву. Тому для вирощування високих врожаїв 
важливе значення має оптимальна густота посівів, боротьба з 
бур'янами протягом вегетації. 

Вимоги до ґрунтів та поживних речовин. Кукурудзу можна 
вирощувати на всіх ґрунтах, крім заболочених з неглибоким 
заляганням ґрунтових вод. Добре росте вона на ґрунтах з нейтральною 
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або слаболужною реакцією (рН 6–7). Найбільш придатні для неї 
чорноземні, темно-каштанові та темно-сірі середнього механічного 
складу ґрунти. Дуже добре кукурудза росте в заплавах. Високі врожаї, 
особливо на силос, можна вирощувати і на інших ґрунтах при 
достатньому внесенні добрив, забезпеченні вологою та виконанні 
агротехнічних заходів з урахуванням особливостей ґрунтових відмін. 
Кукурудза вимоглива до вмісту в ґрунті поживних речовин. 

Особливості росту і розвитку. Розрізняють такі фенологічні 
фази росту кукурудзи (рис. 3.23): проростання насіння, сходи, 
утворення 3-го листка, кущення, вихід у трубку (11–13-й листок), 
викидання волоті, цвітіння, формування і достигання зерна молочної, 
воскової і повної стиглості. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
           

Сходи 1-й 
лист 

2-й 
лист 

4-й 
лист 

7-й 
лист 

8–12 
листків

викидання
волоті 

цвітіння молочна воскова
стиглість 

 
Рис. 3.23. Фенологічні фази росту кукурудзи 

 
У розвитку чоловічих суцвіть виділяють 9 етапів органогенезу:  

І – конус наростання недиференційований; ІІ – диференціація конуса 
наростання; ІІІ – швидкий ріст конуса наростання в довжину і 
формування бічних гілок волоті; VI – формування колоскових лопатей; 
V – формування квіток у колосках; VІ – утворення пилку в пиляках; 
VІІ – ріст у довжину всіх члеників суцвіття, витягування тичинкових 
ниток, завершення формування статевих клітин; VІІІ – викидання 
волоті; ІХ – цвітіння волоті. 

У розвитку жіночих суцвіть визначено 12 етапів: І – конус 
наростання качана недиференційований; ІІ – диференціація вкороче-
ного пагона качана на вузли й міжвузля; ІІІ – витягування конуса 
наростання; ІV – утворення і формування колоскових лопатей; V – 
закладання маточкового і тичинкового горбочків; VІ – формування 
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зародкового мішка і ріст стовпчика маточки; VІІ – завершення 
формування статевих клітин; VІІІ – викидання стовпчиків; ІХ – 
цвітіння, запилення; Х – формування зернівки; ХІ – молочна стиглість; 
ХІІ – перетворення поживних речовин зернівки на запасні. 

Сходи кукурудзи при оптимально ранніх строках сівби (при 
середньодобовій температурі ґрунту на глибині загортання насіння              
8–9 см) з'являються через 15–20 днів. На початку вегетації за 
сприятливих умов у середньому через кожні один-два дні з'являється 
новий листок, чому сприяє великий запас поживних речовин у зернівці 
(в середньому 200–300 мг). Після утворення 5 – 6 листків поява нових 
листків дещо затримується, а спостерігається збільшення розміру 
утворених листків та інтенсивний розвиток кореневої системи. Значно 
прискорюється приріст врожаю з моменту виходу рослин у трубку, 
особливо в період від викидання волотей до молочно-воскової 
стиглості.  

 
Таблиця  3.3.13   

Фази розвитку і етапи органогенезу кукурудзи 
 

Етапи органогенезу Фази росту 
волоті початка 

Елементи 
продуктив-

ності 

Проведення 
агрозаходів 

1 2 3 4 5 
Проростан-
ня насіння, 
сходи 

І. Конус нарос-
тання недифе-
ренційований 

 Боронування 

ІІ. Диференціа-
ція конуса на-
ростання. 
Формування 
бічних гілок во-
лоті 

І. Недиферен-
ційований конус 
наростання 
бічного пагона 

Оптимальна 
густота сто-
яння рослин 

Внесення 
гербіцидів 
Міжрядне роз-
пушування з 
підживленням

Третій – 
п’ятий лист 

ІІІ. Ріст в дов-
жину конуса 
наростання. 
Формування 
бічних гілок 
волоті 

ІІ. Диференціація 
вкороченого 
пагона качана на 
вузли й міжвузля 

Внесення 
інсектицидів 
 

Початок 
стеблування 

IV.Формування 
колоскових 
лопатей 

ІІІ.Витягування 
конуса наростан-
ня, неглибока 
сегментація його 
основи 

Кількість 
листків, кое-
фіцієнт ку-
щення 
 

Міжрядне 
розпушування 
з внесенням 
мінеральних 
добрив 
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1 2 3 4 5 
V.Формування 
квіток у 
колосках 

IV. Утворення і 
формування ко-
лоскових лопа-
тей. 
Формування ко-
лоскових бугор-
ків 

Кількість чле-
ників початка 

 

Вихід у 
трубку VІ.Утворення 

пилу 
V.Диференціація 
колоскового 
бугорка 

Формування 
довжини 
початка і 
кількості 
колосків у 
рядах 

Внесення 
фунгіцидів 

VІІ. Ріст в дов-
жину усіх чле-
ників суцвіття, 
завершення 
формування 
статевих клітин

VІ.Формування 
зародкового мі-
шечка, ріст стовп-
чиків маточки 

Кількість 
квіток у 
початку 

Викидання 
волоті 

VІІІ. Викидання 
волоті 

VІІ. Завершення 
формування 
статевих клітин 

Фертильність 
квіток 

Внесення 
інсектицидів. 
Випуск 
трихограми 

Цвітіння 
волоті. 
Викидання 
ниток 
початка 

ІХ.Цвітіння 
волоті 

VІІІ. Викидання 
ниток рилець 

Жаростійкість  

Висихання 
ниток 
початка 

 ІХ. Цвітіння, 
запилення, 
запліднення 

Озерненість 
початка 

 

  Х. Формування 
зародка і зернів-
ки, початок мо-
лочної стиглості 

Величина 
зернівка 

 

Молочна 
стиглість 

 ХІ. Молочна  
стиглість, нако-
пичення пожив-
них речовин в 
зернівці 

Маса зернівки  

Воскова 
стиглість 

 ХІІ. Перетворен-
ня поживних 
речовин у запасні 

 Збирання 
врожаю 
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Кукурудза відрізняється від інших злаків характером кущення. 
Додаткові стебла (пасинки) розвиваються в неї з надземних вузлів, але 
не більше як по одному з кожного. У деяких сортів та гібридів пасинки 
зовсім не утворюються. Інтенсивність розвитку залежить також від 
родючості ґрунту, умов погоди, густоти насадження тощо. 

Якщо на стеблі утворюється кілька качанів, то найкраще 
розвивається верхній. Достигає він також у першу  чергу. 

Інтенсивність росту і розвитку кукурудзи значною мірою 
залежить від родючості ґрунту, умов агротехніки. Висока агротехніка 
та внесення добрив прискорюють розвиток рослин. 

Дуже впливають на ріст і розвиток кукурудзи строки сівби. При 
ранніх строках сівби тривалість періоду вегетації подовжується і, як 
правило, збільшується врожай зерна. На пізніх посівах період вегетації 
скорочується і знижується врожай зерна. Найвищі  врожаї зеленої маси 
збирають тоді, коли сівбу проводять у період настання стійкого 
потепління.  

Сорти та гібриди. В Україні переважають посіви гібридів 
кукурудзи, які за врожайністю зерна й зеленої маси значно переви-
щують сортові. Це пов'язано з явищем гетерозису, яке виявляється у 
високій життєздатності гібридних рослин у першому поколінні. Розріз-
няють гібриди: сортолінійні – отримані схрещуванням сорту та само-
запильної лінії; прості лінійні – схрещуванням двох самозапильних 
ліній; подвійні міжлінійні – схрещуванням двох простих міжлінійних 
гібридів; трилінійні – схрещуванням простого міжлінійного гібрида й 
лінії; п'ятилінійні – схрещуванням трилінійного і простого міжліній-
ного гібридів. 

За тривалістю вегетаційного періоду гібриди й сорти кукурудзи 
поділяються на ранньостиглі, середньоранні, середньостиглі, середньо-
пізні та пізньостиглі з вегетаційним періодом відповідно 90–100, 105–
115, 115–120, 120–130 і 135–140 днів. 

Реєстр сортів рослин України на 2001 рік містив близько                    
246 гібридів, зокрема 55 – селекції Інституту зернового господарства.  

Останніми роками значна увага надавалася створенню 
ранньостиглих та середньоранніх гібридів. Такі гібриди мають 
короткий вегетаційний період, їхнє зерно містить менше вологи, що 
дає можливість значно знизити енерговитрати на збирання й доробку 
зерна на насіння.  

Аналіз результатів державного сортовипробовування і вироб-
ничої перевірки у різних зонах України свідчить, що сучасні гібриди 
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вітчизняної селекції мають високий потенціал урожайності – 50–              
60 ц/га, а в умовах зрошення – 80–120 ц/га зерна. 

Серед нових, зареєстрованих у 2000–2007 рік гібридів, що 
відзначаються високою продуктивністю, слід виділити: Аметист, 
Антій, Авангард, Агро, Стар, Аталіс, Богун, Богдан, Балтімор, 
Борисфен 250 МВ, Базис, Берест МВ, Веселка МВ, Глорія МВ, 
Григорів 270 СВ, Говерла МВ, Дніпровський 453 СВ, Діброва МВ, 
Десна СВ, Евріка МВ, Елегія МВ, ЗПСК 330, ЗП 341, Кремінь 200 СВ, 
Кобза МВ, Кадр 328 МВ, ЛГ 2289, Міф 227 МВ, Мучо, Нива МВ, НС 
208, Оазис 315 СВ, Одеський 360 МВ, Престиж 365 МВ, Руно 198 СВ, 
Соколов 407 МВ, Случ СВ, Харківський 291 МВ.   

  
Технологія вирощування кукурудзи 

   
Інтенсивна технологія включає: 
1. Розміщення по кращих попередниках. 
2. Використання набору різних по скоростиглості високопро-

дуктивних гібридів інтенсивного типу. 
3. Скорочення кількості обробітків за рахунок застосування 

високоефективних гербіцидів. 
4. Забезпечення рослин елементами живлення під запрограмо-

ваний урожай. 
5. Інтегрована система захисту рослин від шкідливих організмів. 
6. Висока технологічна дисципліна. 
7. Потокове виконання всіх робіт в оптимальні строки.  
 

Місце в сівозміні 
 
Система обробітку ґрунту. Розвиваючи велику кореневу 

систему, 70% якої розміщується в орному шарі, кукурудза добре 
реагує на глибоку оранку. Тому основний обробіток ґрунту включає 
зяблеву оранку з попереднім лущенням або без нього, якщо кукурудзу 
розміщують після картоплі чи цукрових буряків. 

Основний обробіток ґрунту і боротьба з бур'янами.  
В Україні, де теплий і достатньо зволожений літньо-осінній 

період триває близько 3 міс., найкращі результати в боротьбі з 
бур'янами забезпечує система зяблевого обробітку під кукурудзу, що 
складається з лущення стерні та наступної оранки. Останнім часом у 
зв'язку з інтенсифікацією землеробства набувають поширення системи 
поліпшеного зяблевого обробітку – пошаровий, напівпаровий, 
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комбінований, протиеорозійний тощо. Зрозуміло, що ефективність тієї 
чи іншої системи основного обробітку ґрунту для боротьби з 
бур'янами залежатиме від багатьох факторів, зокрема умов 
зволоження, глибини обробітку та періоду його проведення. 

Ефективність будь-якого способу основного обробітку ґрунту 
під кукурудзу залежить від строків його проведення. Чим раніше після 
звільнення поля від культури буде воно оброблене, тим менше бур'янів 
обсімениться і тим менше його потрапить у ґрунт. 

Лущення стерні полицевими, дисковими або плоскорізними 
знаряддями (ЛДГ-20, ЛДГ-15, БДТ-10, БДТ-7, ППЛ-10-25) чи 
розпушуванням поверхні ґрунту після збирання врожаю будь-яким 
способом і поєднання його з наступною оранкою – найважливіший 
агротехнічний захід підвищення врожаїв кукурудзи. 

Розглядаючи роль лущення стерні у створенні сприятливих 
умов для росту культурних рослин, треба насамперед підкреслити 
важливе значення цього заходу в очищенні ґрунту і посівів від 
бур'янів. Лущення стерні забезпечує високу ефективність боротьби з 
вегетуючими в стерні мало- й багаторічними бур'янами практично в 
усіх зонах землеробства країни, а також провокації проростання 
насіння бур`янів. Велике значення має лущення і для боротьби з 
багаторічними кореневищними та коренепаростковими бур'янами.  

На полях, забур`янених багаторічними коренепаростковими і 
кореневищними бур`янами з глибоким заляганням кореневищ 
(гострець гіллястий, гумай, свинорий; у районах зрошення – очерет), 
лущення ефективніше проводити полицевими лущильниками. 

Зяблева оранка. Строки оранки. Досвід виробництва і дані 
досліджень свідчать, що ранній зяблевий обробіток під кукурудзу має 
значну перевагу перед пізньою, а тим більше перед веснооранкою. 
Оранку проводять агрегатами ПТК-9-35+К-701, ПЛП-6-35+Т-150, 
ПТК-6,7-40+ПВР2,3+Т-150К, ПЯ-5-35+Т-150, ПЧ-2,5+ПСТ-2,5+К-701. 

У боротьбі з бур'янами, особливо з багаторічними, без ранньої 
осінньої оранки немає змоги досягти задовільних результатів. Тому 
зяблеву оранку в більшості районів передбачають закінчити через 2–              
4 тижні після лущення стерні, на глибину 27–30 см. 

Проте існуюча загальноприйнята система зяблевого обробітку, 
яка складається з лущення стерні і наступної оранки, мало відповідає 
цим вимогам. Саме тому виникла необхідність під кукурудзу 
поліпшити зяблеву оранку, підвищити її ефективність, додатково 
обробляючи ґрунт у літньо-осінній період. Залежно від зволоження, 
властивостей ґрунту, типи забур'яненості полів та інших умов в 
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Україні застосовують здебільшого два варіанти поліпшеного зяблевого 
обробітку ґрунту під кукурудзу – пошаровий (комбінований, 
інтенсивний) і напівпаровий. 

Пропонуються досконаліші варіанти (комбінований, інтенсив-
ний) додаткового обробітку ґрунту під кукурудзу до зяблевої оранки. 
При цьому його проводять за такою технологічною схемою: лущення 
стерні дисковими знаряддями на глибину 5–6 см одночасно із 
збиранням, через два тижні друге глибоке лущення лемішними 
лущильниками або культиваторами-плоскорізами на глибину 12–16 см 
з одночасним коткуванням і боронуванням. Після другого глибокого 
лущення поля у разі потреби проводять поверхневий обробіток 
боронами або культиваторами, створюючи цим сприятливі умови для 
нагромадження вологи, проростання насіння і виснаження кореневих 
систем багаторічних бур'янів. Завершується такий  пошаровий  
інтенсивний обробіток зябу на початку жовтня. 

Напівпаровий обробіток  раннього глибокого зябу дає змогу 
одночасно загорнути в глибокі шари ґрунту насіння бур'янів, що не 
проросло після лущення, і цим зменшити кількість засмічувачів у 
посівах культур наступного року і найповніше очистити від насіння 
бур'янів поверхневі шари ґрунту після оранки, тобто перенести 
передпосівний обробіток під ярі культури на осінній період.  

Напівпаровий зяблевий обробіток ґрунту застосовують у 
районах на менш окультурених і більш забур'янених ґрунтах (особливо 
однорічними бур'янами з великою кількістю насіння їх у ґрунті). 

Відразу після  збирання зернових поле лущать по діагоналях 
дисковими знаряддями на глибину 4–6 см. Наприкінці липня – на 
початку серпня, коли з'являються сходи бур'янів і проросте насіння 
падалиці, проводять оранку плугами з передплужниками з одночасним 
внесенням гною та мінеральних добрив на глибину 27–30 см під 
кукурудзу з одночасним боронуванням, а в посушливу погоду і з 
коткуванням кільчасто-шпоровими (3ККШ-6) або кільчасто-зубчас-
тими (ККН-2,8) котками. Коткування доцільне тоді, коли вологість 
ґрунту менша за 75% НВ і переважає дифузне випаровування. При 
вищій вологості ґрунту можна обмежитися боронуванням. Якщо ґрунт 
дуже висушений, то для одночасного з оранкою коткування, 
подрібнення брил та вирівнювання поверхні поля використовують 
комбінований орний агрегат, який складається з плуга, волокуші і 
котка. Після оранки з одночасним коткуванням чи боронуванням в 
міру потреби проводять поверхневий обробіток боронами або 
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культиваторами в агрегаті з боронами (при ущільнені ґрунту і 
проростанні бур'янів).  

Весняний обробіток ґрунту під кукурудзу. Весняний обробіток 
ґрунту розпочинають як тільки настане фізична стиглість ґрунту. Він 
включає ранньовесняне розпушування, вирівнювання ґрунту, двох або 
трьох культивацій з боронуванням. Важливе значення при весняному 
обробітку ґрунту під кукурудзу має вирівнювання, мета якого 
створити якомога сприятливіші умови для рівномірного розподілу 
гербіциду по площі, для швидшого прогрівання орного шару, крім того 
вирівняна поверхня ґрунту спричиняє рівномірнішому, за глибиною, 
загортанню насіння. 

Внаслідок різноманітності  ґрунтових і погодних умов весняний 
обробіток ґрунту навіть в одному господарстві під кукурудзу в різні 
роки неоднаковий. Час, набір знарядь, глибина і послідовність його 
проведення в кожному конкретному випадку коригують залежно від 
ґрунтово-кліматичних, метеорологічних та інших умов. 

Шлейфування і боронування проводять під кутом 45° до 
напрямку оранки боронами СГ-21+БЗТС-1,0+ШБ-2,5. В такому 
випадку добре вирівнюється та розпушується верхній шар ґрунту і 
водночас зменшуються зусилля й витрати пального на виконання 
цього заходу. 

Після закриття вологи ґрунт культивують і боронують два-три 
рази – перший на глибину 10–12 см, потім глибину обробітку 
поступово зменшують. Культивацію проводять культиваторами КРН-
4,2, КРН-5,6, КПС-4. Передпосівний обробіток здійснюють на глибину 
загортання насіння. Такий пошаровий обробіток забезпечує знищення 
сходів бур'янів і запобігає забур'яненню посівів. Основне завдання 
передпосівної культивації – створення сприятливих умов для 
проростання насіння, а також повне знищення сходів бур'янів, що 
з'являються після ранньовесняного обробітку. 

Значна кількість технологічних операцій, які застосовують під 
час передпосівного обробітку, збільшує витрати пального і негативно 
впливає на агрофізичні властивості ґрунту. Тому важливе практичне 
значення має поєднання кількох операцій агрегатуванням знарядь і 
застосуванням комбінованих агрегатів РВК-3, РВК-3,6, РВК-5,4.  

Система удобрення кукурудзи. Кукурудза потребує значно 
більше поживних речовин, ніж інші зернові культури. З урожаєм 95–
100 ц/га кукурудза виносить  (з'їдає) до 300 кг азоту, 130 кг фосфору, 
340 кг калію, 90 кг марганцю, 80 кг сірки, 2 кг заліза тощо. Якщо цю 
кількість перерахувати в мінеральні добрива, то буде не один десяток 
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центнерів. Для того, щоб “переварити” все це  рослині потрібно більше 
5 т води, 7 т кисню, 21 т вуглекислоти. Кожен із елементів мінераль-
ного живлення впливає на продуктивність, хімічний склад зерна і 
зеленої маси, на ріст і розвиток рослини. 

Азот особливо необхідний рослинам у першій половині 
вегетації. Будучи складовою частиною хлорофілу, він сприяє 
нагромадженню в рослині білків в разі недостатнього азотного 
живлення слабо розвиваються листкові пластинки, зменшується вміст 
хлорофілу в листках, сповільнюються процеси засвоєння інших 
елементів, рослини погано ростуть і розвиваються. 

Максимальна потреба в азоті спостерігається в період 
інтенсивного росту – за два тижні до і три після викидання волотей. 
Особливо потрібний азот перед цвітінням та в період цвітіння. 
Надмірне азотне живлення затримує проростання насіння і з'явлення 
сходів. 

Фосфор особливо потрібний  рослинам на початку росту, коли 
закладається майбутнє суцвіття та  укріплюється коренева система, він 
сприяє дозріванню кукурудзи, підвищує стійкість проти весняних 
приморозків, утворенню жирів, підвищує вміст каротину в листках. 
Тому насамперед  треба вносити фосфорні добрива у рядки під час 
висівання  кукурудзи. Протягом вегетації фосфор у рослини надходить 
більш рівномірно, ніж азот і калій. Максимальну кількість його рослин 
споживають протягом періоду формування зерна і майже до повного 
достигання початків. Забезпечення рослин сполуками фосфору сприяє 
розвитку кореневої системи, підвищує посухостійкість, прискорює 
достиганню зерна. 

Калій поліпшує інтенсивність фотосинтезу, що забезпечує 
нагромадження вуглеводів. Він потрібний головним чином для росту 
стебел і формування зерна. Він надходить у рослини з перших днів її 
розвитку. Максимальну кількість його рослини споживають в період 
від викидання стовпчиків. На час цвітіння початків засвоюється до 80–
90% калію, а після закінчення цвітіння інтенсивність засвоєння 
зменшується, переважає видалення його з рослин внаслідок вимивання 
опадами та відтоку у ґрунт через кореневу систему. 

Ніяк не обійдеться кукурудза і без мікроелементів.  
Кальцій – символ міцності.  
Магній – поліпшує холодостійкість кукурудзи.  
Без заліза рослина втрачає забарвлення і запах, листки стають 

безбарвними.  
Марганець – сприяє утворенню вітаміну С і цукру.  
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Бор – поліпшує утворення зерна.  
Мідь – покращує обмін азоту. Тому для отримання високих 

врожаїв зерна кукурудзи слід вносити повне мінеральне добриво.  
У системі удобрення кукурудзи провідне місце належить 

органічним добривам. Це повні добрива, оскільки складаються з 
елементів, що вже брали участь у створенні врожаю. У загальному 
балансі поживних речовин для рослин вони забезпечують понад 40% 
азоту і калію та 60% фосфору. 

Гній є найпоширенішим і найдавнішим органічним добривом. 
Гній найкраще сприяє нагромадженню запасів гумусу. На кислих 
ґрунтах гній поряд з поліпшенням живлення рослин також зменшує їх 
кислотність. Угноєні ґрунти краще засвоюють вологу атмосферних 
опадів і більш повно віддають її рослинам. Під дією гною зменшується 
щільність та агрегатний стан ґрунту. Підвищується проникність його 
для коренів культурних рослин. 

Досить важлива роль належить гною у збагаченні приґрунто-
вого повітря вуглекислим газом, що є головним джерелом вуглецю для 
рослин. 

Від внесення гною в результаті посилення мікробіологічної 
діяльності ґрунт збагачується на вітаміни, гумінові кислоти та їх солі. 
Ауксини, антибіотики та інші фізіологічно активні речовини, що 
стимулюють ріст і розвиток рослин, підвищує урожайність та 
поліпшують якість вирощеної продукції. 

Під кукурудзу, залежно від родючості ґрунту, вносять 20–40 т/га 
гною (на опідзолених чорноземах – 20–25, у центральному та 
північному Степу – 15–20 т/га). Гній доцільно вносити під попередню 
культуру. Якщо кукурудзу висівають після просапних культур, під які 
вносили органічні добрива, безпосередньо під кукурудзу норму їх 
можна зменшити на 50%. 

Не рекомендується приорювати під кукурудзу свіжий гній, тому 
що він сприяє поширенню сажки, іржі а також нагромадженню в 
рослинах нітратів. Найефективніше напівперепрілий гній вносити під 
зяблеву оранку. 

Норми внесення мінеральних добрив під запрограмований 
врожай кукурудзи розраховуються залежно від бонітету ґрунту, 
кількості внесеної органіки, запланованої врожайності, а також 
удобрення попередника. 

На підзолистих ґрунтах Нечорноземної зони мінеральні добрива 
вносять з розрахунку 90–120 кг/га діючої речовини азотних, 60–                   
90 кг/га фосфорних і калійних, а на чорноземах лісостепової зони 



 224

азотних – 60–80 кг/га і по 60 кг/га фосфорних і калійних. У 
посушливих районах степової зони фосфорних добрив вносять по 40–
60 кг/га діючої речовини. На підзолистих та сірих опідзолених ґрунтах 
вносять більше азотних і калійних добрив.  

Добрива під кукурудзу вносять у три прийоми: 
 основне (під оранку); 
 рядки при посіві; 
 підживлення (в період вегетації) 20 кг д.р. 

Під оранку вноситься повне мінеральне добриво NPK або РК, а 
азотні добрива, які вимиваються краще вносити весною під 
культивацію. 

Одночасно з сівбою найбільш вигідно застосовувати складні 
добрива: амофос, нітрофос, нітроамофоску в дозі 70–80 кг/га. Ці 
добрива можна замінити гранульованим супефосфатом – 50–60 кг/га. 
Кукурудзу при інтенсивній технології можна не підживлювати, але 
коли ґрунт містить малопоживних речовин і основного удобрення було 
недостатньо, то рослини слід підживлювати. 

Залежно від стану посівів і основного удобрення ґрунту прово-
дять дворазове підживлення кукурудзи. Перше підживлення проводять 
після боронування сходів, а друге під час міжрядного обробітку ґрунту 
перед викиданням волотей. З розрахунку N15-20P15-20К15-20. 

Для удобрення кукурудзи можна використовувати всі форми 
добрив, що є в господарстві. Фосфорні добрива використовують 
залежно від кислотності ґрунту. На кислих ґрунтах найкраще вносити 
фосфоритне борошно, фосфатшлак, томасшлак, знефторені фосфати, 
при нейтральній і близькій до нейтральної реакції чорноземних 
ґрунтах – суперфосфати.  

Під кукурудзу вносять також мікродобрива як безпосередньо у 
ґрунт – при зрошенні разом з поливною водою в поєднанні з 
гербіцидами (гербігація), так і при передпосівній обробці насіння або 
одночасно з позакореневим підживленням рослин. В останні роки 
практикують внесення в ґрунт так званих комплексонів (спеціальних 
кислот), за допомогою яких мікроелементи перетворюються на 
біологічно активні форми та комплеконатів – сполук комплексонів з 
мікроелементами. Ці сполуки вносять у ґрунт у суміші з мінеральними 
добривами, застосовують для передпосівної обробки насіння, а також 
позакореневого підживлення рослин. 

Серед мікродобрив під кукурудзу використовують: бормагнієві 
(30–35 кг/га), сульфат цинку (0,8–1 кг на 1 т насіння), сульфат 
марганцю (0,7–0,9 кг/т), марганізований суперфосфат (2–3 ц/га у 
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ґрунт до сівби або під час сівби (0,5–1,5 ц/га) в рядки; під основний 
обробіток ґрунту (із внесенням у сівозміні не більше одного разу за              
4–5 років). 

 
Підготовка до посіву. Посів кукурудзи 

 
Підготовка насіння до сівби. Для одержання високих врожаїв 

кукурудзи вирішальне значення має високоякісне гібридне насіння. На 
Україні існує сітка кукурудзокалібрувальних заводів. Багато заводів 
працюють на сучасному імпортному обладнанні за новітніми 
технологіями. 

На заводах насіння сушать, очищають, калібрують і 
протруюють. Заводи ретельно дотримуються технології, що особливо 
важливо, не допускають сортозмішування. 

Насіння кукурудзи висушують до вологості 13–14%, калібрують 
(за товщиною, шириною та довжиною) на фракції. Інкрустують, про-
труюють вітаваксом 200 (2 кг/т), максимом (1 кг/т), роялфло (1,5 кг/т), 
преміс (1,3–2 л/т) та іншими препаратами. Також обробляють 
стимуляторами росту емістим і зеастимулін. Відповідно до державного 
стандарту насіння товарних гібридів (F1) має задовольнити таким 
нормам якості: мати типовість мінімуму 98%, схожість не менше 92%, 
чистоту не менше 98%, насіння сортів (рН1-3) не менше 87% та чистоту 
не менше 98%. 

Інкрустація полягає в нанесенні на оболонку насіння суміші, 
приготованої на основі водного розчину полімерного плівко-
утворювача, до якого вводяться речовини, необхідні для активізації 
пророщування й росту проростків, які створюють захисне середовище. 

Полімерна плівка еластична, здатна набухати в ґрунті й 
пропускати воду до насіння. Розчин біологічно активних речовин 
частково адсорбується насінням, решта розчину разом з нерозчинними 
захисними речовинами рівномірно і стійко закріплюється на 
плівковому покритті, заповнює місця мікротравм, надійно ізолюючи їх 
від проникнення патогенної мікрофлори і пошкодження комірними та 
ґрунтовими шкідниками. 

Обробка насіння цим методом сприяє одержанню дружних 
сходів навіть за несприятливих умов ранньовесняної сівби. Для цього 
застосовують 2%-ий розчин NaKMЦ (натрієва сіль карбоксилметил-
целюлози) або 5 %-ий розчин полівінілового спирту (ПВС), додаючи 
речовини для активізації проростання насіння: 0,5 кг полівінілового 
спирту додають до 10 л води, 0,4 кг сірчанокислого цинку, 0,5 кг 
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сірчанокислого марганцю, 1 кг нітрофоски, 2 кг вітаваксу на 200 кг 
насіння. 

Важливою умовою підвищення урожайності кукурудзи є 
своєчасний і якісний посів. 

Строки сівби кукурудзи залежать від ґрунтово-кліматичних 
умов районів. Висівають її у добре прогрітий ґрунт, коли середньо-
добова температура його на глибині 10 см досягає 10–12°С. Надто 
рання сівба, як і пізня, призводить до значного зниження врожаю. 
Якщо весна пізня, кукурудзу треба сіяти при температурі ґрунту                 
9–10°С з урахуванням того, що за таких умов температура підвищу-
ється швидше. Весняні приморозки мінус 1–2°С затримують ріст 
рослин, і сходи жовтіють, але з настанням теплої погоди стан їх 
швидко поліпшується. На супіщаних ґрунтах, які краще прогріва-
ються, кукурудзу сіють раніше, а на важких глинистих – пізніше. Не 
слід висівати кукурудзу в недостатньо прогрітий ґрунт, бо тоді сходи її 
з'являються повільно і недружно, насіння більш пошкоджується 
дротяником, пліснявіє і втрачає схожість, що призводить до зрідження 
посівів і зниження врожаю. 

У правобережних районах лісостепової зони України кукурудзу 
висівають наприкінці   квітня – на початку травня, у західних областях 
і на Поліссі – у другій декаді травня. У Закарпатській, Чернівецькій 
областях і на півдні України сівбу часто починають у третій декаді 
квітня. 

Кукурудзу на зерно і на силос висівають пунктирним і звичай-
ним широкорядним способами. При вирощуванні кукурудзи важливе 
значення має забезпечення правильної густоти посівів. 

Крім сівби кукурудзи у звичайні терміни на практиці часто 
застосовують спеціальні терміни сівби – літні, післяукісні і після-
жнивні з використанням кукурудзи на зелений корм. 

Способи сівби. Найкращим способом сівби є той, за якого 
насіння рівномірно розподіляється по площі. У цьому випадку кожна 
рослина буде добре забезпечена світлом, вологою та елементами 
живлення, а посіви менше заростатимуть бур'янами. 

Якщо насіння розподілене по площі поля нерівномірно (в одних 
місцях його буде багато, а в інших – мало), сприятливих умов для 
вирощування високого врожаю не буде. Там, де насіння багато, 
рослини будуть потерпати від нестачі вологи, поживних речовин та 
світла. За нестачі світла рослини тоншають, слабшають і можуть 
навіть вилягати. Там, де насіння мало, рослини не повністю 
використовуватимуть корисну площу поля і врожай унаслідок цього 
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буде значно зменшений. Спосіб сівби кукурудзи широкорядний – 
пунктирний з шириною міжрядь 70 см за допомогою сівалок СУПН-8, 
СПЧ-6М,СУПН-12А  і зарубіжного виробництва пневматична сівалка 
“Оптіма”.  

Отже, основна вимога до способу сівби – рівномірний розподіл 
насіння по площі. Для рослин кукурудзи, які потребують обробітку під 
час вегетації, спосіб сівби повинен давати змогу застосовувати 
відповідні механізми. Друга вимога до правильного способу сівби – це 
висівання насіння на відносно ущільнений ґрунт. За таких умов 
встановлюється капілярний зв'язок між насінням та ґрунтом, внаслідок 
чого до насіння надходить волога з нижніх шарів ґрунту, що сприяє 
швидкій і дружній появі сходів. Нарешті, третя вимога до правильного 
способу сівби – загортання насіння на однакову глибину. Якщо 
насіння лежить на поверхні ґрунту, воно може прорости лише після 
випадання дощів, але значну кількість його можуть знищити птахи. 
Незадовільними є умови вологості ґрунту і при надто мілкому 
загортанні зерна, до того ж сходи пошкоджуються під час боронування 
посівів. За надмірно глибокого загортання насіння до нього гірше 
надходить повітря, сходи з'являються із запізненням або й зовсім 
можуть не з'явитися. Вища продуктивність посівів кукурудзи забезпе-
чується при дотриманні густоти середньостиглих гібридів і сортів: у 
південних посушливих районах Степу 25–30 тис. рослин на 1 га, у 
центральних більш вологих степових районах 35–40 тис., в північних 
40–45 тис., у Лісостепу і на Поліссі 55–65 тис., на зрошуваних землях 
півдня 70–75 тис. рослин на 1 га. При вирощуванні скоростиглих 
гібридів та сортів кількість рослин на 1 га збільшують на 20–25%, а 
високорослих пізньостиглих – зменшують на 15–20%. На силос 80–              
100 шт. рослин на 1 га, тобто  на 10–15% більше ніж на зерно. 

У Лісостепу і на Поліссі при сівбі кукурудзи на вологих і 
важких ґрунтах насіння загортають на глибину 4–5 см, на легких 
ґрунтах і при підсиханні посівного шару 6–7 см. У степових районах з 
дефіцитом вологи у верхньому шарі ґрунту насіння загортають на 
глибину 6–8 до 10 см.  

Післяпосівний обробіток ґрунту. 
Догляд за посівами кукурудзи проводиться відповідно до фаз 

розвитку і етапів органогенезу (табл. 3.3.13). 
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Основні завдання обробітку ґрунту після сівби. 
Під час обробітку ґрунту після сівби створюють умови для  

проростання насіння, регулюючи водний і повітряний режим у 
верхньому шарі. 

Після появи сходів і до того періоду, коли рослини своїм листям 
закривають ґрунт, поверхню його розпушують, що сприяє забезпе-
ченню рослин вологою, повітрям і поживними речовинами. 

Систематично знищують бур'яни, що з'являються на посівах, і 
вносять у ґрунт під час вегетації рослин поживні речовинні (піджив-
лення). 

Захищають рослини від шкідників і хвороб та несприятливих 
кліматичних умов (приморозки, суховії). 

Отже, комплекс заходів догляду за рослинами кукурудзи досить 
складний. Всі ці заходи поділяють на заходи обробітку ґрунту відразу 
після сівби, заходи обробітку від сівби до появи сходів і заходи 
обробітку після появи сходів. 

Обробіток ґрунту після сівби. Основне завдання обробітку 
ґрунту після сівби – прискорити появу сходів. Він складається з таких 
прийомів: боронування, шлейфування, коткування. 

Боронування проводять відразу після сівби для створення 
кращого контакту насіння з ґрунтом, вирівнювання поверхні ґрунту. 
Для боронування посівів використовують легкі борони. 

Коткування. Основне завдання його – збільшення надходження 
вологи до насіння, що прискорює появу сходів. У кукурудзи воно 
сприяє утворенню додаткового коріння. Коткування особливо 
ефективне в посушливі роки. Для коткування після сівби застосовують 
середні і важкі котки.  

Обробіток ґрунту від сівби до появи сходів. Завданням 
обробітку ґрунту в період від сівби до появи сходів є боротьба з 
бур'янами та знищення шкідливої ґрунтової кірки. Для боротьби з 
бур'янами у цей період високоефективне боронування за 3–5 діб до 
появи сходів кукурудзи.  

Якщо кірка утворилася, для знищення її застосовують ротаційні 
мотики, борони, шпорові котки. Найкраще знаряддя для знищення 
кірки – ротаційна мотика. Досходове боронування сприяє також 
поліпшенню водного і поживного режимів ґрунту. Особливо 
ефективне боронування у роки з холодною затяжною весною. 

Післясходовий обробіток ґрунту. У фазі 2–3 листочків посіви 
кукурудзи боронують. На легких ґрунтах застосовують легкі або 
сітчасті борони, а на зв'язаних – середні. Боронування треба проводити 
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після спадання роси. Хоч окремі листки при боронуванні в цей період і 
можуть пошкоджуватися зубами борін, проте це не позначається на 
дальшому рості й розвитку кукурудзи. Точка росту стебла, 
пошкодження якої призводить до загибелі рослин, у цій фазі розвитку 
розташована у ґрунті і захищена щільно складеними листочками. 

Ступінь пошкодження і присипання рослин під час боронування 
дуже залежить від якості передпосівного обробітку ґрунту. Якщо ґрунт 
добре розроблений, відповідна швидкість руху агрегату (3–4 км/год) то 
рослини землею не присипаються. 

Під час вегетації проводять 2–3 міжрядних обробітки. Перший 
раз міжряддя обробляють у фазі 3–4 листків. 

Міжрядне  розпушення проводиться при значному ущільнені 
ґрунту, появі бур'янів, якщо вони не були своєчасно оброблені 
гербіцидами, також за необхідності внесення добрив у підживлення. 
Кількість розпушування і їх глибину встановлюють залежно від 
ущільненості, вологості і засміченості бур`янами. На порівняно 
чистих, достатньо провести, як свідчать дослідні дані два обробітки, а 
на засмічених і заплавних ґрунтах необхідно провести не менше трьох 
обробітків. 

На початку вегетації, коли коренева система ще мало 
розгалужена, а ґрунт достатньо вологий, міжряддя розпушують на 10-
12 см. У подальшому глибину розпушування зменшують, зокрема 
близько рядків, щоб не пошкодити кореневу систему. Особливо 
шкідливе розпушування при посушливій погоді (глибину його 
зменшують до 6-8 см). 

При міжрядному обробітку кожну секцію культиватора КРН-4,2 
і КРН-5,6, КРН-5,6-0,2 (відповідно з шириною захвату шести- і 
восьмирядних сівалок) обладнують двома лапами-бритвами і однією 
стрілчастою лапою, за необхідності розпушування ґрунту. 

Разом з першим міжрядним обробітком проводять підживлення 
рослин.   

 У районах достатнього зволоження кукурудзу рекомендується 
підгорнути під час останнього міжрядного обробітку. Підгортання 
підвищує стійкість рослин проти вилягання і сприяє кращому 
провітрюванню ґрунту, а також поліпшує умови розвитку. 
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Культиватори для міжрядного обробітку кукурудзи: 

                     
Розміщення робочих органів 
культиватора при міжрядних 

обробках з розпушуванням ґрунту  
і знищення бур’янів у захисних 

зонах 

Секція  культиватора з ротаційними 
голчастими дисками для 

розпушування ґрунту і знищення 
бур’янів в захисних зонах 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розміщення робочих органів 
культиватора при міжрядній 

обробці з присипанням бур’янів 
землею у рядках 

Дискові загортачі-підгортальники 
для присипання бур’янів землею у 

рядках 

 
При міжрядних обробітках робочі органи мають бути 

максимально наближені до рядків, однак при цьому вони не повинні 
пошкоджувати чи засипати землею рослини. При першому обробітку 
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захисна зона має бути завширшки 10 см, при наступних обробітках   
12–14 см. 

Для знищення бур'янів і розпушування ґрунту в захисних зонах 
рядків просапні культиватори КРН-4,2, КРН-5,6, КРН-5,6-0,2, облад-
нують додатковими робочими органами: прополювальними борінками, 
здвоєними голчастими ротаційними дисками або ротаційними 
боронами БРУ-0,7, для засипання бур'янів лапами-відвальниками або 
дисковими загортачами-підгортальниками. 

Іноді для знищення бур'янів в захисних зонах рядків замість 
прополювальних борін вставляють прополювальні ротори. 

Розпушування ґрунту і вичісування бур'янів здійснюється 
шляхом обертання похило розміщених дисків з встановленими на них 
пальчиковими робочими органами, які під час руху трактора 
чіпляються за ґрунт. У ранні стадії вегетації для захисту рослин від 
засипання землею встановлюються захисні щитки. При висоті рослин 
близько 50 см ці щитки не ставлять. 

Розстановку робочих органів на культиваторах проводять на 
спеціальних регулювальних майданчиках з тим, щоб робочі органи 
всіх секцій знаходились в одній площині. Відхилення від заданої 
глибини окремих органів не повинно перевищувати 0,2–0,4 см.   

 
Нові підходи в регулюванні рівня забур'яненості посівів 

кукурудзи. 
Після появи сходів кукурудзи шкідлива дія бур'янів 

проявляється високою конкуренцією за поживні речовини, оскільки 
для одержання врожаю на рівні 400 ц/га зеленої маси кукурудзи 
виносять з ґрунту 360, а бур'яни 500–528 кг поживних речовин з 
кожного гектара. У перерахунку на суху речовину вміст азоту в 
бур'янах у два рази більший, ніж у рослинах кукурудзи, фосфору – в 
1,5 разу, калію – 3,5, кальцію – 2,5 та магнію – в 3 рази.  

Бур'яни також інтенсивніше забирають з ґрунту вологу, 
зменшуючи її продуктивні запаси на 14-16 % порівняно з чистими від 
бур'янів ділянками. Особливо посилюється конкурентна активність 
бур'янів за недостатнього зволоження. Знижуючи врожайність 
кукурудзи на 22–28%, бур'яни також погіршують якість корму.  

У структурі забур'янення посівів кукурудзи масовими і 
типовими є однорічні злакові: мишій сизий, мишій зелений, елевзина 
індійська, куряче просо; з дводольних – види щириць: звичайна, 
лободоподібна, біла, блакитна (лівійська); види лободи: біла, остиста, 
гібридна багатонасінна; лутига розлога; амброзія полинолиста; паслін 
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чорний; гірчак березкоподібний, гірчак розлогий; види нетреби: 
звичайна і колюча та ін. Масовими є також багаторічники, зокрема 
осот рожевий, осот жовтий, березка польова, пирій повзучий.  

Для надійного захисту кукурудзи від забур'янення в арсеналі 
агронома є достатньо, агротехнічних та хімічних заходів. Лише при 
комплексному їх використанні можна досягти такого рівня 
забур'яненості, при якому від кукурудзи можна очікувати 
максимальної урожайності в даних умовах вирощування. 

З огляду на значне розповсюдження осоту, пирію, березки 
проведені дослідження щодо поєднання агротехнічних прийомів 
боротьби з ними і осіннім застосуванням загальнознищувальних 
гербіцидів: раундапу 4–5 л/га, косміку 3–6 кг/га, гліфосату 4 л/га, 
бурану 2,5 л/га. 

Високу ефективність у пригніченні однорічних і дводольних 
бур'янів можна досягти застосовуючи ґрунтові досходові гербіциди: 
харнес 3-4 л/га, фронтєр 900 1,5–1,7л /га, трофі 3–4 кг/га, мерлін                
0,13 л/га. 

Післясходові гербіциди: базагран 2 л/га, діален 1,9–3 л/га, діален 
супер 1,0–1,5 л/га, летарган 2,0–4,0 л/га, банвел 0,4–0,8 л/га, бюткріл 
1,2–1,5 л/га, мілагро 1,0–1,2 л/га, тітус 0,4–0,5 л/га, крос 100–                       
125 мл/га, базис, майстер. 

Хвороби і шкідники кукурудзи та заходи боротьби з ними. 
Важливим чинником стабілізації зернового господарства і 

значним резервом збільшення врожаїв кукурудзи є раціональний, 
всебічно обґрунтований захист посівів від шкідливих організмів. 

Сучасна система захисту кукурудзи має бути спрямована не 
тільки на збереження врожаю, але й на економічні, санітарно-
гігієнічні, енергетичні, соціальні аспекти їх оптимізації. Тобто система 
повинна відповідати глобальній стратегії – гармонійному поєднанню 
інтересів людини і можливостей природи. Особливої уваги потребує 
обґрунтування екологічно прийнятих технологій застосування 
пестицидів у цій системі. 

Потенційні втрати від хвороб і шкідників за високої 
врожайності сягають 28% і більше. Тим часом останніми роками 
фітосанітарна обстановка на посівах зернових культур значно 
погіршилась. 

Серед комах, які знижують врожаї кукурудзи, найнебезпечніші 
багатоїдні шкідники: ковалики, чорниші, кукурудзяний метелик, озима 
совка, саранові. З специфічних шкідників злаків на цю культуру 
нападають шведська муха, стеблеві хлібні блішки. 
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На кукурудзі виявляються і розвиваються такі хвороби: 
пухирчата сажка, летюча сажка, стеблові і кореневі гнилі, іржа, 
фузаріоз, бактеріоз качанів, пліснявіння качанів і насіння. 

На ріллі часто доводиться виявляти жовті (в діаметрі 1–3 мм) 
тверді личинки, які за деяку схожість до дроту названі дротяниками.  

Дротяники – дуже шкідливі личинки жуків-коваликів. Самі 
жуки помітної шкоди не завдають. Ковалики – жуки невеликого 
розміру. Довжина тіла їх від 7 до 18 мм (рис. 3.25). 

               
             
               
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.25. Жуки-ковалики 
 
Перезимувавши, жуки виходять на поверхню ґрунту, 

спаровуються і у верхньому шарі ґрунту відкладають яйця. Відроджені 
з яєць личинки ростуть повільно, стаючи дорослими через 3–5 років. 

Дротяники  пошкоджують висіяне насіння і сходи кукурудзи. 
Вигризають внутрішню частину зерна кукурудзи разом із зародком, а 
підземну частину стебла змочалюють або зовсім перегризають. 

Інколи дротяники проникають в молоді соковиті рослини 
кукурудзи від чого останні або гинуть, або сильно відстають у рості, 
зменшують урожайність, а інколи зовсім не утворюють качанів. 
Результатом шкідливої дії дротяників є значне зрідження посівів. 
Розміри шкоди від дротяників зумовлюються багатьма факторами: 
чисельність шкідника, його віковим складом, температурою і 
вологістю ґрунту, видовим складом личинок, попередньою культурою, 
строками сівби культури. 

Із чорнишів найпоширенішими та найшкідливішими є 
кукурудзяний, піщаний, степовий, чорний, широкогрудий та дерновий 
мідляки. Їхні личинки  (не справжні дротяники) пошкоджують багато 
культурних рослин, зокрема і кукурудзу, так само як і дротяники. 

          
       польовий      дротяник     степовий 



 234

Особливості розвитку й характер пошкоджень ними також багато в 
чому подібні. 

Оскільки розвиток коваликів та чорнишів пов'язаний в 
основному з полем, де вирощують різні сільгоспкультури, чисельність 
та шкодочинність їх личинок можна значною мірою регулювати за 
допомогою агротехнічних заходів. 

Важливого значення слід надавати сівозміні. Вона дає 
можливість застосовувати агротехнічні й хімічні заходи на просапних 
та колосових культурах і тим самим сприяє ліквідації осередків 
дротяників до сівби й висаджування на полях кукурудзи. 

Лущення стерні після збирання зернових культур зазвичай 
збігається з періодами залялькування коваликів та відкладання ними 
яєць. Внаслідок цього заходу шкідник гине через механічні 
пошкодження; активізується також корисна діяльність хижих 
жужелиць. 

Глибока зяблева оранка плугом із передплужником, наступні 
багаторазові розпушення й очищення полів від бур'янів, особливо 
пирію, спричиняють знищення частини дротяників, погіршення умов 
живлення і роблять їх доступними для поїдання хижими комахами, 
особливо жужелицями. 

Сівба сільськогосподарських культур навесні в ранні строки, 
загортання насіння на оптимальну глибину забезпечують кращий 
розвиток рослин до закінчення підйому дротяників після зимівлі і тим 
самим сприяють зменшенню рівня пошкодженності посівів.  

Добриво, спричиняючи енергійному росту й розвитку рослин, 
негативно діє на дротяників, знижує їх активність і чисельність. 
Відмічено значну ефективність внесення органічних, мінеральних 
добрив та аміачної води проти цих шкідників на кукурудзі.     

Висів проміжних культур (суміші озимої свиріпи з озимим 
житом, редьки олійної) після багаторічних бобових трав та пізньо-
осіння оранка за переходу температури через 0°С дає можливість 
обмежити чисельність дротяників на 50–70%. 

Ефективним хімічним заходом захисту сходів сільгоспкультур 
від пошкоджень личинками коваликів та чорнишів у наш час є обробка 
насіння перед сівбою протруйниками з інсектицидними властивос-
тями. На кукурудзі рекомендовані такі препарати: Промет 400 СS 40% 
м.к.с., Гаучо, 70% з.п., Космос 250, 25% т.к.с., Космос 50, 50% т.к.с., 
Круїзер 350 FS, 35% т.к.с. Обробку насіння здійснюють на насіннєвих 
заводах. Хімічні засоби доцільно застосовувати тоді, коли чисельність 
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дротяників та несправжніх дротяників на полі перед сівбою кукурудзи 
становить 3–4 екз./м2.  

 
Озима совка. Належить до 

ряду лускокрилих, родини 
совок. 

Шкідник поширений в 
Україні повсюдно і дає два 
покоління. 

Зимує гусінь на глибині 10–
25 см; вона витримує зниження 
температури до –110С. Гусінь 
молодших і середніх віків 
вимерзає за зиму (рис. 3.26). 

Цього дуже небезпечного 
шкідника раніше не без підстав називали „північною сараною”. Гусінь 
озимої совки може живитись на рослинах більш як 140 видів із                      
36 родин, зокрема в кукурудзі. 

Озима совка належить до підгризаючих шкідників. Її гусінь 
знищує у ґрунті висіяне насіння і проростки, перегризає рослини на 
рівні ґрунту, поїдає і листя; перегризене листя гусениці іноді затягають 
в землю. 

Заходи боротьби.  
1. Здійснення агротехнічних заходів, що сприяють поліпшенню 

росту і розвитку рослин, а звідси – і підвищенню стійкості останніх 
проти пошкоджень; важливе значення мають боротьба з бур'янами, які 
є місцем відкладання яєць і кормом для гусені, міжрядний обробіток 
кукурудзи; зяблева оранка на глибину 25–32 см. 

2. Випускання трихограми (20–50 тис. екз.  на 1 га) у два строки: 
в початковий період відкладання яєць  і на початку масової 
яйцекладки. 

3. Обробка насіння кукурудзи такими препаратами, як промет, 
гаучо, космос 250, круїзером 350. 

Ефективним проти гусениць совок є амбуш (анометрин) 0,5–             
1,0 л/га, шерпа  0,25–0,4 л/га,  децис форте   0,06 л/га,    децис  0,25–   
0,5 л/га,    базудин 1–1,5 л/га, дурсбан – 22,5 л/га, нурел Д-1 л/га, 
фазалон 3–3,5 л/га. 

Стебловий (кукурудзяний) метелик. Належить до ряду 
лускокрилих, родини вогнівок. 

 

Рис. 3.26. Озима совка 
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Метелики живляться на 
рослинах, які цвітуть. Вони 
відкладають яйця групами, 
найчастіше по 10–15 шт., 
переважно на нижній бік листя 
рослин, а також на качани і 
волоті кукурудзи. Всього самка 
відкладає від 100 до 1250 яєць, 
в середньому 250–400. Ембріо-
нальний розвиток триває від 3 
до 14 днів. Гусениці дуже 
недовго (не більше години) 
сидять відкрито на рослині: 
вони відразу ж ховаються за 
піхви листків або вгризаються 

в черешки листя, волоті кукурудзи та інші частини рослин. Гусениці 
мають 5 віків (рис. 3.27). 

Гусениці живляться всередині стебел рослин, прокладаючи в 
них ходи. У стеблах видно отвори, з яких висипаються екскременти. 
До осені гусінь концентрується найчастіше в нижній частині стебел. 
Пошкоджуються також волоті і качани кукурудзи, стрижень суцвіття, 
квітки. Пошкоджені стебла та інші частини рослин обламуються. 
Гусениці можуть переходити з одного стебла в інше. У результаті 
пошкоджень спостерігається значне зниження врожаю насіння і 
зеленої маси рослин. 

Заходи боротьби.  
1. Своєчасне збирання врожаю, при якому зменшуються втрати і 

знижується заселеність нижніх частин стебел; низьке зрізування стебел 
кукурудзи та інших рослин у зв'язку з тим, що основна маса гусені 
зимує в стеблах на висоті від 10 до 30 см; зрізування на висоті близько 
10 см дає змогу знищити понад 80% зимуючої гусені; старанне 
збирання і використання стебел і решток рослин на господарські 
потреби (силосування, компостування або спалювання їх, щоб 
запобігти вилітанню шкідника), рання глибока зяблева оранка плугом з 
передплужником на глибину 20–25 см для приготування в ґрунт 
решток рослин, в яких може зимувати гусінь.  

2. Випускання трихограми (70–100 тис. екз. На 1 га) в два 
прийоми: на початку відкладання шкідником яєць і через 10 днів. 

Рис. 3.27 Стебловий метелик 
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За чисельності 3–8 гусениць/м2 обробляють посіви базудином  
1–1,5 л/га, децисом 0,2–0,4 л/га, децисом форте 0,06 л/га, штефесином 
0,2–0.5 л/га, арево 0,24–0,32 л/га та ін. інсектицидами.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3.28. Шведська муха і пошкодження рослин 

 
Шведська муха. Кукурудзу пошкоджують личинки двох видів 

шведської мухи: ячмінна та вівсяна. Найбільш шкідливі ці мухи в 
Лісостепу та на Поліссі, а в степових районах України – у вологі роки.  

На сходи кукурудзи самка відкладає яйця у фазі не більше як               
2–3 листочків. Яйця відкладаються спочатку на проросткову плівку, а 
коли з'являються листки – за листову піхву. Нерідко яйця можна 
знайти також на ґрунті. Самки кладуть яйця при температурі 15–24°С, 
при температурі нижче 15°С відкладання яєць припиняється. Молоді 
личинки відразу ж після виходу з яєць проникають всередину рослини 
і живляться її ніжними тканинами. На розвиток даного покоління мухи 
потрібно від 22 до 46 днів, тобто в Україні шведська муха може дати 
до п'яти генерацій.  

Заходи боротьби. Це насамперед, вибір оптимального строку 
сівби, використання добрив та підживлення, досходове та післясходове 
боронування. 

Внесення добрив під кукурудзу слід розцінювати не тільки як 
засіб поліпшення умов живлення рослин та збільшення запасів 
поживних речовин у ґрунті, але, й як захід, що значно підвищує 
стійкість кукурудзи проти багатьох хвороб і шкідників. 

Важливим заходом зменшення втрат від шведської мухи є також 
підживлення кукурудзи азотними добривами, особливо в ранній 
період, коли відбувається “самоочищення” рослин від личинок мухи. 
У боротьбі із шведською мухою обов'язковим заходом є глибоке 
осіннє переорювання ґрунту, яке зменшує чисельність цього шкідника 
за рахунок знищення падалиці та злакових бур'янів. Використання 
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насіння гібридів кукурудзи, які є стійкими проти шведської мухи: 
Колективний 95 М, Колективний 100 СВ, ТОСС 235 М, Дніпровський 
172 МВ, Корсар МВ, Харківський 199 МВ та ін. 

Обприскування посівів кукурудзи, дотримуючись економічних 
порогів, шкодочинності (крайове, вибіркове в осередках розмноження 
шкідників або суцільне), одним із препаратів: базудин (1,5–1,8 л/га), 
волатоном 500 (1,6–2,0 л/га), нурел Д (0,75–1,0 л/га).  

 
Хвороби та заходи боротьби з ними 

 
Пухирчаста сажка. Виявляється майже скрізь, де вирощують 

кукурудзу. Проявляється хвороба на качанах, волоті, стеблах, 
репродуктивних бруньках, листках і повітряних коренях. Зародкові 
корені не уражуються. Характерною особливістю хвороби є утворення 
пухироподібних здуттів, різних за розміром. Шкідливість пухирчастої 
сажки полягає у випаданні уражених молодих рослин, неродючості 
качанів при ранньому їх зараженні або значному недоборі врожаю 
внаслідок ураження різних органів рослин. Зниження врожаю куку-
рудзи від пухирчастої сажки залежить від розміру й кількості здуття на 
одній рослині. Здуття великих розмірів знижують урожай в середньо-
му на 60% і більше, середньої величини – на 25% і невеликі – на 10%. 
Шкідливість двох здуттів на одній рослині втричі більша. 

Летюча сажка. Проявляється тільки на волотях і качанах 
кукурудзи. На волотях летюча сажка помітна під час їх викидання – 
вони цілком або частково перетворюються у чорну масу, яка 
порошиться. Замість качана утворюється овально-конусоподібне 
жовно, зовні вкрите вкороченими обгортками качана. Крім ураження 
суцвіть, летюча сажка кукурудзи спричиняє відставання рослин у 
рості, сильні листкові розростання, фасціацію та інші пошкодження. 

На відміну від збудника пухирчастої сажки збудник летючої 
уражує і руйнує не тільки вегетативні, а й генеративні клітини. 
Шкідливість летючої сажки проявляється не лише в прямому недоборі 
врожаю зерна від ураження качанів, але і втратами, пов'язаними з 
випаданням окремих проростків, низькорослістю рослин і 
недорозвиненістю качанів. При сильному розвитку летючої сажки 
недобір урожаю кукурудзи може становити 15–20%. При розвитку 
пухирчастої сажки спостерігається і деяке підвищення розвитку 
летючої. 

Відносно менше збудником летючої сажки уражуються гібриди 
кукурудзи: Колективний 225МВ, Дніпровський 284МВ та ін. 
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Стеблові і кореневі гнилі. На посівах кукурудзи, особливо у 
другій половині вегетації, виявляють захворювання, які 
характеризуються загниванням стебел і коріння. Збудниками їх 
частіше бувають різні напівсапрофітні гриби та бактерії. Залежно від 
характеру прояву хвороби і її збудника розрізняють фузаріозну, 
вугільну, білу і бактеріальну гнилі. 

Хвороби качанів і насіння. Качани та насіння кукурудзи в період 
достигання і особливо  під час зберігання уражуються багатьма 
грибами й бактеріями, які не тільки знижують урожай, а й часто 
викликають пліснявіння насіння, що різко погіршує його посівні 
якості. Найпоширеніші хвороби качанів і насіння – фузаріоз, червона 
гниль, нігроспороз, сіра гниль, пліснявіння, бактеріоз і біль качанів. 
Крім того, ураження качанів і насіння можуть викликати збудники 
сажкових захворювань, диплодіозу, бурої плямистості й білої гнилі. 

Система заходів проти хвороб кукурудзи. Система заходів 
спрямована на обмеження і запобігання розвитку хвороб.  

Створення і впровадження стійких до хвороб гібридів та сортів 
кукурудзи. Вони повинні характеризуватись груповою стійкістю до 
хвороб, які найбільш шкідливі у певній екологічній зоні. У районах з 
високою вологістю ґрунту і недостатнім його прогріванням особлива 
увага приділяється стійкості до пліснявіння насіння і хвороб сходів. 
Для районів з підвищеною вологістю в період дозрівання і збирання 
кукурудзи в першу чергу приділяється увага стійкості до хвороб 
качанів. 

Дотримання сівозміни, розробленої для кожної екологічної зони. 
У степових районах України допускається посів кукурудзи після 

кукурудзи на зерно і силос, але при суворому дотриманні заходів 
проти сажкових хвороб, пліснявіння насіння, кореневих гнилей і 
нігроспоріозу. Кращими попередниками кукурудзи є озима пшениця і 
ячмінь. Вони сприяють біологічному очищенню ґрунту від ряду 
патогенів. 

Для зменшення розвитку хвороб і підвищення стійкості куку-
рудзи важливе значення має своєчасний і високоякісний обробіток 
ґрунту, який забезпечує максимальне збереження і накопичення 
вологи, а також знищення шкідливих організмів. 

Посів кукурудзи в оптимальні строки, коли температура ґрунту 
досягає 9–12°С, підвищує стійкість рослин до пліснявіння насіння, 
хвороб сходів. Пізній строк посіву посилює розвиток сажкових хвороб, 
нігроспоріозу, пліснявіння качанів у полі і при їх зберіганні. У 
зниженні пліснявіння паростків кукурудзи має значення глибина 
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заробки насіння. У степовій і лісостеповій зонах звичайно рекоменду-
ється посів на глибину 8 см, у зонах з більшою кількістю опадів, на 
важких глинистих ґрунтах – на 4–5, на легких на 6–8 см. 

У районах з недостатнім зволоженням після посіву кукурудзи 
рекомендується проводити боронування ґрунту, що поліпшує про-
ростання насіння, стримує пліснявіння його й ураження збудниками 
кореневої і стеблової гнилей. Доцільно проводити до- і післясходове 
боронування, а також 2–3 поперечні і поздовжні культивації. У період 
вегетації кукурудзи за необхідності проводять розпушування міжрядь, 
а при перезволожені ґрунту замість останнього розпушування 
проводять підгортання. Знищення бур'янів і добра аерація ґрунту 
сприяють зменшенню розвитку багатьох захворювань. 

Правильне внесення добрив під кукурудзу відповідно до 
агрохімічного аналізу ґрунту дозволяє підвищити стійкість рослин до 
хвороб. Особливо фосфорні і калійні добрива, а також мікродобрива 
підвищують стійкість рослин до хвороб. Азотні у помірних дозах 
також сприяють зниженню розвитку хвороб. Проте ступінь дії 
залежить від їх форми. Проти сажкових хвороб, кореневих і стеблових 
гнилей краще вносити азот у нітратній формі, а при загрозі пліснявіння 
насіння і паростків – у амонійній. 

Одним з важливих заходів, який запобігає розвитку хвороб 
кукурудзи, є протруєння насіння. Воно захищає насіння в період 
проростання від пліснявіння і загнивання, знищує збудників багатьох 
хвороб, дає можливість підвищити урожай на 6–7 ц/га. 

Не можна допускати завчасного збирання, особливо насіннєвих 
посівів, бо недорозвинені зернівки в період зберігання сильніше 
уражуються плісеневими грибами і втрачають схожість. 

Рослинні післязбиральні рештки є резерваторами збудників 
багатьох хвороб кукурудзи. Тому їх видалення з поля і знищення – 
обов'язковий захід щодо оздоровлення полів. Осіннє дворазове 
лущення кукурудзяної стерні дисковими боронами поперек рядків і 
наступна оранка поля створює умови для їх швидкого перегнивання і 
накопичення вологи у ґрунті.  

Зараз на Україні насіння кукурудзи в основному протруюють 
централізовано на кукурудзооброблюваних заводах. Для цього 
використовують препарат вітавакс 2002 кг/т, вітавакс ФФ в дозі                   
2 кг/т насіння, а також нові препарати Максим, роялфло 1,5 кг/т, 
премікс 1,3 кг/т. 
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Ефективність протруєння підвищується при використанні 
плівкоутворювальних полімерів ПВС (0,5 л/т) або NaKMЦ (0,2 кг/т 
насіння).  

Збирання врожаю 
 
Строки збирання кукурудзи залежать від використання її у 

господарстві. 
На відміну від інших зернових злаків насіння кукурудзи при 

достиганні не обсипається. Проте в разі значного запізнення  із 
збиранням качани обвисають і при комбайнованому збиранні багато 
зерна обсипається, що призводить до значних втрат. 

У виробництві кукурудзи на зерно збирають у качанах без їх 
обмолочування і з обмолочуванням. У качанах з їх одночасним доочи-
щенням або з доочищенням на стаціонарі (ПП-10). 

Кукурудзу на зерно починають збирати наприкінці воскової 
стиглості і закінчують у період повної стиглості. У посушливих 
південних районах кукурудзу на зерно збирають у фазі повної 
стиглості при вологості качанів 16–18%. У більш північних районах 
зібрані качани досушують у спеціальних сушарках. Якщо кукурудзу на 
зерно збирають наприкінці воскової стиглості, стебла її ще досить 
соковиті і придатні для силосування з гичкою цукрових буряків тощо. 

Кукурудзу на зерно збирають кукурудзозбиральними комбай-
нами  КСКУ-6А, ККП-3, “Херсонець-9”, Херсонець-200; з обмолотом 
качанів на зерно – зернозбиральними комбайнами СК-5 “Нива” з 
приставкою ППК-4 або зернозбиральними комбайнами “Дон-1500” з 
приставкою КМД-6. У молотарці зернозбирального комбайна знижу-
ють частоту обертання молотильного барабана до 450–500 об/хв. 

Кукурудзу на силос збирають у фазі молочно-воскової стиглості 
силосозбиральними комбайнами (КСК-100, Є-200, КС-2,6 та ін.) у 
молочно-восковій стиглості. Подрібнену масу силосують, інтенсивно 
трамбують у траншеях  і вкривають соломою. При збиранні у восковій 
стиглості застосовують комбайни, які подрібнюють масу на відрізки 
0,7–0,8 мм (“Полісся”, Дон-15 та ін.) 

Післяукісні і післяжнивні посіви кукурудзи на силос і 
зелений корм. Кукурудзу на силос вирощують як післяукісну 
культуру на півдні Лісостепу і в Степу; на зелений корм – в усіх зонах 
України як післяукісну й післяжнивну культуру. Обробіток ґрунту під 
такі посіви мінімальний – поверхневий із збиранням попередника 
дисковими знаряддями або комбінованими агрегатами типу КОМБІ, 
які готують ґрунт за один прохід. Можна також практикувати 
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стерньові посіви сівалками-культиваторами з одночасним внесенням 
добрив. Головне – використати запаси вологи в орному шарі і 
забезпечити дружні сходи. Якщо земля в посівному шарі пересохла, 
потрібно поверхнево обробити ґрунт на глибину 6–8 см і, не очікуючи 
дощу, посіяти кукурудзу. Тоді навіть невеликий дощ (8–10 мм) 
прискорить появу дружних сходів. Норма висіву 250–300 тис. схожих 
насінин на гектар. 

Спосіб сівби на Півдні широкорядний 45–70 см, у Лісостепу – 
післяукісні посіви на силос 45–70 см, на зелений корм 45 см і 
звичайний рядковий з міжряддями 15 см. Післяжнивні посіви в Степу 
сіють широкорядно з міжряддями 45–60 см, у Лісостепу і на Поліссі – 
звичайний рядковий. 

Доглядаючи посіви, проводять до- і післясходове боронування, 
міжряддя 2-3 рази розпушують. 

Збирають силосну кукурудзу у фазі молочно-воскової стиглості, 
на зелений корм – до і в період викидання волотей до молочної 
стиглості, використовуючи силосозбиральні комбайни та косарки-
подрібнювачі. 

Є  й інші способи вирощування кукурудзи на зелений корм: у 
зеленому конвеєрі висівають у 3–4 строки з інтервалом 2–3 тижні. В 
один строк висівають суміші трьох гібридів (ранньо-, середньо- і 
пізньостиглих) або сіють у два строки по два гібриди різної тривалості 
використання зеленої маси. Вирощують також багатокомпонентні 
суміші кукурудзи із соняшником і соєю, буркуном, ріпаком, 
кормовими бобами, редькою олійною, горохом. 

Безгербіцидна технологія догляду за кукурудзою. Для умов 
Лісостепу і північного Степу в Уманській державній аграрній академії 
у 80-х роках розроблено безгербіцидну технологію догляду за 
кукурудзою на силос і зерно. Основу її становить якісний зяблевий 
обробіток для знищення коренепаросткових бур'янів, своєчасні якісні 
досходові боронування легкими борінками (ЗОР-0,7) у період появи 
сходів, коли кукурудза перебуває у фазах “шильця” і 1–2 листків. 
Боронування поєднують з двома міжрядними обробітками: перший у 
фазі 4–5 листків з присипанням захисних смуг, другий у фазі 9–                 
10 листків з підгортанням. За такого догляду в міжряддях у період 
утворення качанів подекуди з'являється березка польова, яка істотно 
не впливає на врожайність і засміченість поля. 

Ця технологія цілком виправдала себе в умовах центрального, 
південного Лісостепу і північного Степу. Енергетичний коефіцієнт 
вирощування кукурудзи за цією технологією значно підвищується. 
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ТЕСТИ 
 

Варіант І 
 
1. Скількома корінцями проростає кукурудза: 
1. П’ятьма-сімома корінцями 
2. Одним корінцем 
3. Трьома корінцями 
2. Кукурудза має суцвіття: 
1. Складний колос 
2. Волоть 
3. Волоть і початок 
3. При якій температурі починає проростати насіння 

кукурудзи: 
1. 1–2°С   3. 8–10°С 
2. 5–6°С   4. 12–14°С 
4. Який плід у кукурудзи:  
1. Зернівка плівчаста з борозенкою 
2. Тригранний горішок 
3. Зернівка гола без борозенки, округла гранчаста 
5. Найбільші площі посіву кукурудзи зосереджені в Україні: 
1. Полісся  3. Степу 
2. Лісостепу 

 
Варіант ІІ 

 
1. Норма висіву кукурудзи на зерно в Лісостепу: 
1. 80–100 тис. шт.  3. 50–60 тис. шт. 
2. 65–80 тис. шт.  4. 100–110 тис. шт. 
2. Під кукурудзу оранку проводять на глибину: 
1. 18–20 см  3. 22–24 см 
2. 25–27 см  4. 20–22 см 
3. Найбільш поширені підвиди кукурудзи на Україні: 
1. Цукрова  3. Кремениста 
2. Розлусна  4. Зубовидна 
4. Посіви кукурудзи пошкоджуються шкідливими кома-

хами: 
1. Злаковими мухами 3. Стебловим метеликом 
2. Павутинним кліщем 4. Клопом-черепашкою 
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5. Передпосівний обробіток ґрунту під кукурудзу включає 
такі заходи: 

1. Закриття вологи, культивація з боронуванням 
2. Закриття вологи, дві-три культивації з боронуванням 
3. Закриття вологи, нарізування гребенів 
 

Варіант ІІІ 
 
1. Посіви кукурудзи на зерно і силос проводять сівалкою: 
1. СУПН-8  3. СЗ-3,6 
2. ССТ-12Б  4. СПЧ-6 
2. Найкращий попередник під кукурудзу в Лісостепу: 
1. Озимі культури  3. Люпин 
2. Кормові культури 4. Соняшник 
3. Норми висіву кукурудзи на зерно в Лісостепу: 
1. 10–15 кг/га  3. 25–30 кг/га 
2. 15–20 кг/га  4. 30–40 кг/га 
4. Основний спосіб посіву кукурудзи на зерно: 
1. Звичайний рядковий (15 см)  3. Широкорядний (45 см)  
2. Вузькорядний (7,5 см)  4. Широкорядний (70 см) 
 
5. Насіння кукурудзи перед посівом: 
1. Протруюють  3. Скарифікують 
2. Калібрують  4. Дражують 
 

Варіант IV 
 
1. Глибина заробки насіння  кукурудзи у Лісостепу: 
1. 3–4 см   3. 5–6 см 
2. 2–3 см   4. 8–10 см 
2. Для боротьби з бур`янами на посівах кукурудзи засто-

совують гербіциди: 
1. Бетанал  3. Майстер 
2. Харнес   4. Кросс 
3. Для боротьби з шкідливими комахами використовують: 
1. Децис форте  3. Штефесін 
2. Фундазол  4. Карате 
4. Найкраще збирати кукурудзу на зерно у фазі стиглості: 
1. Повної   3. Молочно-воскової 
2. Воскової 
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5. Препарати, які використовують для протруєння насіння 
кукурудзи: 

1. Круїзер  3. Майстер 
2. Космос   4. Децис форте 
 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 
 
1. Визначення норми висіву кукурудзи на підставі даних 

результатів аналізу насіння. 
Норма висіву – це кількість (або маса) насіння, яку висівають на 

1 га для забезпечення оптимальної густоти сходів. Встановлюючи її, 
треба виходити з того, щоб створити таку густоту рослин, при якій 
вони найкраще б використовували всі фактори зовнішнього 
середовища, насамперед  сонячне світло. Слід зазначити, що сила 
росту рослин залежить від їхніх властивостей, кліматичних і погодних 
умов, агротехніки, тому при встановленні норми висіву треба 
враховувати біологічні особливості рослин, якість насіння, способи 
сівби, вологість ґрунту, забезпечення рослин поживними речовинами, 
забур'яненість ґрунту тощо. Отже норми висіву насіння встановлюють 
з урахуванням рекомендованої густоти рослин (шт./га), маси 1000 зе-
рен (г), посівної придатності (%)  і розраховується за формулою 

Нв = К × в × 100  , 
       Пп 

де Нв – вагова норма висіву, кг  
    К – кількість висіяного насіння на 1 га, млн шт. 
    В – вага 1000 насінин, г 
    Пп – посівна придатність, % 
Відповідно до даних аналізу кукурудзи Пп – 90%, К – 65 тис шт./га,  

В – 300 г. 

гакгНв /,, 621
90

1003000650
=

××
=  

2. Визначення густоти стояння кукурудзи на зерно. 
Густоту стояння кукурудзи визначають після сходів і перед 

збиранням урожаю. Для визначення густоти стояння рослин 
визначають загальну довжину рядків, розміщених на площі 1 га. При 
ширині міжрядь 70 см вона становитиме близько 14300 м (10 тис. м2 : 
0,7 м = 14285). Для зручності розрахунків у кількох місцях підрахову-
ють кількість рослин у рядку довжиною 14,3 м. Визначають середнє 
значення і множать на 1 тис. (14,3 – це 0,001 частина від 14300). 
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Наприклад, середнє значення з кількох обчислень на віддалі 14,3 м ста-
новить 60 рослин. Отже, густота стояння рослин на 1 гектарі – 60 тис. 

 
3.3.5. Просо 

(Раnісum miliaceum) 
 

Значення культури 
 
Просо – одна з найважливіших круп'яних культур. Його крупа 

(пшоно) має високу поживність і добрі смакові якості. Пшоно має 
високий вміст білка (12%) і жиру (3,5%), поступаючись за цими 
показниками тільки перед вівсяною крупою (табл. 3.3.14). 

Крім круп, із зерна проса виготовляють борошно, яке спо-
живають як у чистому вигляді, так і в домішках до житнього борошна 
для підвищення його поживності. 

Просо вирощують і як кормову культуру. Відходи переробки 
проса на крупу йдуть на корм худобі. Його зерно та пшоняна каша є 
практично незамінним кормом для курчат. У 100 кг зерна міститься                
96 к.о. і 8,4 кг перетравного протеїну. Просяна солома має приємний 
запах, м'яка, добре поїдається тваринами. У 100 кг соломи міститься   
40 кормових одиниць, близько 7% протеїну. Вміст вітаміну А більший, 
ніж у соломі інших зернових культур. 

Просо вирощують на зелений корм, сіно, випас. Це важлива 
страхова культура для пересівання загиблих озимих. Його вирощують 
у післяукісних та післяжнивних посівах. При літній сівбі просо є 
доброю покривною культурою для багаторічних трав. 

 
Таблиця 3.3.14  

Хімічний склад пшона та інших круп 
 

                                              Вміст, %  Вид 
крупи 

 білок жир 
 

крох-
маль 

цукор клітко-
вина 

вода 

Розварю- 
ваність, хв

1 2 3 4 5 6 7 8 
Пшоно 12,0 3,5 81 0.15 1,04 1,45 25 
Рисова 6,0 0,5 88 0,50 0,30 0,60 40 
Перлова 9,6 1,2 85 0,50 1,25 0,15 90 
Гречана 10,0 3,0 82 0.30 2,00 2,10 35 
Вівсяна 16.0 6.0 72 0,25 2,87 2,25 25 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Кукуруд-
зяна 

12,5 0,6 86 0,25 0,25 0,10 45 

Манна 12,7 0,9 84 0,96 0,24 0,54 15 

 
Історія і поширення 

 
Просо як і пшениця, одна з найдавніших культур світового 

рослинництва. Вирощувалось воно ще за 4–5 тис. років до н.е. Понад 
3000 років тому його вирощували у причорноморських степах. У літо-
писах є згадка про вирощування проса за часів Київської Русі, дато-
вана 1095 роком. З Європи воно було завезене в Америку. 

У світі просо вирощують на площі 40 млн га. Найбільші посівні 
площі у Азії і Африці. Найбільше проса сіють у Індії – 13–14 млн га, в 
Нігерії – 5,5 млн га, в Нігері – 5,2 млн га, Судані – 3,0 млн га, в Китаї – 
1,6 млн га. Урожайність проса в світі низька – 7,8 ц/га у 1998 році. 
Найвища врожайність у Китаї – 24 ц/га. Виробництво проса у світі 
становить 29 млн т, з них 10,5 млн т збирають у Індії, 5,9 млн т у 
Нігерії, 4,0 млн т. – у Китаї. 

В Україні посівна площа проса займала до 350 тис. га, що стано-
вить 2,5% від площі зернових культур. За період 1986–1990 рр. 
середня врожайність проса в Україні становила 19,7 ц/га, в останні 
роки вона зменшилася. У 1999 році просо вирощували на площі                   
214 тис. га, валовий збір зерна становив 193,7 тис. т при врожайності 
лише 9,1 ц/га.  

Потенціал продуктивності проса набагато вищий. Наявні сорти 
здатні за належної технології забезпечувати врожаї зерна на рівні 40-
45 ц/га і більше. 

В Україні просо найбільш поширене в Степу та Лісостепу. 
 

Ботанічна характеристика 
 
Коренева система проса характеризується низькою засвоюваль-

ною здатністю. На розпушених ґрунтах воно розвивається краще, ніж 
на ущільнених. За сприятливих умов із нижніх надземних вузлів 
стебла може розвиватися додаткове опірне коріння. 

Стебло складається з п'яти-семи міжвузлів. Нижнє міжвузля має 
довжину 2–5, а верхнє до 40 см. Стеблові вузли добре розвинені. 
Середня висота стебла – 75–100 см. Залежно від сорту та умов 
вирощування товщина і міцність стебел неоднакові, внаслідок чого 
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вони мають різну стійкість проти вилягання та ламкості. Просо 
схильне до гілкування. Воно найчастіше спостерігається тоді, коли 
після посухи рослини краще забезпечуються вологою, і є небажаним, 
бо зменшує надходження до основної вологи поживних речовин та 
погіршує його живлення. 

Листок має довгу  (до 65 см), досить широку  (1–4 см) опушену 
листкову пластинку зеленого кольору, іноді з антоціаном. Листкова 
піхва опушена густими і довгими волосками. На місці переходу 
листкової піхви в листкову пластинку є невеликий язичок, вушок 
немає. 

Суцвіття волоть, завдовжки 10–40 см, здебільшого зігнута, має 
від 10 до 40 гілочок першого порядку. В нижній частині волоті 
нараховується чотири-п'ять порядків гілочок, а у верхній – два–три 
розгалуження. В основі гілочок часто бувають потовщення – 
подушечки (рис. 3.29). В окремих ботанічних форм волоть забарвлена 
антоціаном. На кінцях гілочок волоті є два колоски: один розвинений, 
а другий – редукований, у вигляді луски.  

Колосок складається з двох колоскових лусок і двох квіток, з 
яких одна частіше неплодоносна (рис. 3.30). 

Плід – плівчаста зернівка овальної або видовженої форми. Маса 
1000 зерен – 5–10 г, плівчастість – 16–25%. Відомі тонкоплівчасті 
форми, в яких маса плівок становить 5–7% маси зерна. Плівки бувають 
білі, кремові, золотисто-жовті, червоні, коричневі, сірі, бронзові та 
плямисті. 

 

                               
 

Рис. 3.29. Подушечки (1) біля 
основи гілочок проса 

 

Рис. 3.30. Колосок проса під час 
цвітіння:  

1 – лусочка редукованого 
колоска; 2 – колоскові луски роз-
виненого колоска; 3 – приймочка; 

4 – пиляки 



 249

Види проса. За будовою волоті просо звичайне згідно з 
класифікацією І.В.Попова поділяють на п'ять підвидів (рис. 3.33). 

1.  Рідкорозлоге – волоть довга,  нещільна;  гілочки  тоненькі, 
ніжні, біля основи є подушечки. 

2.  Розлоге  –   волоть  довга, нещільна  з  прямою або  зігнутою 
головною віссю; подушечки є   тільки   в   основі   нижніх   гілочок. 

3.  Стиснуте – волоть  нещільна  або  середньощільна, довга  чи  
вкорочена,  головна вісь пряма або зігнута;  гілочки притиснені до осі, 
подушечок немає або слабо виражені. 

4. Овальне – волоть коротка, середньощільна, пряма; нижні 
гілочки з подушечками, а верхні без них. 

5.  Кім'ясте – волоть коротка, щільна, пряма; гілочки притиснені 
до осі волоті, подушечок немає.  

В Україні вирощують переважно сорти проса з розлогою і 
стиснутою волотями.  

1. Забарвлення волоті: у стислого проса – здебільшого 
солом'яно-жовте, іноді з антоціаном. Чіткіше фіолетове забарвлення   у   
волоті   неповної  стиглості,   а   при   зберіганні волотей воно певною 
мірою втрачається. 

 

                                       
 

Рис. 3.31. Колосоподібна волоть 
могару 

Рис. 3.32. Колосоподібна волоть 
чумизи 
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Рис. 3.33. Волоті підвидів проса звичайного: 
а – рідкорозлогого, б – розлогого; в – стиснутого; г – овального;  

д – кім'ястого 
 
2. Забарвлення зерна визначають за забарвленням квіткових 

лусок стиглого зерна. 
3. Обрушення зерна (відокремлення квіткових лусок від 

зернівки): у більшості різновидностей зерно шеретується погано, але є   
форми, в яких квіткові луски легко відокремлюються. Зерно най-
поширеніших в Україні сортів проса шеретується погано. 

 
Біологічні особливості 

 
Вимоги до температури. Просо відноситься до теплолюбних 

культур. Насіння починає проростати при температурі 8–10°С, але 
дружне проростання спостерігається при прогріванні ґрунту до 15–
16°С. Його висівають, коли температура ґрунту на глибині 10 см 
становить 12–14°С. Сходи рослин можуть витримувати незначні 
приморозки – до мінус 2°С. При зниженні температури до –2–3°С – 
сильно пошкоджуються, а при приморозках нижче –3°С – гинуть.  

а б 

в г д 
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Просо вимогливе до температури у всі фази росту. Під час 
сходів – кущіння найкраще росте при температурі 18°С, кущіння –
викидання волотей – 20°С, викидання волотей-цвітіння – 23°С, 
цвітіння – достигання – 21°С. Сума активних температур для 
ранньостиглих сортів становить 1500°С, середньопізніх – понад 
16000С, а в прохолодні та вологі роки – понад 2000°С. Високі 
температури просо краще переносить, ніж зернові культури першої 
групи. Воно може витримувати підвищення температури до 38–40°С 
впродовж 48 годин. 

Вимоги   до вологи. Просо маловимогливе до вологи. Для 
проростання використовує тільки 25% води від маси насінини. Просо 
здатне формувати вузлові корені при мінімальній вологості ґрунту. 
Його вирощують у найбільш посушливих районах. Транспіраційний 
коефіцієнт 130–280. Посухостійкість проса пояснюється здатністю 
тимчасово припиняти ріст, згортати листки, що зменшує випарову-
вання вологи. 

Зростають вимоги проса до вологи у період виходу в трубку, 
коли проходять важливі етапи органогенезу і формується вегетативна 
маса. Просо дуже добре використовує опади у другій половині літа, 
тоді як для хлібів першої групи вони вже не дають ніякої користі. 

Вимоги до світла. Просо – світлолюбна культура короткого 
дня. При розміщенні рядків з півночі на південь покращуються умови 
освітлення і підвищується на 6–10% урожайність зерна. Хмарна погода 
у другій половині вегетації пригнічує просо і затягує період вегетації. 
У північних районах вегетаційний період довший, ніж у південних. 
Залежно від сорту і умов вирощування він триває від 70 до 120 днів. 

 
Таблиця  3.3.15 

Фази вегетації і етапи органогенеза проса 
 

Фази вегетації Їх про-
довже-
ність, 
дн. 

Етапи 
органогенезу 

Елементи  
продуктивності

Проведення 
агрозаходів 

1 2 3 4 5 
Проростання 
насіння 

6–9 Боронування 
 

Сходи 2–3  
Утворення 
побічних 
корінців 

5–6 

І. Конус від-
ростання не-
диферен-
ційований 

Густота  
стояння  
рослин 
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1 2 3 4 5 

Кущення 5–10 

ІІ. Початок  
диференціації 
ІІІ. Закладка 
гілочок 1-го 
порядку 
 

Коефіцієнт 
кущення, 
кількість гілочок 
1-го порядку 

Внесення 
гербіцидів. 
Підживлення 
азотом. 
Обприскування 
інсектицидами 

Вихід у трубку 

5–10 

ІV. Початок 
утворення 
гілочок 2-го 
порядку 

Кількість гіло-
чок 2-го по-
рядку, кількість 
колосків у волоті

На широкоряд-
них посівах між-
рядне розпушу-
вання 

Стеблування 

12–18 

V. Утворення 
колосків 
VІ. Утворення 
квіток 
VІІ. Мікро- і 
макроспорогенез 

 

Викидання 
волоті 5–8 VІІІ. Гамето-

генез 

Кількість квіток 
у волоті, 
фертильність 
пилу 

Цвітіння 12–18 ІХ. Цвітіння і 
запліднення 

Оберненість 
волоті 

Внесення 
інсектицидів 

Налив зерна і 
дозрівання 

25–30 

Х. Формування 
зародка  
ХІ–ХІІ. 
Формування 
зернівки і до-
зрівання 

Виповненість 
зерна, маса 
зернівки 

 

 
Вимоги до ґрунту. Просо добре росте на родючих ґрунтах з 

достатнім запасом легкодоступних поживних речовин. Кращі ґрунти - 
чорноземи, каштанові. Просо належить до солевитривалих культур, не 
переносить підвищеної кислотності ґрунту і краще росте при 
нейтральній реакції ґрунтового розчину (рН 6,5–7,5). 

 
Технологія вирощування 

 
Попередники. Кращі попередники для проса – озимі зернові, 

що висіяні по зайнятих парах. Просо добре росте після просапних –  
картоплі, цукрових буряків, під які внесено достатню кількість 
органічних і мінеральних добрив. Добрими попередниками є також 
зернобобові культури і багаторічні бобові трави, проте ці 
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попередники в основному, використовуються для озимих зернових 
культур. 

Не бажано розміщувати просо після ранніх ярих зернових, бо 
ґрунт після них звичайно буває виснажений, а головне засмічений 
бур'янами, до яких просо дуже чутливе. 

Після кукурудзи  просо розміщувати проблемно, оскільки обид-
ві культури уражуються кукурудзяним метеликом. Повторні посіви на 
одному і тому ж полі можуть призводити до масового розмноження 
паразитуючих грибків (фузаріум, гельмінтоспоріум та ін.). 

В окремих зонах України просо розміщують: на Поліссі – кар-
топлю, кукурудзу на силос, багаторічні трави; у Лісостепу – цукрові 
буряки, зернобобові, озимі, багаторічні трави; у Північному Степу – 
цукрові буряки, багаторічні трави; у Південному – парові озимі, 
кукурудзу, баштанні культури.  

Обробіток ґрунту. При розміщенні проса після зернових і 
зернобобових культур основний обробіток починають з лущення 
стерні дисковими лущильниками ЛДГ-10, ЛДГ-15 на глибину 6–8 см. 
Після кукурудзи, багаторічних трав ґрунт дискують двічі дисковими 
боронами БДТ-4, БДТ-7 на глибину 12–14 см. 

Поля, засмічені коренепаростковими бур'янами (осотом, 
берізкою, пирієм) обробляють лемішними лущильниками ППЛ-10-25 і 
ППЛ-5-25 на глибину 12–14 см. 

Після цукрових буряків, картоплі поле одразу орють. Зяблеву 
оранку під просо слід проводити у ранні строки на глибину 25–27 см. 
На менш родючих ґрунтах глибина оранки становить 22–25 см. 

Ранню зяблеву оранку проводять комбінованими агрегатами у 
складі К-701 з ПТК-9-35 та ПВР-3,5 або Т-150К з ПЛП-6-35 та                
ПВР-2,3. Пристосування ПВР-3,5 та ПВР-2,3 використовують при 
необхідності для подрібнення грудок ґрунту, ущільнення верхнього 
шару та його вирівнювання. З тією ж метою можна комплектувати 
агрегати з кільчасто-шпоровими котками ЗККШ-6А, 2ККН-2,8 або 
КЗК-10. Рання зяблева оранка забезпечує підвищення врожайності 
проса на 2–4 ц/га. 

Весняний обробіток ґрунту під просо передбачає ранньовесняне 
закриття вологи важкими боронами (БЗТС-1,0) під кутом до зяблевої 
оранки в два сліди на глибину 3–5 см, а також шлейфування (ШБ-2,5). 
До сівби є можливість поверхневими обробітками очистити поле від 
бур'янів. Першу культивацію на глибину 10–12 см проводять через       
10–14 днів після закриття вологи, знищуючи при цьому хвилю 
пророслих бур'янів. Через два тижні поле культивують вдруге на 
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глибину 8–10 см, знищуючи при цьому другу хвилю бур'янів. При 
сівбі в другій декаді травня таких поверхневих обробітків для зни-
щення пророслих бур'янів можна провести три. 

Дуже важливим агроприйомом під просо є вирівнювання грунту 
в зв'язку з тим, що насіння проса порівняно з іншими культурами 
дрібне.  

В умовах ранньої і сухої весни глибина обробітку ґрунту при 
культиваціях має бути мілкою – на 5–6 см. Для останнього обробітку 
(передпосівного) використовують комбіновані агрегати (РВК-ЗД ЛК-4, 
Європак, Компактор). Вони забезпечують високу якість підготовки 
ґрунту і створюють добрі умови для високої польової схожості проса. 
Глибина ходу розпушуючих лап при передпосівному обробітку має 
відповідати глибині сівби проса – 2–4 см. 

Підготовка насіння, сорти. Підготовку насіння до сівби почи-
нають відразу після збирання з очищення і сортування. Для захисту від 
пошкодження сажкою та іншими хворобами насіння протруюють 
одним з препаратів: бенлат, вітавакс, фундазол з нормою 2 кг/т. 
Доцільно додавати плівкоутворюючі речовини – КАКМС.  

На Україні найбільш придатні для вирощування такі сорти 
проса: Веселоподолянське 16, Золотисте, Лілове, Новокиївське 01, 
Омріяне, Полтавське золотисте, Сяйво, Слобожанське, Харківське 31. 
В Степу також: Миронівська 51 (94), Харківське 57 (86), Весело-
подолянське 16 (176). 

Система  удобрення. На формування 1 ц зерна і такої ж 
кількості соломи просо використовує 3,0–3,2 кг азоту, 1,3–1,5 кг 
фосфору, 2,0–3,4 кг калію, 1,0–1,3 кг кальцію.   Коренезасвоювальна 
здатність культури слабша порівняно з іншими ярими зерновими, тому 
для одержання високих врожаїв зерна необхідно вносити добрива. 

Органічні добрива вносять під попередники, просо вико-
ристовує їх післядію. Безпосередньо під просо вносити гній 
недоцільно, бо в ньому багато насіння бур'янів. 

Фосфорні і калійні добрива краще вносити під зяблеву оранку, 
азотні – навесні під першу культивацію або перед сівбою.  

Мінеральні фосфорно-калійні добрива рекомендується вносити 
під основний обробіток грунту у таких дозах: на Поліссі по 60–                      
70 кг/га, у Лісостепу по 40–60 кг/га фосфору і калію; у Степу 40–               
50 кг/га фосфору, 30–40 кг/га калію. При вирощуванні проса на солон-
цюватих грунтах Степу калійні добрива не вносять. По 50–70 кг/га 
азоту більш раціонально вносити під першу весняну культивацію. 
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У рядки під час сівби вносять на чорноземах суперфосфат у дозі 
10–15 кг/га фосфору, на підзолистих – повне мінеральне добриво з 
розрахунку 10 кг/га азоту, фосфору та калію. 

Просо добре реагує на підживлення. 
Підживлюють азотними добривами (N20-30) кущення, на початку 

виходу рослини у трубку, або гноївка, пташиний послід.  
 Кислі грунти вапнують за гідролітичною кислотністю (3–5 т/га 

вапна), на солонцюватих грунтах вносять гіпс (3–5 т/га). 
 

Сівба 
 
Способи сівби. Для вирощування високого врожаю проса 

важливе значення має якість насіння та правильна підготовка його до 
сівби. Просо треба сіяти насінням категорій ОН, ЕН, РН-1-3 відповідно 
до вимог ДСТУ 2240-93, тому що якість насіння суттєво впливає на 
норму висіву. 

 Враховуючи, що воно дуже чутливе до засмічення плоскухою 
звичайною, мишієм сизим та іншими бур`янами, значну увагу 
приділяють очищенню насіння. Останнє повинно мати не тільки 
високу схожість, а й добру енергію проростання, бо від цього залежить 
дружність з`явлення сходів. Важливу роль відіграє крупність насіння, з 
якого розвивається сильніша і продуктивніша рослина. 

 Значно знижують і погіршують якість зерна хвороби, 
особливо сажка, тому насіння слід протруювати фунгіцидами: байтан 
універсал, 19,5% з.п., 2 кг/т, вітавакс 200 ФФ в.с.к. 3 л/т, колфуго 
супер, 20% в.с. 3 л/т, фундазол 3.п. 2 кг/т, реал 200, т.к.с., 0,2 л/т.  

 Із застосуванням плівкоутворювачів ПВС(0,5 кг/т) або NаКМЦ 
(0,2 кг/т). 

   Сіють просо вузькорядним способом з шириною міжрядь               
7,5 см сівалками СЗУ-3,6, СЗЛ-3,6; рядковим з шириною міжрядь                 
15 см сівалками СЗ-3,6; СЗА-3,6, СЗТ-3,6. На забур`янених площах 
просо висівають широкорядним способом. Для сівби широкорядним 
(45 см) способом використовують бурякові сівалки ССТ-12А,                  
ССТ-12Б, що обладнані спеціальними висівними пристроями                     
СТЯ-23000.  

При широкорядному способі сівби є змога за допомогою 
міжрядних розпушувань знищити бур'яни на посівах. 

Глибина сівби. Незважаючи на те, що просо має дрібне насіння, 
воно не боїться глибокої заробки в ґрунт. При достатній вологості 
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ґрунту насіння загортають на глибину 2–4 см, а в посушливі роки і на 
ґрунтах легкого механічного складу – на 5–7 см. 

Строки сівби. Просо – культура пізніх строків сівби. При висіві 
проса у недостатньо прогрітий ґрунт, воно сильно забур'янюється 
швидше пророслими бур'янами. Сіють його при температурі ґрунту на 
глибині 10 см не нижче 12–15°С. У Північному Лісостепу і на Поліссі 
така температура ґрунту настає в першій або другій декаді травня;у 
Південному Лісостепу і Північно-Західному Степу – в другій декаді 
квітня. 

Дуже важливо не допускати розриву у часі між передпосівним 
обробітком ґрунту і сівбою, щоб висіяти насіння у вологий його шар. 

Норма висіву. Норма висіву проса залежить від його якості, 
способу і строку сівби, водозабезпеченності грунту. Оптимальна 
норма висіву насіння при рядковому способі сівби для: Північного 
Лісостепу і Полісся – 3,7–4,0 млн/га (28–30 кг/га); Центрального 
Лісостепу – 3,3–3,5 млн/га (24–26 кг/га); Південного Лісостепу – 2,5–
3,0 млн/га (18–22 кг/га); Степу – 2,3–2,5 млн/га (16–18 кг/га). 

При широкорядному способі норму висіву зменшують на 3,5–
4,0 кг/га для Степу і Південного Лісостепу та на 5–7 кг/га для 
Центрального Лісостепу і Полісся. 

Якщо сіють вузькорядним способом, норму висіву збільшують 
на 0,5–0,7 млн. схожих зерен на 1 га. 

Першим і важливим заходом догляду за посівами є коткування 
ґрунту вслід за сівбою з одночасним боронуванням легкими боронами. 
При цьому поліпшується контакт насіння з ґрунтом, краще поступає 
волога до посівного шару, підвищується температура. Все це сприяє 
дружньому проростанню насіння, на 1–2 дні прискорює з'явлення 
сходів. 

На 3–5 день після сівби проводять досходове боронування 
легкими боронами для знищення бур'янів у фазі “білої ниточки”. 
Післясходове боронування посівними боронами ЗБП-06Л проводять у 
фазі кущіння, коли рослини добре укоріняться. 

Догляд за посівами. Догляд за посівами проса проводиться 
відповідно до фаз вегетації і етапами органогенезу культури                      
(табл. 3.3.15). 

На широкорядних посівах основний догляд полягає у про-
веденні міжрядних розпушувань. Перший раз їх обробляють, коли 
добре позначаться рядки сходів. Розпушують на невелику глибину                
(2–4 см) лапами-бритвами. Захисна смуга вздовж рядків становить 10–
12 см. Обробляють міжряддя культиватором УСМК-5,4. Другий 
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міжрядний обробіток проводять у фазі кущення на глибину 5–8 см. 
Робочі органи – стрільчасті та долотоподібні лапи. Третій міжрядний 
обробіток проводять у разі необхідності, в середині фази стеблування 
на глибину не більше 5–6 см, щоб запобігти пошкодженню кореневої 
системи рослин. 

Боротьба з бур'янами на посівах проса найбільш ефективна при 
поєднанні агротехнічного та хімічного способів. Просо найменш 
чутливе до дії гербіцидів від появи сходів до закінчення кущення. На 
просі використовують різні препарати (табл. 3.3.16). 

Проблема захисту від хвороб в основному вирішується шляхом 
протруювання зерна. Від шкідників (просяний комарик, попелиці) 
посіви захищають за допомогою Бі-58 новий (0,7–1,0 л/га). 

Збирання врожаю. Просо має тривалий період формування і 
достигання зерна, який у межах однієї волоті  становить 25–30 днів. 
Просо дозріває нерівномірно: першим дозріває зерно у верхній частині 
волоті, потім у середній та нижній, тому краще збирати просо 
роздільним способом. Скошувати просо у валки необхідно починати, 
коли на рослинах достигли 75–80% зерен і закінчувати, коли достигло 
80–90% зерна. Висота скошування на валки – 12–18 см. Обмолочують 
валки через 3–5 днів, коли вологість зерна зменшується до 15–16% і 
добре підсохне скошена маса. 

Для скошування у валки використовують жатки ЖВН-6А,  
ЖСК-4-А, ЖНС-6-12А. Підбір та обмолот валків проводять 
комбайнами Дон, Славутич, Лан, Домінатор 208, Джон-Дір. 

Очищене зерно підсушують і зберігають при вологості 13–14%. 
Післяукісні і післяжнивні посіви. Післяукісні посіви 

розміщують після озимих і ярих зернових на зелений корм. 
Ґрунт готують, застосовуючи поверхневий обробіток за 

допомогою дискових лущильників (ЛДГ-10) чи важких дискових борін 
(БДТ-7) в агрегаті з боронами. Строки сівби припадають на другу 
половину травня – першу половину червня. Кращий спосіб сівби – 
рядковий з нормою висіву 4,0 млн/га. У післяукісних посівах 
ефективним є вирошування скоростиглих сортів Київське 96, Лілове, 
які забезпечують урожайність у межах 20 ц/га зерна. 

Післяжнивні посіви у більшості випадків використовують для 
одержання зеленої маси. Кінцевим строком посіву післяжнивного 
проса, який гарантує достигання зерна, є 10–15 липня. Післяжнивні 
посіви проса на зерно можливі у зоні Степу на зрошуваних землях.   
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Таблиця 3.3.16 
Застосування гербіцидів на просі 

 
Гербіцид (діюча 
речовина), фірма, 

країна 

Норма 
витрати 

препарату, 
кг л/га 

Бур'яни, які 
пригнічуються 

 

Спосіб і час 
застосування 

Агрітокс, 50% в,р. 
(МСРА у формі солей 
диметиламіну натрію, 
калію), ф. Нуфарм, 
Австрія  

0,7–1,7 Однорічні 
дводольні  

Обприскування посівів 
від фази кущіння до 
виходу в трубку проса  

Базагран, 48% в.р. 
(бентазон), ф. БАСФ, 
Німеччина  

2,0–4,0 

Однорічні дво-
дольні, зокрема 
стійкі до 2,4-Д та 
2М-4Х  

Обприскування посівів 
у фазі трьох листків 
проса  

2,4-Д 500 (2,4 дихлор-
феноксиоцтова кислота 
у формі 
диметиламінної солі 
500 г/л) ф.БАСФ, 
Німеччина  

0,9–1,7 Однорічні 
дводольні  

Обприскування посівів 
від фази кущіння до 
виходу в трубку проса  

Діален, 40% в.р.(ди- 
хлорфеноксиоцтова 
кислота, 36,1% + 
дикамба, 3,6%), 
ф.Уфахімпром, Росія  

1,7–2,2 Однорічні 
дводольні, закрема
стійкі до 2,4-Д та 
2М-4Х  

Обприскування посівів 
від фази кущіння до 
виходу в трубку проса  

2М-4Х, 75% в.к. 
(МСРА у формі 
диметиламінної солі),  
ф. БАСФ, Німеччина   

0,5–1,1 
 

Однорічні 
дводольні  

Обприскування посівів 
від фази кущіння до 
виходу  в трубку проса 

Лонтрел 300, 30% в.р. 
(клопіралід), ф. Доу    
Агро Сайенсіз, США   

0,16–0,66 
 
 
 

Однорічні дво-
дольні, зокрема
стійкі до 2,4-Д та 
багаторічні коре-
непаросткові  

Обприскування посівів 
до фази виходу в 
трубку проса  

Луварам, в. р  к. 
(2, 4 - дихлорфено-
ксиоцтова кислота у     
формі деметиламінної  
солі, 610г/л) ф. „Уфа-
хімпром", Росія  

1,2–1,6 
 

Однорічні 
дводольні бур'яни 
 
  

Обприскування посівів 
від фази кущіння до 
виходу в трубку проса  
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ТЕСТИ 
 

Варіант І 
 
1. При якій температурі починає проростати насіння проса: 
1. 1–20С    3. 8–100С 
2. 5–60С    4. 12–14 0С 
2. Суцвіття у проса: 
1. Складний колос 
2. Китиця у верхній частині рослини 
3. Волоть, колоски в якої утворюються на кінцях гілочок 
3.Скількома корінцями проростає просо: 
1. П’ятьма-вісьмома  3. Трьома 
2. Одним    4. Трьома-п`ятьма 
4. В Україні вирощують переважно сорти проса з формою 

волоті: 
1. Стиснутою   3. Гіллястою 
2. Розлогою   4. Овальною 
 5. Просо – найпоширеніша культура, яку використовують як: 
1. Кормову   4. Технічну 
2. Круп`яну             5. Універсальну 
 

Варіант ІІ 
 
1. Найкращий попередник під просо у Лісостепу: 
1. Кукурудза   3. Чистий пар 
2. Цукровий буряк  4. Конюшина 
2. Біологічні особливості проса: 
1. Холодостійке   3. Теплолюбне 
2. Посухостійке   4. Вологолюбне 
3. Під просо вносять добрива: 
1. Мінеральні   3. Мінеральні і органічні 
2. Органічні   4. Не вносять добрив 
4. Просо висівають: 
1. 1–10 квітня   3. 20–30 квітня 
2. 10–20 квітня   4. 1–10 травня 
5. Передпосівний обробіток ґрунту під просо включає такі 

заходи: 
1. Закриття вологи, культивація з боронуванням 
2. Закриття вологи, дві-три культивації з боронуванням 
3. Закриття вологи, нарізування гребенів  
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3.3.6. Гречка 
(Fagopyrum esculentum Moench) 

 
Значення культури 

 
Основна круп'яна культура. Гречана крупа має добрі смакові, 

поживні та дієтичні якості, її цінність визначається складом білкового 
комплексу. Він багатий на такі важливі амінокислоти: лізин, аргінін, 
цистин, триптофан, а також гістидин, необхідний для дитячого 
харчування. Білки гречки цінніші, ніж у інших зернових культур. 
Гречана крупа займає перше місце за поживністю серед круп. Вона 
містить більше вітамінів (В1 В2, В6, Р), мінеральних речовин багатих на 
залізо, фосфор, калій і магній. Органічні кислоти (лимонна, яблучна, 
щавлева) сприяють кращому засвоєнню їжі. 

За фізіологічною цінністю білки гречаної крупи близькі до 
білків курячого яйця і коров'ячого молока. Гречану кашу дієтологи 
порівнюють за складом та структурою амінокислот з м'ясом. 

У зерні гречки міститься 10–18% білка, 2–3% олії, яка запобігає 
утворенню в організмі людини холестерину. Вміст вуглеводів 60–68%. 

Гречана крупа – важливий продукт харчування, особливо для 
дітей, літніх людей, а також для хворих на діабет, гіпертонію, склероз, 
розлад нервової системи та ін. Гречана каша здавна є національною 
українською стравою. 

Із листків і квіток гречки виготовляють рутин (вітамін Р), який 
використовується в медицині для підвищення еластичності і 
проникливості кровоносних судин. 

Із борошна готують вареники, дитячі каші, галушки. Для випі-
кання хліба непридатне через відсутність у зерні клейковини.  

Відходи при виробництві крупи використовуються на корм 
худобі. Гречана полова є цінним кормом у свинарстві (100 кг її 
відповідають 50 к.о.). Можна згодовувати тваринам гречану солому (в 
100 кг міститься 30 к.о.). За поживністю вона майже не поступається 
вівсяній. 

Гречка – цінна медоносна рослина. За сприятливих умов вона 
забезпечує збір меду 60–100 кг/га, а іноді й більше. 

Гречка є страховою культурою для пересівання загиблих 
озимих, її вирощують у післяукісних та післяжнивних посівах, а також 
на зелений корм, на зелене добриво. 

Агротехнічне значення гречки полягає в тому, що вона зменшує 
забур'яненість полів. Вона є добрим попередником, оскільки засвоює 
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важкодоступні сполуки фосфору і калію для власного живлення і 
залишає їх у ґрунті з рослинними рештками. 

 
Історія і поширення 

 
Походить гречка з Індії. Тут відома понад 2500 років. У                       

І столітті вона вже вирощувалась на Півдні України. Основні посівні 
площі гречки тепер розміщені в Європі – близько 1,8 млн га тоді як 
всього у світі висівають її на площі 2,7 млн га. Гречку вирощують в 
Польщі, Франції, Німеччині, Австрії, Швеції. Невеликі площі є в 
Канаді, США, Бразилії, Індії. Найбільші посівні площі в Росії –                      
1,2 млн га, Китаї – 0,85 млн га. Валове виробництво гречки у світі 
становить 2,7 млн т., зокрема в Китаї – 1,6 млн т., Росії – 0,5 млн т., 
Україні – 0,4 млн т. Середня врожайність гречки у світі в 1998 році – 
9,8 ц/га. 

В Україні у 1998 році вона була висіяна на площі 401 тис. га, 
валовий збір становив лише 369 тис. т, при врожайності 9,2 ц/га. Серед 
зернових культур гречка найменш урожайна, хоч є досвід 
вирощування врожаїв у межах 20–30 ц/га зерна. Урожайність у 
Франції становить 24 ц/га, Китаї – 19 ц/га. 

За потенційними можливостями це одна з найврожайніших 
зернових культур. Селекціонери працюють над виведенням низько-
рослих сортів із збільшеною площею кожного листка, стійких до 
вилягання, з коротким періодом цвітіння. 

 
Ботанічна характеристика 

 
 Гречка (Fagopyrum esculentum Moench.) належить до родини 

гречкових (Polygonaceae). Незважаючи на значні морфологічні 
відмінності, її відносять до групи зернових культур за близькістю 
хімічного складу зерна та характером використання (рис. 3.34). 

Коренева система стрижнева, заглиблюється в ґрунт на 40–60 см 
і дуже розгалужується. Розвинена слабо, але має високу засвоювальну 
здатність. 

Стебло порожнисте, злегка ребристе,  голе,  гіллясте,  висота 
його залежно від сорту та умов вирощування   від   40 до  200  см,   
товщина – 2–10  мм.   Із   затіненого боку  воно зелене, з освітленого – 
червоно-буре. Листки на нижній частині стебла яйцеподібні, з довгими 
черешками, на верхній – стрілоподібні, сидячі. Довжина та ширина їх 
досягає 10–11 см. Забарвлення здебільшого зелене з наявністю 
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антоціану на великих жилках. У пізньостиглих сортів листки  більші   і  
соковитіші,   ніж  у скоростиглих, тому вони швидше в'януть при 
високих температурах. 

Квітки зібрані в суцвіття-китицю, а   на  верхівці  стебел  –  у  
щиток. Забарвлення їх частіше блідо-рожеве, але  буває  біле  і  навіть  
червоне. На одній рослині за нормальних умов утворюється 400–600, а 
іноді 2000 квіток. Квітка складається з п'яти пелюсток, восьми 
тичинок, між якими розміщені нектарники; маточки з трьома 
стовпчиками та приймочками.  Квітки диморфні,   гетеростильні.  На 
одних рослинах  вони  мають короткі  тичинки  і  довгі  стовпчики,  а  
на  інших – довгі тичинки й короткі стовпчики. Диморфна будова 
квіток сприяє перехресному запиленню. Запилення,  під час якого 
пилок з довгих тичинок потрапляє на приймочку маточки з довгими 
стовпчиками, або з коротких тичинок на приймочку маточки  з  
короткими стовпчиками, Чарльз Дарвін назвав легітимним   
(законним).    

Запилення квіток пилком інших квіток такої ж будови 
називається нелегітимним (незаконним). При легітимному запиленні 
запліднюється більше квіток, що сприяє підвищенню життєздатності 
насіння (рис. 3.35). 

Плід – тригранний горішок. Іноді трапляються 2-,  4-, та                      
6-гранні плоди. Залежно від особливостей граней та ребер  розріз-
няють  крилату та безкрилу форми плодів. Плодова оболонка щільна, 
шкіряста, сіро-сріблястого, рудого або коричневого кольору, одно-
манітна або з візерунками у вигляді крапок чи штрихів. Маса                      
1000 насінин – 18-25 г. (рис. 3.36). 

Найпоширеніші два види гречки: культурна (F. esculentum 
Moench) і татарська (F. tataricum L.). Остання росте як бур'ян у посівах 
культурних рослин. 

Залежно від морфологічних і біологічних особливостей 
виділено два підвиди культурної гречки: звичайна (F.vulgare) та 
багатолиста (F. multifolium). Найбільше поширення та господарське 
значення має гречка звичайна. Майже всі сорти, що вирощуються на 
Україні, належать до цього підвиду. 
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Рис. 3.34. Гречка (гілка та плід- 
горішок) 

Рис. 3.35. Квітки гречки: 
а – з короткими стовпчиками;  
б – з довгими стовпчиками 

 
За класифікацією А. Ф. Баталіна, гречка звичайна поділяється на 

дві найважливіші різновидності:  
аlаta – плоди крилаті, крила гострі, добре помітні, грані у 

нормально виповненого зерна здаються плоскими або увігнутими;  
vаг. арtera Ваг – плоди безкрилі, тобто по ребрах немає об-

лямівок, тому ребра тупі, а грані випуклі; плоди здаються здутими. 
Більшість сортів належать до різновидності аlаtа.  

 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 3.36. Плід гречки – горішок: 
а – крилатий; б – безкрилий; 1 – верхівка; 2 – грань; 3 – ребро;  

4 – основа 
 

 
 
 

а б 
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Біологічні особливості 
         
 Вимоги до температури. Гречка  належить до теплолюбних 

рослин. Насіння  починає проростати при температурі 6–8°С.  
Дружні сходи з’являються при 15°С на 7–8 день, а при 12°С– 

через 10 днів. Рослини чутливі до приморозків. Сходи пошкоджуються 
при 1–2°С морозу, а при –4°С посіви повністю гинуть. Оптимальна 
температура в період цвітіння-плодоутворення знаходиться в межах 
17–25°С. При температурі менше 13°С гречка сповільнює ріст, а при 
температурі вище 25°С пригнічується, погано запилюється. При 
високих температурах зменшується виділення нектару, він швидко 
висихає, бджоли не запилюють посівів гречки. Підвищення 
температури до 30–35°С призводить до запалу і відмирання зав'язі, 
урожай різко зменшується, особливо в посушливі роки. Розтягнутий 
період цвітіння теж призводить до зменшення продуктивності гречки. 

Найвищий урожай формується, якщо під час цвітіння є тепла 
погода (20-25°С) з відносною вологістю не менше 60% при 
незначному вітрі. У таких умовах квітки виділяють найбільше нектару 
і приваблюють достатньо бджіл для запилення. 

Сума ефективних температур за вегетацію для скоростиглих 
сортів становить 800°С, для середньо- і пізньостиглих – 1200–1300°С 
Вегетаційний період короткий – 65–100 днів. 

Вимоги до вологи. Гречка відноситься до вологолюбних 
культур. Для проростання насіння потребує 50–60% води від своєї 
маси. Гречка споживає води в три рази більше, ніж просо і в два рази 
більше, ніж пшениця і ячмінь. Транспіраційний коефіцієнт становить 
500–600. Найбільше потрібно рослинам води у фазах цвітіння, 
плодоутворення – 50–60% від загальної потреби. 

Зменшення відносної вологості повітря до 30–40% спричиняє 
в'янення рослин, загибель зав'язей і плодів. 

Вимоги  до світла.  Гречка належить до рослин, які добре 
ростуть і розвиваються в умовах короткого і довгого світлового дня. 

Скорочення світлового дня призводить до швидшого дос-
тигання. Встановлено, що для формування високого врожаю найбільш 
сприятлива мінлива хмарність. 

Вимоги до ґрунту. До ґрунту гречка маловимоглива. Коренева 
система гречки хоч і слаборозвинута, але має цінну властивість 
засвоювати важкорозчинні сполуки фосфору і калію. Вимагає добре 
аерованих, вологоємких ґрунтів. Високі врожаї формує на чорноземах, 
сірих лісових ґрунтах. Непридатні для неї дуже кислі (рН<5) і важкі 
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солонуваті ґрунти. На переудобренних полях, особливо гноєм, гречка 
розвиває надмірну вегетативну масу, переростає і вилягає. Тому 
органічні добрива під гречку не вносять. 

Основні причини низьких урожаїв гречки наступні: 
одночасність росту вегетативних і генеративних органів, 
невідповідність між асиміляційною поверхнею листків і числом  квіток 
на рослині, розтягнутість періоду цвітіння, диморфна будова квіток, 
велика залежність від метеорологічних умов, відносно недостатній 
розмір кореневої системи. 

 
Таблиця 3.3.17 

Фази розвитку і етапи органогенезу гречки 
 

Фази росту Етапи органогенезу Елементи 
продуктивності 

Проведення 
агрозаходів 

1 2 3 4 
І. Конус відростан-
ня з зародковими 
листками 

Повнота сходів Боронування. 
Внесення 
інсектицидів. 
Внесення 
гербіцидів Проростання 

насіння і появ-
лення сходів ІІ. Початок форму-

вання стеблових 
листків і закладан-
ня пазушних веге-
тативних  пагонів 

Формування 
органів рослин 

 

Появлення 
першого листка 

ІІІ. Формування осі 
суцвіття і прицвіт-
ників 

Кількість квіток, 
розмір суцвіття, 
фертильність пилу

На широкорядних 
посівах проведення 
міжрядних розпу-
шувань 

IV. Закладка лопа-
тей суцвіття 

 

V. Закладка зачат-
кових органів квіт-
ки 

 

VІ. Формування ти-
чинок і маточки 

 Гілкування і 
бутонізація 

VІІ. Витягування 
квітконіжки і 
генеративних 
органів 
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1 2 3 4 
VІІІ. Винесення 
бутона із прицвіт-
ника 

 

Початок цвітіння 
ІХ. Цвітіння і за-
пліднення 

Інтенсивний ріст і 
накопичення сухих 
речовин 

Вивезення пасік 

Х.Формування 
плода 

 
Повне цвітіння і 
плодоутворення ХІ.Молочна 

стиглість 

Кількість 
виповнених плодів  

Плодоутворення і
дозрівання 

ХІІ.Воскова 
стиглість і 
дозрівання насіння 

Маса плода і 
стійкість до 
обсипання 

Збирання врожаю 

 
Технологія вирощування 

 
Попередники. Кращими попередниками у Лісостепу є  цукрові 

буряки, картопля, зернобобові,  кукурудза на силос, удобрена озима 
пшениця. На Поліссі гречку сіють після люпину, льону, картоплі, 
озимих зернових. У Степу розміщують після озимої пшениці, 
кукурудзи, гороху, баштанних культур. При сівбі гречки після вівса 
чи ячменю  урожайність зменшується на 15–40%. 

Найдоцільніше висівати гречку після озимої пшениці. 
Гречка є фітосанітарною рослиною і добрим попередником для 

більшості польових культур  
Обробіток ґрунту. Основний обробіток складається з лущення 

стерні   на 6–8 см та зяблевої оранки, яку проводять у серпні-вересні на 
глибину 25–27 см. 

На дерново-підзолистих ґрунтах орють на глибину орного шару. 
Після збирання пізніх просапних культур (цукрових буряків, 

картоплі) поле обробляють на глибину 20 см без попереднього 
лущення. 

Сівба гречки по веснооранці вважається порушенням технології 
і є недопустимою. 

Несвоєчасний і недоброякісний весняний обробіток ґрунту є 
однією з причин зниження врожаїв гречки. 

Гречка – культура пізніх строків сівби – від танення снігу до 
початку сівби минає 35–40 днів. У цей період необхідно повністю 
використати можливості агротехнічного методу боротьбі із бур'янами. 
Рано навесні, з настанням фізичної стиглості ґрунту, закривають 
вологу боронуванням (БЗТС-1) у два сліди на глибину 3–4 см. 
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У період сівби ранніх ярих зернових, в міру появи сходів бур'я-
нів, проводять першу культивацію на глибину 10–12 см. Через 10–              
14 днів проводять другу культивацію на глибину 8–10 см. Третій 
обробіток (передпосівний) здійснюють на глибину загортання насіння 
(3–5 см) комбінованими агрегатами типу РВК-3,6; ЛК-4.  

Підготовка насіння. Сорти. Насіння очищають, сортують. 
Перед сівбою насіння прогрівають на сонці впродовж 4–6 днів, 
розстеляючи його шаром товщиною не більше 10 см. Щоб запобігти 
ураженню рослин хворобами насіння протруюють. Проти аскохітозу, 
пероноспорозу, фітофторозу, сірої гнилі, пліснявіння насіння 
обробляють препаратом фундазолом з розрахунку 2–3 кг/т насіння, 
вітавакс 200ФФ 3 л/т  або препаратом клепс (10 г/т). 

Гречка позитивно реагує на обробку насіння мікродобривами. 
Цей захід поєднують з протруюванням. На 1 т насіння до розчину 
протруйника додають 50–100 г сірчанокислого марганцю, 50 г 
сірчанокислого цинку, 50–100 г мідного купоросу, 100–200 г борної 
кислоти. Полімікродобрива (ПМД) з вмістом 25% цинку та інших 
мікроелементів (марганець, мідь, молібден, хром, кальцій), 
застосовують у дозі 400–500 г на 1 т насіння. Для протруювання і 
обробки насіння мікроелементами застосовують машини ПС-10, 
ПСШ-5, "Мобітокс". 

Висівають зареєстровані в Україні сорти, відповідно до їх 
зонального районування такі як: Іванна, Слобожанка, Антарія, Єлена, 
Рубра, Роксолана, Степова, Українка. 

Система удобрення. Для формування 1 ц зерна і відповідної 
кількості  вегетативної маси гречка використовує 3,0–3,4 кг азоту, 1,5–
2,0 кг фосфору та 4–5 кг калію. До фази цвітіння вона споживає 60% 
азоту, 62% калію, 40% фосфору. Решту поживних речовин рослини 
використовують у період цвітіння-достигання. 

Гречка добре реагує на післядію органічних добрив, тому її 
необхідно розміщувати насамперед після добре удобрених 
попередників. На чорноземах вона найсильніше реагує на фосфорні, на 
сірих суглинистих ґрунтах – на фосфорно-калійні добрива, а на 
дерново-підзолистих – на повне мінеральне удобрення. 

Після добре удобрених попередників безпосередньо під гречку 
вносять N20P30-40K30-40. Після гірших попередників, на бідніших ґрунтах 
норму добрив збільшують до N30-60 Р45-60 К45-60. Фосфорні і калійні 
добрива вносять під оранку, азотні – під першу весняну культивацію. 
Необхідно зазначити, що гречка негативно реагує на добрива, які 
містять хлор (хлористий калій, калійна сіль). Кращими калійними 
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добривами для гречки є каліймагнезія, сірчанокислий калій. У зв'язку з 
високою засвоювальною здатністю кореневої системи гречки доцільно 
використовувати важкорозчинні фосфорні добрива (фосфоритне 
борошно) особливо на кислих грунтах. 

Якщо фосфорні і калійні добрива не внесені під оранку, компен-
сувати це можна весняним внесенням нітроамофоски (2–3 ц/га). 

Крім макроелементів, гречка добре реагує на внесення бору, 
магнію, марганцю. При вирощуванні гречки після добре удобрених 
цукрових буряків, що забезпечують урожайність 400–500 ц/га 
коренеплодів, безпосередньо під гречку добрива не вносять. 

 
Сівба 

 
Способи сівби. Глибина сівби. Гречку сіють звичайним 

рядковим способом з міжряддям 15 см (СЗ-3,6) та широкорядним з 
міжряддями 45 см (ССТ-12А+СТЯ27000). Широкорядний спосіб 
застосовують на менш родючих і забур'янених ґрунтах, забезпечуючи 
можливість прикореневого підживлення і міжрядних обробітків для 
знищення бур'янів. 

Для одержання дружних сходів, рівномірного достигання 
рослин, насіння гречки необхідно загортати на однакову глибину. 
Глибина сівби залежить від механічного складу ґрунту його вологості, 
температури. При нормальній вологості слід сіяти на глибину 4–5 см. 
Якщо у верхньому шарі ґрунту не вистачає вологи, то глибину 
збільшують до 6–7 см. Така глибина сівби і на легких за механічним 
складом ґрунтах. Якщо ґрунти швидко ущільнюються, запливають, 
глибину  загортання насіння  зменшують до 3–5 см  і  навіть  до  2–              
3 см. 

Норма висіву. Норма висіву залежить від ґрунтово-
кліматичних умов, строку і способу сівби, чистоти полів, забезпечення 
ґрунту поживними речовинами та вологою (табл. 3.3.18). 

Строки сівби. Гречку висівають, коли ґрунт на глибині 10 см 
прогрівається на 10–12°С і зменшується загроза заморозків. Орієнтовні 
строки сівби у Лісостепу – перша декада травня; на Поліссі – друга 
декада травня. 

Гречку можна вирощувати як поукісну культуру після озимих 
зернових, озимої суріпиці і озимого ріпаку, що вирощується на 
зелений корм. 
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Таблиця 3.3.18 
Норми висіву гречки 

 
Звичайний рядковий 

посів Широкорядний посів Зона 
вирощування 

  млн/га кг/га млн/га кг/га 
Полісся  3,5–4,5 80–110 2,0–2,5 50–70 
Лісостеп  3,0–4,5 60–110 2,0–2,5 50–70 
Степ 2,0–3,0 50–75 1,5–2,0 35–50 

 
Догляд за посівами. Догляд за посівами гречки проводять 

відповідно до фаз росту і етапів органогенезу (табл. 3.3.17). 
Зразу ж після сівби поле коткують гладкими або кільчасто-

шпоровими котками з одночасним боронуванням посівними боронами.  
Досходове боронування проводять через 4–5 днів після сівби, 

знищуючи бур'яни і руйнуючи кірку на ґрунтах, що запливають. 
Післясходове боронування проводять у фазі першого справж-

нього листка. Найкраще боронувати вдень, коли у рослин зменшується 
тургор і вони менше ламаються зубцями борін, швидкість руху 
агрегату – не більше 4–5 км/год. 

На широкорядних посівах проводять 2–3 розпушування 
міжрядь. Перше розпушування на глибину 4–5 см проводять у фазі 
першого справжнього листка із захисною зоною 8–10 см. Вдруге 
міжряддя обробляють на глибину 8–10 см на початку бутонізації. Під 
час другого розпушування рослини в рядках підгортають, чим 
знищують бур'яни у захисних смугах. 

У зв'язку з тим, що гречка цінний дієтичний і лікувальний 
продукт, бажано не застосовувати на посівах засобів захисту 
рослин. Зрідка для боротьби з бур'янами застосовують гербіциди. 
Вносять їх у ґрунт до сівби, або до появи сходів гречки, вико-
ристовуючи дуал, 2,4 Д, 2М-4Х, луварам. 

Урожайність гречки підвищується на 3–5 ц/га при запиленні 
посівів бджолами (2–3 бджолині сім'ї на 1 га). 

Боротьба з шкідниками і хворобами здійснюється агро-
технічними заходами: сівозміна, удобрення, обробіток ґрунту 
протруювання насіння, якісна сівба і догляд за посівами. 

Збирання врожаю. Гречка має розтягнутий період достигання. 
Передчасне збирання знижує врожай внаслідок збільшення кількості 
невиповнених зерен. При запізнілому збиранні осипаються верхні 
крупні зерна. 
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Гречку починають збирати роздільним способом при побурінні 
75-80% плодів. Оптимальна висота зрізу 15–20 см. Краще скошувати у 
ранкові години, не рекомендується збирати гречку в жарку погоду.  

Через 4–6 днів після скошування, коли вологість стебел і 
листків зменшиться до 30–35%, а зерен – до 16–18%. Підсохлі валки 
обмолочують комбайнами з пристроями ПКК-5. Частота обертання 
барабана – 450–750 об/хв. Після обмолоту зерно очищають, 
просушують до вологості 14–15%, при якій воно добре зберігається. 

Післяукісні і післяжнивні посіви. Післяукісні посіви 
розміщують після озимих зернових на зелений корм, ріпаку.  Після-
укісні посіви сіють в кінці травня, не пізніше середини червня. 
Обробіток ґрунту полягає в оранці на глибину 16–18 см, культивації 
КПС-4. Для передпосівного обробітку застосовують комбіновані 
агрегати. Оранка, підготовка ґрунту і сівба – це єдиний комплекс 
робіт, що дозволяє запобігти втратам вологи і пересушуванню ґрунту. 

Після сівби ґрунт прикотковують. Для післяукісних посівів 
використовують ранньостиглі сорти: Сумчанка, Майська, Скоро-
стигла 86. 

Післяжнивні посіви поширені переважно в Степу. Якщо гречку 
сіяти влітку, вона інтенсивно росте, раніше зацвітає і утворює плоди. 
Рослини швидко проходять світлову стадію, тому на таких посівах 
період вегетації гречки у Лісостепу і на Поліссі скорочується на 12–             
15 днів, в Степу – на 15–20 днів і більше (це можливо тільки на 
зрошенні). 

Післяжнивні посіви проводять зразу ж після збирання озимих 
зернових, але не пізніше 10–20 липня. 

Обробіток ґрунту поверхневий, на глибину 8–10 см. Норму ви-
сіву збільшують на 15–20%. Догляд такий як і за весняними посівами. 

 
ТЕСТИ 

 
Варіант І 

 
1. Під гречку після просапних культур оранку проводять на 

глибину: 
1. 18–20 см  3. 22–24 см 
2. 20–22 см  4. 25–27 см 
2. Гречку використовують для виготовлення: 
1. Крупи   3. Борошна 
2. Крохмалю  4. Комбікормів 
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3. Кращі господарства України отримують урожай гречки: 
1. 6–8 ц/га  3. 20–25 ц/га 
2. 10–15 ц/га  4. 30–40 ц/га 
4. Гречана крупа багата на: 
1. Жири   3. Мінеральні сполуки 
2. Вітаміни  4. Лізин 
5. На одній рослині гречки за нормальних умов утворю-

ються квіток: 
1. 80–100   3. 50–60 
2. 200–300  4. 600–800 
 

Варіант ІІ 
 
1. Гречка має: 
1. Тільки ярі форми 
2. Ярі і озимі форми 
3. Озимі форми 
2. Гречка має суцвіття: 
1. Складний колос 
2. Волоть 
3. Китиця 
3. Скількома корінцями проростає гречка: 
1. Одним   3. Трьома-п`ятьма 
2. Двома 
4. Який плід у гречки: 
1. Зернівка плівчаста з борозенкою 
2. Тригранний горішок 
3. Зернівка гола без борозенки 
5. Гречка є: 
1. Самозапильна культура 
2. Перехреснозапильна 
 

Варіант ІІІ 
 
1. У виробництві найбільш поширений вид гречки: 
1. Посівна 
2. Татарська 
2. Найкращим попередником у Лісостепу є: 
1. Кукурудза   3. Цукровий буряк 
2. Чистий пар   4. Конюшина 
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3. Оптимальні строки посіву гречки 
1. 1–10 травня   3. 25.04–5.05 
2. 15–20 квітня 
4. Способи посіву гречки: 
1. Вузькорядний (7,5см)  3. Широкорядний (45 см) 
2. Звичайний рядковий (15 см) 4. Широкорядний (70 см) 
5. Норма висіву гречки в Лісостепу: 
1. 10–15 кг/га   3. 30–40 кг/га 
2. 25–30 кг/га   4. 80–100 кг/га 

 
 

4. ЗЕРНОБОБОВІ КУЛЬТУРИ 
 
Народногосподарське значення. Всі зернобобові належать до 

родини бобових Fаbасеае, до підродини метеликових (Рарilionaceae). В 
Україні вирощують такі зернобобові: горох посівний (Ріsum sativum L, 
квасолю звичайну (Рhaseolus vulgaris L.), люпин (Lupinus L.), нут 
(Сісегагіеtinum L.), чину (Lathyrus L.), сочевицю (Lens Adans), сою 
(Сlycine L, боби кормові (Faba vulgaris Moench). Вони представлені 
великою кількістю видів, різновидностей, сортів, а також місцевих форм. 

Зернобобові характеризуються високим вмістом у зерні білка, 
який має важливе значення для харчування людини і годівлі тварин. 
Культура зернових бобових рослин відома з давніх часів. Археологічні 
дослідження свідчать, що горох і боби в Європі вирощували понад 
2500 років тому. У зерновому балансі нашої країни ці культури 
займають значне місце. Світова посівна площа цих культур становить 
понад 100 млн га, або 13% площі зернових. У нашій країні зернобобові 
культури займають близько 5 млн га, з них на Україні 1,2 млн гектарів. 

 
Таблиця 4.1  

Хімічний склад зерна зернобобових культур, % 
 

Культура Білок Безазотисті  
екстрактивні  
речовини 

(вуглеводи) 

Жир Клітковина Зола 

1 2 3 4 5 6 
Горох 24–34 48–55 1,3–1,5 3,0–5,7 2,4–3,1 

Сочевиця 25–34 48–55 1,3–1,4 3,5–4,0 2,0–2,5 
Квасоля 22–30 45–52 2,0–3,С 5,0–5,5 2,5–3,0 
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1 2 3 4 5 6 
Кормові боби 25–35 46–54 1,0–1,3 3,4–6,0 2,6–4,1 
Соя 40–55 20–30 17–26 3,0–7,0 4,0–6,0 
Нут 20–30 48–56 4–5 3,5–5,0 3–4 
Арахіс 24–30 11–16 39–52 4–5 2–3 
Люпин 38–50 25–40 5,5–20 10–18 3–5 
Чина 25–34 25–50 1,0–1,2 4,0–6,0 2,0–3,0 

 
Проблема кормового білка в нашій країні визначається значним 

дефіцитом перетравного протеїну в раціонах різних видів і груп тварин 
у всіх зонах. Загальна нестача його нерідко досягає 30–35%. Нестача 
білка в корках призводить до підвищення собівартості продукції  
тваринництва, перевитрат кормів на одиницю продукції в 1,5 разу; 
недобору продукції тваринництва на 30%. 

Для вирішення проблеми рослинного білка важливе значення 
мають зернові бобові культури. 

Високий вміст білка у зерні люпину білого і жовтого – до 40–
50%. Врожайність зерна білого люпину сорту Київський мутант на 
багатьох сортодільницях України становить 30–40, а зеленої маси – 
500–600 ц/га. Зерно кормових бобів містить 28–35% білка, а 
врожайність зерна їх коливається в межах 20–50 ц/га. Багато білка 
також у зерні сої  (40–55%). 

 
Таблиця  4.2  

Кормова цінність зернових бобових культур 
 

Культура Вміст білка 
в насінні, % 
абсолютно 
сухої речо-

вини 

Перетрав- 
ність  
білка 

насіння, % 

Кормових 
одиниць у 

100 кг корму 
 

Вміст 
перетравного 

білка 
 

Соя 39 89 138 21 251 167 
Люпин жовтий 36 86 112 15 276 160 
Кормові боби 31 87 129 16 209 163 
Чина 28 85 109 18 218 205 
Горох посівний 24 85 117 16 174 205 

 
Зерно зернобобових культур містить у 2–3 рази більше білка, 

ніж зерно хлібних злаків. У деяких зернобобових багато жиру. У 
соломі і полові зернобобових 8–12, а в сіні, зібраному на початку 
цвітіння, – до 16 % білка. 
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Зернобобові культури мають високу кормову цінність. 
Біологічна цінність білка рослин визначається не тільки 

загальною кількістю білків, а й вмістом у них незамінних амінокислот. 
Зернобобові розрізняються за складом і вмістом незамінних 
амінокислот. Протеїн зернобобових є джерелом  лізину,  аргініну,  
лейцину і  ізолейцину. За  вмістом  у  протеїні лізину (5,5–5,7%) зерно-
бобові прирівнюються до кормів тваринного походження. Наприклад, 
кісткове борошно (м'ясних кісток) містить лізину 8,2, а соя – 7,6 %. 

 
Таблиця 4.3 

Вміст незамінних амінокислот у насінні зернових бобових культур, 
на 1 кг сухої речовини 

 
Горох Аміно-

кислота 
Соя Люпин 

жовтий 
Чина Боби 

кормо-
вий 

посівний

Лізин 21,9 15,9 17,2 13.9 15,2 13,4 
Метіонін 4,6 4,6 4,3 3 1 3,2 2,6 
Цистин 4,6 4,2 2,6 4.8 2,3 2,4 
Аргінін 25,6 34,2 22,7 17.2 17,3 14,2 
Лейцин 41,0 37,4 31,6 24,7 22,0 20,5 
Фенілаланін 16,0 15,5 10,0 6,2 9,0 9,5 
Треонін 12,6 14,1 11,8 9,8 7,5 8,4 
Валін 16,0 12,7 12,6 9,3 10,0 8,5 
Триптофан 3,6 2,1 2,9 1,3 1,6 1,1 
Гістидин 8,0 0,9 6,3 7,2 7,3 7,1 

 
Крім амінокислотного складу, важливе значення має пере-

травність сирого протеїну кормів. Сирий протеїн зернобобових 
перетравлюється краще, ніж протеїн зернових хлібів. 

Цінність зернобобових культур визначається не тільки тим, що 
вони збільшують ресурси продовольчого і високобілкового фуражного 
зерна, а й підвищують родючість грунту та врожаї наступних культур 
сівозміни. Білки в зерні і зеленій масі рослин утворюються переважно 
за рахунок азоту повітря. Зернобобові культури за допомогою 
бульбочкових бактерій збагачують грунт на азот.  За сприятливих умов 
вирощування після зернобобових у грунті залишається 50–100 кг/га 
азоту, що за ефективністю прирівнюється до внесення 10–20 т/га гною, 
а зелена маса люпину, приораного на початку утворення бобів, 
залишає в грунті 150–200 кг/га азоту. Зернобобові є добрими поперед-
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никами у сівозміні для інших культур, а їх післядія на врожай 
наступних культур виявляється протягом 2–3 років.  

Ботанічна характеристика. Зернобобові культури мають 
багато спільних біологічних особливостей, але помітно різняться між 
собою за морфологічними ознаками: формою листків, будовою стебла, 
розміром, формою та забарвленням плодів і насіння. 

Коренева система міцна, глибоко проникає у ґрунт. Розрізняють 
два типи кореневої системи: стрижневу і стеблову. 

Стрижнева утворюється із зародка насінини. Спочатку з неї 
проростає один корінець, який потім стає головним коренем 
(стрижневим). Він швидко проникає у ґрунт (іноді до 2 м). Бічні 
корінці так само, як і в злакових спочатку ростуть повільно. При 
дальшому розвитку від головного кореня відростають бічні, які 
розгалужуються й утворюють корінці різних порядків (рис. 4.1). 

Стеблова коренева система об'єднує такі групи коренів: 
гіпокотильні та міжвузлові. 

Гіпокотильна група коренів розвивається на стеблі між 
кореневою шийкою і місцем прикріплення сім'ядолі. Посиленим 
ростом та розвитком цих коренів характеризуються бобові, які 
виносять сім'ядолі на поверхню ґрунту і мають трійчасті й пальчасті 
листки. Це – соя, люпин, квасоля (крім багатоквіткової) та ін. 

Епікотильні корені утворюються на стеблі проростка між 
сім'ядолею і місцем утворення несправжнього листка. Такі корені 
інтенсивно формуються тільки тоді, коли епікотиль знаходиться у 
вологому, добре аерованому ґрунті, при глибшому загортанні насіння 
зернобобових, які не виносять сім'ядолі на поверхню ґрунту – це 
горох, чина, нут, сочевиця, вика та ін. 

Для кореневої системи бобових характерний ріст у глибину до 
достигання насіння, азотфіксуюча здатність, а також спроможність 
долати різні перешкоди на шляху проникнення в ґрунт. 

Бобові рослини живуть у симбіозі з бульбочковими бактеріями. 
Бактерії живуть на коренях рослин, засвоюють вільний азот повітря і 
забезпечують рослини азотними речовинами. 

Кореневій системі бобових властива значна кислотність 
кореневих виділень, що сприяє розчиненню важкорозчинних форм 
добрив, зокрема, фосфатів. 

Стебло трав'янисте, різної міцності, буває кількох типів. 
Прямостоячі, відносно стійкі проти вилягання стебла мають кормові  
боби,   нут,  соя,   сочевиця,   кущові  форми  квасолі. Слабкі стебла в 
гороху, вики, чини, вони легко вилягають. Виткі стебла у квасолі 
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багатоквіткової. Стебла майже всіх бобових за великої площі 
живлення схильні до розгалуження. 

 
Рис. 4.1. Схема утворення коренів під час проростання насіння  

(за О.С. Устименком): 
а, б, в, г – квасолі; д – гороху; 1 – головний корінь; 2 – гіпокотиль;  

3 – епікотиль, 4 – сім'ядолі; 5 – перші листки; 6 – брунечка;  
7 – гіпокотильні корені; 8 – епікотильні корені; 9 – міжвузля;  

10 – міжвузлові корені 
 
Листки складні: пірчасті, пальчасті та трійчасті (рис. 4.2). 

Характерна ознака зернобобових – наявність у них прилистників.   
Вони  мають  різну  форму:  гострих  зубців   (чина, кормові боби), 
округлу та яйцеподібну. 

Суцвіття бувають у формі верхівкового багатоквіткового грона 
(люпин), а також поодинокі – по одній або дві-три квітки у пазухах 
листків. В останньому випадку квітки сидять, як на коротких (соя, 
вика, кормові боби), так і на довгих квітконіжках (вика озима, горох, 
квасоля). 
 

 
 
 
 
 
 

а 

б 

в 

г д 
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Рис. 4.2. Листки бобових культур: 
а – парнопірчастнй (горох); б – не-
парнопірчастий (нут); в – трійчастий 

(квасоля); г – пальчастий (люпин) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Віночок метеликовий, типу, складається з п'яти пелюсток: 
прапорця (паруса), човника  (з двох зрослих угорі пелюсток) та двох 
веселець (крилець) (рис. 4.3). 

Тичинок 10, дев’ять з них зрослися (горох, вика, сочевиця та 
квасоля), але в деяких бобових рослин (люпин) усі 10 тичинок 
зрослися в трубку майже до середини.  

 

 
 

Рис.  4.3. Будова квітки зернобобових культур:  
1 – чашечка, 2 – прапорець; 3 – крила; 4 – човник; 5 – маточка;  

6 – тичинкова трубка 

а б 

в г 
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Плід – біб, який утворюється з зав'язі. Після запліднення 
насінних зачатків у ньому розвивається насіння, що сидить на 
коротких ніжках. Боби сої, сочевиці, нуту мають одну-дві насінини, 
гороху, кормових бобів, квасолі – шість-вісім. Біб при підсиханні 
тріскається, обидві його стулки розкриваються, і стигле насіння 
випадає (рис. 4.4).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.4. Боби зернобобових 
культур: 

а – гороху; б – сочевиці;  
в – нуту; г — квасолі;  

д – вики; е – сої; ж – чини;  
з – люпину 

 
 
 
 

Насіння бобових покрите міцною різнокольоровою шкіркою – 
насінною оболонкою. На її поверхні легко помітний насінний рубчик – 
слід від насінної ніжки, за допомогою якої насіння прикріплюється до 
стінки зав'язі материнської рослини. Всередині насінного рубчика 
проходить судинний пучок – рубчиковий слід. Крізь рубчик до зародка 
проникає вода. Під рубчиком, з боку корінця насіння, є отвір у вигляді 
невеликої крапки, який називається сім'явходом або пильцевходом 
(мікропіле). Крізь нього при заплідненні проникає пилкова трубочка. 
Зверху над насінним рубчиком є горбочок, забарвлений у більш 
темний колір. Це халаза – основа насінного зачатка, з якого 
розвивається насінина. 

Насінина складається з двох сім'ядолей, між якими міститься 
зародковий корінець, стебло та зародкова верхівкова брунька, яка в 
свою чергу складається з двох справжніх листочків (особливо помітних 
у квасолі), між якими розміщується точка росту рослин (рис. 4.5, 4.6). 
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г 
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Рис. 4.5. Будова насінини (а) і зародка (б) зернобобових культур: 
а; 1 – халаза; 2 – рубчиковий слід; 3 – насінний рубчик; 4 – мікрогале;  

5 – корінець; б; 1 – сім'ядолі; 2 – зародкова брунька з першими листками; 
3 – епікотиль; 4 – гіпокотиль; 5 – корінець; 6 – первинний чохлик 

 
 

 
 

 
Рис. 4.6. Насіння зернобобових культур: 

а – гороху; б – сочевиці; в – вики посівної; г – кормових бобів;  
д – чини; е – нуту; є – квасолі звичайної; ж – сої; з – люпину 

вузьколистого; и – люпину багаторічного 

а б в 

г д е 

е ж з и
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ТЕСТИ 
 

Варіант І 
 
1. До зернобобових культур відноситься: 
1. Чина   3. Соя 
2. Рис   4. Вика яра 
2. Назвіть холодостійкі культури із зернобобових: 
1. Квасоля  4. Соя 
2. Горох   5. Кормові боби 
3. Люпин 
3. Найчастіше на зелене добриво використовують: 
1. Горох посівний  3. Люпин синій 
2. Люпин білий  4. Кормові боби 
4. Плоди зернобобових культур мають назву: 
1. Стручок  3. Багатонасінний біб 
2. Однонасінний біб 4. Горішок 
5. При вирощуванні зернобобових культур зменшують дозу 

добрив: 
1. Фосфорних  3. Калійних 
2. Азотних  4. Мікродобрив 
 

Варіант ІІ 
 
1. Найвимогливіший до умов вирощування: 
1. Люпин жовтий  3. Люпин синій 
2. Люпин білий  4. Кормові боби 
2. Коткування проводять відразу ж після посіву: 
1. Сої   3. Гороху 
2. Чини   4. Кормових бобів 
3. Бобові культури цінні тим, що містить у зерні велику 

кількість: 
1. Цукрів   3. Жирів 
2. Білків   4. Вітамінів 
4. Коренева система в зернобобових культур: 
1. Мичкувата 
2. Стрижнева 
3. Мішана 
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5. Сім`ядолі при проростанні виносяться на поверхню 
ґрунту: 

1. Горох   3. Чина 
2. Соя   4. Люпин 
 

4.1. ГОРОХ 
(Pisum sativum) 

 
Значення культури 

             
Немає іншої зернобобової культури, яка б в Україні замінила 

горох. Це пояснюється його цінними продовольчими і кормовими 
якостями та високою врожайністю, сприятливими умовами 
вирощування. 

Зерно гороху містить 20–35% білка, крохмаль, цукри, жир, 
вітаміни (А, В1 B2, В0, С, РР, К, Е), каротин, мінеральні речовини (солі 
калію, кальцію, марганцю, заліза, фосфору) – у цьому цінність його не 
тільки як харчового (високі смакові якості), а й дієтичного, 
лікувального продукту. Він сприяє виведенню солей з організму, 
корисний хворим на серце. У100 г його зерна міститься 491 ккал.                    
(в 100 г пшениці – 457 ккал.). Білка приблизно стільки ж, як і в сирому 
м'ясі. В 1 кг зерна гороху міститься 1,17 к.о.; 180–240 г перетравного 
протеїну; 15,2 г лізину; 3,2 г метіоніну; 2,3 г цистину і 1,6 г 
триптофану та ін. У зеленому горошку і недостиглих бобах (овочеві 
сорти), що використовуються як сировина при виробництві консервів, 
міститься до 25–30% цукру. 

Горохове борошно використовують при виробництві концент-
рованих кормів. Тваринам згодовують також зелену масу, сіно солому, 
кормова поживність яких завдяки іх високому вмісту білка значно 
вища, ніж тонконогових культур. 

Горох є цінним компонентом для однорічних трав. Його зелена 
маса добре підходить для використання на сидерати. Він є цінним 
попередником для зернових та інших польових культур. 

 
Історія і поширення 

 
Горох – одна з найдавніших сільськогосподарських культур. 

Існує версія, що батьківщиною посівного гороху є Іран, Туркменистан, 
де вирощують його дрібнонасінні види. Крупнонасінний горох 
походить зі східних країн Середземномор'я. Проте із давніх давен (за 



 282

4–5 тис. років до н.е.) його вирощували на землях сучасної України, 
що доведено археологічними знахідками. Відомий в українській мові 
вислів про давність події – “це було ще за царя Гороха”, теж свідчить 
про широке культивування гороху у древні віки. Сучасна територія 
України за Ю. Канигіним є центром походження багатьох культур. 

Чимало культур було завезено до нас після відкриття Америки. 
Горох є однією з небагатьох культур, які здійснили зворотній шлях і 
підкорили Новий Світ. Свідченням того є обсяги посівних площ і 
виробництва зерна гороху в Канаді (табл. 4.1.1). Загальна посівна 
площа гороху в 1998 році становила 6,9 млн га, а виробництво зерна у 
світі 13,2 млн га при середній урожайності 19,1 ц/га. Горох є основною 
зернобобовою культурою в Європі.  

Середній урожай його в Англії, Франції сягає 45 ц/га. У Англії 
багато фермерів одержує по 50–55 ц/ га, в Ісландії, Франції – до                      
70 ц/га. У Франції створено клуб фермерів, що досягли 100-центнер-
них урожаїв гороху. Україна займає третє місце в світі за 
виробництвом зерна гороху. 

 
Таблиця 4.1.1 

Площа посіву, урожайність і виробництво гороху 
у світі та окремих країнах у 1998 році 

 
Країна Площа посіву, 

млн га 
Урожайність, 

 ц/га 
Виробництво 

зерна, 
млн т 

У світі, всього  6,9 19,1 13,2 
Україна  0,17 23,0 1,08 
Австралія  0,30 11,5 0.34 
Бельгія  0,002 41,7 0,01 
Великобританія  
Данія  

0,08 
0,1 

37,9 
20,0 

0,3 
0,2 

Ефіопія  0,18 9,1 0,17 
Індія  0,88 8,4 0,71 
Канада  1,08 21,7 2,34 
Китай  0,75 16,5 1,24 
Нідерланди  0,001 50,0 0,05 
Росія 0,95 8,1 0,77 
США  0,13 23,8 0,30 
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Серед зернобобових культур горох в Україні займає найбільші 
посівні площі. Його посіви становили 1,2–1,6 млн га проте в останні 
роки площа зменшилась до 500 тис. га. В Україні урожайність гороху 
менша, але окремі господарства при вирощуванні за інтенсивними 
технологіями збирають по 40–50 ц/га. Завдяки штамбовим сортам 
гороху і необсипаючим зерном. 

 
Ботанічна характеристика 

 
Рід горох Pisum L. Належить до родини бобових (Fabaceae). 
У нашій країні класифікація роду Pisum L. розроблена                      

Л.І. Говоровим. Згідно з нею рід складається із шести видів. Найбільше 
значення має Pisum sativum L. – культурний горох, який поділяється на 
два самостійні види: посівний Pisum sativum L. І польовий Pisum 
arvense L., який часто називають пелюшкою. 

Посівний горох має насіння кулястої форми з гладенькою 
поверхнею, жовте, рожеве без рисунка, квітки білі, рідко голубі. 
Польовий горох, або пелюшка має насіння округло кутастої форми, на 
поверхні з невеликою западинкою, буре, чорне, буває з рисунком. 
Сходи і листки зелені, але на прилистках і навколо стебла є червоні 
плями (антоціан). Квітки фіолетово-червоні (це враховується під час 
видової прополки на насінницьких посівах). 

Отже, одна з ознак посівного гороху – куляста з гладенькою 
поверхнею форма насіння. Однак у виробництві поширені особливі 
мозкові сорти гороху, які мають дуже зморшкувату поверхню насіння. 

Крім того, слід враховувати, що колір насіння посівного гороху 
залежить від кольору сім’ядолей, які просвічуються крізь безбарвну 
тонку насінну оболонку. У пелюшки насінна оболонка темна, що і 
визначає колір насінини. 

Поділ гороху, вирощуваного на зерно, на види тепер має лише 
ботанічне значення, тому що селекціонерами виведені білоцвіті 
кормові сорти та сорти із світло-жовтим насінням. Останні одночасно 
є кормовими і харчовими. 

Корінь гороху посівного стрижневий, проникає в ґрунт до 1,3 м 
і має добре розгалужені до 1 метра бічні корені, які часто важко 
відрізнити за зовнішнім виглядом від головного кореня. 

Стебло трав`янисте, округле чи невиразно чотиригранне, всере-
дині порожнє, легко вилягає. Бувають стебла низькі – менші 50 см, 
карликові й напівкарликові форми – 51–80 см, середні – 81–150 см, 
високі – 151–300 см (рис. 4.7). 
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Рис. 4.7. Стебла гороху: 
а – фасційоване, б – просте 
 
  
 
 
 
 
 

 
Розрізняють стебло просте, коли в межах його частини квітки та 

боби розміщуються більш або менш рівномірно, на повній відстані 
один від одного та фасційоване, які іноді неправильно називають 
штамбовим. Фасційоване стебло у верхній частині плоскорозширене, 
вузли зближені, квітки та боби розміщуються скупчено, у вигляді 
несправжнього зонтика. 

Стебло може гілкуватися, чим ближче до основи головного 
пагона формується бічний пагін, тим більше на ньому утворюється 
неплодючих вузлів. Це явище характерне саме для гороху і 
називається гетерогамія.  

Листки  парнопірчасті, закінчуються розгалуженими вусиками, 
якими горох чіпляється за будь-яку опору. Прилистники значно більші 
ніж листки, напівсерцепоцібні, цілокраї або зубчасті. 

Суцвіття – одно-, двоквіткова китиця, яка розвивається у 
пазухах листків (у фасційованих форм – несправжній зонтик). 

Квітки білі.  Плід – біб (рис. 4.8, 4.9). 
Як продукт харчування та на корм вирощують лущильні сорти 

гороху; в стулках бобів є особливий шкірястий пергаментний шар 
клітин, що надає бобам жорсткості. У стулках бобів цукрових сортів 
пергаментного шару немає, тому плоди їхні ніжні навіть під час 
достигання. 

Характеристика основних різновидностей гороху. Сорти 
гороху, районовані на Україні, належить до різновидностей 
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грандісемінеум (насіння крупне, жовте або рожеве, рубчик світлий), 
вульгатум (насіння жовте або рожеве із світлим рубчиком, дрібне або 
середнє за розміром), глаукоспермум (насіння сизо-зелене), 
девульгатум (насіння жовто-рожеве, гладеньке з матовим відтінком, 
середнє за розміром). Різновидності гороху в межах двох видів 
звичайно визначають за особливостями стебел, суцвіть, розміром 
насіння і насінного рубчика. 

За висотою стебла розрізняють дві групи рослин: низькі (кар-
лики) – до 50 см заввишки і високі – понад 50 см. 

За формою стебла розрізняють горох із простим тонким 
стеблом, яке закінчується тонкою верхівкою, та стеблом 
фасційованим, плоско-розширеним у верхній плодовій частині. 

Квітки гороху утворюють одно-, двоквіткові китиці. Суцвіття 
формуються в пазухах листків, починаючи з 9–11-го міжвузлів.   У  
фасційованих  форм гороху  квітки  зібрані  у вигляді несправжнього 
зонтика. 

 
 
 
 

Рис. 4.8. Боби гороху: 
а – цукровий (без пергаментного шару); 
б – лущильний (із пергаментним шаром) 
 
 
 
 

 
 
Насіння гороху буває жовте, жовто-оранжеве, зелене, темно-

зелене, оранжеве, коричневе, сіре. Насінний рубчик у посівного гороху 
майже завжди світлий, рідко чорний. 

Насіння за формою буває округле, овальне, округло-кутасте, 
вдавлене, з бічними западинами або зморшкувате. 

Розрізняють насіння крупне (маса 1000 насінин понад 250 г), 
середнє (200–250 г) і дрібне (менше 200 г). 

а б 



 286

 

Рис.  4.9.  Форма бобів гороху: 
щільний – а – зігнуті, б – шаблеподібні; в – прямі;  
цукровий – г – мечоподібні; д – чоткоподібні 

 
Основні сортові ознаки гороху такі: висота рослин, загальна 

кількість міжвузлів до першого бобу, форма і розмір бобу, забарвлення 
насіння. 

 
Біологічні особливості 

 
Вимоги до температури. Горох холодостійка, відносно 

маловимоглива до тепла культура. Насіння починає проростати при 
температурі 1–2°С. Проте біологічний мінімум для одержання дружніх 
сходів гороху становить 4–5°С. При нижчій температурі сходи 
з'являються лише через 15–25 днів, знижується польова схожість та 
енергія росту рослин. З підвищенням температури до 10°С насіння 
проростає швидше, сходи з'являються за 5–7 днів. Вони можуть 
витримувати приморозки до мінус 5–7°С. Стійкіші до морозів кормові 
сорти (пелюшки). Оптимальна температура для утворення вегета-
тивних органів гороху – 12–16°С, генеративних – 16–20°С. 
Температура понад 26°С негативно впливає на величину і якість 
урожаю. 

Вимоги до вологи. До вологи горох вимогливий. Для 
набубнявіння і проростання насіння потрібно 110–115%, а мозкових 
сортів до 150% води від його маси. 

Найкращі умови для росту складаються при випаданні 450–           
600 мм за рік, а вологість ґрунту становить 70–80% найменшої 
вологоємкості. 

а б в 
г д 
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У посушливі роки вегетація гороху може скорочуватись у 
півтора разу. Найстійкіші проти посухи ранньостиглі сорти, які 
встигають сформувати урожай, використовуючи зимові запаси вологи 
в ґрунті. Разом з тим, надмірна вологість під час цвітіння і утворення 
плодів призводить до надмірного росту вегетативної маси, взаємо-
затінення рослин, внаслідок чого насіння формується дрібним. 

За посухостійкістю горох переважає боби, вику і люпин, але 
поступається сочевиці, нуту і чині. Незважаючи на те, що горох не 
відноситься до посухостійких культур, його можна вирощувати у 
відносно посушливих умовах. Це можливо завдяки глибокому 
проникненню добре розвинутої стрижневої кореневої системи. 
Транспіраційний коефіцієнт 400–600. Внесення фосфорних і калійних 
добрив скорочує витрати води на 6–10%. 

Вимоги до світла. Горох – світлолюбна культура і належить до 
рослин довгого дня. Недостатня кількість світла дуже пригнічує його 
розвиток. Стебла витягуються, вилягають, слабше розвивається 
коренева система, менше зав'язується плодів, зменшується 
врожайність. Фотоперіодична реакція гороху тісно пов'язана з 
спектральним складом світла. У світлі довгого дня переважають 
довгохвильові промені, що сприяє прискореному розвитку гороху, 
значно підвищує його врожай. 

 
Рис. 4.10. Фази розвитку гороху: 

а, б, в – перші дні вегетації; г, д – через 15–20 днів після  
з'явлення сходів 
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Вимоги до ґрунту. Горох культура високородючих ґрунтів. 
Найвищі врожаї одержують на чорноземах, сірих лісових і 
окультурених дерново-підзолистих ґрунтах. Реакція ґрунтового 
розчину (рН 6,8–7,4) має бути нейтральною.  

У ґрунті повинно бути достатньо гумусу, вапна, фосфору, калію 
та мікроелементів молібдену і бору. На важких, дуже щільних і кислих 
ґрунтах коренева система розміщується неглибоко, пригнічується 
життєдіяльність бульбочкових бактерій. Такі ґрунти несприятливі для 
вирощування гороху. 

 
Таблиця 4.1.2 

Фази розвитку і етапи органогенезу гороху 
 

Фази розвитку Етапи органогенезу Елементи 
продуктивності 

Проведення 
агрозаходів 

1 2 3 4 
Проростання, 
сходи 

І.Формування конуса 
наростання 

Густота стояння 
рослин 

 

Перший 
справжній 
листок 

ІІ.Формування 
справжніх листків, 
міжвузол стебла 

Кількість листків 
і міжвузлів 

Знищення кірки 
(боронування). 
Обприскування 
інсектицидами. 
Обприскування 
гербіцидами 

ІІІ.Збільшення роз-
мірів конуса, наро-
стання, формування 
осі суцвіття 

  

ІV.Процес диферен-
ціації генеративної 
сфери у закритій 
брунці 

 Гілкування 

V.Формування 
органів квітки 

Кількість квіток і 
суцвіття 

Обробіток 
фунгіцидами 

VІ.Мікро- і мега-
спорогенез  

 

VІІ.Формування 
чоловічих і жіночих 
гаметофітів 

Обробка посівів 
інсектоцидами 

VІІІ. Видна 
бутонізація 

 

Бутонізація і 
цвітіння 

ІХ.Цвітіння 

Кількість 
бутонів, квіток і 
плодів 
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1 2 3 4 
Х.Початкова 
диференціація 
зародка насіння 

 

ХІ.Речовини із 
оплодня перетікають 
у сім`ядолі 

Десікація 
Формування і 
дозрівання 
насіння ХІІ.Дозрівання 

насіння. Прості 
речовини насіння 
перетворюються в 
складні, запасні 

Кількість бобів 
на рослині, на-
сіння у бобу. 
Маса 1000 насі-
нин 

Збирання врожаю 

 
Технологія вирощування 

 
Попередники. Будучи відмінним попередником для інших 

культур сівозміни, горох добре росте і дає високі врожаї після різних 
культур. Добрим попередником є озимі і ярі зернові. Горох сіють 
після удобрених просапних – кукурудзи, картоплі, цукрового буряку. 
Проте технології вирощування цукрового буряку, кукурудзи вима-
гають внесення високих доз азоту, що знижує роль гороху як 
азотфіксатора. Горох може не формувати бульбочок, якщо його 
розміщувати після попередника, який залишає в ґрунті багато 
нітратів, зокрема, після інтенсивно удобрених азотом цукрового 
буряку, кукурудзи, чорного пару. На Поліссі сіють після льону. У 
сівозміні горох можна висівати на тому самому місці не раніше як 
через 5–6 років. Це запобігає "гороховтомі" ґрунту, захищає від 
ураження кореневими гнилями, фузаріозом, нематодою, плодожеркою, 
бульбочковими довгоносиками тощо. З цієї ж причини не можна 
розміщувати горох ближче 500 м від багаторічних бобових трав. 

Горох не терпить монокультури. Непридатні як попередник для 
нього соняшник, багаторічні бобові і злакові трави, зернобобові 
культури, однорічні трави з бобовим компонентом. Після багаторічних 
трав горох можна висівати на 4–5-й рік. 

Обробіток ґрунту. Основний обробіток залежить від поперед-
ника. Після збирання зернових на полях, що забур'янені однорічними 
бур'янами, проводять лущення за допомогою ЛДГ-10 в два сліди на 
глибину 5–6 см. Якщо поле забур'янене кореневищними бур'янами, то 
проводять лущення лемішними лущильниками ПЛ-5-25А, ПЛП-10-25 
та ПЛН-8-35 на глибину 10–12 см. При нестачі вологи в ґрунті 
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застосовують обробіток важкими дисковими боронами типу БДТ-3, 
БДТ-7. 

Через 15–20 днів проводять зяблеву оранку на глибину 25–27 см. 
 

 
 

Рис.  4.11. Культиватори для суцільного обробітку ґрунту 
(комбінований агрегат,  який виконує декілька операцій  

за один прохід) 
 
У Лісостепу та Степу найкращими строками оранки є кінець 

серпня – перша половина вересня, у Поліссі – друга половина                 
вересня – перша декада жовтня. 

На сильнозабур'янених полях (особливо багаторічними корене-
вищними бур'янами – пирій повзучий, гострець, свинорий) за допомо-
гою лущень повністю знищити бур'яни неможливо, тому необхідно 
застосовувати інші методи. І найефективнішим є внесення гербіцидів 
суцільної дії (раундап, ураган тощо) по стерні. Через 15–20 днів після 
пожовтіння і загибелі бур'янів проводять оранку на глибину 25–27 см. 

За наявності в господарстві потужної техніки (наприклад, 
трактор К-700 з обертовим плугом) проблему багаторічних бур'янів 
можна частково вирішити агротехнічним способом. Він дешевший від 
безгербіцидного, підвищує мікробіологічну активність ґрунту, є 
екологічно безпечним. Йдеться про надто глибоку оранку – не менше 
33–35 см. З такої глибини кореневища пирію, гострецю, чинодону 
майже не проростають на поверхню ґрунту.  

Ефективність глибокої оранки буде висока, якщо правильно 
встановити видовий склад бур'янів і відповідно до нього вибрати 
глибину оранки. Необхідно врахувати, що основна маса кореневищ 
пирію з бруньками, що дають початок новій рослині знаходиться не 
глибше 20 см, а на ущільнених ґрунтах до 10–12 см. Відрізки 
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кореневищ довжиною 5–15 см можуть утворювати пагони з глибини 
до 25 см. 

На відміну від пирію кореневища гострецю залягають значно 
глибше – 15–30 см. Тому глибина оранки за наявності цього бур'яну 
повинна становити 35–40 см, що не завжди можливо, враховуючи 
глибину орного шару ґрунту.  

Основна частина кореневищ чинодону розміщується на глибині 
10–20 см, а інколи до 30 см. 

При розміщенні гороху після просапних культур ґрунт не 
лущать, а зразу ж проводять зяблеву оранку на глибину 22–25 см. 
Після кукурудзи ґрунт двічі дискують у поперечних напрямах 
важкими дисковими боронами (БДТ-3, БДТ-7) на глибину 10–12 см і 
проводять зяблеву глибоку (25–27 см) оранку. 

За наявності обертових плугів з обтічними передплужниками, 
що не забиваються кукурудзинням, поле без попереднього лущіння 
орють на глибину не менше 27–30 см. Горох вимагає доброго 
розпушення ґрунту, тому заміна оранки поверхневими обробітками в 
окремі роки призводить до різкого зменшення врожаю – на 12–15 ц/га. 
На веснооранку горох реагує різким зниженням урожайності. 

Від якості передпосівного обробітку ґрунту залежить енергія 
проростання насіння, польова схожість, дружність і одночасність росту 
рослин. Передпосівний обробіток починають з настанням фізичної 
стиглості ґрунту за допомогою культиватора КПС-4 в агрегаті 
важкими боронами БЗТС-1,0 впоперек до оранки на глибину 8–10 см. 
Глибше розпушування призводить до надмірного випаровування води 
та утворення грудок. На якісно виораних полях обмежуються одним 
обробітком, при недостатньому розпушуванні ґрунту, культивують 
вдруге. При достатньому підсиханні ґрунту можна використовувати 
для передпосівного обробітку комбіновані агрегати з обов'язковою 
умовою, щоб їх розпушуючі лапи були відрегульовані на глибину не 
менше 8–10 см. Це потрібно для якісного глибокого загортання 
насіння. Розрив між передпосівним обробітком і сівбою не повинен 
перевищувати 1 годину. 

Оскільки горох – культура ранніх строків сівби, весняне 
закриття вологи за допомогою борін не обов'язкове. 

Система удобрення. Горох має відносно невеликий вегета-
ційний період, слаборозвинену кореневу систему, тому потреба у 
поживних речовинах велика. Для формування 1 ц зерна і відповідної 
кількості соломи, гороху необхідно 3,5–5,5 кг азоту, 1,2–1,7 кг 
фосфору, 2,5–3,5 кг калію, 1,7–3,0 кальцію, 0,5–1,3 кг магнію. Горох 
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вимогливий до родючості ґрунтів. Він добре використовує післядію 
органічних і мінеральних добрив. 

Необхідно створити всі умови для ефективного засвоєння азоту 
з повітря. Особливо важливо внести гній на це поле за рік чи два до 
вирощування гороху.  

Фосфорно-калійні добрива теж краще внести у більшій нормі 
(РК60-100) під попередник – буряк, кукурудзу, зернові тощо. Це 
важкорозчинні добрива і для формування врожаю гороху вистачає їх 
післядії та запасів цих елементів у ґрунті. 

Розміщення гороху на окультурених ґрунтах у сівозміні після 
удобрених попередників при вмісті доступних форм фосфору і калію 
більше 15 мг на 100г ґрунту дозволяє одержувати 30 ц/га зерна і 
більше без внесення мінеральних добрив майже у всіх зонах 
вирощування. Після малоудобрених попередників на ґрунтах з 
невисоким вмістом гумусу (менше 2%), а також низькому забезпеченні 
фосфором і калієм, вносять добрива в нормі Р40 К40 – Р60К60 під оранку. 
Бажано вносити калійні добрива з меншим вмістом хлору. 

 Горох є азотфіксуючою рослиною, тому азотні добрива під 
нього не вносять. Засвоєння азоту з повітря починається у фазі 2–                 
3 листків, невелику дозу азоту (20–30 кг/га д.р.) вносять лише у 
випадку, якщо під час сівби запаси нітратного азоту в орному шарі 
ґрунту менші, ніж 30 мг/кг. 

Для поліпшення симбіотичної фіксації азоту необхідно засто-
сувати молібден, цинк і бор, якщо в 1 кг ґрунту їх міститься менше                 
0,3 мг. Для цього використовують суперфосфат, збагачений цими 
елементами. Якщо суперфосфату немає, мікроелементи застосовують 
при протруюванні насіння (100 г на 1 ц насіння), або обприскують 
посіви під час вегетації (150–300 г/га). 

Особливо цінним є молібден, який впливає на симбіотичну 
азотфіксацію. Його вплив на врожайність прирівнюється до внесення 
30 кг/га д.р. азоту. Молібден і бор покращують надходження азоту в 
рослини гороху. Цинк сприяє засвоєнню рослинами калію і магнію. 
Підвищують врожайність гороху також мідь, кобальт та ін. 

Підготовка насіння. Сорти. Підготовка насіння до сівби 
починається зразу ж після збирання врожаю. Насіння очищають на 
машинах первинної очистки ОВП-20А, при потребі просушують. 
Навесні, перед сівбою підготовка насіння складається з трьох 
операцій: протруювання, обробка мікроелементами і бактеріальними 
добривами. 
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Для захисту від бактеріальних та грибних захворювань рослин 
насіння протруюють хімічними препаратами (табл. 4.1.3). 

Найбільш ефективне завчасне протруювання – за 2–3 місяці до 
сівби. 

Протруєне насіння в день сівби обробляють бактеріальними 
добривами, поєднуючи з обробітком молібденом і бором. 

 Протруйники фундазол і максим можна використовувати в 
день сівби одночасно з ризоторфіном. Решта препаратів при поєднанні 
з бактеріальними добривами знищують бульбочкові бактерії, тому 
протруювання необхідно проводити не пізніше за 2–3 тижні до сівби, а 
обробляти ризоторфіном і мікроелементами – в день сівби. 

 
Таблиця 4.1.3 

Препарати для протруювання насіння гороху 
 

Назва препарату, діючої 
речовини, фірми, країни 

Норма витрати 
препарату на  
1 т насіння 

Проти яких хвороб 
застосовується 

 
Бенлат, 50% злі. (бепоміл), 
ф. Дюпон де Немур С.А., 
Швейцарія  

2,0 Аскохітоз,  фузаріоз, 
кореневі та сірі гнилі  

Вітавакс 200 фф. в. с. к. (кар-
боксин, 200 г/л + тирам, 200 
г/л) ф. "Кромптон", Англія  

2.5 Кореневі гнилі  

Максим 025 т.к.с. 
(флудиоксоніл, 25 г/л), 
ф.Сингента, Швейцарія  

1,0 Фузаріоз, аскохітоз  

Фундазол, 50% з.п. 
(беноміл), ф. "Агро-Кемі", 
Угорщина  

2,0 Кореневі гнилі, сіра гниль, 
аскохітоз  

 
Бульбочкові бактерії можуть бути відсутні в ґрунті або мало-

активні. Обробіток бактеріальними добривами сприяє активному утво-
ренню бульбочок по азоту з повітря і підвищенню врожаю. Бактеріаль-
ний препарат містить високоефективні штами, які розмножені в 
стерильних умовах, збагачені вуглеводами, мінеральними речовинам, 
вітамінами. Насіння в день сівби змочують водою (2% маси) і 
обробляють ризоторфіном з розрахунку 0,2–0,3 кг на гектарну норму. 
Цей агрозахід особливо ефективний при невеликих посівних площах 
гороху в господарстві. Обробляють ризоторфіном у приміщенні, куди 
не потрапляють сонячні промені. 
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В Інституті фізіології рослин і генетики НАН України створено 
новий штам бульбочкових бактерій (263Б), який сприяє ранішому (на 
5–6 днів) утворенню бульбочок, порівняно з іншими штамами, про-
довжує період активної азотфіксації, збільшує врожайність на 16–20%, 
вміст білка в зерні на 2–4%. Для обробки гектарної норми висіву 
насіння необхідно  100 мл препарату розвести у 500 мл води і одержа-
ною суспензією бульбочкових бактерій обробити насіння. 

В Україні зареєстровано значну кількість сортів гороху. Богатир 
чеський, Труженик, Смарагд, Дамір 2, Дамір 3, Дамір 4 – стійкі до 
вилягання. Зараз селекціонерами створюються сорти з меншими 
листками, що не вилягають і придатні до прямого комбайнування: 

• виколисті – з меншими прилистниками і листочками; 
• напівбезлисті – прилистники нормального розміру, а замість 

листочків – вусики; 
• повністю безлисті, де немає прилистників і листочків, а є 

лише вусики.  
Сорти районовані в Україні: Аграрій, Ароніс, Банан, Вінець, 

Беркут, Дамір 1, Дамір 2, Дамір 3, Дамір 4, Інтенсивний 92, Камертон, 
Комбайновий 1, Кео, Луганський, Лазер, Модус, Мадонна, Полтавець 
2, Степовик, Схід, Уладівський напівкарлик, Харків`янин, Харківський 
320, Явор. 

Сорти Орендатор, Інтенсивний 92, Харківський 29 рекомен-
дується вирощувати на фоні мінімального внесення добрив, дотри-
муючись надранніх строків сівби. 

Для вирощування за інтенсивною технологією найбільш 
придатні Богатир чеський, Рапорт, Смарагд, Топаз, Труженик та ін., які 
добре реагують на високий агрофон. Стійкі до обсипання сорти 
Люлинецький короткостебловий, Уладівський напівкарлик, Лото, 
Норд, Красноградський 8. Підвищену стійкість до основних хвороб 
мають Гранат, Дельта, Надійний, Свитязь. Для Полісся і Лісостепу 
зареєстровано сорти гороху польового (пелюшка), Поліська 1 та 
Зв'ягельська. 

 
Сівба 

 
Способи сівби. Кращим способом сівби гороху є звичайний 

рядковий з відстанню між рядками 15 см. 
Використовують сівалки С3-3,6; СЗЛ-3,6; СЗП-3,6. Вони глибше 

ніж вузькорядні, загортають насіння. 
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Глибина сівби. У зоні достатнього зволоження можна 
використовувати вузькорядні сівалки типу СЗУ-3,6, що забезпечують 
вузькорядний спосіб сівби. Для забезпечення необхідної глибини 
заглиблення сошників, підсилюють тиск пружин на штангах сошників. 
Багаторічними дослідами встановлено, що при вирощуванні гороху 
вузькорядний спосіб сівби не має переваг перед рядковим. 

Горох добре переносить глибоке загортання насіння, оскільки 
не виносить сім'ядолі на поверхню ґрунту. Для набубнявіння і 
проростання насінини необхідно ввібрати 100–120% води від її маси, 
що в два рази більше, ніж у зернових культур. Верхній шар ґрунту 
часто пересихає, тому достатньо вологи для насіння забезпечується 
при глибокому загортанні.  

При мілкій сівбі, особливо у суху погоду, різко знижується 
польова схожість, гірше розвивається коренева система. 

Оптимальна глибина загортання насіння у більшості випад-
ків становить 6–8 см.  На важких запливаючих ґрунтах насіння загор-
тають на 4–5 см. На легких ґрунтах або в умовах швидкого переси-
хання верхнього шару, глибину загортання збільшують до 8–10 см. 

В умовах достатнього зволоження при високій культурі 
вирощування гороху в останні роки рекомендується висівати насіння 
дуже мілко – на глибину 3–4 см. Мілке і якісне загортання насіння 
забезпечує ранні і дружні сходи, рівномірний розвиток рослин гороху. 
Необхідно тільки добре підготувати ґрунт, слідкувати, щоб частина 
насіння не залишалась на поверхні зовсім незагорнутою, зразу ж після 
сівби закоткувати поле. 

Проте при такій глибині сівби важко застосувати досходове та 
післясходове боронування, оскільки пошкоджується проросле насіння. 
Таку глибину сівби вибирають при хімічному способі знищення 
бур'янів. 

Норма висіву. Норму висіву встановлюють залежно від біоло-
гічних властивостей сорту і ґрунтово-кліматичної зони вирощування. 
Вона коливається від 0,8 до 1,4 млн схожих насінин на гектар. У по-
сушливих районах висівають насіння менше, у зоні достатнього зво-
ложення більше. Рекомендуються такі норми висіву: Степ України – 
0,9–1,0, Лісостеп – 1,0–1,2, Полісся – 1,1–1,4 млн/га. Для високорослих 
сортів норма висіву зменшується до 0,8–0,9 млн/га, для середньо-
рослих збільшується на 0,1–6,2 млн/га. Якщо застосовують для 
знищення бур'янів гербіциди, норму висіву встановлюють меншу, а 
при проведенні досходових і післясходових боронувань збільшують на 
10- і 5%, в окремих випадках вона може досягати 1,6–1,7 млн/га. 
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Норму висіву в кг/га встановлюють залежно від крупності 
насіння. Орієнтовна норма висіву для дрібнонасінних (М1000 – 200 г)             
1,6–2,0 ц/га; середньонасінних (М1000 – 200–250 г) – 2,0–2,6 ц/га; 
крупнонасінних (М1000 – 250 г) – 2,6–3,0 ц/га. 

Строки сівби. Горох – культура ранніх строків сівби. Ви-
сівають його при настанні фізичної стиглості ґрунту одночасно з 
вівсом, ярою пшеницею та ячменем. Сходи гороху добре переносять 
весняні приморозки до мінус 5–7°С. Чим раніше посіяти, тим більший 
урожай можна одержати. Запізнення із сівбою на 10 днів проти стро-
ків, у які можна починати польові роботи, знижує врожай на 5–8 ц/га. 

При ранніх строках підвищена вологість ґрунту забезпечує 
добре набубнявіння і проростання насіння, створюються оптимальні 
умови для появи дружніх сходів, краще розвивається коренева 
система, яка потім навіть за недостатньої вологості верхніх шарів 
ґрунту інтенсивно використовує запаси води з нижніх. Рослини 
раннього строку сівби краще використовують поживні речовини і 
менше пошкоджуються шкідниками та хворобами. 

Догляд за  посівами. Догляд за посівами гороху проводиться 
відповідно до фаз росту і етапів органогенезу (табл. 4.1.2). 

Першим заходом догляду за горохом у посушливу весну і на 
пізніших посівах є післяпосівне коткування ґрунту гладкими 
котками. Це сприяє кращому контакту насіння з ґрунтом, підтягує воду 
до посівного шару ґрунту, підвищує схожість гороху і бур'янів. 
Вигідно одночасно з коткуванням провести боронування посівними 
боронами. Утворюється неглибокий мульчуючий шар ґрунту, який 
запобігає випаровуванню води і утворенню кірки. 

У наступному догляді за посівами важливого значення набуває 
боротьба з бур'янами. Найбільш простий і ефективний метод боротьби 
з ними – боронування посівів гороху. При одному досходовому та 
одному–двох післясходових боронуваннях знищується близько 60–
80% однорічних бур'янів. 

Досходове боронування проводять через 4–7 днів після сівби, 
але не пізніше як за 3 дні до появи сходів гороху. За сприятливих умов 
може знищуватися майже 80% бур'янів у фазі білої ниточки. Не 
проводиться боронування у момент появи сходів. 

Післясходове боронування проводять у фазі 3–5 листків. Якщо 
післясходових боронувань два, то перше проводять у фазі 2–3 листків, 
коли рослини мають висоту 4–5 см. Вдруге посіви боронують у фазі    
3–5 листків при висоті рослин 7–10 см. Щоб запобігти обламуванню 
рослин боронують вдень не раніше 11–12 год, в суху погоду, коли 
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рослини втрачають тургор і менше пошкоджуються зубцями борін, а 
знищені бур'яни швидше підсихають. Використовують середні борони, 
які мають порівняно високі зуби і менше пошкоджують рослини. 
Кількість пошкоджених рослин не повинна перевищувати 10–12%. Для 
цього боронування проводять впоперек до напряму сівби з швидкістю 
не більше 4–5 км/год. Горох добре переносить незначне присипання 
землею. Через 2–3 дні рослини самі звільняються від ґрунту і потім 
добре ростуть. 

 
Таблиця 4.1.4 

Препарати для знищення бур'янів у посівах гороху 
 

Назва препарату, діючої 
речовини, фірми, країни 

Норма 
вне-
сення 
л/га 

Проти яких 
бур'янів 

Спосіб, час обробки 

1 2 3 4 
Агрітокс, 50% в.р. (МСРА 
у формі солей димети-
ламіну натрію калію),  
ф. Нуфарм, Австрія  

0,5 Однорічні 
дводольні  

Обприскування у фазі 
3–5 листків гороху  

Базагран, 48% в.р. (бен- 
тазон), ф. Басф, 
Німеччина  

3,0 Однорічні 
дводольні  

Обприскування посівів 
у фазі 5–6 листків 
гороху  

Базагран М, 37,5% в.р. 
(беназон 25% + МСРА 
12,5%), ф. Басф, 
Німеччина  

2,0–3,0 Однорічні 
дводольні  

Обприскування посівів 
у фазі 5–6 листків 
гороху  

Гезагард, 50% злі. 
(прометрин), ф. Сингента, 
Швейцарія  

3,0–5,0 Однорічні 
дводольні та 
злакові  

Обприскування ґрунту 
до сходів листків 
гороху  

Дікопур М 80 в.г. (МЦПА 
у формі солі натрію,  
800 г/л) ф. Нітрокемія, 
Угорщина  

0,3–0,5 
Однорічні та 
багаторічні 
дводольні  

Обприскування у фазі 
3–5 листків гороху  

Дуал Голд 960 к.с. (5-
метохлор, 960 г/л), 
 ф. Сингента , Швейцарія 1,6 

Однорічні злако-
ві та деякі дво-
дольні бур'яни  

Обприскування ґрунту 
до висівання або до 
сходів гороху (в зонах 
недостатнього зволо-
ження із загортанням)  
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1 2 3 4 
1,0–1,5 Однорічні 

злакові;  
Обприскування  посівів 
у фазі 3–4 листків у 
бур'янів ) 

Пантера, 4% к.е. (хізало-
фопртефурил 40 г/л).  
ф. Кромнтоп, Англія  

1,75-2,0 Багаторічні 
злакові  

Обприскування посівів, 
за висоти бур'янів 
10–15 см  

Півот, 10% в.р.к. 
(імазетапір 100 г/л), ф. 
Басф, Німеччина  

0,5–0,75 Злакові та одно-
річні дводольні 
бур'яни  

Обприскування ґрунту 
до висівання, до сходів 
або після сходів у фазі 
3-6 листків культури  

Стомп 330, к.е. (пенди- 
металін 330 г/л), ф. Басф, 
Німеччина  

3,0–6,0 
Однорічні зла-
кові    та    дво-
дольні бур'яни  

Обприскування ґрунту 
до сходів  гороху  

Фронтьєр 900, 90% к.е.  
(диметенамід 900 г/л ) , 
ф. Басф, Німеччина  

1,1–1,7 
Однорічні зла-
кові та деякі 
дводольні      

Обприскування після 
сівби, але до сходів 
культури  

Фронтьєр Оптіма, к.е. 
(диметенамід-П 720 г/л), 
ф. Басф, Німеччина  

0,8–1,4 Однорічні зла-
кові та деякі 
дводольні  

Обприскування ґрунту 
до висівання, після 
висівання, але до появи 
сходів гороху  

 
Таблиця 4.1.5 

Препарати для захисту гороху від шкідників 
 

Назва препарату, діючої 
речовини, фірми, країни

Норма 
внесення 

Проти яких 
шкідників 

Час обробки, 
застереження 

1 2 3 4 
Актара 25  WG (тіамето 
сам, 250 г/кг)                     
ф. Сингента, Швейцарія 

0,10 Попелиця горохова, 
зерноїд гороховий  

Обприскування в 
період вегетації  

Актеллік,  50%  к.е.   
(піриміфосметил),           
ф. Сингента, Швейцарія 

1,0 
Попелиця горохова  

Обприскування 
під час вегетації  

Акцент, к. е. (дометеш; 
400 г/л ф. "Агросфера", 
Україна  

1,0 Горохова зернівка во-
гнівка, попелиці  

Обприскування в 
період вегетації  

Альтекс 100, к.е. 
(альфа-циперметрин, 
100 г/л), ф. "Агро-
сфера", Україна  

0,15–0,25 Горохова зернівка,
попелиці, трипси  

Обприскування в 
період вегетації  
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1 2 3 4 
Базудін 600 ае. 
(діазинон 60%)                  
ф.  Сингента,   
Швейцарія  

0,5–0,75 
Попелиця горохова, 
зернівка, горохова 
плодожерка  

Обприскування в 
період вегетації  

Бі-58 новий, 40% к.е. 
(диметоат), ф. Басф, 
Німеччина  

0,5–1,0 Плодожерка, вогнів-
ка, попелиця  

Обприскування 
під час вегетації  

Данадим, 40% к.е. 
(диметоат 400  г/л),   
ф. Кемінова Агро, Данія 

0,5-1,0 Плодожерка, вогнів-
ка, попелиця  

Обприскування 
під час вегетації  

Децис, 2,5 к.с. 
(дсльтамст рин),    
ф.   Байєр Кроп Саєнс, 
Німеччина  

0,2 Попелиця горохова  Обприскування 
під час вегетації  

Золон, 35% к.е. 
(фозалон), ф. Байєр 
Кроп Саєнс, Німеччина 1,4 Попелиця горохова  

Обприскування 
під час вегетації 
(крім зеленого 
горошку)  

Карате,   5%   к.е.   
(лямбда-цигалотрин),   
ф.   Сингента, 
Швейцарія  

0,1–0,125 

Попелиці, трипси, 
плодожерка, зернівка, 
комарик, 
довгоносики  

Обприскування в 
період вегетації  

Сумі-Альфа,  5%   к.е.   
(фенвалерат),    
ф. Сумітомо, Японія  0,3 Попелиця  

Обприскування в 
період вегетації 
(крім зеленого 
горошку)  

Ф'юрі,    10%   к.е,   
(зетаципермерин), ф. 
ФМСі, США  

0,07–0,1 Попелиці, трипси, 
зернівка, плодожерка 

Обприскування в 
період вегетації  

Фастак,  10% к.е.    
(альфациперметрин),      
ф. Басф, Німеччина  

0,15–0,25 
Зернівка горохова, 
попелиці, трипс, 
довгоносики  

Обприскування в 
період вегетації  

Фуфанон,  57%  к.е. 
(малатіон),     
ф. Кемінова Агро, Данія 

0,5–1,2 Попелиці, плодо-
жерка, зернівка  

Обприскування в 
період вегетації  

Штефесін, 2,5 к.е. 
(дельтаметрин),  
ф. Шгефес Афо, 
Німеччина  

0,2 Попелиця  Обприскування в 
період вегетації  
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Таблиця 4.1.6 
Препарати для захисту гороху від хвороб 

 
Назва препарату, 
діючої речовини, 
фірми, країни 

Норма 
внесення, 

л/га 

Проти яких хвороб Спосіб, час обробітку

Рекс Т, к. с. 
(егюксиконазол. 
125г/л),ф. БАСФ, 
Німеччина  

0,5–1,0 Аскохітоз, сіра 
гниль, іржа  

Обприскування в 
період вегетації  

   
Є дослідні дані про доцільність прикотковування гороху на 

початку фази бутонізації гладкими котками. Щоб менше травмувати 
стебла, коткують в суху погоду після 11 години, коли зменшується 
тургор в рослинах. Через 5–7 днів стебла займають вертикальне 
положення. Нижня горизонтальна частина стебла надає стійкості 
рослинам до вилягання. Притиснуті до ґрунту стебла пригнічують 
сходи бур'янів, зменшують втрати вологи. Покращуються умови 
збирання врожаю. Такий агрозахід сприяє підвищенню врожайності, 
особливо на Півдні України. В умовах Полісся і Лісостепу потребує 
додаткового вивчення. 

Горох сильно потерпає від бур'янів, урожайність може 
знизитися на 30–50%. У дощові роки чи з якихось господарсько-
організаційних причин не завжди є можливість  провести боронування. 
Для знищення бур'янів у даному випадку використовують гербіциди. 

Найвищої ефективності у боротьбі з бур'янами досягають при 
поєднанні агротехнічного і хімічного способу. На посівах гороху 
можна використовувати гербіциди (табл. 4.1.4).  

У технології вирощування гороху важливе місце належить 
захисту від шкідників та хвороб. Сходи обробляють інсектицидами для 
захисту від бульбочкових довгоносиків. У фазі бутонізації посіви 
обприскують проти горохової зернівки (брухус), горохового комарика, 
горохової попелиці, плодожерки, які подано в табл. 4.1.5. 

Горох уражується багатьма хворобами, серед яких найбільш 
поширені і шкодочинні кореневі гнилі, аскохітоз, борошниста роса 
сіра гниль, іржа тощо. Вони порушують обмін речовин, знижують 
продуктивність рослин, погіршують насіннєву і кормову якість зерна. 

Незважаючи на це, у “переліку пестицидів і агрохімікатів, 
дозволених до використання в Україні” зареєстровано тільки один 
препарат (табл. 4.1.6). 
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Ефективний для захисту рослин гороху в період вегетації від 
фузаріозну, аскохітозу, сірої гнилі фунгіцид фундазол з нормою 
внесення 1,0 кг/га. Зустрічаються літературні дані про використання 
фундазолу у боротьбі з кореневими гнилями. Для захисту від 
аскохітозу та переноспорозу застосовують цинеб (2 кг/га), або суміш 
фундазолу (500 г/га) і цинебу (2 кг/га). 

Збирання врожаю. Збирання врожаю – найскладніша операція 
в технології вирощування гороху. Основний спосіб збирання – 
роздільний. 

Рослини гороху вилягають, насіння достигає неодночасно (пер-
шим – у нижніх бобах, пізніше – у верхніх), нижні боби розтріску-
ються і осипаються, що призводить до великих втрат зерна. Важливо 
встановити оптимальний строк збирання. Раннє збирання призводить 
до недобору врожаю через велику кількість недостиглих насінин, пізнє 
супроводжується надмірними втратами. 

Починають скошувати горох у валки при побурінні 60–                       
75  бобів. Забарвлення зерна в таких бобах набуває характерного для 
сорту кольору, а вологість знаходиться в межах 30–35%. Косять горох 
жатками ЖРБ-4,2, косилками КС-2,1 з пристосуванням Пб-2,1. Через 
3–4 дні після скошування і підсихання маси можна починати 
підбирання і обмолот валків зерновими комбайнами. Вологість зерна 
зменшується до 16–19%. При вологості зерна вище 20% пошкод-
жується зародок насіння, а при зниженні вологості менше 15%, зерно 
сильно подрібнюється. Для запобігання подрібненню частоту обер-
тання барабана зменшують до 500–550 обертів за хвилину, під-
барабання опускають у нижнє положення. 

Внаслідок нерівномірного достигання вологість обмолоченого 
зерна у верхніх бобів може бути високою. Крім того потрапляють до 
вороху зелені частини бур’янів. Якщо навіть впродовж однієї доби не 
очистити і не підсушити, то все зерно зволожується і швидко само- 
зігрівається. 

На чистих від бур’янів посівах у суху погоду, при вирощуванні 
короткостеблових стійких до осипання і вилягання сортів застосо-
вують однофазне збирання при повній стиглості бобів і зниженні 
вологості зерна до 15–17%. Однофазне збирання здійснюють 
комбайнами Дон-1500, Славутич, Лан, Домінатор 208, Джон-Дір. 

Очищене зерно можна зберігати при вологості не більше                 
14–15% шаром не вище 1,5 м. 

На зелений корм горох збирають у фазі цвітіння, а на силос, 
сінаж – до утворення бобів.  
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Змішані посіви гороху. В умовах достатнього зволоження 
посіви гороху переростають, сильно вилягають, їх важко зібрати без 
втрат зерна. В таких умовах практикуються змішані посіви гороху з 
іншими культурами. 

Найкраще сіяти горох з стійким до вилягання сортами ячменю. 
Суміш насіння складається з 70–75% ярого ячменю і 25–30% гороху 
від повної норми висіву цих культур у чистих посівах. 

На зелений корм, силос, сінаж горох вирощують у сумішках з 
ячменем, вівсом, викою, гірчицею білою, соняшником, кукурудзою. 
Норма висіву гороху 0,8–0,9 млн/га, вівса і ячменю – до 3,0–3,5 млн/га, 
кукурудзи – 0,3–0,4 млн/га, соняшнику – 0,4 млн/га, гірчиці – 1 млн/га.  

Сумішки з вівсом, ячменем, гірчицею, викою сіють у перші дні 
весняних польових робіт, а з соняшником і кукурудзою при прогрі-
ванні ґрунту до 8–100С. Такі суміші придатні для післяукісних і 
післяжнивних посівів. 

 
Горох кормовий зимуючий 

У південних районах України, на Північному Кавказі, зокрема у 
Краснодарському краї, останнім часом набули поширення сорти 
зимуючого гороху Узбецький 71 і Одеський 58, які переносять 
зниження температури до мінус 10–150С. Квітки його червоно-
фіолетові, зерно сіро-буре, дрібне. Маса 1000 насінин 95–115 г. При 
висіванні восени збирають до 200–300 ц/га зеленої маси, а врожай 
зерна досягає 20–30 ц/га. Сіють зимуючий горох у другій половині 
вересня. Серпневі посіви з озимим ячменем або озимою пшеницею 
використовують восени на зелений корм. Зимуючий горох є кращим 
попередником для озимої пшениці. Крім того, після його збирання 
сіють просо, кукурудзу та інші культури, збираючи два врожаї за рік з 
однієї площі. 

Під зимуючий горох рекомендується вносити фосфорні і калійні 
добрива з розрахунку 40–60 кг/га діючої речовини. На зерно цю 
культуру рекомендують висівати із стійким проти вилягання сортом 
озимої пшениці Безоста 1. Норма висіву гороху становить 100, а 
пшениці – 75 кг/га. Щоб запобігти пошкодженню зерноїдом, напри-
кінці бутонізації посіви гороху обробляють пестицидами. Зимуючий 
горох на зерно збирають тими ж машинами, що й горох посівний. На 
зелену масу його висівають у чистих посівах і сумішках з озимою 
пшеницею. 
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ТЕСТИ 
 

Варіант І 
 
1. Колір насіння гороху посівного: 
1. Жовте, рожеве, зелене 
2. Жовто-коричневе, зелене, однотонне або з рисунком 
3. Сіре, буре, чорне 
2. У гороху листки: 
1. Складні пальчасті  3. Складні трійчасті 
2. Складні парнопірчасті  4. Складні непарнопірчасті 
3. Температура проростання насіння гороху: 
1. 3–4°С    3. 4–5°С 
2. 8–10°С    4. 1–2°С 
4. При посіві гороху в рядки вносять добрива: 
1. Азотні    3. Мікродобрива 
2. Фосфорні   4. Калійні 
5. Посіви гороху завжди полеглі і його збирають: 
1. Двофазним способом 
2. Однофазним способом 
3. Однофазним і двофазним способом залежно від стиглості 
 

Варіант ІІ 
 
1. Посіви гороху пошкоджуються: 
1. Злаковою мухою   
2. Павутиновим кліщем 
3. Бульбочковим довгоносиком    
4. Попелицею 
2. На те саме поле у сівозміні горох має повертатися не рані-

ше як через: 
1. 1–2 роки   3. 4 роки 
2. 6 років    4. 3 роки 
3. Кращий спосіб посіву гороху: 
1. Вузькорядний   3. Стрічковий 
2. Широкорядний   4. Звичайний рядковий 
4. Оптимальна вагова норма висіву гороху в Лісостепу 

становить: 
1. 200–220 кг/га   3. 220–240 кг/га 
2. 150–200 кг/га   4. 270–320 кг/га 
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5. Передпосівний обробіток ґрунту під горох передбачає: 
1. Закриття вологи, 2–3 культивації 
2. Закриття вологи, вирівнювання, культивацію 
3. Закриття вологи, культивацію 
 

Варіант ІІІ 
 
1. Розрізняють види гороху: 
1. Польовий   3. Посівний 
2. Багатоквітковий  4. Цукровий 
2. У Лісостепу оптимальна кількісна норма висіву гороху 

становить: 
1. 2–2,5 млн шт./га   3. 2,5–3,0 млн шт./га 
2. 1,2–1,5 млн шт./га  4. 0,8–1 млн шт./га 
3. Глибина загортання насіння гороху: 
1. 3–4 см    3. 5–7 см 
2. 4–5 см    4. 8–10 см 
4. Для того, щоб покращити умови збирання гороху на полі 

проводять: 
1. Культивації   3. Нарізування гребенів 
2. Шлейфування   4. Вирівнювання ґрунту 
5. Коренева система у гороху: 
1. Мичкувата 
2. Стрижнева 
3. Мішана 
 

4.2.СОЯ 
(Glycine hispida) 

 
Значення культури 

 
Соя є однією з основних зернобобових культур в світі. Її зерно 

збалансоване за протеїном і перетравними амінокислотами. У насінні 
сої міститься 30–55% білка, 13–26% жиру, 20–32% крохмалю. У золі 
багато калію, фосфору кальцію, а також вітамінів (А, В1, С, В2, Є, К, D1, 
D3, РР).  

Важливе продовольче значення сої. Вирощуючи цю культуру 
одержують два врожаї – білка і рослинної олії. Жодна рослина в світі 
не може за 3–4 місяці виробити стільки білка і жиру як соя. Немає 
рівних сої щодо кількості виготовлених з неї продуктів. Соєвий білок і 
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олію можна знайти па полицях супермаркетів розвинених країн у 
складі більш ніж 1000 харчових продуктів, починаючи від приправ до 
салатів, соєвого м'яса, хліба і закінчуючи смачними готовими 
стравами. 

Великий вміст білка і надзвичайно цінна його збалансованість 
за амінокислотним складом роблять сою чудовим замінником про-
дуктів тваринного походження у харчуванні людини. Із сої виготов-
ляють соуси, молоко, сир, котлети, замінники яєчного порошку, 
кондитерські вироби, ковбаси, консерви та ін. Їх використовують як 
дієтичний продукт харчування, що має антисклеротичні речовини. 
Особливістю хімічного складу сої є вміст у ній фосфатидів – лецетину 
і цифаліну, необхідних для живлення нервової тканини. 

Поряд з тим в насінні сої є антипоживні речовини: інгібітори 
трипсину, хемотрипсину, сапоніни, гемаглютиніни тощо. Ці інгібітори 
можна успішно інактивувати метолом теплової обробки, який широко 
застосовується у світовій практиці при одержанні повножирових і 
знежирених соєвих продуктів, призначених як для харчових, так і для 
кормових потреб. Найбільш доступним і ефективним способом 
промислової переробки є виготовлення соєвого молока. З 1 кг сухого 
насіння виробляється 8 літрів молока. При додаванні невеликої 
кількості цукру, солі та харчової соди можна досягти майже повної 
смакової ідентичності з коров'ячим молоком. На відміну від 
тваринного жиру, що перетворюється в організмі у холестерин, соєве 
молоко містить рослинні жири, що захищають від інфаркту. 

Соєве молоко є основним компонентом у виготовленні сиру-
тофу. Головний білок сої – гліцинін при закисанні має властивість 
згортатися. Сир-тофу одержують коагуляцією (зсіданням) соєвого 
молока майже так само, як виробляють звичайний сир з коров'ячого 
молока. 

Після віджиму соєвого молока на фільтрі-пресі "соєвої корови" 
залишається окара (жмих). Вона є джерелом харчової клітковини і 
містить значну кількість поживних речовин сої. У результаті дуже 
тонкого розмелу сої окара нагадує вологе борошно, її можна додавати 
у звичайне борошно і використовувати під час виготовлення 
хлібобулочних виробів, печива, підливок, соусів тощо, що збільшує 
вміст у них білка і клітковини. Окара може використовуватись у 
випічці замість яєць, її можна висушувати і зберігати для 
використання надалі. 

Соя широко використовується при виробництві м'ясних про-
дуктів у вигляді соєвого борошна, концентрату, ізолятів. 
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Соя – важлива технічна культура. Вона займає перше місце у 
світовому виробництві рослинної олії, її використовують на харчові 
цілі і для виробництва промислової продукції – лаку, фарб, мила, 
пластмаси, клею, штучних волокон. Нині 60% зерна сої пере-
робляється на олію. 

Соя – цінна кормова культура, її можна згодовувати тваринам 
у вигляді макухи, соєвого шроту, дерті, молока, білкових концентратів, 
зеленого корму сіна, силосу соломи. Макуха може застосовуватися як 
універсальний білковий концентрований корм. 

Якщо до комбікормів додавати 10% соєвого шроту це значно 
підвищує продуктивність тварин і зменшує витрату кормів. 

Соя має агротехнічне значення. Вона засвоює азот з повітря, 
залишає після себе 60–90 кг/га біологічно фіксованого азоту, очищає 
поле від бур'янів і є добрим попередником для наступних культур 
сівозміни. 

 
Історія і поширення 

 
Вирощування сої було однією з умов і процвітання стародавніх 

цивілізацій. Батьківщиною сої вважається Південно-Східна Азія. В 
Китаї вона відома понад 6000 років до н.е. Понад 4000 років до н.е. 
сою вирощували в Кореї, Індії, Японії та ін. країнах. Пріоритет 
відкриття поживних властивостей цієї культури належить китайцям. У 
Китаї вона віддавна є замінником м'ясних і молочних продуктів. В 
Україні сою почали вирощувати з 70-х років XIX століття. 

За площею посіву соя займає перше місце серед зернобобових 
культур. У 1983 році світова площа становила 52 млн га, в 1990 році  
56 млн га, а в 1998 році зросла до 70,7 млн га. За період з 1990-го до 
1998-го року посіви сої зросли на 25%. Найбільше сою вирощують: 
США – 28,7 млн га, Бразилія – 13,3 млн га, Китай – 8 млн га, 
Аргентина – 6,9 млн га, Індія – 6,3 млн га. У всіх країнах Європи сіють 
лише 1,2 млн га (табл. 4.2.1). 

Середня врожайність сої у світі в 1998 році становила 22,4 ц/га. 
Високі врожаї сої одержано в Італії – 35 ц/га, Канаді – 27,9 ц/га, 
Аргентині – 27,1 ц/га, Парагваї – 26,3 ц/га. 

Виробництво зерна теж найбільше в цих країнах – США –               
75,1 млн т, Бразилія – 31 млн т, Аргентина – 18,7 млн т, Китай –                  
13,8 млн т. Світове виробництво – 158 млн т. (табл. 4.2.2). 
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Таблиця 4.2.1 
Площа посіву, урожайність і виробництво сої у світі 

та окремих країнах світу у 1998 році 
 

Країна 
Площа 
посіву, 
млн. га 

Урожайність, 
ц/га 

Виробництво зерна, 
млн. т 

У світі всього  70,7 22,4 1,58 
Україна  0,031 11,4 0,036 
Аргентина  6,89 27,1 18,7 
Болівія  0,58 18,4 1,07 
Бразилія  
Індія  

13,25 
6,35 

23,7 
10,0 

31,0 
6,1 

Індонезія  1,09 12,0 1,3 
Італія  0,35 35,0 1,23 
Канада  0,98 27,9 2,74 
Китай  8,20 16,8 13,8 
Нігерія  0,54 6,6 0,36 
Парагвай  1,09 26,3 2,9 
Росія  0,404 6,9 0,28 
Румунія  0,144 13,9 0,20 
США  28.66 26,2 75,1 
Угорщина  0,018 22,2 0,040 

 
Таблиця 4.2.2 

Площа посіву, урожайність зернових і зернобобових культур 
 

Культура Площа посіву, 
млн га 

Урожайність 
ц/га 

Виробництво 
зерна, 
млн т 

1 2 3 4 
Пшениця  224,4 26,2 588,8 
Рис  150,3 37,5 563,2 
Кукурудза  137,4 44,0 604,0 
Соя  70,7 22,4 158,3 
Ячмінь  61,7 22,5 138,8 
Сорго  44,4 14,3 63,5 
Просо  37,6 7,8 29,2 
Квасоля  25,7 8,9 17,6 
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1 2 3 4 
Арахіс  23,8 13,0 31,0 
Овес  14,6 17,7        25,8 
Жито  10,2 19,4 21,0 
Нут  10,2 7,7 7,9 
Горох  6,9 19,1 13,2 
Сочевиця  3,4 8,8 3,0 
Кормові боби   2,4 15,0 3,5 

 
На початку XXI століття в арсеналі світових рослинних ресурсів 

соя посідає четверте місце після пшениці, кукурудзи та рису, 
потіснивши останніми роками ячмінь. За темпами приросту вона не 
має собі рівних. За період з 1938 року до 1993 року виробництво сої 
збільшилось в 12,9 раза, тоді як пшениці – у 4,6, рису – у 3,7, 
кукурудзи – у 5,5 раза.  

У групі зернобобових культур вона за обсягами виробництва 
значно перевищує всі зернобобові культури разом узяті. В Україні 
виробництво сої в 90-х роках зменшилося. Площі посіву скоротилися 
за період з 1992 р. по 1998 р. з 97 тис.га до 31 тис.га, а виробництво 
зерна з 120 тис.т до 35,6 тис.т. 

 
Ботанічна характеристика 

 
Соя (Сlусіnе hіsріdа) однорічна культура (рис. 4.12). 
Коренева система стрижнева. Головний корінь короткий, від 

нього у верхній частині відходять бічні корінці, які становлять близько 
60% маси кореня. 

Стебло прямостояче, сильно розгалужене, опушене. Залежно від 
того, під яким кутом відхиляються гілки від головного стебла, кущ 
буває стиснутий, напіврозлогий і розлогий. 

Листки складні, трійчасті, листочки широкояйцеподібні, оваль-
ної, загостреної та клиноподібної форми, опушені. 

Квітки малі, білого або фіолетового кольору, на коротких 
квітконіжках, розміщуються в пазухах листків і зібрані в грона, 
звичайно по три-чотири (буває по 13–20). 

Боби вузькі, прямі або зігнуті, різної величини (3–6 см), світлі, 
коричневі, бурі, містять дві-три насінини. Плоди опушені. 

Насіння за розміром буває крупне, середнє, дрібне; за кольо- 
ром – коричневе, жовте, чорне, а також двоколірне; за формою – 
кулясте, овальне, плоске, опукле. Маса 1000 насінин – від 50 до 425 г. 
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Визначення підвидів різновидностей та апробаційних груп 
сої. Рід соя Glусіnе об'єднує понад 40 видів, майже половина з яких 
росте в тропічній Африці. 

На території СНД вирощують чотири види сої, але най-
поширеніший лише один – Glусіnе hispida Махіm, який має 
промислове значення (2п – 38–40). 

В.Б. Єнкін виділяє шість підвидів сої: напівкультурний (ssp. 
gracilis Enk.), індійський (ssp.indica Enk.), корейський (ssp. korajensis 
Enk.), маньчжурський (ssp.manspurica Enk.), слов`янський (ssp. 
Slovonica Kov. Ef Pinz.). 

 
Таблиця 4.2.3 

Хімічний склад, поживність 
 

Вміст, % У 100 кг корму, 
кг 

Продук-
ція 

 
 

води білка жиру кліт-
ко-
вини 

БЕР золи кормо-
вих 
оди-
ниць 

пере-
трав-
ного 
про-
теїну 

Насіння 
Зелена 
маса 
Силос 
Шрот 

10–12
72–75

 
65–68
10–12

35–40
3,5–5 

 
3,8–5 
40–44

19–22
0,8–1,5

 
1,6–2 

1,4–1,8

5,7–7,8
5–6,8 

 
9–9,8 

5,4–6,7

26–29 
10,2–11,8

 
11,5–12,8
28–32,5 

2,8–5,6
1,7–2,9

 
4,1–5,2
5,2–6 

124–132
18–22 

 
17–21 

118–122

25–29 
3–3,5 

 
3–3,5 
36–39 

 
        

 
 

 
 

Рис. 4.12. Соя: 
а – вегетуюча рослина;  

б – рослина з достигаючими 
плодами; в – боби; г – насіння 

 
 
 
 

 
а 

б

в

г 
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Таблиця 4.2.4 
Основні ознаки різновидностей сої 

 
Підвиди Різновидність Відмітні ознаки 

Середньонасінна Стебла і гілки грубі, листки 
великі, широкі. 
Боби середні за розміром, 
добре виповнені, насіння 
середнє, крупне, овальне, 
здебільшого жовте 

Маньчжурський 

Амурська Стебла і гілки негрубі, 
листки, боби та насіння малі. 
Насіння буває темного 
кольору 

Молдавська Стебла і гілки середньогрубі, 
листки на верхівці рослини 
великі, боби і насіння 
середні за розміром, насіння 
овально-округле, світло-
жовте  

Слов`янський 

Кубанська       Стебла і гілки грубі, гілки 
досить довгі, боби й насіння 
крупні, насіння овально-
видовжене,  жовте, жовте  з 
пігментацією 

 
       Таблиця 4.2.5 

Ознаки для визначення апробаційних груп сої 
 

Колір, 
опушення 

Забарвлення 
стулок, бобів

Колір 
оболонки 
насіння 

Колір насінного 
рубчика 

Апробаційні 
групи 

Стебло,  бічні 
пагони, лист-
ки і боби 
вкриті білими 
волосками 

Буре Жовтий Жовтий, світло-
коричневий 

agr. Communis 
agr.Immaculata 

Стебло,  бічні 
пагони,  лист-
ки і боби 
вкриті рудими 
волосками 

Темне, руде 
 
 
 

Темно-буре 

Жовтий 
 
 
 

Жовтий 

Коричневий, 
коричневий з 
білою смужкою

 
Чорний 

agr.Sordida 
agr.Ucrainica 

 
 

agr.Zatifolia 
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Найбільше значення мають маньчжурський і слов'янський 
підвиди, до яких належать всі сорти, які вирощують в Україні. 

Маньчжурський підвид середньостиглий, висота і грубість куща 
його середні, китиця малоквіткова, розміри листків, бобів і насіння 
середні. Поширений у Північно-Східному Китаї, Японії, США, країнах 
СНД, а також на Корейському півострові. 

Слов'янський підвид скоростиглий, низькорослий. Стебло 
тонке, листки малі, кущ стиснутий.  

 
Біологічні особливості 

 
Вимоги до температури. Соя – теплолюбна культура, її виро-

щують на великій території – від екватора і майже 54° північної ши-
роти. Мінімальна температура проростання насіння 7–8°С, достатня – 
12–14°С, оптимальна – 15–20°С. Сходи витримують приморозки до 
мінус 2–3°С. Сою висівають при переході температури повітря вище 
15°С. До тепла соя вимоглива впродовж вегетації, особливо під час 
цвітіння і достигання. При температурі 10–13°С достигання затриму-
ється. Оптимальна середньодобова температура росту в цей період  
18–25°С. Тривалість вегетаційного періоду – до 170 днів. 

Вимоги до вологи. Соя відноситься до середньостійких до 
посухи рослин. Менше вологи соя використовує у періоду від сходів 
до початку цвітіння. При проростанні насіння сої поглинає 130–160% 
вологи від своєї маси. Після сходів у сої інтенсивно розвивається 
коренева система і дуже повільно надземна маса, тому випаровування 
води в цей час незначне. Найбільше вологи рослинам потрібно під час 
цвітіння і росту бобів. Нестача води призведе до опадання бутонів, 
квіток, плодів, зменшення маси насінин і врожаю. Транспіраційний 
коефіцієнт сої високий – 520–600. 

Вимоги до світла. Соя відноситься до культур короткого дня і 
дуже чутлива до зміни тривалості освітлення. Вирощування її у 
північних районах призводить до збільшення тривалості фаз розвитку 
рослин і зниження продуктивності. На півдні, де світловий день 
коротший, соя розвивається швидше, що призводить до скорочення 
вегетаційного періоду. 

На зріджених посівах боби формуються на незначній висоті від 
землі, що призводить до втрат при збиранні.  

У міру загущення посівів рослини менше гілкуються, боби 
розміщуються на стеблі вище, втрати при збиранні зменшуються до 
мінімуму. 
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У значній мірі освітленість зменшується на забур'янених 
посівах, що призводить до різкого зниження врожаю. Найбільш згубно 
впливають бур'яни на рослини сої в перші 40–50 днів їх росту, коли 
у вузлах стебла зажадаються генеративні органи. 

Вимоги до ґрунту. Найбільш придатні для сої ґрунти з нейт-
ральною реакцією (рН 6,5–7,0), родючі з високим вмістом органічних 
речовин. Непридатні для неї солонуваті важкі і дуже легкі, кислі і 
заболочені ґрунти. 

Враховуючи вимоги сої до умов вирощування, ґрунтові й 
гідротермічні ресурси України, академік А. Бабич виділяє соєвий пояс. 
До нього входять ті області, де за рік випадає 500–650 мм опадів; за 
травень–вересснь 250–400 мм: у період цвітіння і формування бобів –
180–200 мм. Сума активних температур (понад 10°С) у цьому регіоні 
становить 2400–30000С, що достатньо для скоро- і середньостиглих 
сортів. Зона вирощування сої на незрошуваних землях включає 
Вінницьку, Черкаську, Чернігівську, Кіровоградську, Хмельницьку, 
Тернопільську Закарпатську, Київську області та райони з кращою 
вологозабезпеченістю Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, 
Одеської, Харківської областей.  

У південних і східних областях соя може з успіхом 
вирощуватись на зрошуваних землях. Сорти ультраскоростиглі і 
скоростиглі можна вирощувати у сприятливих районах Полісся. 

 
Таблиця 4.2.6 

Фази розвитку і етапи органогенезу сої 
 

Фази розвитку Етапи органогенезу Елементи 
продуктивності 

Проведення 
агрозаходів 

1 2 3 4 
Проростання, 
сходи 

І. Формування кону-
са наростання 

Густота стояння 
рослин 

 

Перший 
справжній 
листок 

ІІ. Формування 
справжнього листка, 
міжвузля стебла 

Боронування. 
Внесення гербіцидів
 

Гілкування 

ІІІ. Збільшення роз-
мірів конуса нарос-
тання, формування 
суцвіття 

Кількість листків і 
міжвузля Внесення 

інсектицидів. 
Міжрядне 
розпушування 
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1 2 3 4 
ІV. Процес дифе-
ренціації генератив-
ного середовища у 
закритій брунці 

Міжрядне розпушу-
вання з піджив-
ленням 

 

V. Формування ор-
ганів квітки 

Кількість квіток і 
суцвіть 

 

VІ. Мікро- і мега-
спорогенез 

 

VІІ. Формування чо-
ловічого і жіночого 
гаметофітов 

 

VІІІ. Видима 
бутонізація 

 

Бутонізація і 
цвітіння 

ІХ. Цвітіння 

Кількість бутонів, 
квіток і плодів 

 
 Х. Початкова 

диференціація 
зародка   насінини 

Обробіток 
інсектицидами. 

 ХІ. Речовини із око-
лоплодня перетіка-
ють у сім’ядолі 

 

 ХІІ. Дозрівання на-
сінини. Прості речо-
вини насінини пере-
творюються у 
складні,  запасні 

Кількість бобів на 
рослині, насінин у 
бобі. 
Масса 1000 насі-
нин 

Десікація. 
Збирання врожаю 

 
Технологія вирощування 

 
Попередники. Необхідно врахувати, що на перших етапах 

росту у сої сильно розвивається коренева система, а ріст рослин 
сповільнений. Це обумовлює її низьку конкурентоздатність у боротьбі 
з бур'янами. Тому кращими попередниками для сої є малозабур'янені 
поля після озимих і ярих зернових культур. Ці культури швидше за 
інші звільняють поля, що дозволяє провести багаторазові обробітки у 
системі основної підготовки ґрунту. Розміщують сою також після 
просапних – кукурудзи, картоплі, буряку, овочевих культур. На 
попереднє місце повертають не раніше, ніж через 3–4 роки. 

Не варто висівати сою після соняшнику і зернобобових культур. 
Соя, як бобова культура, є цінним попередником для інших культур 
сівозміни. Залишаючи в ґрунті після збирання добре розвинуту 
кореневу систему з бульбочковими бактеріями, вона сприяє нагромад-
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женню азоту (60–80 кг/га), поліпшенню структури й родючості ґрунту. 
Соя використовує важкорозчинні поживні речовини з нижніх шарів 
ґрунту і включає їх у кругообіг живлення. У середньому на 1 га вона 
залишає близько 40–60 кг азоту; 20–25 кг фосфору і 30–40 кг калію. 

Обробіток ґрунту. Після зернових попередників поле лущать 
дисковими лущильниками на глибину 6–8 см. Своєчасне лущення 
ефективне у боротьбі з однорічними бур'янами, особливо теплолюб-
ними. Такі бур'яни як півняче просо, щириця, мишій та ін. погано 
проростають при низькій температурі, тому не знищуються навесні під 
час передпосівної  підготовки  ґрунту. 

На забур'янених осотом площах перше лущення здійснюють 
дисковими лущильниками на глибину 6–8 см, друге полицевими 
лущильниками на глибину 12–14 см. 

Проти пирію використовують подвійне дискування на глибину 
10–12 см важкими боронами БДТ-3; БДТ-7. 

На дуже забур'янених площах найвищу ефективність у боротьбі 
з бур'янами забезпечує внесення гербіцидів суцільної дії (трефлан, 
раундап, ураган та ін.) за 2–3 тижні до оранки. 

Глибина зяблевої оранки під сою 28–30 см. Після просапних 
попередників орють на 25–27 см без попереднього лущення. Глибока 
оранка сприяє розвитку кореневої системи і збільшує кількість буль-
бочкових бактерій. Кращий строк зяблевої оранки – кінець серпня – 
початок вересня. 

Від початку весняного обробітку ґрунту до сівби проходить 
30–40 днів, що дозволяє якісно підготувати ґрунт і провести боротьбу з 
бур'янами за допомогою агротехнічних заходів. 

Навесні, як тільки ґрунт перестає мазатися, закривають вологу 
шляхом боронування важкими боронами. І після проростання бур'янів 
(фаза білої ниточки) проводять культивацію за допомогою КПС-4 в 
агрегаті з боронами. При потребі такий обробіток повторюють для 
знищення нової хвилі бур'янів. Передпосівний обробіток ґрунту 
здійснюють на глибину сівби.  

Високу якість підготовки ґрунту забезпечують комбіновані 
агрегати Комбінатор, Компактор, Європак. Вони добре вирівнюють 
поле, що дуже важливо при збиранні врожаю. Боби розмішуються 
невисоко над ґрунтом і при скошуванні застосовують низький зріз. На 
погано вирівняному полі низько скосити неможливо і частина бобів 
може залишатися на стеблах не зібраними. 
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Удобрення. Органічні добрива під сою доцільніше вносити під 
попередник. Післядія органічних добрив триває 3–4 роки, а поля менш 
забур'янені, ніж у рік внесення органіки. 

Перш за все необхідно застосовувати бактеріальні добрива, 
ризоторфін. Обробляють насіння в день сівби. На 1 ц насіння викорис-
товують 0,6 л води. Висівають оброблене насіння в той же день, тому 
що при тривалому зберіганні життєздатність бактерій різко 
зменшується. Приріст урожаю зерна сої від ризоторфіну становить                  
3–4 ц/га. 

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України виготовляє 
рідке бактеріальне добриво під сою, застосування якого підвищує 
врожайність зерна на 2,5–6,5 ц/га, а в умовах штучного зрошування – 
близько 9 ц/га. Разом із зростанням продуктивності рослин збільшу-
ється вміст білка в зерні на 1,5–4,0%. 

Азотфіксуючі бактерії проникають у корені сої через кореневі 
волоски. У місці їх проникнення із тканини кореня через 7–12 днів 
після появи сходів формуються бульбочки. Через два тижні після 
сходів азотофіксуючі бактерії починають засвоювати азот з повітря і 
можуть повністю забезпечити  рослину цим елементом живлення. Під 
час сходів і впродовж тижня після сходів проросток використовує 
поживні речовини з насіння. Внесення високих норм азоту до сівби 
пригнічує розвиток бульбочок.  

Найбільше азоту соя засвоює від фази бутонізації до цвітіння, 
коли інтенсивно наростає вегетативна маса У цей період фіксація 
атмосферного азоту максимальна. Значна частина азоту використо-
вується при  наливі зерна. Під час наливу зерна азот також поступає в 
зерно з інших органів рослини.  

Про необхідність застосування азотних мінеральних добрив під 
сою існують суперечливі думки. За даними Я.В. Губанова (1986 р.), 
при обробці насіння високопродуктивними штамами бактерій реакція 
рослин сої при підживленні азотними добривами незначна. Як 
відмічають Г.В. Коренев та Г.Г. Гатауліна (1988 р.) при забезпеченні 
п'яти умов для оптимальної азотфіксації, рослини сої можуть форму-
вати високий урожай зерна за рахунок засвоєння азоту з повітря. За їх 
даними, внесення азоту в малих (N30-40) і великих (N 200-300) нормах не 
призводило до збільшення врожаю сої. 

Якщо ж не створено оптимальних умов азотфіксації (хоча б 
один з п'яти чинників обмежує симбіоз), то рослина може засвоїти азот 
лише з ґрунту і добрив. Упродовж вегетації необхідно проводити 
візуальний контроль за станом бульбочок. У випадку їх незадовільного 
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стану – бульбочки не формуються, дрібні, сірого кольору – стає 
зрозуміло, що ефективність симбіозу недостатня для повного 
забезпечення рослин азотом. Лише в таких умовах доцільно внести 
корективи у систему удобрення сої і провести 1–2 підживлення 
аміачною селітрою (N30-45). Як було зазначено вище, азот 
використовується соєю в другій половині вегетації, тому підживлення 
у фазах бутонізації, цвітіння не будуть пізніми. 

Норми мінеральних добрив встановлюють залежно від вмісту 
поживних речовин в ґрунті, рівня запланованого врожаю тощо. 
Фосфорні і калійні добрива (Р45-60К45-60) вносять під зяблеву оранку. 
Азотні добрива, як правило, при дотриманні вимог агротехніки не 
застосовують. Стартову дозу азоту дають під культивацію лише на 
бідних ґрунтах та після гірших неудобрених попередників, а повну 
норму вносять у випадку неефективної роботи бульбочок. 

За даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва внесення 
N60Р60К60 забезпечує невисокий приріст урожаю зерна порівняно з 
варіантом без добрив: у сорту Білосніжка на 3,1 ц/га, Романтика –                
3,1 ц/га Аметист –1,8 ц/га, Мрія – 2,1 ц/га. 

Насіння перед сівбою обробляють мікроелементами – цинк, бор, 
кобальт, молібден. 

Підготовка насіння. Сорти. Сіють доброякісним насінням, 
відсортованим і вирівняним. Для знезараження від збудників хвороб 
насіння обробляють вітаваксом 200ФФ, бенлатом або фундазолом – 
2,5–3 кг препарату на 1 т насіння. В умовах України краще вирощу-
вати скоростиглі сорти з потенціалом урожайності до 30 ц/га такі як:  
Аметист, Аполон, Донька, Київська 98, Мрія, Устя, Фаетон. Сорти сої 
придатні для поширення в Україні: Лара, Оксана, Артеміда, 
Анатоліївна, Аполон, Блискавиця, Берегиня, Бояна, Валентина,  
Ельдорадо, Єлена, Золотиста, Знахідка, Київська 98, Ксеня, Корада, 
Офелія, Східна, Спринт, Св`яткова, Устя, Фея, Ювілейна, Ясельна. 

 
Сівба 

 
Способи сівби. Сою на зерно і корм сіють широкорядним спо-

собом. Ранньостиглі сорти потребують меншої площі живлення, тому 
їх висівають з міжряддями 45 см, середньоранні і середньостиглі –                
60 см, високорослі середньопізні й пізньостиглі – 70 см. Є рекомен-
дації застосувати суцільний рядковий спосіб, загущуючи до 800–              
900 тис. рослин на 1 га. Соя при цьому не гілкується, швидше росте і 
достигає, що важливо для північних областей. Посіви із звуженими 
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міжряддями та суцільні рядкові забезпечують урожайність 23–30 ц/га, 
що на 2–3 ц/га більше, ніж при широкорядних посівах.  

Останніми роками в США посіви зі звуженими міжряддями 
займають близько третини посівів. 

Глибина  сівби. У зв'язку з тим, що під час проростання соя 
виносить сім'ядолі на поверхню ґрунту, вона досить чутлива до 
глибини загортання насіння. 

Оптимальна глибина загортання насіння 4–5 см. На важких 
запливаючих ґрунтах, в умовах достатнього зволоження сіють на 
глибину 3–4 см. За умов недостатнього зволоження глибше – 5–6 см. 

Є рекомендації (А. Бабич з співавт., 2000 р.) сіяти сою мілкіше – 
2,5–3,0 см і лише при нестачі вологи у верхньому шарі ґрунту її 
висівають на глибину 3–4 см. 

Сіють спеціальними соєвими сівалками СПС-12 або кукуруд-
зяними  СПЧ-6М, овочевими СКОН-4,2, буряковими ССТ-12А. 

Норма висіву. Оптимальна густота стояння рослин перед зби-
ранням при достатньому зволоженні у Лісостепу є 450–550 тис/га, не-
достатньому зволоженні – 400–450 тис/га, на Поліссі – 400–450 тис/га, 
в Степу – 300–450 тис/га. 

Щоб одержати таку кількість рослин необхідно при міжряддях 
45 см висіяти для ранньостиглих сортів 600–750 тис/га схожих насі-
нин, середньоранніх та середньостиглих 550–650 тис/га, середньо-
пізніх і пізньостиглих – 350–500 тис/га. 

На посівах з оптимальною густотою боби прикріплюються на 
висоті 15–17 см і вище, на зріджених – на 3–5 см, що призводить до 
значних втрат під час збирання. За деякими даними густі посіви 
достигають швидше. 

Необхідно врахувати, що польова схожість на 20–30% може 
бути нижчою від лабораторної. 

Вагову норму встановлюють залежно від маси 1000 насінин, 
посівних якостей насіння, кількості рослин. Вона коливається в межах 
70–130 кг/га. 

Строки сівби. Сіяти сою починають, коли ґрунт на глибині 
загортання насіння прогрівається до 12–140С. У господарствах 
північного Лісостепу оптимальний строк сівби сої на зерно – перша 
декада травня, допустимий до 20 травня. При пізнішій сівбі тут 
можуть не достигнути навіть ранньостиглі сорти. У південно-
західному Лісостепу краще сіяти сою в останній декаді квітня і на 
початку травня. У західних областях і на Поліссі кращий строк сівби – 
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перша половина травня. У Південному Степу сою можна сіяти 15–                   
20 квітня. 

У роки з ранньою весною сіють раніше, як тільки ґрунт 
прогріється до оптимальної температури. Пізні, середньопізні і 
середньостиглі сорти необхідно висівати в першу чергу, а серед-
ньоранні і ранньостиглі – в кінці оптимальних строків. 

При дуже ранній сівбі в холодний ґрунт сходи затримуються, 
знижується польова схожість, насіння пошкоджується шкідниками і 
хворобами, урожай зерна зменшується. 

Догляд за посівами. Догляд за посівами сої проводиться 
відповідно до фаз розвитку та етапів органогенезу культури                   
(табл. 4.2.6). 

Зразу ж після сівби поле коткують для поліпшення умов пророс-
тання насіння і підвищення польової схожості. Подальший догляд за-
лежить від технології – чи це гербіцидне чи безгербіцидне вирощування. 

Якщо гербіциди не вносили або з якихось причин ефективність 
їх невисока, то необхідно насамперед провести 1–3 досходових 
боронувань. Перше – через 4–5 днів після сівби, друге – через 8–10, 
третє – через 12–14 днів. 

Як тільки позначаться рядки, то проводять неглибокий 
міжрядний обробіток шарування. Післясходове боронування можна 
проводити у фазі першого справжнього листка. Пізніше міжряддя 
розпушують 2–3 рази до змикання рядків. Глибина першого розпу-
шування 6–8 см, другого (через 8–10 днів після першого) – 8–10 см, 
третього – 6–8 см. 

На забур'янених площах досягти успіху агротехнічними 
заходами практично неможливо. Тим більше, що соя відноситься до 
культур, які дуже негативно реагують на забур'янення посівів, 
практично не витримуючи конкурентної боротьби з бур'янами. 

 
Таблиця 4.2.7 

Гербіциди для знищення бур'янів у посівах сої 
 

Назва препарату, діючої 
речовини, фірми, країни 

Норма 
внесен-
ня, л/га 

Проти яких 
бур'янів 

Спосіб, час обробки 

1 2 3 4 
Арамо 50, к. е. 
(тепралоксидим 50 г/л),  
ф. БАСФ, Німеччина 

1,0–2,0 Однорічні та 
багаторічні 
злакові  

Обприскування від 
фази 3-х листків до 
кінця кущіння у 
однорічних злакових  



 319

1 2 3 4 
   бур'янів і при висоті 

пирію 15–20 см 
незалежно від фази 
розвитку 

Базагран,48 % в. Р. (бентазон) 
ф.БАСФ, Німеччина  

1,5–3,0 Однорічні 
дводольні  

Обприскування посі-
вів у фазі 1–3 справж-
ніх листків  

Базагран Хіт, 48% к р. 
(батазон 480 г/л+2 ДЦБ  
15 г/л), с БАСФ, Німеччина  

1,5–3,0 Однорічні 
дводольні  

Обприскування посі-
вів у фазі 1–3 справж-
ніх листків  

Блазер 2С (Такл), 24 % в.р.к. 
(ацифлуорфен), ф. БАСФ, 
Німеччина  

1,5–2,5 Однорічні 
дводольні  

Обприскування посі-
вів у фазі 1–3 справж-
ніх листків сої, в 
ранні фази розвитку 
бур'янів  

Галаксі Топ, 47,1 % врік. 
(Бенгазон 32%+анифтуорфе  
15Д%), ф.БАСФ, Німеччина  

1,3–2,5 Однорічні 
дводольні  

Обприскування посі-
вів у фазі 1-3 справж-
ніх листків культури 
(2–6 листків бур'янів) 

Гезагард, 50% з.п. 
(прометрин), ф. Сингенга, 
Швейцарія  

3,0–5,0 Однорічні 
дводольні та 
злакові  

Обприскування 
ґрунту до сходів 
культури  

Дуал Голд 960 ES, S-метола-
хлор ф. Сингента, Швейцарія  

1,0–1,6 Однорічні 
злакові та 
деякі 
дводольні  

Обприскування 
ґрунту до сівби або до 
сходів культури  

Півот, 10% в.р.к. (імазетапір), 
Ф. БАСФ, Німеччина  

0,5–1,0 Злакові та 
однорічні 
дводольні 
бур'яни  
 

Обприскування ґрун-
ту до сівби, до сходів, 
або після сходів у 
фазі 1–3 справжніх 
листків  

Поаст, 20% ке, 
(сетоксидим)Ф. БАСФ, 
Німеччина  

1,0–3,0 Однорічні 
злакові  

Обприскування ґрун-
ту у фазі 2–6 листків 
бур'янів  

Селект 120 к.е. (клетодим.  
120 г/л). ф. Аріста, США  

0,4–0,8 Однорічні 
злакові  

Обприскування при 
висоті бур'янів             
3–5 см, незалежно від 
фази розвитку  

 1,4–1,8 Багаторічні 
злакові  

Обприскування при 
висоті бур'янів 10–       
15 см, незалежно від 
фази розвитку  
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1 2 3 4 
Стомп, 33% к.е. 
(пендиметалін). ф. БАСФ, 
Німеччина  

3,0–6,0 Однорічні 
злакові та 
дводольні  

Обприскування 
ґрунту до сходів  

1,0–2,0 Однорічні 
злакові  

Обприскування у фазі 
2–4 листків бур'янів  

Тарга Супер, 5% к.е. 
(квізалофоп-П-етил, 50 г/л),  
ф. Нісан Кемікл, Японія  
 
 

2,0–3,0 Багаторічні 
злакові  

Обприскування сої за 
висоти бур'янів            
10–15 см  

Трефлан, 48% к.е. 
(трифлуралін),  
ф. Доу-АгроСаєнсіс. США  

2,0–5,0 Однорічні 
злакові та 
дводольні  

Обприскування 
ґрунту з негайним 
загортанням до сівби, 
під час сівби або до 
сходів  

Фронтьєр Оптима, к.е. 
(диметенамід-П, 720 г/л), Ф. 
БАСФ, Німеччина  
 

0,8-1,4 Однорічні 
злакові та 
деякі 
дводольні  

Обприскування 
ґрунту перед чи після 
сівби, але до сходів  

1,0-2,0 Однорічні 
злакові  

Обприскування у фазі 
24 листків бур'янів  

Фюзілад Супер 125 ЕС, 
к.е. (флуазифоп-П-бутил, 1 25 
г/л), ф. Сингента, Швейцарія  
 
 

2,0-3,0 Багаторічні 
злакові  

Обприскування за 
висоти бур'янів 10–      
15 см  

Харнес Новий, 90% к.е. 
(ацетохлор), ф, Монсанто, 
США  

1,5-3,0 Однорічні 
злакові та 
дводольні  

Обприскування 
ґрунту до чи після 
сівби, але до сходів  

Шогун, 10% к.е. 
(пропахізофоп), ф. Макшетим 
Аган, Ізраїль  

0,8-1,2 Однорічні та 
багаторічні 
злакові  

Обприскування під 
час вегетації, почина-
ючи з 2–3 листків 
однорічних бур'янів і 
за висоти пирію 15– 
20 см  

 
При гербіцидній технології проводять до- і післясходове 

боронування і, як  правило, міжрядні розпушування. Рекомендується 
звуження міжрядь до 18–22 см. Застосовують гербіциди до, чи після 
сходів (табл. 4.2.7). 

Для захисту від шкідників (плодожерка, п'ядуни, кліщі, трипси, 
совки, вогнівка, попелиці) застосовують Бі-58 новий, 40% к.е. з 
нормою 0,5–1,0 л/га; золон 35% к.е. – 2,5–3,0 л/га (табл. 4.2.8).  

Збирання. Ознакою повної стиглості є опадання, підсихання і 
побуріння стебел і бобів, відокремлення насіння від їх стулок, 
зниження вологості до 14–16. 



 321

Основний спосіб збирання – пряме комбайнування на низькому 
зрізі (4–6 см). 

Щоб прискорити достигання пізньостиглих сортів, а в холодні 
роки – і середньостиглих, застосовують десиканти. Сою обприскують 
у фазі початку побуріння бобів нижнього і середнього ярусів 
препаратом баста 14% в.р. з нормою 2 л/га  реглоном (2–3 л/га). 
Десикація дає можливість на 10–12 днів раніше почати збирання зерна. 

 
Таблиця 4.2.8 

Система заходів захисту сої від шкідників і хвороб 
 

Строк 
проведення 

Шкідники, 
хвороби 

Заходи Препарат, 
норми витрати 
л, кг/га; л, кг/т 

1 2 3 4 
Допосівний 
період  

Зимуючі стадії:  
а) в ґрунті: буль-
бочкові довгоно-
сики, совки, 
кореневі гнилі 

Дотримання сівозміни, 
повторні посіви через  
4 роки  

  

  б) насіннєва ін-
фекція: пероно-
спороз, церкоспо-
роз, фомопсис, 
септоріоз, 
бактеріози  

Протруювання насіння 
дозволеними препаратами 

  

Період сівби  Кореневі гнилі 
  

Висівають сортовим 
насінням в прогрітий до 
10-12°С ґрунт. В день 
сівби проводять іно-
куляцію насіння симбіо-
тичними азотфіксуючими 
бактеріями і одночасно 
обробляють мікродобри-
вами: бором і молібденом 
(40–50 г на гектарну 
норму насіння), стиму-
ляторами росту  
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1 2 3 4 
Фаза сходів  Фузаріоз сходів, 

сім'ядольний 
бактеріоз  

Розпушування кірки і 
знищення сходів бур'янів 
досходовим боронуванням 
і після сходовими 
культиваціями. Перед 
сівбою, до або по сходах 
сої і до початку утворення 
першого трійчастого 
листка сої вносять 
гербіциди  

Півот, в.р.к., 
0,5–1 л/га; 
тарга, 10%к.е., 
1–2 л/га та ін. 
 

Бульбочкові 
довгоносики           
(2–4 жука на 1 
кв.м), люцерно-
вий клоп (2–5 екз. 
на рослину), 
попелиці (250– 
300 екз. на 10 по-
махів сачком) 

Обприскування посівів 
препаратами  

Золон, к.е.,  
2,5–3 л/га, Бі-
58 новий, к.е., 
0,5–1 л/га  

Пероноспороз, 
церкоспороз  
 

Видалення дифузно 
уражених рослин з на-
сіннєвих посівів  

  

Фази 2–6 лис-
точків  
  
  

Вірусні хвороби  Видалення уражених 
рослин з насіннєвих по-
сівів  

  

Фаза форму-
вання бобів  

Листогризучі 
совки ( 1–3 гусе-
ниці на рослину), 
лучний метелик  
 

Обприскування посівів 
препаратами  

Золон, к.е.,  
2,5–3 л/га, Бі-
58 новий, к.е., 
0,5–1 л/га  

 (4–5 гусениць на 
1 кв.м), буль-
бочкові довгоно-
сики (10–15 жуків 
на 1 кв.м) 

  

Фаза дозрівання Біла і сіра гнилі, 
фомопсис  

За підвищеної кількості 
опадів, перед збиранням 
врожаю і вологості 
насіння 35–40% проводять 
десикацію посівів  

Баста, в.р.,  
2 л/га  
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1 2 3 4 
Після збирання 
урожаю  

Комплекс 
насіннєвої ін-
фекції  

Насіння сої очищають, 
перевіряють на вологість, 
за необхідності 
підсушують до 12% во-
логості. Зберігають за 
температури до 10°С  

  

 
Для зменшення дроблення насіння, оберти барабана знижують 

до 550–650 на хвилину при вологості більше 14% і до 400–500 – при 
меншій вологості. 

Зерно після збирання негайно очищають і просушують. 
Вологість насіння при зберіганні має становити 10–11 %. 

 
ТЕСТИ 

 
Варіант І 

 
1. Температура проростання насіння сої: 
1. 3–40С   3. 4–50С 
2. 8–100С   4. 1–20С 
2. Соя культура: 
1. Холодостійка  3. Теплолюбна 
2. Вологолюбна  4. Рослина довгого дня 
3. Сходи сої витримують приморозки до мінус: 
1. 1–20С   3. 7–80С 
2. 5–60С   4. 3–40С 
4. Передпосівний обробіток ґрунту під сою передбачає: 
1. Закриття вологи, культивацію 
2. Закриття вологи, культивацію, нарізування гребенів 
3. Закриття вологи, 2–3 культивації 
5.Найкращий спосіб посіву сої на зерно: 
1. Вузькорядний  3. Широкорядний 
2. Звичайний рядковий 4. Квадратно-гніздовий 
 

Варіант ІІ 
 
1. Який відсоток білка міститься в зерні сої: 
1. 10–15%   3. 60–70% 
2. 20–25%   4. 35–50% 
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2. Оптимальна глибина загортання сої: 
1. 2–3 см   3. 5–6 см 
2. 4–5 см   4. 7–8 см 
3. Районовані сорти сої в Лісостепу: 
1. Краса Поділля           3. Устя 
2. Романтика             4. Циганка  
4. Оптимальна густота рослин сої в Лісостепу: 
1. 1–2 млн шт./га  3. 0,6–0,7 млн шт./га 
2. 2–2,5 млн шт./га 4. 0,4–0,5 млн шт./га 
5. Найкращий попередник під сою в Лісостепу: 
1. Кукурудза  3. Горох 
2. Озима пшениця 4. Багаторічні трави 
 

Варіант ІІІ 
 
1. Глибина заробки насіння сої: 
1. 2–3 см   3. 5–6 см 
2. 4–5 см   4. 8–10 см 
2. Вагова норма висіву сої в зоні Лісостепу становить: 
1. 100–120 кг/га  3. 60–80 кг/га 
2. 120–150 кг/га  4. 30–40 кг/га 
3. Для протруєння насіння сої використовують фунгіциди: 
1. Вітавакс 200 ФФ 3. Півот 
2. Фундазол  4. Децис форте 
4. Шкідники які пошкоджують посіви сої: 
1. Павутиновий кліщ 3. Попелиці 
2. Плодожерка  4. Хлібні жуки 
5.Гербіциди, які використовуються на посівах сої: 
1. Базагран  3. Трефлан 
2. Набу   4. Терпал С 

 
4.3. КВАСОЛЯ ЗВИЧАЙНА 

(Phaseolus vulgaris L.) 
 

Значення 
            
Квасоля є однією з основних зернобобових культур, яку 

вирощують на харчові цілі. Цінність її як продовольчої культури 
визначається великим вмістом білка і необхідних для організму 
людини незамінних амінокислот, а також інших поживних речовин. 
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Білок квасолі за харчовою цінністю наближається до білків тваринного 
походження. Він легко засвоюється і містить життєво необхідні 
амінокислоти: триптофан, лізин, аргінін та ін., тому харчування 
квасолею значною мірою компенсує нестачу м'яса. Насіння містить 
22–32% білка, 50–60 крохмалю, 5–7% клітковини, 2,3–3,6% жиру, 
вітаміни А, В1 В2 та ін. Квасоля має відмінні смакові якості. Крім 
насіння в їжу використовують зелені боби (спаржеві сорти), які містять 
до 15% білка, багато сухих речовин та вітаміну С. 

Як кормова культура квасоля не використовується, зелена маса 
її містить отруйні речовини і погано поїдається худобою. Солому їдять 
кози і вівці. Зернові відходи квасолі – поживний корм для тварин, 
тільки згодовувати його треба після термічної обробки, при цьому 
руйнується отруйний глюкозид фазеолунатин. 

Багатоквіткова квасоля (Phaseolus multiflorus Weld.) з високим 
витким стеблом і яскравими квітками використовується також як 
декоративна. На присадибних ділянках, де використовуються опори, 
це високоврожайна цінна зернова бобова культура. 

Завдяки азотфіксації, квасоля позитивно впливає на азотний 
баланс і фізичні властивості ґрунту; є добрим попередником для інших 
культур сівозміни. 

 
Історія і поширення 

 
Крупнонасінна квасоля походить з Мексики, звідки вона в               

XVI столітті була завезена в Європу, а в XVII – в Україну. 
Дрібнонасінна квасоля 5–6 тис. років тому вирощувалась в 

країнах Південної Азії – Індії, Китаї, Японії. 
Загальна площа різних видів квасолі в світі становить 25,6 млн га, 

виробництво зерна 17,6 млн т при середній урожайності лише                  
8,9 ц/га (дані за 1998 рік). 

В Україні сприятливі умови для вирощування цієї культури. 
Проте в основному квасолю вирощують на присадибних ділянках. 
Середня врожайність зерна в Україні 10–13 ц/га. При відповідній 
технології в окремих господарствах збирають понад 30 ц/га. Посівна 
площа квасолі в Україні становить 20 тис. га. 
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Ботанічна характеристика 
 
Квасоля – це однорічна трав'яниста рослина. Коренева система у 

неї стрижнева, добре розвинена. Стебло трав'янисте, слабодерев'я-
нисте, розгалужене, від основи не опушене.  

Розрізняють види квасолі з прямостоячими (кущові форми) до 
75 см заввишки і з виткими стеблами заввишки до 2–4 м. Стебла 
витких форм в'ються тільки зліва на право. Листки (два перших, 
первинних) прості, серцеподібні. Справжні листки трійчасті з 
листочками різної величини і форми. 

Квітки метеликового типу. Забарвлення їх різне: біле, білувато-
зеленувате, рожеве, темно-рожеве, фіолетове. Плід – біб, різної 
величини та форми (вигнутий, прямий, шабле- і серпоподібний, 
плоский), розкривається по шву двома стулками. 

Насіння буває кулясте валькувате, ниркоподібне, за кольором – 
біле, жовте коричневе, строкате. Маса 1000 насінин – від 140 до1300 г. 

Види квасолі Рід Phaseolus L об'єднує до 180 видів. З них 
близько 20 вирощують як продукт харчування. Види культурної 
квасолі за своїм походженням і ботанічними ознаками поділяються на 
дві географічні групи; американську та азіатську (рис. 4.13).  

Американська група квасолі характеризується великими плос-
кими бобами з довгим дзьобиком на верхівці, незначною кількістю 
великих насінин у бобах. Ця група об'єднує такі види квасолі: звичайна 
багатоквіткова, лімська, гостролиста або тепарі. 

 
 
 
 
 

Рис. 4.13. Боби основних видів 
квасолі: 

а – звичайної; б – багатоквіткової;  
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Квасоля звичайна (Phaseolus vulgaris L.). Найбільше значення в 
польовій культурі мають кущові та напіввиткі форми. Вона займає 
близько 90% площі цієї культури. Звичайна квасоля має квітки від 
білого до фіолетового, а забарвлення бобів – від світлого до чорного. 
Боби довгі, різної форми – гладенькі, зморшкуваті, чоткоподібні. Спар-
жеві цукрові сорти відрізняються від лущильних відсутністю 
пергаментного шару на внутрішніх стінках боба. Насіння за 
величиною поділяють на крупне (маса 1000 зерен понад 400 г), середнє 
(200–400 г), дрібне (до 290 г). Забарвлення його буває різноманітним, 
від білого до чорного. За формою воно може бути округле, сплюснуте, 
циліндричне тощо. 

Багатоквіткова квасоля (Phaseolus multiflorus). Стебло 
переважно витке, на відміну від інших видів сім'ядолі на поверхню не 
виносить. Квітки білі або яскраво-червоні, зібрані в китиці. Боби 
великі – завдовжки 12–24 см, із бородавчастою поверхнею у недо-
стиглому стані. Насіння крупне, маса 1000 насінин – від 600 до 1000 г. 

Лімська квасоля (Phaseolus lunatus L). За формою стебла буває 
кущова та витка. Грона багатоквіткові – від 15 до 30 квіток. Квітки ма-
лі, різного кольору (від зеленого до фіолетового). Маса 1000 насінин – 
від 250 до 400 т. 

Квасоля гостролиста, або тепарі (Phaseolus acutifolius) 
перспективна для посушливих південно-східних районів. Рослина 
кущова, листки загострені, малі. Боби короткі, плескаті. Насіння біле, 
дрібне, маса 1000 насінин – 100–130 г, урожайність на сортодільницях 
у Степу України досягає 20 ц/га і більше. 

Азіатська група квасолі характеризується порівняно малими 
багатонасінними циліндричними бобами без дзьобика, дрібним 
насінням, широкими прилистками, значною опушеністю рослин. До 
цієї групи належить: квасоля золотиста або маш і кутаста або адзукі. 

Квасоля маш, або золотиста (Phaseolus aureus). Вид азіатського 
походження. Вся рослина значно опушена. Квітки яскраво-жовті. Боби 
тонкі, циліндричні, чоткоподібні, чорного кольору. Насіння дрібне, 
зелене, маса 1000 зерен – 40–60 г. 

Квасоля кутаста або адзукі (Phaseolus angularis). Рослина 
сім'ядолі на поверхню не виносить, листки округлі, злегка загострені, 
квітки великі й середні, золотисто-жовті, зібрані у суцвіття, китицю. 
Боби довгі, шести-восьминасінні, циліндричні, без загострення. 
Насіння дрібне, циліндрично-бочкоподібне, маса 1000 насінин – 55–
110 г. Характеристика різновидностей квасолі звичайної. Внаслідок 
відсутності різкої географічної локалізації великих сортових груп 
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підвиди для квасолі звичайної не встановлюють, а вид поділяють на 
різновидності. 

Основна ознака для визначення різновидностей квасолі – форма 
насіння. Розрізняють чотири групи різновидностей квасолі звичайної. 

Кулястa (var sphaericus Conus). Насіння кулясте довжина; 
ширина й товщина майже однакові. 

Елiптичнa (var ellipticus Conus). Довжина насіння у півтора разу 
більша за ширину, товщина приблизно дорівнює ширині, що надає 
йому циліндричної форми. 

Валькуватa (var oblongus Conus). Довжина насіння в два рази 
більша, ніж ширина, а товщина приблизно дорівнює ширині, що надає 
йому циліндричної форми. 

Ниркоподібна (var. compressus Conus). Насіння плоске, 
ниркоподібної форми. Довжина його у півтора разу більша від 
ширини, товщина становить 1/3–1/4 довжини. 

Для сортів, що мають проміжну форму насіння, вживається 
подвійне найменування різновидностей, наприклад, compressus  
oblongus тощо. 

Поверхня квасолі має такі типи рисунка: крапковий, плямистий, 
строкатий та смугастий. 

 
Біологічні особливості 

 
Вимоги до температури. Квасоля звичайна вимоглива до 

тепла. Насіння її починає проростати при температурі 10°С, а сходи 
ростуть при 12–13°С. Сходи дуже чутливі навіть до короткочасних 
весняних приморозків і пригнічуються від зниження температури в 
цей період до 0°С, а при мінус 0,5–1°С – гинуть. Найкраща 
температура для росту і розвитку квасолі 20–25°С, задовільна 15°С. 
При низьких позитивних температурах і сирій дощовій погоді під час 
цвітіння, зав'язування бобів відбувається погано, велика їх кількість 
опадає. Зовсім припиняється ріст при температурі 40°С. 

Вимоги до вологи. Квасоля звичайна – вологолюбна рослина. 
Багато води потребує під час проростання насіння (106–114% води від 
маси насінини). Зменшується врожайність при нестачі вологи під час 
цвітіння і зав'язування бобів. Найкращі умови для росту створюються 
при 70% НВ. Добрі врожаї одержують у районах, де річна кількість 
опадів не менша 450–500 мм. Квасоля більш посухостійка, ніж горох. 



 329

Надмірну зволоженість ґрунту особливо за прохолодної погоди, 
квасоля переносить погано – дуже уражується хворобами (антракноз, 
бактеріоз та ін.). 

Вимоги до світла. Квасоля хоч і світлолюбна рослина, добре 
розвивається і при незначному затіненні. Найбільше вона потребує 
світла в першу половину вегетації. Вимоги її до освітлення 
зменшуються після початку цвітіння. Квасолю можна вирощувати в 
ущільнених посівах з кукурудзою та іншими культурами. 

Більшість форм звичайної квасолі – рослини короткого дня. За 
тривалістю вегетації сорти поділяють на ранньостиглі (75–85 днів), 
середньостиглі (85–100 днів) і пізньостиглі (100–120 днів). 

Вимоги до ґрунту. Квасоля вимоглива до ґрунтів. Краще росте 
на легких чорноземах і суглинистих родючих ґрунтах з нейтральною 
реакцією ґрунтового розчину (рН 6,5–7,5). На важких глинистих 
ґрунтах з високим рівнем ґрунтових вод росте погано. Не придатні для 
неї кислі, заболочені і легкі піщані ґрунти. 

 
Технологія вирощування 

 
Попередники. Квасоля більш вимоглива до родючості ґрунту, 

ніж інші зернобобові культури. 
Одна із основних умов одержання високих урожаїв – розмі-

щення її на чистих від бур'янів полях. Кращими попередниками для 
квасолі є озимі зернові і просапні культури. 

Сіють квасолю після ярих зернових, кукурудзи. У сівозміні ква-
солю не слід розміщувати на одному полі раніше, ніж через 4–5 років. 
Не можна сіяти її після соняшнику, гречки, тютюну, інших 
зернобобових. 

Квасоля рано звільняє поле, поліпшує структуру ґрунту, сприяє 
підвищенню його мікробіологічної активності, засвоює важкорозчинні 
форми добрив – тому є добрим попередником для інших культур 
сівозміни. Урожаї зернових після квасолі підвищуються на 20–30% 
порівняно з непаровим попередником. 

Обробіток ґрунту. Система обробітку ґрунту під квасолю мало 
відрізняється від обробітку під інші зернобобові культури. Після 
стерньових попередників поле лущать і орють на глибину 25–27 см. 
Найефективніша рання зяблева оранка в серпні – першій половині 
вересня. Пізня оранка спричинює значне зниження врожаю. Сівба по 
веснооранці не рекомендується через сильне зменшення продук-
тивності. 
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На запирієних площах проводять два дискування і оранку на 
глибину не менше 30 см. На полях, що забур'янені осотом спочатку 
дискують на глибину 6–8 см, а потім лущать полицевими лу-
щильниками на 12–14 см. 

На дуже забур'янених полях за два-три тижні до оранки вносять 
гербіциди суцільної дії (раундап, ураган тощо). 

Після просапних культур лущення не застосовують, за винятком 
кукурудзи, де поле дискують важкими боронами БДТ-3; БДТ-7. 

На відміну від гороху кормових бобів – квасоля є культурою 
пізнього строку сівби. Є можливість навесні впродовж 30–40 днів за 
допомогою агрозаходів очистити поле від бур'янів. 

Для зменшення втрат вологи внаслідок випаровування, рано 
навесні після настання фізичної стиглості ґрунту проводять 
боронування важкими боронами БЗТС-1,0. Через 6–7 днів після 
боронування, коли насіння бур'янів проросло і знаходиться у фазі білої 
ниточки проводять культивацію КПС-4 з одночасним боронуванням. 
По мірі появи нової хвилі бур'янів їх знищують наступними 
поверхневими обробітками. 

Для передпосівної підготовки ґрунту краще використати комбі-
новані агрегати РВК-3,6; ЛК-4 та ін. Глибина ходу розпушуючих лап 
повинна відповідати глибині загортання насіння. 

Підготовка насіння. Сорти. Для сівби використовують добре 
відсортоване насіння із схожістю не менше 90–95%. Насіння 
обробляють спеціально виготовленим для квасолі бактеріальним 
добривом безпосередньо перед сівбою в складських приміщеннях або 
під навісом, бо прямі сонячні промені згубно діють на бульбочкові 
бактерії. 

Під час передпосівного обробітку насіння використовують 
мікроелементи – молібден, бор, магній, цинк, марганець, мідь. 

Протруюють насіння фундазолом (3 кг/т) одночасно з обробкою 
бактеріальним добривом (квасолевим нітрагіном, ризоторфіном) і 
мікроелементами. 

Сорти квасолі придатні для поширення в Україні: Буковинка, 
Дніпрянка, Докучаєвська, Красноградська кущова, Мавка, 
Первомайська, Подільська кущова. 

Система удобрення. Квасоля   із  всіх  зернобобових  найбільш 
вимоглива до умов живлення. На наш погляд, органічні добрива і 
високу норму мінеральних добрив (N60-100 Р60-80 К60-80) необхідно 
вносити під попередник. 
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Квасоля повинна використовувати їх післядію і, крім того, 
необхідно створити всі умови для високоінтенсивної азотфіксації 
бульбочковими бактеріями. 

Недоречність внесення органічних добрив під квасолю підт-
верджується дослідними даними. Приріст урожаю від внесення 20–              
40 т/га гною становив 1–2,2 ц/га. Внесення органіки під зернові 
забезпечило б ріст урожаю на 5-10 ц/га. 

Фосфорні і калійні добрива (P30-60 K30-60) вносять під зяблеву 
оранку. Після стерньових попередників, під які  не вносились добрива, 
на бідних ґрунтах, застосовують стартову дозу азоту – N20 N30. Якщо 
через 15–20 днів після сходів на коренях не утворилось достатньо 
бульбочок, посіви підживлюють азотними добривами – N40-45. 

Вапнякові добрива на кислих ґрунтах краще вносити під 
попередники квасолі. Норма вапна на супіщаних ґрунтах 2,5–3,5, а на 
суглинкових 4–5 т/га. 

Важливу роль у процесі обміну речовин і синтезу білка відіграє 
сірка. Недостатня кількість її в ґрунті затримує розвиток квасолі, 
знижує врожай і погіршує його якість. Погіршується засвоєння 
рослинами кальцію і збільшується потреба в азоті і фосфорі. 

 
Сівба 

 
Строки сівби. Основний спосіб сівби широкорядний з шири-

ною міжрядь 45 см. Використовують 12-рядкову бурякову сівалку 
ССТ-12А з пристосуванням СТЯ-44000. Можна сіяти також овочевими 
сівалками СКОН-4,2, СО-4,2. На чистих полях сіють рядковим 
способом (15 см) зерновими сівалками. 

Глибина  сівби. У зв'язку з тим, що квасоля виносить сім`ядолі 
на поверхню ґрунту, насіння загортають мілко, на глибину 3–5 см, при 
пересиханні верхнього шару її збільшують до 6–7 см. 

Норма висіву. Норма висіву коливається від 250 до 500 тис. 
схожих насінин на 1 га. У Степу висівають 300–350 тис./га, в 
Лісостепу і на Поліссі – 350–400 тис/га. Вагова норма залежить від 
маси 1000 насінин. Для дрібнонасінних вона становить 70–80 кт/га, 
для крупнонасінних – 100–150 кг/га. 

Строки сівби. Квасоля – культура пізніх строків сівби. Висівати 
квасолю у ґрунт, що не прогрівся принаймні до 7°С не слід, бо насіння 
в холодному ґрунті легко загниває. Строки сівби встановлюють з 
таким розрахунком, щоб сходи, які з'являться через 8–12 днів після 
сівби не попали під згубний вплив приморозку Середньодобова 
температура ґрунту на глибині 10 см повинна становити не менше                   
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11–13°С. У лісостепових районах оптимальним календарним строком 
сівби є 5–15 травня, степових – 20 квітня–5 травня, а на Поліссі –                      
5–20 травня. 

Догляд за посівами. Зразу ж після сівби поле коткують 
кільчасто-шпоровими або гладкими котками в агрегаті з легкими 
боронами. Досходове боронування впоперек напрямку рядків 
розпочинають через 3–4 дні, у фазі білої ниточки бур'янів. Ефективне 
також післясходове боронування після опадання сім'ядольних 
листочків. Потрібно слідкувати, щоб не пошкоджувалися молоді дуже 
ламкі рослини квасолі і боронувати посіви у жарку погоду, коли 
зменшується тургор у рослин. 

При з'явленні першої пари справжніх листочків починають 
обробляти ґрунт у міжряддях культиватором УСМК-5Д розпушують 
2–3 рази. Перший раз орієнтовно через 10–12 днів після появи сходів 
на глибину 3–6 см. У міру ущільнення міжрядь і появи сходів бур'янів 
проводять другу культивацію на 7–8 см. Перед змиканням рядків на 
таку ж глибину міжряддя розпушують втретє. Одночасно з останнім 
розпушуванням проводять підгортання для знищення бур'янів у зоні 
рядка і підвищення стійкості стебла до вітровалів. Міжрядні обробітки 
закінчують до цвітіння рослин. 

На забур'янених полях агротехнічні заходи часто бувають 
недостатньо ефективні. Для знищення однорічних дводольних та 
злакових бур'янів застосовують гербіцид гезагарт, 50% з.п. 
(прометрил) з нормою 3,0 кг/га, обприскуючи ґрунт за 2–3 дні до 
сходів квасолі. У фазі 3–6 листків використовують базагран 600 SL 
(1,5–2,0 л/га). 

Для захисту від шкідників – попелиця, квасолева зернівка, 
плодожерка, вогнівка – посіви обприскують інсектицидом Бі-58 новий, 
40% к.е. з розрахунку 0,5–1,0 л/га. 

Збирання врожаю. Скошують квасолю, коли на рослині 
достигло не   менше 70–80% бобів, переобладнаними на низький зріз 
зернобобовими жатками ЖРБ-4,2 або квасолезбиральними машинами 
ФА-4А, ФА-4М. 

Після підсихання до 15–18% валки обмолочують зерновими 
комбайнами з підбирачами ПТП-2Д зменшуючи частоту обертання 
барабана до 400–500 об/хв. 

Насіння після обмолоту потрібно зразу ж очистити і підсушити. 
Якщо вологість вище 20%, то через насіння продувають непідігріте 
повітря, а коли його вологість зменшиться до 17–18% включають 
підігрівачі повітря. Потрібно пам'ятати, що сушіння вологого зерна 
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ускладнюється тим, що його оболонка висихає швидше, ніж ядро з 
сім'ядолями й зародком, тому від різкого підвищення температури 
оболонка зменшується і під тиском ядра розривається. Щоб цього не 
допустити, сушити насіння потрібно на рекомендованих режимах, 
зменшуючи його вологість за один пропуск не більш як на 4%. Сушать 
насіння при температурі теплоносія не вище 36–370С впродовж                    
4–6 годин, пізніше охолоджують і через 5–7 годин, якщо в цьому є 
потреба, продовжують сушіння. Зерно квасолі для тривалого 
зберігання висушують до 13–14%. 

 
Контрольні питання 

 
1. Значення квасолі. 
2. Історія і поширення квасолі. 
3. Морфологічні особливості квасолі. 
4. Вимоги квасолі до умов вирощування. 
5. Місце в сівозміні та обробіток ґрунту. 
6. Підготовка до посіву, посів квасолі. 
7. Догляд за посівами квасолі. 
 

 
5. КОРЕНЕПЛОДИ 

 
5.1.ЦУКРОВІ БУРЯКИ 
(Beta vulgaris saccharifera) 

 
Значення 

 
Цукрові буряки – одна з основних технічних культур. При 

врожайності 400 ц/га забезпечують вихід 50–55 ц цукру, 150–200 ц 
гички, 260–280 ц сирого жому, 15–18 ц меляси, які використовуються 
на корм. 

Цукор є цінним продуктом харчування. Він легко засвоюється 
організмом, висококалорійний. Фізіологічно обґрунтована норма 
цукру для людини не перевищує 100 г на добу. 

За поживністю цукрові буряки значно перевищують кормові. 
100 кг коренеплодів відповідають 26 корм. од. і містять 1,2 кг 
перетравного протеїну, а 100 кг листків – відповідно 20 корм. од. і               
2,2 кг протеїну. Це одна з найпродуктивніших сільськогосподарських 
культур. 
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Цукрові буряки є цінним попередником для багатьох 
сільськогосподарських культур і підвищують загальну продуктивність 
польових сівозмін.  

Цукрові буряки  вирощують для одержання коренеплодів, які є 
сировиною для цукрової промисловості. Коренеплоди цукрових 
буряків містять 16–19% цукру. Цукор – один з найбільш використо-
вуваних людиною вуглеводів, який добре засвоюється організмом і 
має високі смакові якості. Вміст цукру в крові людини постійний – 
0,09–0,12%, при перевтомі зменшується. Слід зазначити, що надмірне 
вживання цукру призводить до порушення обміну речовин, 
специфічних захворювань. 

 Цукрові буряки та їх побічна продукція мають різнобічне 
використання в народному господарстві. Гичка є цінним кормом для 
сільськогосподарських тварин. В умовах високої агротехніки збір 
гички становить 50-60 % і більше від урожаю коренеплодів; 1 ц гички 
відповідає в середньому 20 кормовим одиницям. На кожну кормову 
одиницю припадає 110 г перетравного протеїну, 150 мг каротину і 
багато мінеральних солей. Листя буряків містить 11,3-20,4% сухих 
речовин, зокрема 2,3–3,2% білків, 0,4 % жиру . 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 5.1. Схема використання цукрових буряків 
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Історія походження 
 
Цукрові буряки виведено з дикоростучих форм, взятих з побе-

режжя Середземного моря. Цукристість їх становила всього 5–6%. 
Шляхом селекції вміст цукру збільшено до 19–21%. 

Вперше добув цукор з цукрових буряків німецький учений 
Маркграф у 1747. Власне цю культуру ще не можна було назвати 
цукровим буряком, оскільки цукор добули із листкової форми – 
мангольда, білокореневого листкового коренеплоду. У подальшому 
учень Маркграфа Франц Карл Ахард розпочав дослідження із селекції, 
агротехніки і технології переробки буряків на цукор (1784 р.). 

У Росії вперше було вироблено невелику кількість цукру з 
буряків у   1792 р. професором І. Біндгеймом. Він також опублікував 
праці з визначення вмісту й добування цукру з кавунів, гарбузів, 
капусти та картоплі 1799 р.  

І. Біндгейм передав проби цукру з білих буряків цареві Петру І з 
відповідною доповідною запискою про спосіб його добування. 

У Німеччині К.Ахард уже на міні-цукроварнях у промислових 
дослідах досяг 3 %-го виходу цукру-сирцю. Було вперше добуто 16 ц 
цукру. 

У 1800 р. цар Павло І видав відповідний указ про відведення 
земель у південних краях Росії для вирощування цукрових буряків. 
Для заохочування вирощування цієї культури податок не стягували. 

Засновником бурякоцукрового виробництва в Росії вважається 
Яків Єсипов, який у своєму маєтку в Московській губернії (с. Ніколь-
ське) виробив 5 пудів чистого цукру з цукрових буряків. Правда вихід 
цукру із сировини  становив тільки 1% від маси буряків. Єсипов 
займався і технологією вирощування культури. В цей же час в 
літературі вперше зустрічається назва культури – „цукрові буряки”. 

Перші цукроварні було збудовано в 1802 р. К.Ахардом у 
Німеччині та Я.Єсиповим і Е.Бланкеннагелем у Росії. У 1803 р. 
Я.Єсипов публікує в “Московських ведомостях” своєрідний маніфест 
про необхідність створення російського виробництва цукру з цукрових 
буряків як альтернативи дорогому закордонному цукру із цукрової 
тростини. 

У 1807 р. професор Московського університету Ф.Рейс 
опублікував статтю, в якій показав прибутковість виробництва цукру 
із цукрових буряків. На той час у Росії працювало вже 8 цукрових 
заводів. 
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Перший в Україні цукровий завод було збудовано в 1824 р. в 
Чернігівській губернії в с. Макошино, а в 1826 р. – в Київській і через 
рік – у Подільській губернії (в Бершаді). Але площа посівів цукрових 
буряків ще була незначною – всього 1250 десятин. Лише граф 
О.Бобринський, який у 1840 р. збудував у м. Сміла потужний 
цукровий завод, започаткував широкий розвиток бурякоцукрового 
виробництва в Україні. 

Наприкінці ХІХ ст. в Росії було вже 500 тис. га посівів цукрових 
буряків, а виробництво цукру сягало 800 тис. т щороку. 

Нині у світі виробляють із цукрових буряків близько 40% цукру 
і з цукрових тростин – 60%. Цукрові буряки вирощують у багатьох 
країнах. Найбільші площі їх в Україні, Росії, Франції, США, 
Португалії, Німеччині, Італії, Румунії, Чехії, Словаччині, Англії, 
Бельгії, Угорщині, Туреччині. Близько 80% усіх посівних площ та 
валового збору цукрових буряків припадає на Європу. Посіви буряків 
в Україні у 80-ті роки становили 1,7 млн га, у середині 90-х років 
скоротилися до 1651,6 тис.га, а нині вони значно менші – 1,25 млн га. 
Основні посіви їх розміщено в лісостеповій зоні. У Степу вони 
займають близько 25% посівної площі. 

Досвід багатьох господарств України свідчить, що при 
постійному підвищенні культури землеробства можна стабільно 
одержувати врожаї цукрових буряків 350–450 ц/га. 

Розроблено принципово нову технологію, яка передбачає 
істотне збільшення виходу цукру з гектара при високому рівні 
механізації виробничих процесів та зменшення кількості обробітків 
посівів пестицидами. Вона дістала назву української інтенсивної 
технології вирощування буряків. Для її освоєння розроблено комплекс 
перспективних широкозахватних машин, зокрема, культиватор КРШ-
8,1А, сівалку ССТ-24Б, автоматичний буряковий проріджувач ПСА-
5,4. При вирощуванні за цією технологією врожайність буряків досягає 
450–550 ц/га.    

 
Ботанічна характеристика 

 
За існуючою класифікацією всі форми буряків (дикі й культурні, 

одно-, дво- і багаторічні) об'єднують в один ботанічний рід – буряки 
Beta L., який належить до родини лободових. 

З 15 видів буряків найважливішими є буряки звичайні Beta 
vulgaris (2п = 18), Цей вид має культурні та дикі (одно- і багаторічні) 
форми. Решта видів, переважно дикі, багаторічні. 
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Культурні форми буряків 
звичайних залежно від морфоло-
гічних і біологічних особливостей 
поділяють на такі різновидності: 
буряки цукрові (Beta vulgaris var 
saccharifera), буряки кормові (Веїа 
vulgаris vаг crassa), буряки столові 
(Веtа vulgаris vаг esculenta ) і буряки 
листяні (мангольд) (Beta vulgaris var 
cicla). 

Коренева система буряків 
стрижнева, проникає в ґрунт на 
глибину 1,5–2,5 м. Вона складається 
з потовщеного головного кореня — 
коренеплоду. Де відкладаються 
запасні поживні речовини, і великої 

кількості бічних корінців,  які  виходять  із двох   протилежних боків 
головного кореня .                   

Коренеплід  буряків   власне  корінь,   або   кореневе тіло                  
(рис. 5.2). Ці частини мають неоднакове походження господарську 
цінність. Головка, або верхня частина  головного  кореня є  
укороченим стеблом і утворюється з надсім'ядольного коліна або 
епікотиля  зародка. На ній розміщуються  бруньки  й  листки.          

Бічні   корінці  на   верхній    частині кореня не утворюються,  
вона розміщується над поверхнею ґрунту.           

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. .5.2. Цукровий буряк: 
а – коренеплід: 1 – головка, 2 – шийка, 3 – корінь, 4 – хвостик кореня; 

б – вміст цукру у відсотках 
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Головка становить 10–15% довжини кореня. Це більш де-
рев'яниста частина кореня, в якій цукру менше, ніж у інших його 
частинах. У центрі головки міститься конус наростання, де 
утворюються нові молоді листки. 

Шийка коренеплоду розміщена між головкою і власне коренем. 
На ній не ростуть ні листки, ні бічні корінці. 

 У цукрових буряків ця частина кореня коротка (1–3 см), у 
кормових вона досягає 5–10 см. 

Шийка утворюється внаслідок розростання підсім'ядольного 
коліна або гіпокотиля зародка. При глибокому загортанні насіння 
підсім`ядольне коліно утворюється довше, а на нижній його частині 
виростають бічні корінці, наявність яких характерна для кореня. При 
цьому нижня частина підсім'ядольного коліна перетворюється в тіло 
кореня. 

Більша частина шийки розміщена над поверхнею ґрунту. За 
вмістом поживних речовин шийка – повноцінна частина кореня 
буряків при вирощуванні їх, як для технічних, так і кормових цілей. 

Корінь (кореневе тіло) є частиною коренеплоду й утворюється 
внаслідок розростання зародкового корінця. Це нижня, більш вузька 
частина кореня, майже конічної форми, довжина її становить близько 
65–70% довжини коренеплоду. Для власне кореня, який повністю 
розвивається в ґрунті, характерна наявність бічних корінців. Внизу 
кореневе тіло поступово звужується, утворюючи тоненький кінчик. 
Власне корінь – повноцінна частина кореня. Розгалужене кореневе 
тіло, що спостерігається за несприятливих умов росту, негативно 
впливає на якість сировини. 

Хоч за зовнішньою будовою корені різних сортів буряків 
подібні між собою, проте вони різняться розташуванням бічних 
корінців, формою і кольором кореня, щільністю, забарвленням та 
смаковими якостями м'якоті. 

Бічні корінці у буряків розміщуються в поздовжніх борозенках 
на двох протилежних боках власне кореня. Це добре помітно на 
видовжених коренях цукрових буряків. 

На час з'явлення двох пар справжніх листочків довжина бічних 
коренів досягає 8–10 см. У дорослих вони розростаються в боки на  
95–120 см. 

Форма кореня. Коренеплід буряків відзначається великою 
різноманітністю форм, які залежать від ступеня розвитку окремих його 
частин і сортових особливостей. 
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Всі сорти буряків за формою 
коренів можна поділити на такі групи: 
коренеплоди конічні – верхня широка 
частина їх поступово знижується до 
кінчика (цукрові буряки); коренеплоди 
циліндричної форми мають майже одна-
кову товщину у верхній і нижній частинах 
(деякі сорти кормових буряків); у овальних 
коренів округло-видовжена форма; корене-
плоди кулястої форми мають майже 
однакову товщину в усіх напрямках.                                

На практиці трапляються проміжні 
форми (видовжено-овальні та ін.), а також 

типові форми, але з деякими відмінностями. Корені різних сортів 
буряків різняться кольором зовнішнього покриву надземної і підземної 
частини та забарвленням м'якоті. 

Цукрові буряки мають білий колір як зовні, так і всередині. 
Наявність незначного забарвлення – ознака перехресного запилення з 
кормовими буряками. Маточні коренеплоди з такими ознаками слід 
бракувати. 

У кормових буряків надземна і підземна частини залежно від 
сорту бувають жовті, оранжеві, червоні, червоно-фіолетові. 
Коренеплоди різних сортів відрізняються також смакам та щільністю 
м'якоті. У цукрових буряків, порівняно з кормовими, вона щільніша і 
солодша. 

Хімічний склад коренеплодів цукрових буряків. У процесі 
асиміляції у листках цукрових буряків нагромаджується цукор, який 
поступово відкладається в коренеплодах. На час збирання вони містять 
75% води, 25% сухих речовин, з них 17,5% цукрози і 7,5% "нецукрів", 
які в свою чергу поділяють на нерозчинні та розчинні. Із загальної 
кількості "нецукрів" близько 5% припадає на нерозчинні, що скла-
даються з клітковини (2,5%), пектинових речовин (2,0%) та білків і 
золи (0,1%). До розчинних "нецукрів" (2,5%) належать  фруктоза,  
глюкоза  та  інші  безазотисті   (0,8%), азотисті речовини  (1,1%) і зола  
(0,6%).    

Вміст у коренеплодах "нецукрів" (фруктози і глюкози) і особ-
ливо легкорухомих азотистих сполук (бетаїну та інших амінокислот) 
погіршує якості цукрових буряків, оскільки утруднює кристалізацію 
цукру під час цукроваріння. Тому, крім цукристості, важливою 
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ознакою цукрових буряків як сировини для виробництва цукру є 
доброякісність та технічна якість соку. 

Сходи буряків. Під час проростання насіння спочатку 
починають рости корінець і підсім'ядольне коліно. Корінець при цьому 
легко піднімає кришечку плоду, виходить назовні й заглиблюється в 
ґрунт, утворюючи стрижневу кореневу систему. Сім'ядолі деякий час 
залишаються в гнізді плоду і засвоюють поживні речовини з 
перисперму насіння. Згодом внаслідок розростання підсім'ядольного 
коліна вони виносяться на поверхню ґрунту, де розправляються, 
зеленіють і починають асимілювати вуглекислоту. Сім'ядолі 
перетворюються в сім'ядольні листки видовжено-ланцетної форми, які 
в перші дні росту рослин виконують роль листкового апарату. 

Листки. Через кілька днів після з'явлення сходів з бруньки, що 
міститься між сім'ядолями, виростає перша пара справжніх листочків, 
ще через два-три дні – друга, потім – третя. Після цього нові листки 
з'являються через півтора-два дні. Після з'явлення сходів швидко росте 
засвоювальна поверхня рослин у вигляді розетки прикореневих 
листків і в системі малих бічних корінців. Пізніше розростається 
головний корінь, де відкладається цукор. 

Всього за вегетаційний період із листкових бруньок у центрі 
головки кореня виростає близько 50–60 (іноді до 90) листків, спірально 
розміщених на головці кореня. 

Листки, що з'являються раніше, відтісняються до периферії 
розетки. Перші дві пари справжніх листків асимілюють протягом 20–
25 днів, після чого відмирають, пізніше утворені листки живуть значно 
довше. 

Листок складається з черешка і пластинки. Листкова пластинка 
суцільна, у перших пар листків – овальна, гладенька. У старіших 
листків черешок видовжений, пластинка серцеподібна, наближається 
до трикутної з гладенькою або брижуватою поверхнею і хвилястими 
краями. Поверхня листків однієї рослини досягає 3–4 тис.м2. Колір 
листків – від світло- до темно-зеленого, форма розетки, залежно від 
сорту, може бути розлогою або піднятою. 

Будова буряків другого року життя. У коренеплодів буряків, 
висаджених навесні в ґрунт, спочатку утворюється розетка прикоре-
невих листків, а через 20–30 днів після садіння починають рости 
стеблові пагони. 

 Внутрішня будова коренеплоду-насінника не змінюється. Він 
тільки дещо потовщується за рахунок утворення нових поверхневих 
тканин. Бічні корені виростають у тих же місцях, що й у буряків 
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першого року життя. Вони проникають у ґрунт на глибину 1,5–2,5 м в 
ширину до 60 см. 

Стеблові пагони завдовжки 0,9–1,5 м біля основи мають 
циліндричну форму, всередині та вгорі ребристі, внутрішня частина 
стебла виповнена паренхімою. На коренеплоді може утворюватися від 
1 до 12 стеблових пагонів, які формують кущ. 

За морфологічними ознаками розрізняють такі типи кущів: 
одностеблий – має один головний стебловий пагін, який дуже гілку-
ється, утворює пагони другого і третього порядків; нерівномірний – 
має два-три і більше добре розвинених пагонів, один з яких більший і 
помітно відрізняється від інших; рівномірний – складається з двох і 
більше стебел, майже однакових за розмірами. 

Існують також проміжні типи кущів. 
Форма куща висадків частково може бути сортовою ознакою, з 

якою пов'язані деякі біологічні особливості (ураженість насіння, час 
достигання тощо). 

Стеблові пагони по всій довжині вкриті листками. Нижні з них 
черешкові з великими листковими пластинками. Ближче до верхівки 
стебла розміри листків зменшуються, і вони поступово переходять у 
приквітки, в пазухах яких групами або по одній розміщуються квітки. 
Верхня частина стеблового пагона і його бічних гілок закінчується 
суцвіттям – нещільним колосом. 

Квітки двостатеві, п'ятірного типу. Оцвітина проста у вигляді 
п'ятикутної чашечки зеленого кольору. П'ять тичинок розміщені в 
заглибленнях чашолистиків; прикріплених до залозистого кільця, яке 
обгортає зав'язь, розміщену в центрі квітки. Зав'язь наполовину нижня 
одногніздна, приймочка трилопатева (стовпчика немає). Насінний 
зачаток зав'язі напівобернений. Буряки – перехреснозапильна рослина. 
Пилок переноситься вітром і комахами. 

 
 
 
 
                  
 
 
 
 

Плід однонасінних буряків          Плід багатонасінних буряків 
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Будова плода і насіння. Насінним матеріалом у буряків з 
ботанічного погляду є плоди або супліддя. Плід у буряків – 
однонасінна коробочка. Квітки розміщуються на стеблових пагонах у 
пазухах листків групами по дві-шість (рис. 5.3). Під час росту вони 
зростаються і при дальшому достиганні утворюють клубочок або 
супліддя, які складаються з окремих плодів – однонасінних коробочок. 
Розмір клубочків (2–6 мм) залежить від кількості коробочок, з яких 
вони утворюються. 

 Під час достигання плодів чашолистики не відпадають, а зро-
стаються з оболонкою плода. Внаслідок цього клубочок має округло-
кутасту форму з горбкуватою поверхнею. Маса 1000 клубочків – 20–           
40 г, однонасінних 10–20 г, колір жовтувато-білий. 

 
 
 
 

Рис. 5.3. Верхівка квітконосного 
стебла і квітки буряків: 

1 – тонший зачаток; 2 – приймочка; 
3 – пиляки; 4 – чашечка; 5 – залозисте 

кільце 
 
                  
 
 
 
 
 

Великим досягненням селекції є створення нової форми 
цукрових буряків – рослин з однонасінними плодами, клубочки в яких 
майже не утворюються, однонасінність плодів нових сортів досягає 
90–96%. 

Плоди, з яких утворюється клубочок, складається з оплодня і 
насінини. Середня й нижня частина оплодня утворюють гніздо плоду, 
верхня частина, що виростає з плодолистиків, перетворюється в 
кришечку плоскої слабоопуклої форми, на якій можна побачити 
підсохлу трилопатеву приймочку маточки. Кришечка легко 
відокремлюється, особливо у намоченого насіння. Під кришечкою у 
гнізді плоду горизонтально лежить насінина, вкрита блискучою буро-
каштановою оболонкою, яка щільно облягає зародок, зігнутий майже 
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кільцем навколо перисперму, крохмаль якого є основним запасом 
поживних речовин для молодої рослини.  

Зародок складається з двох сім’ядолей, які під час проростання 
насіння виносяться на поверхню ґрунту, брунечки, з якої утворюється 
головка кореня (епікотиль), підсім’ядольного коліна (гіпокотиль), з 
якого виростає шийка кореня, і зародкового корінця, що 
перетворюється в тіло кореня. 

Фази розвитку. Протягом дворічного циклу розвитку буряків 
розрізняють п'ять фаз (рис. 5.4):  

Перша фаза – поява сходів. Сім'ядолі зародка внаслідок 
розростання підсім’ядольного коліна виносяться на поверхню ґрунту, 
розправляються і зеленіють. Іноді такий етап рослин називають фазою 
"вилочки". 

 

 
Рис. 5.4. Фази розвитку цукрових буряків: 

а – вилочки; б – першої пари листочків; в – другої пари листочків;  
г – чотирьох пар листочків 

 
Через кілька днів з брунечки, розміщеної між сім'ядольними 

листками, утворюється перша пара справжніх листків, що є ознакою 
настання другої фази – утворення першої пари справжніх листків. 

Третя фаза розвитку буряків характеризується появленням 
третьої пари справжніх листків. Після цього настає період інтенсив-
нішого наростання листків та кореневої системи буряків. 

Четверта фаза – змикання листків у міжряддях – настає під 
час посиленого росту надземної частини рослини. 
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У другій половині вегетаційного періоду настає п`ята фаза 
росту і розвитку буряків – відбувається інтенсивне нагромадження 
сухих речовин, особливо цукру. Нижні бічні листки починають 
жовкнути, підсихають і відпадають внаслідок чого рядки в міжряддях 
розмикаються, корені набувають технічної стиглості. 

Коренеплоди, вирощені в перший рік і закладені на зберігання 
для одержання насіння, називають маточниками, а ті, що перезиму-
вали і висаджені в ґрунт на другий рік – висадками або насінниками. 

 
Біологічні особливості 

 
Оптимальна температура ґрунту для проростання насіння і 

росту буряків – 20–25°С. Але за такої температури ґрунт швидко 
пересихає. Щоб не допустити цього, сівбу починають, коли 
середньодобова температура ґрунту на глибині 10 см становить 5–6°С, 
і ґрунт добре розробляється. 

Сходи буряків витримують без значної шкоди поступове 
зниження температури до мінус 3°С. В міру зміцнення рослин 
холодостійкість їх підвищується, і при з'явленні першої пари 
справжніх листочків витримують заморозки до 8°С. Досить стійкі 
буряки й проти осінніх приморозків, що дає можливість продовжити їх 
збирання до кінця жовтня. Слід мати на увазі, що при надранніх 
строках сівби, особливо в затяжну холодну весну, може з'явитися 
значна кількість квітучих рослин. 

Цукрові буряки характеризуються високою жаро- і посухо-
стійкістю. Якщо в інших рослин інтенсивність фотосинтезу при 30°С 
різко знижується, то в цукрових буряків вона майже така ж, як і при 
20°С.  

Цукрові буряки мають підвищену вимогу до світла. Сонячна 
погода за достатньої вологості ґрунту сприяє інтенсивнішому 
нагромадженню цукру. 

Цукрові буряки на утворення одиниці сухої речовини 
витрачають води значно менше (397), ніж інші технічні культури. 
Проте транспіраційний коефіцієнт дуже коливається залежно від 
вологості ґрунту, величини врожаю і погодних умов. 

Оптимальна вологість ґрунту для буряків у більшості випадків 
становить близько 60% ПВ, але залежно від гранулометричного складу 
ґрунту, норми добрив, погодних умов вона становить 50–90%. При 
нестачі вологи коренеплоди набувають надто видовженої форми, а при 
надмірному зволоженні ґрунту – вкороченої, округлої. При масі 



 345

коренеплоду 400–500 г цукрові буряки за вегетацію на транспірацію 
витрачають близько 30–35 л води. При врожаю 400–500 ц/га їм 
необхідно 300–400 м3 води. З підвищенням концентрації ґрунтового 
розчину зменшується витрата води на утворення одиниці сирої маси, а 
також на одиницю асиміляційної поверхні. 

Спостерігаються великі коливання у витраті рослинами води в 
окремі періоди вегетації, залежно від інтенсивності їх розвитку, 
температури та вологості повітря і ґрунту. Найбільше води 
випаровується наприкінці липня – на початку серпня, найменше – у 
травні. Якщо в травні одна рослина випаровує лише кілька грамів води 
за добу, то в липні – 1–2 л. Найбільш критичним періодом у розвитку 
цукрових буряків є кінець липня – початок серпня, коли на врожай 
негативно впливає нестача вологи. Це пояснюється високою 
температурою в даний період і великою листковою поверхнею рослин. 

Цукрові буряки добре ростуть на родючих, глибоких, добре 
проникних ґрунтах, багатих на поживні речовини. Вони дуже реагують 
на аерацію і склад ґрунтового повітря при нейтральній або лужній 
реакції (рН 6,5-7,5) ґрунтового розчину. Кислу реакцію витримують 
погано. 

Для формування високого врожаю цукрові буряки потребують 
великої кількості поживних речовин, особливо азоту, фосфору і калію. 
При врожайності 450 ц/га вони виносять з ґрунту 216 кг азоту, 56 – 
фосфору і 188 кг калію. Азот потрібний для утворення білкових 
речовин, без яких неможливий ріст рослин, фосфор і калій сприяють 
одночасному підвищенню врожаю та цукристості буряків. Надмірне, 
зокрема азотне, живлення гальмує кристалізацію цукру і збільшує 
вихід патоки. 

 
Технологія вирощування 

 
Попередники. Цукровий буряк дуже вимоглива культура до 

попередників. Причому великий вплив на врожайність коренеплодів 
мають не тільки попередники, а й культури, що вирощуються перед 
попередниками. Раціональне розміщення цукрового буряку у сіво-
зміні – основа підвищення продуктивності культур сівозміни. 

Найвищі врожаї коренеплодів у районах достатнього 
зволоження збирають коли розміщують їх після озимої пшениці в 
ланці з багаторічними бобовими травами одного року використання. 
Багаторічні бобові трави збагачують грунт азотом, органічними 
речовинами, підвищують його родючість, сприяють очищенню полів 
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від бур'янів. На посівах озимої пшениці є можливість за допомогою 
гербіцидів другий рік поспіль тримати поле чистим від бур'янів. 

Прикладом універсальної динамічної сівозміни може бути 
наступна: конюшина, озима пшениця, цукровий буряк, ярий ячмінь з 
підсівом конюшини. 

Високі врожаї цукрового буряку можна одержати також в таких 
ланках сівозміни: 

А. Однорічні трави (вика, горох, овес); озима пшениця; 
цукровий буряк. 

Б. Горох, озима пшениця, цукровий буряк. 
У районах нестійкого зволоження найбільші врожаї цукрового 

буряку одержують у ланці зайнятий пар – озима пшениця – цукровий 
буряк. Продовження строків використання багаторічних трав більше 
одного року зменшує врожай озимої пшениці на 2–3 ц/ га, цукрового 
буряку на 20–25 ц/га та призводить до скорочення площі зернових і до 
зменшення продуктивності сівозміни. 

Небажаним попередником є озима пшениця, що висівається 
після кукурудзи на силос, бо вона різко знижує врожай пшениці                    
(5–15 ц/га), а на наступний рік і цукрового буряку (40–80 ц/га). 

У районах недостатнього зволоження цукровий буряк треба 
розміщувати насамперед після озимої пшениці у ланці з чорним, 
удобреним гноєм паром. 

Зменшується врожайність коренеплодів, коли їх розміщують 
після озимої пшениці, якій передувала озима пшениця чи інші 
стерньові попередники. 

У районах достатнього зволоження і при зрошенні у просапній 
сівозміні допускається насичення буряком до 25%, а в районах 
нестійкого і недостатнього зволоження – до 20%. 

Повторні посіви буряку на одному і тому ж полі спричинюють 
"буряковтому" грунту, що обумовлюється нагромадженням шкідників, 
хвороб (нематоди, попелиці, гнилі, церкоспороз, пероноспороз та ін.). 
Беззмінне, монокультурне вирощування призводить до зниження 
врожайності і цукристості навіть при внесенні гною і повного 
мінерального удобрения. У сівозміні цукровий буряк можна 
вирощувати на тому ж полі не раніше, як на 4-й рік. При зараженні 
грунту нематодою – через 5 років, а при сильному зараженні – аж 
через 6–7 років. 

Оздоровлюють поля від нематоди такі культури: жито, куку-
рудза, люцерна, льон, цибуля, деякі види конюшини. Не вирощують 
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цукровий буряк після культур, на яких може розвиватися нематода: 
ріпак, суріпиця, гірчиця, капуста, редька та ін. 

Доцільно вирощувати перед цукровим буряком післяукісні 
посіви на зелене добриво, особливо за відсутності органічних добрив. 
Швидкорослі капустяні культури сприяють поширенню нематоди. 
Проте, згідно з даними німецьких вчених, капустяні можна викорис-
тати як "уловлюючі рослини для нематоди". Вони прискорюють 
розвиток личинок нематоди, які поселяються у кореневій системі, але 
не мають достатнього живлення. У таких умовах живлення перева-
жають нематоди чоловічої статі, а жіночі личинки відмирають, тим 
самим скорочується популяція нематоди.  

Придатні для цього нематодостійкі сорти гірчиці білої, редьки 
олійної, гречки. Завдяки вирощуванню стійких проміжних культур 
цукровий буряк у Німеччині уже багато років в окремих господарствах 
висівають до 40% у сівозміні. 

При нестачі вологи і слабкому розвитку післяукісних культур їх 
знезаражуючий ефект майже не проявляється. 

Цукровий буряк – добрий попередник для ярих зернових, зерно-
бобових. На рано зібраних площах у зоні достатнього зволоження в 
останні роки після нього розміщують озиму пшеницю. 

Сорти та гібриди цукрових буряків. Сучасні технології ви-
робництва цукрових буряків неможливі без використання високо-
продуктивних однонасінних гібридів з хорошими показниками 
посівних якостей. Базовий і зональні варіанти української інтенсивної 
технології виробництва цукрових буряків повністю забезпечуються 
сучасними сортами і гібридами вітчизняної селекції. Сорти придатні 
для поширення  в Україні: Аббатіса, Арата, Аріана, Анічка, Арій 1, 
БЦ-СІД, БТС-903УА, Ворскла, Весто, Джорджана, Даніела, Елоді, 
Євгенія, КВ-Марта, Константа, КВ-Степ, КВ-Умань, КВ-Дніпро, 
Крокодил, Лена, Лідер, Максим, Пірат, Ромул, Софія, Свіфт, 
Український     ЧС 70, Український ЧС 72, Український ЧС 90, 
Шевченківський, Яхіл, Явір, Ялтушківський ЧС 72, Іванівський ЧС 33, 
Уладово-Верхняцький ЧС 37, Іванівсько-Веселоподільський ЧС 84, 
Білоцерківський ЧС 51. 

Український ЧС 70 – однонасінний диплоїдний ЧС гібрид, виве-
дений філіалом ІЦБ разом із Львівським опорним пунктом Інституту 
цукрових буряків. Середня врожайність коренеплодів – 52,5 т/г, 
цукристість – 17,8%, (при потенціалі 20,7%), збір цукру – 10,0–11,0 т/га. 

Іванівський ЧС 33 – однонасінний диплоїдний гібрид на ЦЧС 
основі, виведений Іванівською дослідно-селекційною станцією. 
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Врожайно-цукристого напрямку. Середня врожайність коренеплодів –
53,0 т/га. Потенціал цукристості – 20,4%. Має підвищену стійкість до 
"цвітухи", церкоспорозу та кагатної гнилі. 

Уладово-Верхняцький ЧС 37 – спільний гібрид Уладово-
Люлинецької та Верхняцької дослідно-селекційних станцій ЩБ. Одно-
насінний диплоїдний гібрид на стерильній основі, врожайно-цукрис-
того напрямку. На сортодільницях Лісостепу отримано такі показники: 
врожайність коренеплодів – 51,2 т/га, цукристість – 1 7,2%, збір             
цукру – 8,8 т/га. 

Іванівсько-Веселоподільський ЧС 84 – створений Іванівською та 
Веселоподільською дослідно-селекційними станціями ІЦБ. Дип-
лоїдний гібрид на ЦЧС основі. Характеризується високими показ-
никами продуктивності, особливо в Лісостепу, а також підвищеною 
цукристістю та стійкістю до хвороб листків. 

Слов’янський ЧС 94 – однонасінний триплоїдний ЧС гібрид 
урожайно-цукристого напрямку. Виведений Уладово-Люлинецькою 
дослідно-селекційною станцією разом з Інститутом буряківництва 
Югославії. Середня врожайність коренеплодів – 53,5 т/га, цукрис-          
тість – 17,2 %, потенціал цукристості – 20,4%. Більш стійкий до 
ураження церкоспорозом і борошнистою росою, ніж стандарти. 

Верхняцький ЧС 31 – однонасінний диплоїдний ЧС гібрид 
урожайно-цукристого напрямку, виведений Верхняцькою ДСС ІЦБ та 
Львовською селекційною станцією (Росія). Характеризується віднос-
ною стійкістю до хвороб. Середня врожайність коренеплодів –               
50,5 т/га, цукристість – 17,9% (потенціал її – 20,8%). Середньостійкий 
до ураження церкоспорозом і коренеїдом. 

Білоцерківський ЧС 51 – однонасінний диплоїдний ЧС гібрид. 
Створений Білоцерківською ДССІЦБ та Львівською дослідно-
селекційними станціями (Росія). Характеризується високими показ-
никами продуктивності. Потенціал продуктивності за роки випробу-
вання становив за врожайністю – 72,1 т/га, цукристістю – 20,4%, 
збором цукру – 12,3 т/га. 

Ялтушківський ЧС 72 –  диплоїдний гібрид на стерильній ос-
нові, врожайності цукристого напрямку. Виведений Ялтушківською 
дослідно-селекційною станцією спільно з Інститутом цукрових буряків 
Словаччини. Відносно стійкий до хвороб. Характеризується високою 
насіннєвою продуктивністю. За роки випробування на сортодільницях  
Лісостепу забезпечив урожайність коренеплодів 50,2 т/га, цукрис- 
тість – 17,3%, збір цукру – 8,6 т/га. 
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КВ-Ялтушків – триплоїдний гібрид на стерильній основі. Ство-
рений Ялтушківською ДСС та фірмою КВС (Німеччина). Відзна-
чається високою продуктивністю, відносно стійкий до хвороб листків 
та гнилей коренеплодів. Потенційний збір цукру понад 12 т/га. 

Система удобрення. Добрива – найефективніший фактор інтен-
сифікації технології виробництва цукрових буряків. Науково-
обґрунтована система удобрення цукрових буряків повинна бути 
спрямована не тільки на підвищення їх продуктивності, але й на 
максимально можливу економію мінеральних добрив, яка в умовах їх 
дефіциту та високої вартості має неабияке господарське значення. 

Для одержання високих урожаїв коренеплодів з хорошими тех-
нологічними якостями необхідно забезпечити оптимальний рівень 
живлення всіма мінеральними елементами на початку вегетації та в 
період інтенсивного формування листового апарату та підвищене 
живлення фосфором і калієм при дещо обмеженому живленні азотом в 
кінці вегетації. 

Система удобрення цієї культури повинна передбачати застосу-
вання основного удобрення (під глибоку оранку) в дозі 30–40 т/га 
гною на чорноземах типових  50 т/га на опідзолених ґрунтах пере-
хідної зони лісостепу України, повного мінерального добрива і вне-
сення добрив у рядки під час сівби і в окремих випадках додатково у 
підживлення. 

 
Таблиця 5.1.1 

Орієнтовні дози внесення елементів живлення під цукрові буряки 
 

Елементи живлення, кг/га Зони зволоження і 
запланована 
врожайність 

Ґрунти 
N P2P5 K2O 

Достатнього 
(40–50т/га гною) 
Урожайність 
500ц/га 

Чорноземи типові, 
Темно-сірі лісові і чорно-
земи опідзолені 
Сірі лісові 

120–150
140–170

 
150–180

170 
160 

 
150 

130 
200 

 
240 

Нестійкого  
(40–50 т/га гною) 
Урожайність  
450 ц/га 

Чорноземи типові, звичай-
ні, вилугувані 
Темно-сірі лісові і чорно-
земи опідзолені 
Сірі лісові 

120 
 

140 
 

160 

150 
 

140 
 

130 

150 
 

190 
 

170 
Недостатнього 
(40–50 т/га гною) 
Урожайність  
400 ц/га 

Чорноземи типові 
Темно-сірі лісові і чорно-
земи опідзолені 
Сірі  лісові 

80–110 
110–130

 
120–140

130–140
120 

 
120 

100 
150 

 
150 
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Останнім часом в умовах економічної та енергетичної кризи в 

Україні різко скоротилось застосування добрив під сільськогоспо-
дарські культури, зокрема під цукрові буряки. Має місце значне відхи-
лення від рекомендованих доз добрив, а також оптимальних 
співвідношень в них елементів живлення. За таких умов значно 
знизилась продуктивність цукрових буряків. 

В умовах дефіциту мінеральних добрив інститут цукрових бу-
ряків, узагальнивши дані установ регіону, рекомендує середні орієн-
товні річні дози добрив залежно від рівня врожайності, типи ґрунтів та 
їх відмін і забезпеченості ґрунту рухомими формами елементів 
живлення.   

У рядки під час сівби необхідно додатково вносити по 10 кг/га 
азоту, фосфору і калію. Найбільш технологічними для такого внесення 
є комплексні добрива: амофос, нітрофоски та нітроамофоски різних 
марок. 

У парових ланках сівозміни (зайнятий пар – озима пшениця – 
цукрові буряки) гній рекомендується вносити по 30–35 тонн на гектар 
під озимину, яка є попередником цукрових буряків. У сівозмінній 
ланці з багаторічними травами (багаторічні трави – озима пшениця – 
цукрові буряки) гній необхідно вносити безпосередньо під цукрові 
буряки в дозі не менше ніж по 30–40 тонн  на гектар. 

Під цукрові буряки бажано вносити напіврозкладений гній. Це 
досягається зберіганням його протягом 6–8 місяців в щільному стані. 
Одна тонна гною забезпечує приріст урожаю 2–5 центнерів солодких 
коренів з гектара. При використанні рідкого (безпідстилкового) гною 
його вносять безпосередньо під цукрові буряки в дозі по 60–70 тонн на 
гектар, бо рідкий гній максимально використовується першою 
культурою. 

В умовах дефіциту і малотранспортабельності гною для підви-
щення родючості ґрунту на віддалених полях, де вирощуються цукрові 
буряки, слід застосовувати підсівні (як правило, бобові) або 
післяжнивні (хрестоцвіті) сидерати.  

Система удобрення повинна будуватися на основі програму-
вання урожаю  запасів поживних речовин у ґрунті або бонітету 
ґрунту,  запланованого врожаю, удобрення попередника. Для цього 
необхідно: 

• для забезпечення бездефіцитного балансу гумусу вносити 
щорічно 12–13 т органічних добрив на 1 га ріллі. Місце внесення їх у 
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сівозміні визначають з урахуванням біологічних особливостей культур 
і організаційних можливостей господарства; 

• мінеральні добрива вносити згідно з даними агрохімічного об-
стеження і запланованого врожаю під оранку в кількості 90% від 
загальної норми. При цьому на 1 кг азоту необхідно внести 1–1,2 кг 
фосфору і калію. 

Кислі ґрунти до внесення мінеральних добрив обов'язково вап-
нують, бо на дуже кислих ґрунтах цукрові буряки взагалі не ростуть, а 
на середньокислих ефективність мінеральних добрив знижується на 
50–60% та менш стійкі до враження хворобами. 

При вирощуванні цукрового буряку необхідно застосовувати 
борні, мідні, марганцеві, цинкові, молібденові та кобальтові мікро-
добрива. 

Як борні мікродобрива вносять буру, борну кислоту, борат 
магнію і боратовий гранульований суперфосфат. Вносять їх в рядки 
під час сівби з розрахунку 0,4–0,6 кг/га бору або при підживленні. 

Потреба магнію і натрію задовольняється мінеральними 
добривами, де ці елементи містяться як домішки. 

Марганцеві добрива підвищують урожайність та якість 
цукрового буряку на чорноземах звичайних і карбонатних, а також на 
солонцях. Для передпосівної обробки насіння та позакореневого 
підживлення використовують сірчанокислий марганець (250–300 л/га 
0,1% розчину). 

Мідні добрива застосовують на торфоболотних ґрунтах. На 
дерново-підзолистих, сірих лісових, легких піщаних їх вносять один 
раз у п’ять років. Для позакореневого підживлення використовують 
розчин сіркокислої міді, з нормою внесення (0,3–0,6 кг/га д.р.). 

Цинкові добрива підвищують урожай і цукристість на 
чорноземах з невеликим вмістом цинку. У формі сірчанокислого цинку 
його застосовують для обробки насіння (50–70 г/т), вносять у рядки 
при сівбі і під час позакореневого підживлення (0,1% розчин). 

Молібденові добрива потребують рослини на ґрунтах з кислою 
реакцією – дерново-підзолистих, сірих лісових, чорноземах опідзоле-
них та вилугуваних. Вносять тоді ж як і цинкові, використовуючи 
молібденово кислий амоній, молібдат натрію та відходи промисло-
вості. Для обробки використовують 25–50 г молібдену на 1 ц насіння, а 
при обприскуванні – 0,1% розчин молібденово кислого амонію. 

Кобальтові мікродобрива ефективні на дерново-підзолистих, 
піщаних сірих лісових, чорноземах вилугуваних та інших ґрунтах, що 
бідні на рухомий кобальт. Застосовують його при обробці насіння (40-



 352

70 грам кобальту на 100 кг насіння) та для позакореневих підживлень 
(0,1% розчин сіркокислого кобальту). 

У системі удобрення буряків важливе місце, крім нормування 
добрив, відводиться і таким: заходам: застосуванню добрив у ви-
значених формах, внесенню мікродобрив, вапнуванню кислих і 
слабокислих ґрунтів, гіпсуванню солонуватих і солонцевих ґрунтів. 
Норми вапнуючих та гіпсуючих матеріалів визначаються на основі 
агрохімічного обстеження. 

Обробіток ґрунту. Мета обробітку ґрунту: оптимізація агро-
фізичного і поживного режимів ґрунту, знищення бур'янів, шкідників 
та збудників хвороб, заробка добрив і пожнивних решток. 

У буряковій сівозміні застосовують різноглибинний обробіток 
ґрунту, де поєднується глибока відвальна оранка на 30–32 см під 
цукрові буряки з розпушенням на 10–12 см під інші культури сіво-
зміни. 

Залежно від стану поля лущення стерні проводять дисковими 
або лемішними лущильниками ЛДГ-20,ЛДГ-15, БДТ-10, БДТ-7,               
БДТ-3, ППЛ-10-25. Вибір знаряддя і глибину лущення встановлюють 
залежно від ґрунтово-кліматичних умов, характеру забур'яненості та 
ступеня ущільнення ґрунту. Дискові лущильники добре працюють на 
неущільнених ґрунтах, а на ущільнених і забур'янених вони не дають 
необхідного ефекту, тому для більш глибокого обробітку застосовують 
лемішні лущильники. Глибина лущення встановлюється залежно від 
стану поля та його засміченості. На більшу глибину треба лущити 
поля, які засмічені кореневищними і коренепаростковими бур'янами. 
При висоті стерні 20 см і більше, а також коли після збирання 
полеглих хлібів на полі залишилась велика кількість пожнивних 
решток, лущення  краще  проводити  лемішними  лущильниками  на 
глибину 14–16 см. Замість лемішних лущильників можна застосо-
вувати культиватори-плоскорізи. При цьому продуктивність агрегатів 
істотно підвищується. 

Найкращі результати щодо зменшення забур'яненості посівів 
цукрових буряків забезпечує оранка ярусним плугом, якій передувало 
якісне лущення стерні. При незначній забур'яненості багаторічними 
бур'янами останній зяблевий обробіток ведуть за типом напівпару. 
Після збирання попередника поле дискують на глибину 5–6 см, 
вносять гній і мінеральні добрива, далі орють плугами (ППЛ-6-35; 
ПТК-6/7-40+ПВР-2,3; ПЛН-5-35+ПВР-2,3; ПЯ-3-35;ПЧ-2,5+ПСТ-2,5) 
на 30–32 см з боронуванням чи коткуванням. В міру проростання 
бур'янів ґрунт обробляють за типом чистого пару культивацією з 
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боронуванням. За наявності багаторічних бур'янів застосовують 
поліпшений зяблевий обробіток, поєднуючи його із застосуванням 
гербіцидів. Після появи розеток коренепаросткових бур'янів перед 
оранкою проводять поверхневий обробіток плоскорізами або 
лемішними лущильниками. На початку жовтня поверхневий обробіток 
закінчується оранкою на 30–32 см. Агротехнічні операції при 
напівпаровому та поліпшеному обробітку подано в табл. 5.3. 

 
 

 
 

Рис. 5.5. Ранньовесняне розпушування грунту: 
1 – трактор; 2 – сцепка; 3 – важкі або середні зубові борони; 

4 – посівні борони 
 
 Крім плугів, для основного обробітку ґрунту застосовують і 

інші знаряддя. Для глибокого розпушення ґрунту без перевертання 
його застосовують плоскорізи-глибокорозпушувачі, що підвищує 
продуктивність праці в порівнянні з оранкою, але, як свідчать чисельні 
дані Інституту цукрових буряків УААН, умови для росту цукрових бу-
ряків при цьому не завжди поліпшуються, а їх продуктивність тісно 
пов'язана з фітосанітарним станом. При безполицевому розпушенні 
забур'яненість цукрових буряків зростала у 3–4 рази. Урожайність 
буряків при плоскорізному обробітку, навіть при застосуванні гербі-
цидів, була нижчою на 5,3 т/га, ніж при оранці. Отже, безполицевий 
обробіток ґрунту можна застосовувати лише на добре окультурених 
полях в господарствах, які забезпечені засобами боротьби з бур'янами. 

Ранньовесняний обробіток ґрунту. Основними завданнями 
ранньовесняного обробітку ґрунту є запобігання непродуктивним 
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втратам вологи, нагромадження і зберігання вологи весняних опадів, 
розробка ґрунту до дрібногрудкуватого стану і вирівнювання його 
поверхні, створення умов для проростання бур'янів. 

 
Таблиця 5.1.2 

Способи основного обробітку ґрунту 
 

Напівпаровий Поліпшений 
 

Лущення стерні дисковими лущиль-
никам и на глибину 5–6 см після зби-
рання попередника (знижує засміче-
ність на 30–40%). 
Оранка на глибину 30–32 см в агрегаті 
з боронами або котками в кінці липня-
серпні (глибоке розпушування ґрунту, 
заробка пожнивних решток, бур`янів і 
добрив). 
Боронування або культивація з боро-
нуванням після появи бур`янів (знижує 
засміченість в 1,4–3 рази і більше). 
Безполицеве розпушування на глибину 
16–20 см в кінці осені (поліпшує 
фізичні властивості ґрунту) 

Лущення стерні дисковими лущиль-
никами на глибину 5–8 см після 
збирання попередника (знижує засмі-
ченість на 30–40%). 
Обробка плоскорізами або лемішними 
лущильниками на 12–14 см в агрегаті з 
боронами після появи розеток корене-
паросткових бур`янів (знижує засміче-
ність на 40–70%). 
Культивація або боронування після 
появи сходів (знижує засміченість на  
14%). 
Оранка на глибину 30–32 см в кінці 
вересня – на початку жовтня (глибоке 
розпушування ґрунту, заробка пожнив-
них решток, бур`янів і добрив) 

  
Ранньовесняне розпушування і вирівнювання ґрунту ефективне 

лише тоді, коли його проводять в комплексі і без запізнення. Запіз-
нення з закриттям вологи на день призводить до непродуктивності 
втрати 60–120 т/га води і зниження врожайності коренеплодів на 0,6–
1,2 т/га. 

Якість сівби цукрових буряків та рівень польової схожості на-
сіння значною мірою визначаються своєчасністю та якістю весняного 
обробітку ґрунту. В умовах нестійкого зволоження він складається з 
ранньовесняного розпушення верхнього шару ґрунту під кутом до 
оранки із застосуванням агрегатів, які забезпечують якісне 
вирівнювання верхнього шару ґрунту і дрібногрудкувату його 
розробку на глибину до 2–3 см. Це сприятиме висіванню насіння в 
непорушене вологе ложе, що гарантує його високу польову схожість. 
За посушливих умов після ранньовесняного розпушення та вирів-
нювання поверхні доцільно провести коткування з зубовими боро-
нами. 
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Одночасне виконання операцій ранньовесняного передпосів-
ного обробітку в одному технологічному процесі проводиться також 
при використанні таких агрегатів, як багатоопераційний агрегат 
АПОГ-6, АРВ-8,1-01; “Україна”-АПБ-6, “Європак Б 622” (фірма 
“Франц Кляйне”). Для передпосівного обробітку використовують 
також борону-культиватор ВНЩ-Р(РА). 

Сівба цукрових буряків на задану відстань між насінням ставить 
перед ранньовесняним і передпосівним обробітком ґрунту підвищені 
вимоги. Ґрунт повинен бути добре вирівняним і розробленим до 
дрібногрудочкуватого стану на невелику глибину. Це сприятиме 
висіванню насіння в непорушене вологе ложе, що гарантує його 
високу схожість за будь-яких погодних умов. 

Польова  схожість      це здатність  насіння утворювати добре 
розвинені сходи у польових умовах. 

До комплексу факторів, які впливають на польову схожість, 
належать температура і вологість ґрунту, лабораторна схожість і 
енергія проростання насіння, вирівняність і фізичні властивості 
верхнього шару ґрунту. Збільшення глибини загортання насіння на               
1 см проти оптимальної, знижує польову схожість в середньому на 1%, 
а при запливанні ґрунту і утворенні кірки – значно більше. 

При зниженні польової схожості на 1% зменшується рівно-
мірність розміщення рослин у рядку, що призводить до зниження 
урожайності на 0,2 т/га. Щоб мати рівномірні сходи, лабораторна 
схожість повинна становити 95, а польова – 70–75%. 

Весняний обробіток ґрунту передбачає ранньовесняне розпушу-
вання і вирівнювання (закриття вологи): до сцепки поєднується два 
ряди борін, у першому ряду важкі або середні борони 3БЗТС-1,0 або 
3БЗСС-1,0, у другому ряду – середні, посівні або райборонки – 3БЗСС-
1,0,3БП-0,6, 3ОР-0,7. При потребі шлейф-борони ШБ-2,5, а також 
передпосівну підготовку ґрунту, яка проводиться агрегатами: УСМК-
5,4А або УСМК-5,4Б на глибину заробки насіння. Розрив між цими 
агротехнічними прийомами звичайно залежить від календарних 
строків дозрівання ґрунту. В оптимальних умовах передпосівний 
обробіток ґрунту і сівбу починають відразу після закриття вологи. 
Якщо після закриття вологи дощі сильно ущільнили ґрунт, то в міру 
підсихання його вологу перезакривають відповідними знаряддями, а 
потім проводять передпосівну культивацію і сівбу. 

У технології весняного обробітку ґрунту не може бути 
стереотипу. Підбір знарядь і робочих органів залежить від погодних 
умов, стану ґрунту. 
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Передпосівний обробіток ґрунту і сівба цукрових буряків – 
єдиний технологічний процес і проводяться вони з розривом між ними 
не більше як 3–4 агрегати. Порушення цієї вимоги призводить до 
пересихання верхнього шару ґрунту і знижує польову схожість 
насіння. Особливо це важливо, коли висівають дражоване насіння, яке 
для проростання потребує більше вологи. Пересихання верхнього 
шару ґрунту залежить також від погодних умов весни, строків пе-
редпосівного обробітку ґрунту і сівби. 

Підготовка насіння до сівби. У буряківництві насінням 
називають плоди (однонасінні буряки) і супліддя (багатонасінні 
буряки). Воно є носієм біологічних і господарських властивостей рос-
лин, визначає потенціальну продуктивність буряків і умови, в яких 
може реалізуватися ця продуктивність. 

Впровадження інтенсивної технології вирощування цукрових 
буряків значною мірою залежить від якості насіння. Крім сортових 
властивостей, важливе значення мають посівні якості насіння, насам-
перед польова схожість, сила росту, одноростковість, вирівняність. 

Як уже зазначалося, на материнській рослині залежно від умов 
вирощування завжди формується певна кількість дефектних плодів. 
Плоди, одержані з пагонів різного порядку галуження, неоднакові за 
розміром та мають інші різні якісні показники. Тому завдання пер-
винної очистки у насінницьких господарствах і підготовки насіння до 
сівби на насіннєвих заводах полягає в тому, щоб з усього вороху 
відділити найбільш повноцінне насіння, довести його до посівних 
кондицій відповідно обробити і відправити у бурякосійні господарства 
для сівби. 

У нашій країні насіння до сівби готують на 12 насіннєвих 
заводах. На Україні Тростянецький насінний завод (Сумська область) 
готує суперелітне і елітне насіння, яке надходить від дослідно-
селекційних станцій і елітно-насінницьких буряківницьких радгоспів, 
а Вінницький, Лебединський (Черкаська область) і Буринський (Сум-
ська область) насіннєві заводи готують насіння першої репродукції для 
фабричних посівів. Насіннєві заводи оснащені сучасним 
устаткуванням і машинами, технологічний процес підготовки насіння 
до сівби повністю автоматизований. 

Технологія підготовки насіння до сівби передбачає такі 
операції: попередній обробіток, основний обробіток, обробіток 
захисними і захисно-стимулюючими речовинами, інкрустація насіння, 
дражування. 



 357

Документи, які засвідчують посівні якості насіння цукрових 
буряків. 

 Спеціалізовані по цукрових буряках контрольно-насіннєві 
лабораторії, на основі отриманих результатів лабораторних аналізів 
насіння, видають відповідні документи щодо його посівної якості а 
саме: 

• сертифікат про кондиційність насіння цукрових буряків; 
• результат аналізу насіння. 
Сертифікат про кондиційність насіння видається на партію 

насіння, посівні якості якого відповідають встановленим вимогам до 
якості насіння. Термін дії цього посвідчення встановлюють: для 
насіння з вологістю до 14,5% – 4 місяці, понад 14,5% – 2 місяці. 

Насіння однонасінних сортів і гібридів цукрових буряків, 
непризначених для промислових посівів, повинно відповідати вимогам 
ДСТУ 3226-95 (ГОСТ 10882-98). 

Інкрустоване насіння – це насіння, вкрите шаром (шарами) 
матеріалів, який згладжує оригінальну форму та розміри насіння, 
суттєво збільшуючи його масу.  Інкрустоване насіння може містити 
біологічно активні речовини, барвники для ідентифікації, пестициди 
або інші інгредієнти. Для інкрустованого насіння властиве точне 
дозування активних інгредієнтів, таке насіння ідеальне у відношенні 
"точність висіву – мінімум вологи для проростання", воно добре 
підходить для посіву сівалками точного висіву, а також механічними 
сівалками. 

Дражоване насіння – це інкрустоване насіння, яке вкрите 
додатковою оболонкою з органо-мінеральних сумішей, інертних і 
інших матеріалів. Завдяки цій оболонці, крім необхідних фізико-
хімічних властивостей, насінина набуває форми майже правильної 
кулі, діаметр якої дещо перевищує найбільший діаметр початкової 
неправильної форми насінини, а також значно збільшується її маса. За 
рахунок такої обробки дражоване насіння ідеальне для посіву 
сівалками точного висіву, а також механічними сівалками. 

Важливими показниками оболонки є співвідношення її маси до 
маси насінини (плода), міцність, пористість, вологоємкість, 
концентрація солей. Оболонка складається з інертних матеріалів 
(наповнювачів) і активних інгредієнтів: інсектицидів, фунгіцидів, 
стимуляторів росту, мікроелементів тощо, які утримуються на насінині 
за допомогою води і зв'язуючих речовин (клеїв), які не вступають в 
хімічну реакцію між собою. Така оболонка забезпечує достатню 
аерацію насінини під час зберігання, здатна протистояти механічному 
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руйнуванню в сівалці, проте швидко розчиняється під дією ґрунтової 
вологи. Як наповнювачі використовуються селіт, монтморилоніт, 
вермикуліт, бентоніт, целюлоза, корок, торф, крейда, пісок або суміш 
цих та інших матеріалів. Вибір рецептури матеріалів залежить від 
обладнання, на якому дражується насіння та бажаних властивостей 
оболонки. 

Існують різні способи формування інкрустованого насіння і 
драже. Один з них – перемішування фунгіцидів і інсектицидів з напов-
нювачем і нанесення їх на насінину. Для цього використовують такі 
препарати: тачигерен, роялфо (проти коренеїду), апрон (проти 
шкідників і хвороб), промет (проти шкідників), адффур, гаучо, 
карбосан, космос, круізер, семафор, фурадан, хінуфур – проти 
ґрунтових і наземних шкідників сходів. 

У посушливих умовах або при низькій культурі землеробства, 
не варто використовувати дражоване насіння. Тут краще використо-
вувати “голе” протруєне насіння. 

 
Сівба 

 
Цукрові буряки сіють, коли ґрунт на глибині 5 см прогріється до 

8°С, що практично співпадає зі строками сівби ранніх зернових. На 
потенційно забур'янених полях перед сівбою вносять ґрунтові 
гербіциди. 

Глибина загортання насіння 2–3 см, норму висіву розраховують 
так, щоб одержати оптимальну густоту рослин на період збирання (95–
110 тис. шт./га). У разі гарантованого захисту від шкідників і бур'янів 
застосовують сівбу на кінцеву густоту (4,55 рослин на 1 пог. метрі). 
Інтенсивна технологія виробництва цукрових буряків потребує не 
лише проведення сівби в ранні строки, а й завершення її протягом 4–              
5 днів у господарстві, а на кожному полі – за 1–2 дні. Тільки за таких 
умов забезпечуються дружні, повні сходи, можливість своєчасного і 
якісного початкового догляду за посівами. 

Для сівби використовують сівалки ССТ-12Б, ССТ-12В, ССТ-
18В, пневматичні сівалки точного висіву СУПК-12А, УПС-12, Оптіма, 
Мультиком. Вони повинні забезпечити точне однозернове розміщення 
насіння в рядку. Сівбу проводять поперек напрямку оранки. Якщо 
сівалки укомплектовані спеціальними коточками, то потреба в 
додатковому суцільному післяпосівному коткуванні ґрунту відпадає. 
Однак, при неякісній передпосівній підготовці ґрунту або при сухій 
весні та дуже розпушеному ґрунті застосовують післяпосівне 
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коткування важкими водоналивними котками. Агрегатом: СГ-21+СКГ-
2+ЗБП-0,6, або С-11У+ККН-2,8. 

Щоб забезпечити прямолінійність руху сівалки та встановлені 
розміри стикових міжрядь, регулюють довжину маркерів. Слід мар-
кера має бути чітким. Якість сівби цукрових буряків визначають не 
менше трьох разів протягом зміни за такими показниками: фактична 
норма висіву насіння на 1 м рядка, глибина заробки насіння в ґрунт, 
ширина основних і стикових міжрядь, норма висіву добрив, 
прямолінійність сівби. 

Догляд за посівами. При вирощуванні цукрових буряків за 
інтенсивною технологією системі догляду за посівами належить 
надзвичайно важлива роль. Вона сприяє прискореному проростанню 
насіння, підвищеній стійкості до захворювання коренеїдом, ефективній 
боротьбі з бур'янами, інтенсивному росту рослин. 

Система догляду за посівами ґрунтується на застосуванні 
комплексу механізмів для виконання всіх технологічних операцій з 
мінімальними затратами ручної праці чи повному виключенні її. Вона 
включає: суцільний обробіток ґрунту до появи сходів, розпушування 
ґрунту в міжряддях і в зоні рядків (шарування), суцільне розпушу-
вання ґрунту після появи сходів, застосування засобів захисту рослин, 
добрив, розпушування ґрунту в міжряддях. 

Агротехнічний   спосіб                
Найпершим завданням початкового догляду за посівами є ство-

рення умов для енергійного, дружного проростання насіння і боротьба 
з бур'янами. Через 4–5 днів після сівби проводять досходове боро-
нування посівними боронами (ЗБП-0,6) або райборінками (ЗОР-0,7) 
впоперек до напрямку рядків на малій швидкості (до 4 км/год.). 
Суцільне розпушування грунту виконують на глибину не більше                    
2/3 глибини загортання насіння. У прикоткованому грунті створю-
ються сприятливі умови для проростання насіння бур'янів, яке через  
4–5 днів знаходиться у фазі білої ниточки. Боронуванням у цей час 
можна знищити до 90% пророслих бур'янів. 

У прохолодні затяжні весни, коли процес проростання і 
з'явлення сходів сповільнюється, можна провести 2–3 досходових 
боронування. Не можна виконувати цю операцію, коли ростки буряків 
досягли висоти 1 см, бо зуби борін можуть їх обламати. Швидкість 
руху агрегатів – 7 км/год. При нижчих швидкостях не забезпечується 
розпушення грунту і знищення бур'янів. Перевищення швидкості може 
призвести до пошкодження проростків буряку. 
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Якщо після сівби пройшов дощ і виникає загроза утворення 
ґрунтової кірки, то досходове боронування починають як тільки 
борони перестануть залипати. 

Для руйнування кірки використовують культиватори УСМК-5,4, 
а до сходів в окремих випадках добрі результати забезпечують 
кільчасто-шпорові котки. 

Післясходове боронування проводять, якщо на одному метрі 
рядка є не менше 8–10 рослин у фазі 1–2 пари справжніх листків. 
Боронування на більш ранніх фазах допускається за наявності на 
одному метрі більше 16–18 рослин.  Для боронування використовують 
агрегат із легких борін, а на сильно ущільнених грунтах – із середніх 
борін. При цьому знищується 40–60% бур'янів і 10–20% сходів буряку. 
Агрегати рухаються під кутом 5–100 до напрямку рядків із швидкістю 
не більше як 4 км/год. Глибина розпушування грунту – 3 см. За 
допомогою вчасно проведених до- і післясходових боронувань можна 
мати значний ефект у боротьбі з бур'янами, крім кореневищних (пирій 
та ін.). 

Система суцільних до- і післясходових розпушувань грунту 
боронами не виключає першого мілкого розпушування міжрядь, як 
тільки позначаться рядки сходів (фаза вилочки). Під час розпушування 
в зоні проходу лап-бритв знищується 95–100% бур'янів, що уціліли 
після досходових боронувань чи проросли після них. Розпушування 
проводять культиваторами УСМК-5,4; КРМ-5,4, "План", КОЗР-8,1-0,1 
та ін. Глибина ходу лап-бритв – 2–4 см. Захисна зона 5–7 см з кожного 
боку рядка. Після бритв у міжрядді розміщується ротаційна батарея, 
яка додатково розпушує грунт і знищує бур'яни. Якщо на один метр 
рядка є не менше 10 рослин ротаційні робочі органи (РБ-5,4) ставлять 
у захисних зонах рядка. При цьому в рядку знищується 40–55% 
бур'янів, сходи зріджуються не більше 1,0%. Швидкість руху агрегату 
при розпушуванні – не більше 4 км/год. 

На ущільнених і забур'янених грунтах для розпушування 
застосовують культиватори КФ-5,4 з робочими органами фрезерного 
типу. 

Для прискорення початку міжрядних обробітків висівають 
швидкоростучі культури в рядках, або застосовують орієнтири 
(українська інтенсивна технологія вирощування). 

Формування  густоти. Густота стояння рослин на 1 га перед 
збиранням у зоні достатнього зволоження має становити 95–100 тис.; у 
зоні нестійкого зволоження 90–95 тис.; у зоні недостатнього 
зволоження 85–90 тис.  
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Існує декілька варіантів сівби, що передбачають: 
 сівба на задані відстані між насінинами, яка б гарантувала 

одержання і збереження розрахункової кількості рослин; 
 висів 8–10 насінин, що гарантують кінцеву оптимальну 

густоту; 
 сівба збільшеними нормами насіння і одержання сходів, які 

значно перевищують необхідну кількість. Густоту формують вручну і 
механізмами, щоб мати 5,5–6,0 рослин на 1 м рядка. 

Надзвичайно важливо вчасно сформувати густоту рослин. 
Розпочинають її після появи сходів у фазі вилочки, а завершити цей 
вид роботи необхідно до появи 4-ої пари листків. При запізненні з 
проривкою рослини виростають низькопродуктивними. 

Формувати необхідну густоту можна такими способами: 
• вручну; 
• до- і післясходовими боронуваннями; 
• вздовжрядним проріджуванням за допомогою УСМП-5,4, за 

наявності 8–11 рослин/м2; 
• поперечне проріджування (букетування) за допомогою 

УСМК-5,4 на забур'янених полях; 
• сівба на кінцеву густоту. 
Догляд за посівами після формування густоти повинен забез-

печити утримання поля в розпушеному і чистому від бур'янів стані.  
Перший раз розпушують грунт у міжряддях після формування 

густоти у фазі утворення в рослин 2–3 пар справжніх листків. Як 
правило, його поєднують з підживленням азотом. Підживлювальний 
ніж розміщують посередині міжряддя з глибиною ходу 10–12 см. 
Перед підживлювальним ножем розміщують по дві однобічні 
плоскорізні лапи-бритви з шириною захвату 15 см, що встановлені на 
глибину обробітку 8–10 см. При вивертанні брил глибину зменшують 
до 5–6 см. Захисна зона 7–8 см. 

Необхідність наступних розпушувань, їх періодичність, глиби-
ну, строки визначають залежно вад ущільнення грунту і появи 
бур'янів. При великій кількості опадів глибину розпушування 
збільшують до 14 см, а при невеликих опадах її зменшують до 7 см. 
Для обробітку грунту на глибину 5–7 см застосовують лапи-бритви, а 
на більшу – долота і стрільчасті лапи. 

Вдруге грунт рекомендується розпушувати через 8–10 днів після 
першого на глибину 7–14 см використовуючи долота і стрільчасті 
лапи. Захисна зона 10–12 см. Пророслі бур'яни в рядку присипаються 
грунтом за допомогою підгортальних дисків, коли рослини буряку 
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мають висоту 6 см. Два присипання бур'янів за ефективністю 
прирівнюються до дії післясходового гербіциду. 

Третє розпушування міжрядь на глибину 7–14 см проводять 
долотами та підгортальними дисками. Захисна зона 12–14 см. 
Міжрядні розпушування припиняють після змикання листків культури 
в міжряддях. 

Вибір системи захисту посівів цукрових буряків залежить від 
ряду факторів. Це, перш за все, рівень потенційного засмічення ґрунту 
на полях, технічна озброєність господарства, рівень кваліфікації 
фахівців і механізаторів, фінансові можливості господарства, 
особливості зони та погодні умови. 

При вирощуванні високих врожаїв цукрових буряків обов’яз-
ковою умовою інтенсивної технології є застосування комплексу 
гербіцидів (табл. 5.1.3). 

Головне призначення гербіцидів – забезпечити необхідну чисто-
ту посівів від бур'янів до періоду змикання листків культури в міжряд-
дях. При густоті рослин 100–110 тис./га та рівномірному їх розмі-
щенні, цукрові буряки здатні надійно контролювати повторне забур'я-
нення посівів до часу збирання врожаю. Використання ручної відносно 
дешевої праці, як правило, призводить до зрідження посівів і нерівно-
мірного розміщення рослин цукрових буряків (до 40–80 тис./га).  

Багаторічні бур'яни знищують після збирання попередника – 
озимої пшениці за допомогою гербіцидів суцільної дії – раундапу чи 
басти або в поєднанні з іншими препаратами. 

Під час використання ґрунтових гербіцидів необхідно 
враховувати видовий склад, структуру і кількість насіння однорічних 
видів бур'янів, рівень зволоження ґрунту у весняний період, спектр дії 
препаратів. У зоні нестійкого зволоження вносять голтікс, фронтьєр, 
пірамін турбо чи гексилур. Головну увагу при виборі ґрунтових 
гербіцидів необхідно звертати на препарати, які, перш за все, 
контролюють різноманітні види дводольних бур'янів. 
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Таблиця 5.1.3 
Орієнтовні норми застосування гербіцидів, л/га по препарату 

 
В ґрунт По сходах  

Гербіциди до 
сівби 

до 
появи 
сходів 

1 обприс-
кування 

2 обприс-
кування 

3 обприс-
кування 

Бетанал Прогрес ОФ-27 % - - 0,5–1,0 1,0 1,0 
Бетанал Прогрес АМ-18 % - - 1,0–1,5 1,5–2,5 1,5–2,5 
Бетанал АМ-16 % - - 1,0–2,0 1,5–2,5 2,0–3,0 
Бензол - - 1,0–2,0 2,0–3,0 2,0–3,0 
Бурефен Новий (Буре фен 
ФД-11) 

- - 1,0–2,0 1,5–2,5 2,0–3,0 

Гексилу – 80 % 1,0–1,2 0,5–0,8 - - - 
Голтікс – 70% - 2,0–3,0 1,0–2,0 1,5–2,0 2,0–2,5 
Гол-70 - - 1,0–2,0 1,5–2,0 2,0–2,5 
Дуал-Голд – 96 %  - 2,0–2,5 - - - 
Ептам-72 % 3,0 3,0 3,0–4,0 - - - 
Зеллек Супер – 12,5 % - - - - 0,5 0,5 
Зеллек Супер – 12,5 % - - - 0,5 0,5 
Карібу – 50 % - - 0,03 0,03 - 
Лонтрел-300 - - - 0,30 0,30 
Лонтрел Гранд - - - 0,12 0,12 
Пантера-40 - - - 1,0 1,0 
Пантера-40 проти багато-
річних злаків 

   1,7–2,3 1,7–2,3 

Матрикс – 16 % - - 1,0–2,0 1,5–2,5 2,0–3,0 
Пірамін Турбо –52 % 2,0–3,0 2,0–3,0 1,0–2,2 1,5–2,0 2,0–3,0 
Поаст-20  - - - 1,0–3,0 1,0–3,0 
Регіо - - 1,0–2,0 1,5–2,0 2,0–3,0 
Симбетан Дуо – 16% - - 1,0–2,0 1,5–2,5 2,0–3,0 
Тарга Супер – 5 % - - - 1,0–1,5 1,0–1,5 
Тарга Супер – 5% проти 
багаторічних злаків 

   2,0–2,5 2,0–2,5 

Фронтьєр – 90 % 1,4–1,7 1,4-1,7 - - - 
Фуроре Супер –7,5 % - - - 0,8–2,0 0,8–2,0 
Фюзілад Супер – 12,5 % - - - 1,0–1,5 1,0–1,5 
Фюзілад Супер – 12,5% 
проти багаторічних злаків 

   2,0–3,0 2,0–3,0 

Центуріон-25,4 % - - - 0,2–0,4 0,2–0,4 
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Проте гербіцидна технологія не придатна для важких грунтів, 
вимагає значних коштів на придбання гербіцидів, тому не завжди ви-
гідна за економічними показниками. Але найголовніша її проблема – 
це конфлікт з навколишнім природним середовищем, величезний 
пестицидний пресинг на нього. Тому більшу перспективу має агро-
технічний спосіб, який у більшості випадків економічно доцільніший, 
екологічно чистий. В Україні така технологія найбільш вивчена і 
забезпечує високу врожайність. 

Шкідники і хвороби цукрових буряків. Звичайний буряковий 
довгоносик (рис. 5.6)  вважався у минулому найголовнішим ворогом 
цукрових буряків, проти якого не було ефективних засобів боротьби.  

 Шкодять жуки і личинки. Жуки об`їдають сім`ядольні і 
справжні  листки сходів або перекушують стеблинку, залишаючи 
„пеньок”. У холодну, а також у дуже жарку і суху погоду жуки, 
сховавшись під грудочками грунту, з`їдають ростки ще до появи їх на 
поверхні. Личинки спочатку об`їдають дрібні бокові корінці, потім 
вигризають ямки у головному корені або перегризають кінець кореня. 

 
 
 
 
 
 
Рис. 5.6.  Довгоносики: 

1 – сірий; 2 – чорний; 3 – звичайний; 
4 – характер пошкодження 

ними і їх личинками рослин буряка 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сірий буряковий довгоносик (рис. 5.6) завдяки особливостям 

біології (поліфагія, підвищена резистентність до інсектицидів, широка 
екологічна пристосованість) залишається, після звичайного довго-
носика, другим за шкодочинним значенням загрозливим шкідником 

1 2 

3 4
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сходів цукрових буряків, який щорічно відмічається у великій 
чисельності у лісостеповій і поліській зонах бурякосіяння. 

Чорний довгоносик, піщаний мідяк (рис. 5.6). Шкодять жуки і 
личинки подібно до звичайного довгоносика.   

Бурякові блішки  (рис. 5.7). Шкодять жуки, які виїдають на листі 
зверху епідерміс і паренхіму невеликими ділянками; надалі листок у 
цих місцях продірявлюється. Найбільш небезпечні блішки від  початку 
появи сходів і до появи 4–5 листка, а також у суху жарку погоду. 

 
 
 
 

 
                             Рис. 5.7. Блішки бурякові: 

                                              1 – звичайна; 2 – південна; 3 –характер 
                                      пошкодження ними рослин буряка 

 
 
 
 
 
 
 
Листкова бурякова попелиця (рис. 5.8). 
Попелиця заселює цукрові буряки і висадки. Від ссання 

попелиці, що сидять густими колоніями на рослинах, листя 
деформується, скручується, що веде до погіршення розвитку, а іноді і 
загибелі рослин. Знижується врожай насіння, зменшується маса і 
цукристість коренів.  

 
 
 
 
 

Рис. 5.8. Листкова попелиця 
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Попелиця передає також вірусні захворювання цукрових 
буряків.  

 
 

 
Рис. 5.9. Коренева попелиця: 

1 – крилата самка; 
2 – личинка; 3 – безкрила 
самка; 4 – попелиця на 

кореневих волосинках буряка 
 
 
 

 
Коренева бурякова попелиця (рис. 5.9). Попелиця оселяється на 

коренях буряків (в липні–серпні) – спочатку на нижніх мичкуватих 
коренях, а потім заселює безпосередньо і коренеплід. Вона вводить в 
нього слину і висмоктує сік. Рослина в’яне і засихає, зменшується маса 
коренеплоду і його цукристість. 

Бурякові мінуючи мухи. Личинки мухи заглиблюються під 
шкіру листка і виїдають його м’якоть. Верхня шкірка світлішає і 
жовкне, а потім відстає, здуваючись пухирями. Дуже пошкоджене 
листя засихає.  

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.10. Мінуюча міль:  
1– метелик; 2 – яйцекладка; 

3 – личинка; 4 – пупарій;  
5 – характер пошкодження 

листків буряка 
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Бурякова мінуюча міль (рис. 5.10) поширена у Степу та 
південних і східних районах Лісостепу. Гусениці живляться на 
рослинах переважно листям, скелетуючи і мінуючи його. Гусениці 
старших віків пошкоджують верхівкову частину коренеплоду 
заглиблюючись у нього. На висадках пошкоджуються верхівки 
відростаючих квітконосних стебел. 

Бурякова нематода поширена у більшості лісостепових і 
поліських областей. Рослини цукрових буряків заражені нематодою 
відстають у рості, бо зазнають калійного  і фосфорного голодування, 
в`януть і часто гинуть. 

Засоби захисту буряків від шкідників 
Попелиці. Децис Форте, 12,5% к.е., 0,04–0,05 л/га; сумітіон, 50% 

к.е., 0,6–1,2 л/га; Бі-58 новий, 40% к.е., 0,5–1,0 л/га; золон, 35% к.е.,              
1 л/га; фастак, 10% к.е., 0,2–0,25 л/га – не більше двох обприскувань у 
період вегетації; шерпа, 25% к.е., 0,48 л/га, арріво, 25% к.е., 0,48 л/га – 
не більше чотирьох обприскувань у період вегетації. 

Блішки. Децис Форте, 12,5% к.е., 0,04–0,05 л/га; фастак, 10% 
к.е., ОД л/га; золон, 35% к.е., 2,0 л/га; Бі-58 новий, 40% к.е., 0,5–                   
1,0 л/га – не більше двох обприскувань у період вегетації; піринекс, 
40,8% к.е., 2,5 л/га – одноразове обприскування в період вегетації. 

Довгоносики. Децис Форте, 12,5% к.е., 0,04–0,05 л/га; фастак, 
10% к.е., 0,2–0,25 л/га; золон, 35 % к.е, 3,0–3,5 л/га – не більше двох 
обприскувань у період вегетації; нурел-Д, 55% к.е., 1,0 л/га; піринекс, 
40,8% к.е., 2,5 л/га – одноразове обприскування. 

Лучний метелик. Децис Форте, 12,5% к.е., 0,04–0,05 л/га; децис, 
2,5% к.е., 0,25–0,5 л/га; золон, 35% к.е., 3,0–3,5 л/га; Бі-58 новий, 40% 
к.е., 0,25–0,5 л/га; сумітіон, 50% к.е., 0,6–1,2 л/га – не більше двох 
обприскувань у період вегетації. 

Крихітка. Золон, 35% к.е., 3,0–3,5 л/га – не більше двох об-
прискувань у період вегетації. 

Совки. Децис Форте, 12,5 % к.е., 0,04–0,05 л/га; золон, 35% к.е., 
3,0–3,5 л/га; сумітіон, 50% к.е., 0,6–1,2 л/га – не більше двох об-
прискувань у період вегетації. 

Павутинний кліщ. Золон, 35% к.е., 2,0 л/га – не більше двох 
обприскувань у період вегетації. 

Листяна муха і мінуюча міль. Децис Форте, 12,5% к.е., 0,04– 
0,05 л/га; Бі-58 новий, 40% к.е., 0,5–1,0 л/га; сумітіон, 50% к.е., 0,6–            
1,2 л/га – не більше двох обприскувань у період вегетації. 

Мертвоїди, цикадки, клопи. Бі-58 новий, 40% к.е., 0,5–1,0 л/га – 
не більше двох обприскувань у період вегетації. 
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Щитоноски. Нурел-Д, 55% к.е., 1,0 л/га; піринекс, 40,8% к.е., 
2,5 л/га – одноразове обприскування в період вегетації. 

Комплекс ґрунтових і наземних шкідників. Фурадан, 35% т.п.а, 
25–35 л/т; карбосан 350 СТ, 35% т.п.с., 25–35 л/т – обробка насіння на 
заводах, але не раніше ніж за 6 міс до сівби (25–30 л/т для фракції 4,5–
5,5 мм, 30–35 кг/т для фракцій 3,5–4,5 мм); гаучо, 70% з.п., 128,6 г 
препарату на 100 тис. насінин; космос 250,25% т.к.с, 0,1 л на 100 тис. 
насінин – допосівна обробка насіння на насіннєвих заводах. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.11. Основні хвороби 
цукрового буряка: 

1 – коренеїд; 2 – церкоспороз;  
3 – переноспороз 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пероноспороз (несправжня борошниста роса) (рис. 5.11). 
Уражаються буряки першого року життя і висадки. На молодому листі 
з`являються хлоротичні плями, з нижнього боку яких розвивається 
сірувато-фіолетовий наліт. Нерідко спостерігається деформація 
пластинки листка. Листя скручується, товщає, стає крихким. Пізніше 
уражене листя відмирає. Заражаються і клубочки насіння. 

Церкоспороз (5.11.-(2)) поширився переважно на Поліссі і в 
Лісостепу. Захворювання уражає листя, черешки, стебла висадків. На 
уражених частинах утворюються невеликі округлі плями брудно-
білого або сірого кольору з червонуватими або темно-бурими 
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обідцями. У разі сильного розвитку плям листок засихає. Церкоспороз 
більш уражає нижнє листя. 

 Борошниста роса (еризифоз) уражає у липні-серпні 
насінники,  цукрові і кормові буряки переважно у степовій, меншою 
мірою лісостеповій зонах. Хвороба проявляється на всіх надземних 
частинах буряків першого року і висадків. На уражених частинах в 
першій половині літа розвивається білий наліт, якій пізніше 
перетворюється у чорні дрібні, кулясті плодові тіла. Уражене листя 
передчасно в`яне.  

Ураження паршею, переважно звичайною 
(рис. 5.12), спостерігалось у липні-серпні у всіх 
регіонах бурякосіяння. 

Гнилі коренеплодів (хвостова, фузаріозна, 
бура, суха) за спостереженнями фахівців, 
уражають найчастіше посіви гібридів іноземної 
селекції у господарствах степової та лісостепової 
зон.  

Дуплистість проявилась повсюдно після 
зміни у липні гідротермічного режиму.  

Засоби захисту буряків від хвороб 
Борошниста роса. Топсин М, 70% з.п., 0,6–

0,8 кг/га – не більше п'яти обприскувань у період 
вегетації; бенлат, 50% з.п., 0,6–0,8 кг/га; байлетон, 
50% з.п., 3,0 кг/га – не більше чотирьох обпри-

скувань у період вегетації; альто 400, 40% к.е., 0,2 л/га; імпакт,                     
12,5 с.к., 1,0 кг/га – одноразове обприскування в період вегетації при 
помірному розвитку хвороби; скор, 25% к.е., 0,4 л/га – не більше двох 
обприскувань у період вегетації. 

Церкоспороз. Топсин М, 70% з.п., 0,6–0,8 кг/га – не більше п'яти 
обприскувань у період вегетації; бенлат, 50% з.п., 0,6–0,8 кг/га; 
хлорокис міді, 90% з.п., 3,2–4,0 кг/га – не більше трьох обприскувань у 
період вегетації; дерозал, 50% к.е., 0,3–0,4 л/га; ріас, 30% к.е., 0,3 л/га – 
не більше двох обприскувань у період вегетації; альто 400, 40% к.е., 
0,2 л/га; імпакт, 12,5% с.к., 1,0 кг/га – одноразове обприскування в 
період вегетації. 

Іржа. Альто 400, 40% к.є., 0,2 л/га – одноразове обприскування 
у період вегетації; байлетон, 25% з.п., 0,6 кг/га; байлетон, 5% з.п.,                 
3,0 кг/га – не більше трьох обприскувань у період вегетації. 

Пероноспороз. Акробат МС, 69% з.п., 2,0 кг/га – одноразове об-
прискування в період вегетації. Ридоміл, 25% з.п., 1,0 кг/га – застосу-

 

Рис. 5.12. Парша 
звичайна 
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вання тільки в сумішках з контактними фунгіцидами, не більше трьох 
обприскувань у період вегетації. 

Фомоз. Імпакт, 12,5% с.к., 1,0 кг/га – одноразове обприскування 
у період вегетації. 

Коренеїд, Сульфокарботіон-К, 90–95% з.п., 4,0 кг/т; тачигарен, 
72% з.п., 6,0 кг/т; апрон, 35% з.п., 4,0 кг/т; апрон XL350FS, 35% т.к.с,  
2 кг/т; превікур 607 СЛ, 72,2% в.р. – протруювання насіння суспензією 
препарату (15 л води на 1 т насіння). 

Збирання врожаю. Цукрові буряки в осінній період продовжу-
ють інтенсивно рости і накопичувати цукор. Приріст маси одного 
коренеплоду з 20 серпня по 20 вересня складає в середньому 90–100 г, 
а вміст цукру за цей час збільшується на 2,2%. Тому збиральні роботи 
необхідно планувати так, щоб за можливістю мати більший приріст 
маси коренеплодів і вчасно закінчити збирання і вивезення врожаю. 
Для максимального використання осінніх приростів маси коренеплодів 
і накопичення в них цукру масове збирання цукрових буряків у зоні 
бурякосіяння в умовах лівобережного Лісостепу України слід 
проводити з 15 вересня по 20 жовтня. 

На збиранні цукрових буряків застосовують технологію роз-
дільного збирання, за якою урожай цукрових буряків (гичка і коре-
неплоди) збирається за два проходи окремих агрегатів. Для цього 
використовують комплекс 6-рядних машин – причіпну гичкозбиральну 
машину  БМ-6Б, МБС-6, МБП-6, МВК-2,7 начіпний двовальний 
очисник ОГД-6 і самохідні коренезбиральні машини КС-6Б, КС-6В, 
РКМ-6, МКК-6-02, КБ-6, МКП-6 та коренезбиральний комплекс 
“Борекс”. Відвозять зібрані коренеплоди в тимчасові польові кагати 
тракторними причіпами. При збиранні  коренеплодів комбайнами або 
самохідними коренезбиральними машинами втрати коренеплодів та їх 
частин, що залишились у ґрунті та на його поверхні, мають бути не 
більше 1,5%; сильно пошкоджених коренеплодів за масою – не більше 
5%. Значного скорочення затрат праці і матеріальних коштів на 
збиранні цукрових буряків можна досягти, застосовуючи потоковий і 
потоково-перевалочний способи збирання. Основний спосіб збиран-            
ня – потоковий. Він забезпечує мінімальні затрати праці і коштів, 
високу якість бурякової сировини та менші втрати і пошкодження 
коренеплодів за рахунок безпосередньої доставки на цукровий завод, а 
також уникнення тимчасового зберігання їх у польових кагатах. 
Втрати їх маси від загнивання в 1,5–3 рази менші, ніж у коренеплодів, 
зібраних перевалочним способом. 
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ТЕСТИ 
 

Варіант І 
 
1. Коренеплоди цукрових буряків сучасних сортів містять в 

середньому цукру: 
1. 20–25%   3. 12–16% 
2. 18–20%   4. 10–12% 
2. Найкращим попередником під цукровий буряк в Лісо-

степу: 
1. Кукурудза на силос  3. Озима пшениця 
2. Багаторічні трави  4. Горох 
3. Побічні продукти переробки цукрових буряків: 
1. Барда    3. Меляса 
2. Жом    4. Жмаки 
4. Напівпаровий обробіток ґрунту під цукровий буряк 

передбачає: 
1. 2–3 лущення на різну глибину в міру з’явлення бур’янів, 

глибока зяблева оранка 
2. Післязбиральне лущення на глибину 6–8 см, глибока зяблева 

оранка, по мірі появи бур`янів – культивація з боронуванням 
3. Післязбиральне лущення стерні на глибину 6–8 см, глибока 

зяблева оранка 
5.Коренеплоди цукрових буряків мають форму:  
1. Циліндричну   3. Кулясту 
2. Конічну   4. Округло-видовжену 
 

Варіант ІІ 
 
1. Сходи цукрових буряків витримують без значної шкоди 

поступове зниження температури до мінус: 
1. 2–3°С    3. 5–6°С 
2. 3–4°С    4. 8–10°С 
2. На період збирання цукрових буряків густота рослин в 

Лісостепу повинна  бути: 
1. 80–100 тис/га   3. 120–140 тис/га 
2. 100–110 тис/га   4. 60–80 тис/га 
3. Суцвіття цукрових буряків називають: 
1. Китиця     
2. Витягнуте гроно 
3. Складний зонтик   
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4. Невелике кільце по стеблу (мутовка) 
4. Цукрові буряки найбільше води потребують у період: 
1. Утворення 2–3 пар справжніх листків 
2. Вилочки  
3. Набухання і проростання насіння 
4. Посиленого росту коренеплодів 
5. Кращими ґрунтами для цукрових буряків є ґрунти: 
1. Дерново-підзолисті  3. Сірі лісові 
2. Структурні чорноземи  4. Темно-сірі 
 

Варіант ІІІ 
 
1. Передпосівна культивація під цукровий буряк проводи-

ться на глибину: 
1. 1–2 см    3. 5–7 см 
2. 8–10 см   4. 4–4,5 см 
2. Після посіву цукрових буряків проводять: 
1. Коткування, досходове боронування, міжрядне розпушування 
2. Міжрядне розпушування 
3. Досходове боронування 
3. Цукровий буряк висівають сівалками: 
1. СПЧ-6    3. ССТ-12В 
2. СУПН-8   4. СЗ-3,6 
4.Плід цукрових буряків називається: 
1. Клубочок   3. Коробочка 
2. Горішок   4. Сім`янка 
5.Транспіраційний коефіцієнт цукрових буряків: 
1. 100–200   3. 400–500 
2. 250–350   4. 500–600 
 

 
 

Варіант ІV 
 
1. Посіви цукрових буряків ушкоджуються шкідниками, 

такими як: 
1. Буряковий довгоносик  3. Озима совка 
2. Павутиновий кліщ  4. Жужелиця 
2.Найдоцільніше збирати цукровий буряк: 
1. Потоковим способом 
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2. Потоково-перевалочним 
3. Перевалочним 
3. Цукрові буряки ростуть на родючих ґрунтах з реакцією 

ґрунтового розчину рН: 
1. 4,5–5    3. 6,5–7,5 
2. 5,5–6       4. 7,5–8,5 
4. Під цукровий буряк вносять гній по: 
1. 20–30 т/га   3. 60–70 т/га 
2. 30–40 т/га            4. 80–90 т/га 
5. Найбільш шкідливими хворобами цукрових буряків є: 
1. Коренеїд   4. Борошниста роса 
2. Фомопсис   5. Тверда сажка 
3. Церкоспороз 
 

Варіант V 
 
1. Найбільші посівні площі цукрового буряку зосереджені в 

областях України: 
1. Рівненській    3. Житомирській  
2. Полтавській   4. Вінницькій 
2. На насіннєвих заводах перед сівбою насіння цукрових 

буряків обробляють: 
1. Фундазолом   3. Космос 
2. Адіфуром   4. Круїзер   
3.На посівах цукрових буряків використовують гербіциди: 
1. Бетанал прогрес  3. Базагран 
2. Голтікс              4. Дуал Голд 
4. Фунгіциди, які використовують для боротьби з хворобами 

на посівах цукрового буряку: 
1. Альто Супер   3. Танго 
2. Рекс    4. Карате 
 
5. Найбільш поширені хвороби на посівах цукрового буряку: 
1. Церкоспороз   3. Переноспороз 
2. Борошниста роса  4. Фітофтороз 
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5.2. КОРМОВИЙ БУРЯК 
(Beta vulgaris crassa) 

 
Значення культури 

             
Кормовий буряк – цінна кормова культура. 
Коренеплоди мають добрі смакові якості, легко засвоюються і 

добре поїдаються тваринами. Незважаючи на відносно невисокий 
вміст сухих речовин, в 1 ц коренеплодів міститься 12–15 кормових 
одиниць. У коренеплодах багато ферментів, вітамінів, макро- і 
мікроелеменетів. Це джерело легкоперетравних вуглеводів, вміст яких 
становить 9%, а коефіцієнт перетравності досягає 96–98%. Вміст 
протеїну невеликий – 1,1–1,5%. Згодовуються коренеплоди у свіжому 
вигляді. 

Значну кормову цінність має гичка кормового буряку, її згодо-
вують у свіжому вигляді і як силос. В 1 ц міститься 10 к.о. Урожай 
гички становить 20–30% від маси коренеплодів. 

Кормовий буряк має агротехнічне значення. Під нього вносять 
високі норми добрив, поле очищається від бур'янів, це цінний 
попередник у сівозміні для наступних культур. 

Урожайність коренеплодів висока – 600–800 ц/га, і може 
досягати 1000–1500 ц/га, за рахунок цього забезпечується більший збір 
сухих речовин з одиниці площі, порівняно з зерновими культурами. 

Урожайність гички (100–300 ц/га) прирівнюється до збору 
середнього врожаю однорічних трав, причому без додаткових витрат. 

 
Біологічні особливості 

 
Вимоги до температури. Проростання насіння кормових 

буряків починається при температурі 3–4°С, а сходи здатні 
витримувати короткочасні приморозки до мінус 3–4°С. Дружні сходи 
з'являються лише при 12–15°С. Найбільш сприятлива температура для 
формування високого врожаю – 15–20°С. Восени ріст припиняється 
при зниженні середньодобової температури до 6°С. Викопані корене-
плоди пошкоджуються вже при температурі мінус 2°С і стають непри-
датними для зимового зберігання. 
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Рис. 5.13. Форми  коренеплодів   кормових   буряків: 
а – мішкоподібна,   б – конусоподібна 

 
Вимоги до вологи. Буряк – вологолюбна культура. Особливо 

вимогливий до вологи під час проростання насіння, яке поглинає при 
набуханні 120–160% води від маси насінини. Найбільше води потребує 
в другій половині вегетації (липень-серпень), коли йде інтенсивний 
приріст біомаси. За посухостійкістю поступається буряку цукровому. 

Вимоги до світла. Найбільші врожаї коренеплодів формуються 
в умовах теплого сонячного літа. Культура довгого дня. Загущення 
рослин і погіршення умов освітлення призводить до зниження 
продуктивності посівів. 

Вимоги до ґрунту. Буряк вимогливий до родючості ґрунту. 
Добре росте на чорноземах, дерново-підзолистих, сірих лісових 
суглинках з нейтральною реакцією. Непридатні для нього вогкі 
глинисті, дуже підзолисті ґрунти з високою кислотністю. 

 
Технологія вирощування 

 
Попередники. Розміщують кормовий буряк після озимих 

зернових, кукурудзи, однорічних трав. Для зменшення витрат на 
перевезення при можливості висівають поблизу ферм у спеціальних 
прифермських чи кормових сівозмінах. Вирощують також в овочевих 
сівозмінах на заплавних землях, висіваючи після помідорів, огірків, 
капусти. На осушених землях буряк кормовий добре росте на 
достатньо розкладених торфовищах. 
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Обробіток ґрунту. Основний обробіток ґрунту подібний до 
обробітку під цукровий буряк. Використовують поліпшений та 
напівпаровий варіанти. Завданням його є нагромадження та 
збереження в ґрунті вологи і поживних речовин, зменшення 
шкодочинного впливу бур'янів, шкідників та хвороб. Глибина оранки 
має становити 28–30 см. Якщо оранка мілка, коренеплоди не можуть 
проникнути в ґрунт, починають гілкуватися і призупиняються в рості. 

Ранньовесняний обробіток захищає від втрат нагромадженої в 
осінній і зимовий періоди вологи, вирівнює ґрунт, сприяє активному 
проростанню насіння бур'янів, що знаходяться у верхньому шарі 
ґрунту. Використовуються ті ж агрегати та знаряддя, що і при 
вирощуванні цукрового буряку. 

Підготовка насіння, сорти. Врожайність кормового буряку, 
вибір схеми формування густоти посівів значною мірою залежить від 
якості насіння. Перед сівбою насіння калібрують, шліфують, 
дражують, протруюють, обробляють стимуляторами росту та мікро-
елементами. За допомогою калібрування насіння ділять на  дві фракції 
3,5–4,5 мм та 4,5–5,5 мм. Насіння повинно мати чистоту не менше 
97%, схожість не нижче 80%.  

Для підвищення енергії проростання насіння піддають 
повітряно-тепловій обробці, витримують його на відкритому повітрі  
3–5 днів. Протруюють препаратами адіфур (шкідники), фурадан 
(шкідники), тачігарен (коренеїд), превікур (коренеїд). Сорти кормових 
буряків, які рекомендовані для вирощування в Україні: Адра, Болеро, 
Веселка, Галицький, Дарина, Кірос, Кацпер, Рожевий 3, Сонет, Селена, 
Солідар, Уманський кормовий 7, Центаур.  

Система удобрення. Для формування врожаю кормовий буряк 
потребує значно більшої кількості поживних речовин, ніж інші 
культури. Так, при врожайності 1000 ц/га з ґрунту виноситься 230–           
270 кг азоту, 120 кг фосфору 250–350 кг калію, 200–250 кг кальцію. 

Без органічних добрив одержати високий урожай важче. Вони 
покращують структуру ґрунту, рівномірно забезпечують елементами 
живлення впродовж вегетації, є джерелом мікроелементів. Найбільш 
ефективним є сумісне внесення гною і мінеральних добрив. 

Органічні добрива (40–60 т/га) вносять під зяблеву оранку. 
Норма мінеральних добрив найбільше залежить від родючості ґрунту і 
рівня програмованого врожаю. Для одержання 700–800 ц/га 
коренеплодів необхідно внести 60 т/га гною, 100–120 кг/га д.р. азоту, 
60–80 кг/га д.р. фосфору та 140–180 кг/га калію. Фосфорні і калійні 
добрива вносять під оранку (крім 10–15 кг/га д.р. при сівбі). Для 
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підживлення використовувати ці добрива недоцільно, оскільки перева-
жають важкорозчинні види добрив. Азотні добрива (1/2–2/3 норми) 
вносять під весняну культивацію, а решту в підживлення. Ефективним 
є підживлення складними добривами, зокрема нітроамофоскою. 

 
Сівба 

 
Способи сівби. Сіють кормовий буряк сівалками ССТ-12Б, 

ССТ-12В з міжряддям 45 см. Крупне насіння можна висівати 
сівалками СПЧ-6, СПЧ-8 або овочевими. На торфових ґрунтах сіють з 
міжряддями 60 см, на Півдні України переважно 60–70 см. 

Глибина сівби. При достатній вологості ґрунту глибина загор-
тання насіння становить 2–3 см. В умовах посушливої весни глибину 
сівби збільшують до 3–4 см. За оптимальної вологості ґрунту глибина 
сівби насіння фракції 3,5–4,5 мм на 0,5–0,8 см менша, ніж для насіння 
фракції 4,5–5,5 мм. Швидкість руху агрегата при сівбі не повинна 
перевищувати 4,5 км/год. 

Норма висіву. Норма висіву дуже залежить від якості насіння і 
може коливатись у значних межах – від 6 кг/га до 20 кг/га. Її 
встановлюють з таким розрахунком, щоб до збирання густота стояння 
рослин становила 70–80 тис. рослин на 1 га. 

Найчастіше висівають 14–16 насінин на 1 м рядка. Після 
формування густоти на 1 м рядка залишають 4–5 рослин. 

Строк сівби. Кормовий буряк сіють при температурі ґрунту               
6–70С на глибині 8–10 см, в першій-другій декадах квітня. У 
господарствах де вирощують цукровий і кормовий буряк, кормовий 
сіють після завершення сівби цукрового або одночасно з ним у другій 
декаді квітня. 

Догляд за посівами. Зразу ж після сівби поле коткують. Через 
4–6 днів, коли бур'яни знаходяться у фазі білої ниточки, проводять 
досходове боронування. Для знищення бур'янів у пізніших фазах і 
часткового проріджування рослин застосовують післясходове 
боронування. 

Густоту рослин необхідно сформувати не пізніше з'явлення тре-
тьої пари листків. Способи формування такі ж як у цукрового буряку. 

Під час вегетації посіви 3–4 рази розпушують. Перший обро-
біток проводять за допомогою бритв, другий – стрільчастими лапами, 
наступні – долотами. Рекомендується одночасно з останнім розпу-
шенням міжрядь підгорнути рослини. Це сприяє знищенню бур'янів, 
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прямолінійному розміщенню коренеплодів у рядку, покращенню умов 
механізованого збирання врожаю. 

Захист від бур'янів, шкідників, хвороб при вирощуванні 
цукрового буряку. 

Збирання. Кормовий буряк не слід збирати передчасно, 
враховуючи значний приріст маси у вересні і жовтні. Проте пізно 
восени є загроза пошкодження приморозками чи встановлення 
дощової погоди. Оптимальним строком збирання є перша декада 
жовтня. Якщо коренеплоди вирівняні за розмірами і врожайність не 
перевищує 800 ц/га, для збирання врожаю використовують комплекс 
машин – БМ-6А і РКС-6 або КС-6Б. При вищій урожайності 
коренеплоди збирають копачами ККГ-1,4. 

Важливо зменшити травмування коренеплодів при збиранні, 
перевезенні і кагатуванні. Зібрані механізмами коренеплоди сильніше 
пошкоджуються, тому їх згодовують тваринам у першу чергу. 

 
ТЕСТИ 

 
Варіант І 

 
1. Кормовий буряк відноситься до родини: 
1. Селерових  3. Капустяних 
2. Лободових  4. Хрестоцвітих 
2. Кормові коренеплоди зберігають у кагатах при темпера-

турі: 
1. 0–2°С   3. 3–5°С 
2. 1–3°С   4. 5–6°С 
3.Глибина зяблевої оранки під кормовий буряк: 
1. 20–22 см  3. 27–30 см 
2. 22–24 см  4. 18–20 см 
4. При формуванні густоти рослин на посівах кормових 

буряків залишають по: 
1. 2–3 рослини на 1 м 3. 6–7 рослин на 1 м 
2. 4–5 рослин на 1 м 4. 7–8 рослин на 1 м 
5. Сходи кормових буряків витримують без значної шкоди 

поступове зниження температури до мінус:  
1. 2–3°С   3. 5–6°С 
2. 3–4°С   4.  8–10°С 
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Варіант ІІ 
 
1. Які роботи виконуються при збиранні кормових буряків: 
1. Зрізування гички 3. Викопування коренеплодів 
2. Доочистка голівок 4. Розстилання у валки 
2. Коренеплоди кормових буряків мають форму: 
1. Циліндричну  3. Кулясту 
2. Конічну  4. Округло-видовжену 
3. Верхня частина головного кореня коренеплоду, на якій 

розміщуються бруньки і листки називається: 
1. Власне корінь  3. Шийка 
2. Головка  4. Надсім’ядольне коліно 
4. Утворення розетки листків та квітконосних стебел у 

перший рік розвитку за холодної весни називається: 
1. Упрямці  3. Диморфізм 
2. Цвітуха  4. Яровизація 
5.До коренеплодів належить: 
1. Турнепс  4. Кормова морква 
2. Топінамбур  5. Кормова капуста 
3. Цикорій  6. Цукровий буряк 

 
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 

Визначення густоти насадження, біологічної врожайності 
цукрових буряків 

 
1. Густоту насадження обов`язково визначають після 

формування густоти і перед збиранням урожаю. 
Для визначення густоти стояння буряків визначають загальну 

довжину рядків, що розміщені на площі 1 га. При ширині міжрядь               
45 см матимемо близько 22 200 м (10 000 м2 : 0,45 м = 22 222 м). Для 
зручності розрахунків в кількох місцях підраховують кількість рослин 
у рядку довжиною 22,2 м. Визначають середнє значення і множать на 
1000 (22,2 – це 1/1000 частина від 22 200). Наприклад, середнє з 
кількох підрахунків на віддалі 22,2 м становить 100 рослин, отже, 
густота стояння на гектарі 100 000. 

2. Визначення біологічної врожайності цукрових буряків. 
Для визначення біологічного врожаю треба визначити масу 

коренеплоду і густоту насадження. 
Для цього на полі намічають 15 рядків на однаковій відстані 

один від одного. На кожному з них підряд викопують по 5 рослин, 
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відмивають і зважують. Після відрізання гички знову зважують і 
обчислюють середню масу коренеплоду і гички. 

Перемноживши середню масу на густоту рослин на 1 гектарі, 
одержимо біологічний врожай. 

Наприклад. Обчислити біологічний врожай цукрових буряків на 
1 вересня, якщо на 1 липня густота рослин на 1 га дорівнює 102102, 
маса коренеплоду – 150 г, середньодобовий приріст коренеплоду в 
липні – 8 г, в серпні – 5 г. 

1. Приріст коренеплоду: 
за липень – 8г × 31 добу = 248 г, 
за серпень – 5г × 31 добу = 155 г. 
2. Маса коренеплоду на 1 вересня: 
150+248+55=553 г. 
3. Біологічний врожай цукрових буряків на 1 вересня: 
553 г × 102102 = 563 ц/га 

 
6. БУЛЬБОПЛОДИ 

 
6.1. КАРТОПЛЯ 

(Solanum tuberosum) 
 
Картопля – найбільш поширена культура в Україні з групи 

бульбоплодів. Особливості її вирощування розглянуто найширше. До 
групи бульбоплодів відносяться також батат, чуфа, маніок, ямс, таро та 
ін. Батат уже набув певного поширення в Україні, особливо на 
присадибних ділянках. Зважаючи на інтерес до цих культур, зроблено 
стислий виклад значення і технології вирощування малопоширених в 
Україні бульбоплодів. 

 
Значення 

  
Картопля належить до найважливіших сільськогосподарських 

культур. Вона має різнобічне використання. Це винятково важливий 
продукт харчування. Недарма її називають другим хлібом. Цінність 
картоплі визначається високими смаковими якостями та сприятливим 
для здоров'я людини хімічним складом. 

Бульби в середньому містять 75–80% води і до 25% сухих 
речовин. Вміст крохмалю коливається від 14 до 22%. Він легко 
засвоюється і розщеплюється на прості цукри. 
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Є в бульбах 1,5–3% білка, який добре засвоюється організмом. 
Білок за своїм амінокислотним складом близький до м'яса. 

Мінеральні речовини в бульбах становлять 0,8–1%. Найбільше 
калію, кальцію, магнію, фосфору заліза. Солі калію необхідні для 
нормальної діяльності серця, сприяють виведенню з організму над-
лишку рідини. 

У картоплі міститься клітковини до (1%) і пектинових речовин 
(0,7%). Клітковина виводить з організму отруйні речовини, очищує 
його, покращує обмін речовин. Клітковина і пектинові речовини 
відіграють важливу роль у травленні. 

У картоплі містяться органічні кислоти – лимонна, щавлева, яб-
лучна. У бульбах багато вітамінів С, В1, В2, В5, В6, В9, Р, РР, Е, І, Д, К, 
провітамін А. У 100 г бульб є 20 мг вітаміну С. Добова потреба цього 
вітаміну забезпечується 300 г картоплі, що дуже важливо у зимовий 
період, коли мало свіжих фруктів і овочів. 

Досить висока також калорійність картоплі: в 100 г бульб містяться 
83 кілокалорії. Це в два рази більше ніж у моркви, в три рази – ніж у 
капусти, в чотири рази – ніж у помідорів. Вживають картоплю в їжу у 
вигляді багатьох страв. В Європі на одну людину споживається 90–140 
кг бульб на рік. На продукти харчування переробляється понад 50% 
валового збору бульб. 

Проте необхідно пам'ятати, що в шкірці і позеленілих бульбах 
міститься отруйна речовина – глікоалкалоїд соланін (0,005–0,01%), 
який частково розкладається під час варіння. Позеленілі бульби не 
використовують на харчові і кормові цілі, але вони придатні для тех-
нічної переробки. 

Картопля цінна кормова культура, особливо для свиней.                      
У 100 кг сирих бульб міститься 29,5 кормових одиниць. Бульби на 
корм використовуються у сирому і вареному вигляді. Бадилля на корм 
не використовують, оскільки посіви багаторазово обробляють 
пестицидами для захисту від шкідників і хвороб. 

Картопля є цінною технічною культурою. З неї виготовляють 
спирт, крохмаль, глюкозу, декстрин та ін. З 1т бульб одержують 112 л 
спирту. 

Картопля, як просапна культура, має важливе агротехнічне 
значення. Під неї вносять органічні і мінеральні добрива, міжрядні 
обробки очищають поле від бур'янів. Тому картопля є добрим 
попередником для зернових та інших культур. 
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Історія і поширення 
 
Природний ареал диких форм багатьох видів картоплі охоплює 

Центральну Мексику, Центральну Америку, Перу, Болівію, Чилі. 
Індійські племена у Перу, Еквадорі, Болівії вирощували за 1–2 тис. ро-
ків до н.е. У Європу (Іспанія, Італія та ін.) картопля завезена в 1540 р. 
(за іншими даними в 1565 р.) під назвою "земляне яблуко". Італійці 
через подібність до трюфелів назвали її "тартуфоллі". 

Приблизно в 1600 році адмірал Рейлех завіз картоплю в Англію 
і Голландію. Отже, ця культура проникла в Європу двома шляхами – 
через південні країни і через Англію. Перший шлях дав нам власне 
назву – картопля. З Італії вона поширилася на Північ і Схід, і в сере-
дині XVII століття її вже вирощували в Польщі і Західній Україні. Від 
італійського тартуфоллі – українська назва картопля. 

Другий шлях призвів до виникнення англійської назви "роtаtо". 
Причому ця назва була присвоєна помилково, але все-таки прижилася 
в англійській мові. 

За іншими даними в Англію картоплю завіз англійський адмірал 
(він же відомий пірат) Френсіс Дрейк. Ще задовго до цього серед 
ботаніків ходили чутки про існування рослин, що дають солодкі 
бульби, які місцеві жителі називають бататом. Привезені піратом 
бульби були подібні за описами на бульби батата і були без всякого 
сумніву названі цим іменем, яке англійською звучить як роtаtо. Між 
тим з них виросла картопля. Батат і картопля – це зовсім різні рослини. 
Але в Англії не було людини, яка могла б порівняти ці дві рослини, і 
тому картопля в англійській мові до цього часу називається бататом.  

Рослина картоплі довший час в Європі вирощувалась як квітка 
(гарно цвіте і пахне) і рахувалася отруйною. Так, у Франції тільки в 
1771р. Паризька медична академія визнала, що бульби не є небезпечні 
для споживання. Вперше найбільш широко картопля стала використо-
вуватися в Ірландії, де ця культура вперше замінила хліб. У Німеччині 
картоплю стали широко вирощувати після 1770 року. В XIX столітті 
площі під картоплею в Європі швидко збільшувалися, хоч після 
спустошливих спалахів фітофторозу бульб і картоплиння в 1840–               
1850 рр., цей процес тимчасово переривався. 

Світове виробництво картоплі становить близько 300 млн т з 
деякими відхиленнями по роках. Основну частину картоплі 
вирощують країни Європи: Росія, Україна, Польща, Німеччина, 
Франція, Італія, Білорусь. Головні виробники її на американському 
континенті – США і Канада,  в Азії – Китай та Індія. Всього картоплю 
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вирощують понад 130 країн світу в найрізноманітніших ґрунтово-
кліматичних умовах. 

Світова площа під картоплею становить близько 18 млн га. В 
Європі посівна площа займає до 13 млн га. 

Потенціальна врожайність картопляного поля становить для 
Північної Америки 1400 ц/га, а для Європи близько 1000 ц/га, проте 
середня врожайність бульб в світі знаходиться на рівні 140–150 ц/га. 
Найвищий урожай вирощують в Голландії – 550–650 ц/га, дещо ниж- 
чі – у Данії, Великобританії, Бельгії, Франції, Німеччині – 350–                 
450 ц/га, а найнижчий – у Перу, Болівії, Алжирі – менше 100 ц/га. 

В Україні площі під картоплею займають приблизно 1,5 млн га 
(табл. 6.1.1). 

Основні масиви її розміщені у Поліссі (близько 60%) та в Лісо-
степу (30%). Середня врожайність бульб у сприятливі роки досягає 
125–130 ц/га, а в приватному секторі, на присадибних ділянках – 200–
300 ц/га. Природні умови України дозволяють вирощувати на Поліссі 
та в Лісостепу по 200–400 ц/га бульб. Продовольче споживання бульб 
в Україні становить 120 кг на душу населення. 

 
Таблиця 6.1.1 

Вирощування картоплі в Україні 
 
Роки   

Показ-
ник 

  

1986– 
1990 

 
1991

 

 
1994 

 

 
1996 

 

 
1997 

 

 
1998 

 

 
1999 

 

 
2000 

 

 
2001 

 

  
2002 

Площа,  
тис. га  

І477 1533 1527 1549 1577 1513 1412 1600 1588 1600 

Урожай-
ність, 
ц/га  

122 95 105 119 106 101 85 126 108 104 

Валовий 
збір,  
млн т 

18,1 14,5 16,1 18,4 16,7 15,3 12,2 20,2 17,3 16,6

 
Ботанічна характеристика 

 
Картопля належить до родини пасльонових (Solanaceae), що 

об`єднує понад 1000 культурних і диких видів. Найпоширеніший серед 
культурних видів – Solanum tuberosum L. При вирощуванні рослин із 
насіння коренева система картоплі стрижнева, а з бульб – мичкувата. 
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Окремі корені можуть заглиблюватися на 1,5 м і більше, але основна їх 
частина розміщуються групами по три-чотири у вузлах стебла, біля 
його основи або біля вузлів столонів. 

Порівняно з надземною частиною коренева система слабо- 
розвинена і становить у середньому 7–7,5% маси рослин. 

Стебло в поперечному розрізі ребристе, три- або чотиригранне. 
На ребрах стебла більшості сортів є перетинки, що називаються 
крилами. 

На підземній частині рослин з листкових пазух розвиваються 
підземні стебла (столони), які ростуть під землею більш-менш 
горизонтально і часто розгалужуються, поділяються вузлами на 
міжвузля. Довжина столонів буває різною і залежить від сорту та умов 
вирощування. На їх кінцях утворюються потовщення, які 
перетворюються в бульби. Забарвлення столонів таке саме, як і в 
тіньових паростків бульб, що є сортовою ознакою. 

Стебло трав`янисте, різного розміру і форми, заввишки від 45 до 
70 см. За забарвленням воно може бути зеленим та пігментованим.   

Листок складний – переривчасто-непарно-пірчасто-розсічений. 
Він складається із стрижня, черешка, кількох парних часток та 
верхівкової непарної частки. На центральному стрижні, крім часток, 
розміщуються частинки і часточки. Їх кількість і особливості 
розміщення досить виразна сортова ознака (рис. 6.1). 

 
 
 

Рис. 6.1. Листки 
картоплі: 

а – рідкочастковий 
слаборозсічений;  

б – середньорозсічений; 
в – густочастковий 
сильнорозсічений 

 
 
 

Розрізняють першу, другу, третю та інші пари часток; так само 
розрізняють і частинки та часточки. Рахунок ведуть від верхівки 
стебла. 

Частки бувають стриженькові, які прикріплені до стрижня на 
невеликих стриженьках, сидячі, що не мають будь-яких стриженьків, і 

а б в 
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проміжні або незбіжні. За формою вони округло-широкі, яйцеподібні, 
округло-видовжені, овальні й видовжені, а за розміром – великі, 
середні та малі. 

Листки залежно від сорту мають забарвлення від темно до 
світло-зеленого, а іноді з пігментованими жилками, завжди різною 
мірою опушені. 

Квітки зібрані в суцвіття, що складається з двох-чотирьох 
завитків, розміщених на довгому квітконосі. Квітки п`ятірного типу, 
складаються з чашечки, віночка, пиляків і маточки. Чашечка має п`ять 
чашолистиків, які зрослися й закінчуються загостреною верхівкою. У 
чашечці п`ять-шість пелюсток, що створюють спайнопелюстковий 
віночок. Забарвлення пелюсток різне. Тичинок п`ять із невеликими 
пиляками, які знаходяться на довгих ніжках у вигляді колонки. 
Приймочка довга, її стовпчик звичайно вищий за колонку пиляків  
(рис. 6.2). 

 
 
 

Рис. 6.2. Будова квітки, суцвіття 
та плоду картоплі: 

а – загальний вигляд квітки:  
1 – пелюстки; 2 – пиляки;  

3 – приймочка; 
б – розріз квітки: 1 – зав`язь;  

2 – листочки прицвітка; 
в – розріз ягоди; 
г – суцвіття 

 
 

 
Плід – двогнізда багатонасінна ягода, частіше кулястої форми. 

Плоди утворюються не на всіх сортах картоплі. Насіння плоске, 
серцеподібне, світло-жовте, за формою дуже нагадує насіння 
помідорів, але значно менше (маса 1000 насінин помідорів – 3, 
картоплі – 0,5–0,6 г). 

 
 
 
 
 

а б в 

г 
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Рис. 6.3. Морфологія і анатомія картоплі: 
г, д – бульба (1 – верхівка; 2 – верхівкова брунька; 3 – основа;  

4 – вічка; 5 – сочевички; 6 – столон; 7 – епідерміс (у зрілої бульби-
шкірка); 8 – кора; 9 – кільце судинно-волокнистих пучків;  

10 – серцевина) 
 
Сорти картоплі при впровадженні інтенсивної технології 

вирощування повинні забезпечувати високі і сталі врожаї 
високоякісних бульб. Вони різняться за скоростиглістю, врожайністю, 
вмістом і виходом сухих речовин з 1 га, смаковими якостями, 
стійкістю проти хвороб і шкідників. 

За скоростиглістю сорти поділяють на п'ять груп: ранньостиглі, 
середньоранні, середньостиглі, середньопізні та пізньостиглі. 

До ранніх належать сорти, в яких період вегетації рослин у 
середньому триває 90–100 днів, середньоранніх – 101–115, середньо-
стиглих – 116–130, середньопізніх – 131–140, пізньостиглих – понад 
140 днів. 

Ранньостиглі сорти при застосуванні інтенсивної технології 
вирощування товарний урожай бульб дають орієнтовно на 55–65-й 
день, середньоранні – на 60–70-й, середньостиглі – на 70–75-й, 
середньопізні – на 76–80-й і пізньостиглі – на 81–85-й день після 
садіння. 

За призначенням сорти картоплі поділяють на столові, технічні, 
кормові й універсальні. 

У комплексі ознак столових сортів повинні бути високі смакові 
та кулінарні якості, підвищена стійкість м'якуша при варінні і бути 
придатними для механізованого чищення. Технічними називають 
сорти, які використовують для технічної переробки – на спирт, 
крохмаль, напівфабрикати (чіпси) тощо. Найпридатніші для цього 
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сорти з низьким вмістом (0,2–0,4%) редукованих цукрів і високим – 
сухих речовин. 

Для кормових сортів основні вимоги такі: високий вихід 
кормових одиниць з 1 га, вміст крохмалю в бульбах не нижче 17–18, а 
сирого протеїну – не менше 2,5–3%. На корм використовують до 30% 
урожаю всіх сортів: нестандартні бульби, відходи тощо. Спеціально 
вирощувати кормові сорти доцільно за умов, якщо при врожайності 
понад 300 ц/га вони можуть мати вихід сухих речовин більший ніж 
сорти столового, універсального чи технічного призначення, і не 
менше 100 ц/га корм. од. 

Сорти, які за комплексом ознак придатні для використання на 
столові й кормові цілі та для технічної переробки, належать до 
універсальних. 

У кожній групі сортів за скоростиглістю й призначенням 
віддають перевагу тим, які при однакових показниках основних вимог 
за якістю для груп дають вищий вихід сухих речовин з 1 га. 

 
Біологічні особливості 

 
Вимоги до температури. Картопля відноситься до рослин 

помірного клімату. На температуру нижче 7–8°С та вище  30°С реагує 
припиненням росту. Надмірна спека (вище 25°С) сильно пригнічує 
рослини. Якщо ґрунт прогрівається вище 29°С – бульби не утворю-
ються або формуються дочірні бульбочки.  

Бульби картоплі, які пройшли період спокою, починають 
проростати при 3–5°С, однак агрометеорологічним показником 
початку росту картоплі вважають температуру 7°С. Проте оптимальна 
температура для проростання бульб є 18–20°С, за якої сходи 
з'являються через 12–13 днів. Максимальний урожай картоплі 
забезпечується при середньодобовій температурі 17–18°С. 

Картопля чутлива до незначних приморозків. Пошкодження 
картоплиння наступає при –1,5–2°С. Приморозки –3–4,5°С 
пошкоджують картоплиння на 60-100 % і знижують врожайність бульб 
на 25–65%, залежно від фази розвитку рослини і часу ураження 
приморозками. Особливо нестійкі до приморозків молоді рослини. 
Листки і стебла чорніють і гинуть. Проте молоді рослини швидко 
відростають і формують добрий урожай бульб. Значно небезпечніше 
пізнє повернення приморозків. Бувають випадки повної весняно-
літньої загибелі рослин під впливом пізніх приморозків у фазі 
бутонізації, особливо на торфових ґрунтах на понижених місцевостях. 
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Вимоги до вологи. Картопля досить вимоглива до вологи, 
оскільки формує велику підземну масу при відносно малорозвиненій 
кореневій системі. Тому високі врожаї збирають при вологості ґрунту 
75–85% НВ. Зниження вологості до 60% призводить до зменшення 
врожайності на 3–9%, а до 40% НВ – на 40–43%. 

Найменше вологи картоплі потрібно під час проростання й по-
яви сходів, коли молоді рослини використовують вологу з мате-
ринської бульби. Функцію регулятора з забезпечення вологою відігра-
ють також молоді бульби. В умовах нестачі вологи в ґрунті рослина 
бере воду з бульб, а при повному зволоженні – бульби наповнюються 
вологою і є додатковим резервом її для росту рослин. З ростом рослин 
підвищується потреба картоплі у волозі, особливо у період бутоніза- 
ції – кінець цвітіння. Транспіраційний коефіцієнт картоплі становить 
400–550. В окремі спекотні дні кущ картоплі випаровує до 4 л води. 
Тому в районах недостатнього зволоження всі агрозаходи мають бути 
спрямовані на нагромадження запасів вологи в ґрунті. У таких умовах 
картопля добре реагує на полив. 

Для забезпечення високих урожаїв картоплі необхідно, щоб за 
вегетацію випало для ранньостиглих сортів не менше 200 мм вологи, а 
для пізньостиглих 260 мм. Надмірне зволоження ґрунту (85% і більше) 
під час бульбоутворення призводить до передчасного відмирання ба-
дилля, припинення росту бульб, спричинює їх загнивання. Уро-
жайність різко зменшується. 

Вимоги до світла.  Картопля – рослина короткого дня, вимог-
лива до світла. При затіненні порушуються процеси фотосинтезу і 
знижується врожайність. Навіть при незначному зменшенні освіт-
лення, відбувається пожовтіння рослин, витягування стебел, погіршу-
ється засвоєння елементів живлення з ґрунту. Такі несприятливі умови 
можуть скластися при надмірному загущенні картоплі. 

Викопані бульби, що були декілька днів на світлі, зеленіють. 
Для насіннєвих бульб це корисно, оскільки зменшується ураження 
хворобами і гризунами під час зимового зберігання. Продовольчу 
картоплю закривають від світла і не допускають позеленіння, бо вона 
стає гіркою і отруйною. 

Вимоги до ґрунту. Найкраще картопля росте на пухких, добре 
розпушених ґрунтах. Коренева система картоплі інтенсивно дихає, 
поглинаючи кисню у 5–10 разів більше, порівняно з іншими 
рослинами. Для насичення ґрунту достатньою кількістю кисню, його 
потрібно утримувати в досить розпушеному стані з об'ємною масою не 
більше 1,0–1,2 г/см3. У перезволожених, ущільнених ґрунтах вміст 
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кисню зменшується до 2%, а вміст вуглекислого газу різко 
збільшується. У таких умовах бульби задихаються і загнивають. На 
ущільнених ґрунтах погано розвиваються столони, картопля формує 
дрібні, деформовані бульби. 

Картоплю вирощують на удобрених супіщаних і суглинистих 
чорноземах, дерново-підзолистих, сірих лісових ґрунтах. Для вирощу-
вання насіння добре підходять окультурені торфовища. При внесенні 
високих норм органіки картопля добре родить на легких піщаних 
ґрунтах. 

Малопридатні для вирощування картоплі важкі глинисті ґрунти, 
особливо з близьким заляганням ґрунтових вод. Не підходять також 
засолені ґрунти, оскільки картопля має дуже низьку солестійкість. 
Найкраще росте на слабокислих і нейтральних ґрунтах. 

При рН нижче 4,5 і вище 8,0 вона росте погано. 
 

Технологія   вирощування 
 
Попередники. Картопля може давати добрі врожаї після різних 

попередників. Розміщують її після озимих зернових, зернобобових, 
однорічних і багаторічних трав, кукурудзи на силос. На Поліссі 
кращими попередниками є люпин на зелене добриво і зерно. Високі 
врожаї збирають також після льону, озимих культур, багаторічних 
трав.  

Картоплю часто рекомендують для монокультурного вирощу-
вання. Проте беззмінне вирощування на одному і тому ж полі 
призводить до сильного розвитку хвороб і шкідників, з якими є значні 
проблеми і при дотриманні чергування культур. Навіть на родючих 
ґрунтах, при систематичному удобренні, врожаї картоплі при 
повторному вирощуванні неминуче зменшуються на 30% і більше. 
Тому повертати картоплю на попереднє місце в сівозміні можна не 
раніше ніж через 3–5 років. 

Картопля є одним з кращих попередників для озимих та ярих 
зернових, льону. 

Обробіток ґрунту 
Основним завданням обробітку ґрунту під картоплю є: 
• глибоке розпушування орного шару; 
• створення сприятливого водно-повітряного режиму; 
• знищення бур'янів; 
• нагромадження і збереження вологи; 
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• поліпшення поживного режиму ґрунту, забезпечення добрих 
умов для діяльності мікроорганізмів.  

Система обробітку під картоплю передбачає проведення основ-
ного і передпосівного обробітку та догляд за посівами. Після стерньо-
вих попередників зразу ж за збиранням проводять лущення. На полях з 
коренепаростковими бур'янами (осот, молочай, берізка польова) 
перший раз дискують на глибину 6–8 см (ЛДГ-10, ЛДГ-15), а другий – 
у період утворення розеток цих бур'янів – на глибину 10–12 см з ви-
користанням полицевих лущильників ППЛ-5-25, ППЛ-10-25. Після по-
яви сходів бур'янів поле орють плугом з передплужниками (ПЛН-5-35; 
ПЛН-6-35) на глибину 28–30 см, але не глибше наявного орного шару. 

На полях з кореневищними бур'янами (пирій, свинорий, гос-
трець) друге-третє лущення проводять на глибину залягання коре-
невищ (не менше 10–12см) дисковими боронами БДТ-3, БДТ-7, БД-1. 
В кінці вересня, на початку жовтня після чергового відростання 
бур'янів (фаза розетки у коренепаросткових і фаза "шилець" в пирію), 
бур'яни глибоко заорюють. 

Для підвищення родючості ґрунту і врожайності картоплі, важ-
ливо збагачувати поле органікою. Для поповнення органічною масою 
при збиранні зернових чи зернобобових, солома подрібнюється 
комбайном і рівномірно розстеляється на поверхні ґрунту. Вносяться 
азотні добрива з розрахунку N10 на 1т соломи. За допомогою дискових 
борін солома, стерня, і добрива перемішуються з ґрунтом. Після цього 
(не пізніше 1–10 серпня) зразу ж висівають швидкорослі капустяні 
культури – редьку олійну, гірчицю та ін. Для сівби використовують 
розкидачі мінеральних добрив (НРУ-0,5; МВУ-900), які забезпечують 
високу продуктивність. Щоб загорнути насіння і покращити його 
контакт з ґрунтом, поле після сівби боронують і коткують. Сіють 
також зерновими сівалками типу СЗ-3,6 чи СЗУ-З,6. За два місяці 
вегетації урожайність зеленої маси сидератів досягає 150–200 ц/га. 
Вона якісно приорюється разом з соломою плугами з 
передплужниками на глибину не менше 25–27 см. Використання 
соломи і сидератів покращує структуру ґрунту і рівноцінно, за своїм 
впливом на врожайність картоплі, внесенню 30–40 т/га органічних 
добрив. 

Під картоплю можна застосовувати напівпаровий обробіток 
ґрунту, що включає лущення стерні, оранку в першій половині серпня і 
2–3 поверхневих обробітки. На запливаючих ґрунтах навесні прово-
дять повторну оранку плугами без полиць на глибину 25 см. 
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Весняне приорювання органіки менш ефективне, ніж осіннє і 
призводить до зниження врожайності. 

Якщо планується садіння в попередньо нарізані гребені, то 
восени поле після оранки культивують і нарізають гребені висотою    
18–20 см за допомогою КРН-4,2; КРН-5,6. Гребені цими знаряддями на 
легших ґрунтах можна нарізати навесні після розпушування ґрунту 
фрезою. Ефективним є застосування фрезерного культиватора                  
КГФ-2,8. 

При нарізанні гребенів одночасно з садінням, весняний обро-
біток полягає у закритті вологи шляхом боронування і 1–2 культивації 
на глибину 12–15 см. 

Система удобрення. Картопля добре реагує на внесення 
добрив, особливо органічних. Найпоширеніше органічне добриво – 
гній. Його краще внести восени під оранку, оптимальна норма 50 т/га. 
Підвищення норми до 60–80 т/га не завжди відповідає адекватному 
зростанню врожайності, крім того погіршується якість бульб, зокрема 
їх крохмалистість. Весняне внесення гною менш ефективне. Рідкий 
гній (100–120 т/га) найкраще вносити після жнив на подрібнену 
солому, придисковувати і висівати сидерати. Чим раніше органічні 
добрива зароблені в ґрунт, тим швидше і повніше будуть використані 
поживні речовини для весняно-літнього росту і формування бульб. 

Урожаєм 200 ц/га бульб виноситься N100Р40К120Мg25, тому 
потрібно вносити більше калію, засвоєння якого картоплею порівняно 
вище. Краще співвідношення азоту, фосфору; калію і магнію – N: Р: К: 
Mg=1,1:1,0:1,3:0,3.    

У системі удобрення картоплі передбачається сумісне внесення 
органічних і мінеральних добрив. Рекомендовані норми мінеральних 
добрив на родючих (чорноземах) ґрунтах – N 70-90Р60-90К80-120Мg30-45. На 
бідніших ґрунтах норму добрив збільшують до N9-120Р90-120К120-150Мg45-60. 
Фосфорні, калійні і магнієві добрива вносять восени під оранку,              
азотні – під весняну культивацію. Надмірні норми азоту можуть 
викликати нагромадження нітратів у бульбах. Щоб цього не 
допустити, краще з азотних добрив використовувати сечовину 
(карбамід – СО(NН2)2). СО використовується в процесі фотосинтезу, а 
NН2 не дає нітратів. Нітрати нагромаджуються NO3, що є в аміачній 
селітрі. Рекомендується вносити під картоплю сульфат амонію, який 
знижує ураження паршею. 

Внесення 1 ц аміачної селітри продовжує період вегетації на               
5–7 днів, кожні 10 т гною – на 1 день. Це необхідно враховувати, 
особливо при вирощуванні ранньостиглих сортів. 
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З калійних добрив краще вносити калімагнезію. Крім калію 
(28%), в ній є 8% магнію, який необхідний для формування високого 
урожаю бульб. Хлорвмісні добрива (калійна сіль, каїніт та ін.) 
знижують вміст крохмалю і смакові якості, затримують фотосинтез, 
підвищують вміст нітратів, тому використовувати їх під картоплю не 
бажано. 

Якщо з осені мінеральні добрива не вносилися, навесні 
застосовують складні добрива – нітроамофоска (М17Р17КІ7) та ін. 

На врожайність картоплі позитивно впливають мікроелементи. 
Ґрунти Полісся переважно добре забезпечені марганцем і задовільно 
міддю, але в них недостатньо бору, молібдену, цинку. Ґрунти 
Лісостепу мають високий вміст марганцю, достатньо міді, 
середньозабезпечені молібденом, але містять мало бору і цинку. 

Мікродобрива можна вносити в ґрунт разом з мінеральними 
добривами, обробляти бульби розчином мікродобрив одночасно з 
протруюванням, або обприскувати рослини в період вегетації під час 
першого обробітку фунгіцидами (змикання рослин у рядку). При 
обробці бульб чи рослин під час вегетації мікроелементами 
застосовують сульфат міді (10–20 г/т; 200–300 г/га), сульфат цинку 
(10–20 г/т; 150–200г/га), молібденовокислий амоній (10–20 г/т;                  
200 г/ га), борну кислоту – (40–60 г/т), сульфат марганцю (40–60 г/т; 
200 г/га).  

За останні роки набувають поширення стимулятори росту 
рослин. Серед них найвідоміші агат 25 К, емістим С, потейтін, 
вермістим, фумар (табл. 6.1.2). 

 
Таблиця 6.1.2 

Норми та строки використання стимуляторів росту 
 

Регулятори Обробка бульб 
(на 1 тону) 

Обприскування посівів у 
фазі бутонізації (на 1 га) 

Агат 25К 90 мл 70 мл 
Вермісол  2 л 6 л 
Вермістим  8–10 л 8–15 л 
Гумісол  2 л 6–15 л 
Емістим С  7,5 мл 5–10 мл 
Потейтін  2,5 мл 5–10 мл 
Фумар  2,5 мл 50 мл 
Триман  0,1–20 г 0,1–20 г 
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Застосування стимуляторів сприяє появі дружніх сходів, 
стійкості рослин до вірусних хвороб і несприятливих погодних умов. 
Під дією препаратів зростає кількість бульб на рослині, їх маса, вміст у 
бульбах крохмалю та зменшується вміст нітратів. Обприскування рос-
лин водними розчинами регуляторів росту доцільно поєднувати з 
внесенням пестицидів, тобто застосовувати їх у бакових сумішах. 

Витрата робочого розчину – 20 л на 1 т бульб, або 200–400 л на      
1 га.                                    

Підготовка насіння. Сорти. Підготовка насіннєвого матері- 
алу – трудомісткий процес, що передбачає не тільки добре збереження 
бульб під час зимівлі, а й комплекс робіт навесні. Насамперед бульби 
перебирають, відбираючи гнилі, пошкоджені і нестандартні. Якщо 
восени на зберігання закладались бульби різного розміру, їх сортують 
на картоплесортувальних пунктах КСП-15; КСП-25 на 3 фракції: 
дрібну – 30–50 г; середню – 51–80 г і велику – понад 80 г. Великі 
бульби ріжуть. 

Відсортовані для садіння бульби прогрівають на сонці 
впродовж 2–3-х тижнів до утворення проростків завдовжки 5 мм. Їх 
накривають плівкою, підтримуючи температуру 12–15°С вдень і 5°С 
вночі. 

Пророщують бульби у теплих приміщеннях (15°С), на світлі, з 
доброю вентиляцією впродовж 15–30 днів. Пророщування особливо 
ефективно при вирощуванні ранньої картоплі. 

Перед садінням або під час садіння картоплю протруюють.Для 
знищення збудників хвороб  фітофторозу, ризоктоніозу, фомозу, сухої 
гнилі та інших хвороб. Бульби сильно перезаражуються під  час 
сортування. Тому фунгіциди, що наносяться на поверхню бульб, є 
своєрідним захисним екраном проти збудників хвороб. Протруювання 
зменшує кількість патогенів у 5–7 разів.  

Використовують дітан М 45 (2,0–2,5 кг/т) проти ризоктоніозу; 
полікарбацин, фундазол (2,6–2,7 кг/т) проти фітофторозу, парші, 
мокрої гнилі. Особливо ефективним є новий протруйник картоплі 
престиж. Він має фунгіцидну та інсектицидну дію і захищає молоду 
рослину від ураження хворобами та шкідниками. Витрати робочої 
рідини – 20 л/т. Разом з протруюванням бульби картоплі бажано 
обробити стимулятором та мікроелементами, проте слід зауважити, що 
це потрібно робити не раніше як за 3–4 години до садіння. Весняне 
протруювання знижує випадання рослин, збільшує число 
продуктивних пагонів і розвиток листкової поверхні рослин, зменшує 
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розвиток хвороб під час вегетації і забезпечує приріст урожаю на 50–
70 ц/га. 

Сорти. В Україні зареєстровано понад 100 сортів картоплі. 
Залежно від напряму використання їх ділять на 4 групи: столові, 
кормові, технічні та універсальні. Найпоширеніші (70% посівних 
площ) столові сорти. 

Столові – відзначаються високими смаковими якостями. Спри-
ятливим співвідношенням білка й крохмалю як 1:12–1:16, підвищеним 
вмістом вітамінів. Придатні для механізованого очищення. Мають 
добру лежкість. 

Кормові – повинні забезпечувати високий вихід кормових 
одиниць, бути високоврожайними з вмістом білка 2% і більше. 
Крохмалистість має становити 17–18%. Вміст сухих речовин високий. 

Технічні – характеризуються підвищеним (18–25%) вмістом 
крупнозернистого крохмалю і сухих речовин. Кожний 1% крохмалис-
тості дає можливість економити 30 кг бульб картоплі. Використо-
вуються для виробництва спирту, крохмалю, чіпсів та ін. Найбільш 
придатні для виробництва чіпсів сорти з низьким вмістом редукованих 
цукрів (0,1–0,4%) – Зарево, Дзвін. 

Універсальні – використовуються на різні цілі. 
Залежно від тривалості вегетаційного періоду сорти діляться на: 
• ранньостиглі (70–80 днів) – Божедар, Бородянська рожева, 

Веста, Дніпрянка, Косень 95, Поран, Серпанок, Загадка, Мелодія, 
Подолянка, Кобза, Краса, Повінь, Пролісок, Розара та ін; 

• середньоранні (80–90 днів) – Адретта, Берегиня, Билина, 
Водограй, Доброчин, Купава,  Мавка, Малич, Невська, Обрій, Поляна, 
Санте, Цезар та ін; 

• середньостиглі (90–120 днів) – Віринея, Лелека, Лілея, Гор-
лиця, Західний, Либідь, Луговська, Слава, Слов'янка, Фантазія та ін; 

• середньопізні (120–130 днів) –  Воловецька, Зарево, Ольвія, 
Промінь, Поліська рожева, Ракурс, Явір та ін; 

• пізньостиглі (130–150 днів) –  Ласунак. 
У кожному господарстві рекомендується вирощувати 3–4 сорти: 

30–35% площі відводять під ранні та середньоранні, 40–50% – під се-
редньостиглі і 15–30% під середньопізні і пізньостиглі. 

 
Садіння 

 
Спосіб садіння. Садять картоплю широкорядним способом з 

відстанню між рядками 70–80 см залежно від існуючого комплексу 
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машин. Є такі способи садіння: гребеневий, безгребеневий, посадка на 
грядах.  

Гребеневим способом або садіння в гребені, попередньо 
нарізані, здійснюють саджалками САЯ-4А, КСМГ-4, КСМГ-6, СН-4Б. 
Ґрунт під гребенем повинен бути розпушеним. 

Безгребеневим способом вирощують переважно на присадибних 
ділянках, при цьому гребені формуються не при садінні, а під час 
одного-двох підгортань рослин. 

Для зменшення пошкодження кореневої системи колесами 
трактора рекомендується така схема садіння [(80 × 60) × 2 ] × 25–40 
(рис. 6.4). По ширших міжряддях (80 см) проходять колеса трактора. 
Чергуються два рядки на 60 см і два на 80 см при чотирирядковій 
саджалці і культиваторі. Відстань в рядку між бульбами 25–40 см. 

На грядах садять саджалкою КСМ-ЗА. 
Глибина садіння. Бульби садять на глибину 5–6 см від 

вершини гребеня з наступним нагортанням ґрунту. При надмірно 
глибокому садінні бульби нового врожаю розміщуються глибоко, що 
ускладнює механізоване збирання. Крім того, сходи з'являються 
пізніше, часто зріджені і невирівняні внаслідок ураження ризокто-
ніозом, особливо в роки з холодною і затяжною весною. 

Перевагу має мілке садіння (4–5 см) і подальше нарощування 
гребенів під час міжрядних обробітків. Мілке садіння дозволяє 
бульбам краще прогріватись і проростати, а пізніше нагортання ґрунту 
дає змогу боротись з бур'янами. 

Густота садіння. На 1га в Поліссі має бути 55–60 тис. кущів для 
продовольчої та 60–70 тис. кущів для насінної картоплі. У Лісостепу – 
відповідно 50 і 55 тис./га. Залежно від розміру бульб на 1 га 
висаджують 2,5–4,5 т. Якщо садити бульби близько одна до одної, то 
зростає внутрівидова конкуренція між кущами картоплі. 

Фактичну густоту садіння картоплі перевіряють в полі, підніма-
ючи один загортач саджалки на відстані 14,3 метра. Кількість бульб, 
що висаджуються на цій відстані після помноження на 1000, дасть 
фактичну густоту їх на 1га. 

Рекомендується встановлювати густоту садіння залежно від 
розміру фракції насіння. Бульби масою 30–50 г висаджують у кількості 
65–70 тис./га, 50–80 г – 55–60 тис./га і 80–100 г – 50 тис./га (вагова 
норма 3–4 т/га). 

Важливим показником для встановлення густоти садіння є 
густота стебел. Кожне стебло є самостійною рослиною з власною 
кореневою системою. Вони пов'язані між собою тільки спільним 
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походженням від однієї материнської бульби. На 1 га має бути 180–        
200 тис. стебел, а на насінницьких посівах 200–250 тис/га. 

 

 
       60 см           80 см        60 см           80 см          60 см 
 

Рис.  6.4. Розміщення рядків при садінні 
 
Необхідно враховувати, що бульби, залежно від сорту, масою 

30–50 г здатні утворити 1,8–4 стебла; 50–80 г – 2,1–4,9 стебла; 80–      
120 г – 2,7–6 стебел. Тобто чим більші бульби – тим менша густота 
садіння. 

Строки садіння. Оптимальні строки садіння картоплі настають 
при прогріванні ґрунту до 5–8°С на глибині 10–12см. Це припадає на 
квітень. На Поліссі та в Лісостепу садять зразу ж після завершення 
сівби ярих зернових. Насамперед висаджують пророщені бульби 
ранньостиглих сортів для одержання ранньої продукції, мінімальна 
температура проростання яких на 2°С нижче, її необхідно висадити до 
10 квітня. Потім висаджують картоплю на насінницьких посівах та для 
продовольчих цілей. Закінчують садіння різаними бульбами у добре 
прогрітий ґрунт. При ранньому садінні в стислі строки кущі виро-
стають до настання літньої спеки, а врожай формується до настання 
масового поширення фітофтори. 

В окремі роки з холодною весною при садінні пізніше – в третій 
декаді квітня – урожайність не знижується, порівняно з ранніми стро-
ками садіння (1–20 квітня). Різко зменшується урожайність бульб при 
садінні в травні. 

Догляд. Догляд за посівами проводять для знищення бур'янів, 
поліпшення повітряного і водного режимів ґрунту, запобігання непро-
дуктивним втратам вологи, захисту від хвороб і шкідників та 
одержання запрограмованого врожаю. 

Він полягає в суцільному розпушуванні ґрунту до і після 
з'явлення сходів, розпушування в міжряддях з присипанням бур'янів 
ґрунтом в рядках та обприскуванні для захисту від шкодочинних 
організмів.  
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Якісний обробіток ґрунту забезпечують культиватори КОН-
2,8ПМ, КОН-2,8А, КРН-4,2Г, КРП-5,6Д, що комплектуються з ро-
торними (БРУ-0,7) та сітчастими боронами. 

Для формування бульб потрібний добрий доступ повітря. Від 
садіння до сходів проходить 15–25 днів, а до змикання рядків – 40–             
60 днів. У цей період гребені необхідно обробляти. 

Насіння бур'янів проростає через 4–6 днів. Важливо не 
запізнитись з першим обробітком і знищити пророслі бур'яни до їх 
сходів. Тому перше досходове розпушування найдоцільніше починати 
на 5–7-й день після садіння. На культиватор ставлять стрільчасту лапу 
(лапу-підгортач чи дисковий підгортач за необхідності підрівняти 
гребені або збільшити їх об'єм), дві долотоподібні лапи з ротаційною 
або сітчастою бороною позаду. Глибина ходу лап-підгортачів 6–8 см, 
долота розпушують, ґрунт на 12–14 см. Якщо вологи недостатньо, на 
піщаних ґрунтах глибину розпушування зменшують до 8–10 см. 
Борони повинні рівномірно обробляти ґрунт на глибину 3–4 см, 
руйнувати кірку, зчісувати бур'яни. При роботі агрегату 
недопускається витягування з гребенів бульб і пошкодження сходів 
картоплі. 

Друге досходове розпушування проводять на 12–14-й день після 
садіння. Використовують ті ж робочі органи. Замість долот ставлять 
лапи-бритви для підрізання бур'янів у гребенях. При використанні лап-
бритв глибина садіння бульб повинна становити не менш 10 см, щоб 
при зрізанні гребенів не пошкоджувались рослини картоплі. 

В умовах холодної весни та при ранніх строках садіння виникає 
потреба у третьому досходовому розпушуванні. Його проводять в 
міру проростання бур'янів, або появі  кірки на гребенях, що буває після 
дощів.  

Перший післясходовий обробіток міжрядь проводять на 
глибину 12–14 см двома-трьома долотами. Лапи-підгортачі встановлю-
ють на глибину 6–8 см. Одночасно присипають сходи бур'янів і 
картоплі шаром ґрунту 2–3 см. Рослини картоплі не бояться 
присипання, збільшуючи при цьому розміри власної кореневої 
системи. Бур'яни під шаром ґрунту гинуть. Ранні сорти присипають у 
фазу повних сходів, середні та середньопізні – до висоти рослин                   
3–5 см. Крім того, цей агрозахід захищає молоді рослини від травневих 
приморозків і пошкодження старими колорадськими жуками.  

Другий післясходовий обробіток (через тиждень) проводять 
тим же набором  лап. Якщо дозволяє висота рослин, сходи бур'янів і 
картоплі присипають шаром землі 2–3 см. Важливо присипати гребені, 
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якщо ця операція не була проведена під час першого досходового 
обробітку. 

Багаторазове присипання кущів картоплі (навіть за висоти                   
5–7 см) для формування більшої кількості столонів доцільне лише для 
середньопізніх та пізніх сортів. Більш ранні сорти з коротким періодом 
вегетації витратять свою енергію росту на формування бадилля і не 
встигнуть сформувати високий урожай бульб. 

 

                    
           

Рис. 6.5. Циркуляція повітря в гребенях 
 
Третій післясходовий обробіток полягає в підгортанні 

рослин. Проводять його коли рослини досягають висоти 18–25 см. Для 
цього використовують лапу-підгортач. Глибина розпушування                      
10–12 см. При швидкості руху агрегату 8–9 км/год ґрунт засипає 
бур'яни в рядках. Оптимальна висота гребеня – 25 см. 

Кращі результати, особливо на зв'язних ґрунтах, одержують при 
використанні дискових підгортачів-розпушувачів. Після підгортання, 
рослини картоплі швидко закривають гребені та змикаються в 
міжряддях. 

Робочі органи культиватора не повинні підрізати кореневу 
систему, витягувати чи пошкоджувати рослини. Підгортачі мають 
насипати розпушений і рівний шар ґрунту товщиною 5–8 см на весь 
гребінь, привалюючи його до стебел картоплі і розпушувати при цьому 
бокові сторони гребеня та дно борозни. Для запобігання присипання 
бадилля картоплі, використовують пруткові ґрунтонаправлячі. Після 
підгортання картоплі, в міру появи сходів бур'янів, вносять у 

Якщо міжряддя не 
розпушені, змен-
шується протяг і 

кількість повітря, що 
поступає в гребінь 

(принцип печі) 

Повітря виходять 
через вершину 

гребеня 
 

Повітря 
надходить в 
гребінь 
через роз-
пушений 
грунт 

міжряддя 
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баковій суміші гербіциди тітус (50 г/га) і зенкор (200 г/ш) з 
додаванням прилипача 90. 

Хімічний метод боротьби з бур’янами. У насадженнях 
картоплі найбільш злісні і поширені такі бур’яни: кореневищні (пирій 
повзучий, хвощ польовий); коренепаросткові (осот рожевий, осот 
жовтий, берізка польова, щавель); ранні ярі (свиріпа, гірчиця польова, 
редька дика, лобода); пізні ярі (митій сизий і зелений, щириця, 
плоскуха звичайна). Необхідно повністю використати можливості 
агротехнічного методу боротьби з бур'янами. Зокрема це підбір поля, 
попередника, якісний основний і весняний обробіток ґрунту, 
розпушування міжрядь. Якщо ефективність їх недостатня, необхідно 
застосовувати для знищення бур'янів гербіциди. 

Препарати суцільної дії (раундап та ін.) використовують після 
збирання попередника по стерні, коли бур'яни (пирій) інтенсивно 
ростуть. На посівах картоплі застосовують гербіциди зазначені в              
табл. 6.1.3. Строки і норму внесення препаратів необхідно остаточно 
встановлювати, враховуючи рекомендації на упаковці чи тарі. 

 
Таблиця 6.1.3 

Гербіциди для знищення бур'янів на посівах картоплі 
 

Назва препарату, діючої 
речовини, фірми, країни 

Норма 
внесення, 

л/га 

Проти яких 
бур'янів 

Спосіб, час обробки 

1 2 3 4 
Агрітокс, 50% ар. (МСРА в 
формі солей деметил-аміну 
натрію, калію) , 
ф. Нуфарм, Австрія 

0,9–1,7 Однорічні 
дводольні  

Обприскування ґрунту 
до сходів картоплі  

Гезагард, 50% з.п. 
(прометрин), 
ф. Сингента, Швейцарія 

3,0–4,0 
Однорічні 
дводольні  
та злакові  

Обприскування ґрунту 
до сходів картоплі  

Гліфоган, 48% в.р,(гліфосат),
ф. Мактешим-Аган, Ізраїль 2,0 Однорічні та 

багаторічні  
Обприскування за два 
дні до сходів картоплі  

Домінатор 360, в.р. 
(ізопропіл-амінна сіль глі-
фосату, 486 г/л, у кислот-
ному еквіваленті – 360 г/л), 
ф. Доу Агро Сайснсіс, США 

2,0 Однорічні та 
багаторічні  

Обприскування за два 
дні до сходів картоплі  
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1 2 3 4 
2М4Х, 75% в.к. (МСРА у 
формі диметиламінної солі), 
ф. БАСФ, Німеччина 

0,5–1,2 Однорічні 
дводольні  

Обприскування ґрунту 
до сходів картоплі  

Зенкор, 70% з.п. 
(метрибузин), ф. Байєр, 
Німеччина 

0,5–1,5 
Однорічні 
дводольні та 
злакові  

Обприскування ґрунту 
до сходів картоплі  

1,0–1,5 Однорічні 
злакові  

Пантера, 4% к.е. (хізалофон-
Р-те-фурил), ф. Кромптон, 
Англія 
 
 

1,75–2,0 Багаторічні 
злакові  

Обприскування по 
вегетуючій культурі (у 
фазі 3–4 листків у 
бур'янів), (за висоти 
бур'янів 10–15 см) 

Раундап, 48% в.р. (гліфосат), 
ф. Монсанто, США 
 

2,0 Однорічні та 
багаторічні  

Обприскування за два 
дні до сходів картоплі  

Стомп 33% к.е. 
(пендиметалін), 
ф. БАСФ, Німеччина 
 

5,0 

Однорічні 
злакові та 
дводольні 
  

Обприскування ґрунту 
до появи сходів 
картоплі  

Тарга, 10% к.е. (квізалофоп-
етил), ф. Ніссан Кемікл, 
Японія 2,0–4,0 

Однорічні та
багаторічні 
злакові, в 
т.ч. пирій 

Обприскування по 
вегетуючій культурі (у 
фазі 24 листків у 
однорічних бур'яні в)... 
(за висоти багаторічних 
10–15см)  

Ураган Форте 500 SL, в.р.к 
(гліфосат у формі кислоти, 
500 г/л), ф. Сингента,  
Швейцарія 

1,5 Однорічні та 
багаторічні  

Обприскування за два 
дні до сходів картоплі  

Фронтьєр 900, 
90% к.е. (диметенамід) 
ф. БАСФ, Німеччина 1,1–1,7 

Однорічні 
злакові та 
деякі 
дводольні 
бур'яни  

Обприскування ґрунту 
до сходів картоплі  

Фронтьєр Оптіма, к.е 
(диметенамід – п, 720 г/л 

0,8–1,4 

Однорічні 
злакові та 
деякі 
дводольні  

Обприскування ґрунту 
після садіння, але до 
появи сходів картоплі. 
Максимальна норма на  
ґрунтах з вмістом 
гумусу 3,5%  

Фюзілад Супер, 
125% флуазифоп-П-бутил ) 
ф. Сингента, Швейцарія 

 
 

1,0–3,0 

Однорічні і 
багаторічні 
злакові  

У фазі 2–4 листків у 
однорічних бур'янів 
або за висоти 10–15 см 
у багаторічних  
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1 2 3 4 
Шогун 1ОО ЕС, к.е. 
(пропахізофоп, 100 г/л) 
ф. Мактешим-Аган, Ізраїль 

0,6–1,2 Однорічні та
багаторічні 
злакові 

Обприскування 
картоплі підчас 
вегетації, починаючи з 
2–3-х листків до фази 
кущіння однорічних 
бур`янів, за висоти 
пирію 10–15 см  

 
Захист від хвороб. Рослини картоплі можуть сильно уражува-

тися хворобами, при цьому значно зменшується продуктивність. 
Великої шкоди посівам завдають фітофтороз, альтернаріоз, макро-
споріоз, парша, гнилі бульб, вірусні хвороби, нематода. Заходи бо-
ротьби з хворобами дуже ефективні і забезпечують значний прибуток. 
Для захисту від хвороб застосовують агротехнічні методи (сорт, 
прочистки, попередник та ін). Проте в більшості випадків, вони 
можуть бути доповнюючими, а повний захист від ураження дає лише 
декількаразове внесення фунгіцидів. До появи хвороби профілактично 
насадження картоплі обробляють контактним фунгіцидом перед 
змиканням рослин у рядку (чемпіон, полікарбацин, дітан М-45, сан-
коцеб, хлорокис міді). Фунгіцид Чемпіон, крім захисту від ураження 
фітофторозом, забезпечує захист від приморозків до мінус 5°С. 

Другий обробіток проводять через 7–10 днів після першого 
контактним або контактним з локальною системною дією (курзат Р, 
танос). Наступні обробітки через 8–12 днів проводять системно-
контактними фунгіцидами (акробат МЦ, ридоміл Голд МЦ, татту, 
оксіхом) з інтервалом у 10–14 днів. Фунгіцид татту є також 
стимулятором росту. 

Останні обробітки рекомендується проводити контактним 
фунгіцидом, у складі якого є мідь. Це запобігає проникненню конідій 
гриба з листків і стебел у бульби (курзат, купроксат, хлорокис міді). 

При інтенсивній технології важливо розпочати обприскування 
завчасно (навіть у травні). Два-три перших обприскування можна 
провести контактними препаратами, які захищають від фітофтори і 
альтернаріозу. Пізніше застосовують 1–2 рази системні фунгіциди, які 
захищають нові прирости і молоді бульби від ураження. Після цього 
використовують контактні фунгіциди. Для останніх обприскувань 
рекомендується застосовувати фунгіциди, що здатні захищати від 
ураження також бульби. 

В умовах сприятливих ураженню фітофторою (висока вологість, 
тривалі опади, дощі) перше профілактичне обприскування виконують 
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через 45–55 днів після садіння, незалежно від того чи є ознаки 
ураження хворобами, чи немає. 

Фунгіцид у процесі обприскування потрапляє переважно на 
поверхню листків. Бадилля (стебла) часто залишаються незахищеними. 
Тому є рекомендації для першого чи другого обприскувань 
використати системний фунгіцид, який рухається в рослині і захищає 
не тільки новий приріст і листки, але також і бадилля. 

 

 
 
 

Рис. 6.6. Рослини картоплі: здорова (ліворуч) і уражена нематодою 
(в центрі). Цисти нематоди (праворуч) 

 
На посівах картоплі рекомендується вносити препарати для 

захисту від хвороб (табл. 6.1.4). Чергування обробок фунгіцидами і 
кількість обприскувань залежить від стану посівів. 

Картопляна нематода – хвороба, спричинена паразитичними 
черв'яками, що мають довжину 0,9–1,23мм. Довжина її личинок 0,35–
0,32 мм. Заражені нематодою рослини пригнічуються, нижнє листя 
жовтіє, бічне коріння ненормально галузиться, на них помітні, ніби 
висип, білі самки шкідника (рис. 6.6). Різко зменшується врожайність, 
бульби майже не формуються. 

Для запобігання ураження нематодою не можна садити кар-
топлю по картоплі, потрібно вирощувати нематодостійкі сорти, 
перевіряти садивний матеріал. Допомагає боротися з нематодою жито. 
Його висівають після викопування бульб і переорюють навесні. 
Помічено, що спалах нематоди після цього вщухає. Мабуть, жито 
негативно впливає на нематоду кореневими виділеннями. Важливим 
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заходом є також вирощування капустяних культур (гірчиця, редька 
олійна), які стимулюють вихід личинок із старих цист. 

 
Таблиця 6.1.4 

Фунгіциди для захисту картоплі від хвороб 
 

Назва препарату, діючої 
речовини, фірми, країни 

Норма 
внесен-
ня, л/га

Проти яких 
хвороб 

Спосіб, час обробки 

1 2 3 4 

Акробат МЦ, 69% з.п. (димето-
морф 9% + манкоцеб 60%) 
ф.БАСФ, Німеччина  

2,0 Фітофтороз, 
макроспоріоз  

Обприскування в 
період вегетації, при 
перших ознаках 
хвороб  

Антракол, В.Г (пропінеб  
700 г/кг), ф. Штефес. Україна  1,5 Фітофтороз, 

макроспоріоз  
Обприскування в 
період вегетації  

Дітан М-45,80% з.п. (манкоцеб), 
ф.ДоуАгро Сайенсіс, США  1,2–1,6 Фітофтороз, 

макроспоріоз  

Обприскування в 
період вегетації, при 
перших ознаках 
хвороб  

Купроксат, 34,5% к.е. (сульфат 
міді), ф. Нуфарм, Австрія  3,0–5,0 Фітофтороз, 

макроспоріоз  так само  

Курзат Р, з.п. (цимоксаніл  
42% + оксихлорид міді 
39,75%),  
ф.Дюпон, Швейцарія  

2,5–3,0 Фітофтороз  так само  

Оксіхом, 80% з.п. (оксадик-        
сил + хлорокис міді), Україна  1,9–2,1 Фітофтороз, 

макроспоріоз  так само  

Пенкоцеб, 80% з.п. (манкоцеб), 
ф. Церексагрі, Франція  1,6 Фітофтороз, 

макроспоріоз  так само  

Ридоміл Голд МЦ. 68% з.п. (4% 
метала- ксил +манкоцеб 64%), 
ф. Сингента, Швейцарія  

2,5 Фітофтороз  так само  

Ридоміл, 25% з.п. (металак- 
сил), ф.Сингента, Швейцарія  0,8–1,0 Фітофтороз  так само  

Санкоцеб, 80% з,п. (манкоцеб 
80%) ф.Доу Агро Сайєнсіс,
США  

1,2–1,6 Фітофтороз  так само  

Танос,в.р.(цимок-саніл  
250 г/кг + фамоксадон 250 г/кг) 
ф.Дюпон, Швейцарія 

0,6 Фітофтороз, 
альтернаріоз  

Обприскування в 
період вегетації, при 
перших ознаках 
хвороб  
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1 2 3 4 
Татту, 55% ке, (манкоцеб  
30,2% + пропамокарб гідро- 
хлорид 24,8%), ф. Байер, 
Німеччина  

3,0 Фітофтороз  так само  

Фольпан, 50% з.п. (фолпет),  
ф.Мактешим-Аган, Ізраїль  2,4–3,2 Фітофтороз, 

макроспоріоз  так само  

Хлорокис міді, 90% з.п. 
хлорокис міді), Україна  2,4–3,2 Фітофтороз, 

макроспоріоз  так само  

Чемпіон 77% з.п. (гідроокис-
мід), ф. Агтрол Інтернешил, 
США  

2,5–3,0 Фітофтороз  так само  

 
Захист від шкідників.  Основну шкоду на посівах картоплі 

наносить колорадський жук. Він відзначається великою плодовитістю і 
ненажерливістю, пристосований  до різних умов. Кожна самка може 
відкласти від 400 до 3000 яєць, личинки з яких можуть знищити 
картоплю на площі 2,5 га. 

Картопляні поля обприскують перший раз під час масового 
виходу шкідника з ґрунту. Вдруге обробіток проводять після появи 
личинок, які завдають найбільшої шкоди. Обприскування повторюють 
при масовій появі нової хвилі молодих жуків. При протруєнні бульб 
препаратом престиж, старий жук гине, немає потреби боротися з ним, 
а часто немає і личинок. 

Для знищення колорадського жука використовують інсектициди 
(табл. 6.1.5). 

Таблиця 6.1.5 
Препарати для знищення шкідників на посівах картоплі 

 
Назва препарату, діючої 
речовини, фірми, країни

Норма 
внесен-
ня 
л/га 

Проти яких 
шкідників 

 
 

Час обробки, 
застереження 

 

1 2 3 4 
Актара 25 в.г. (тіамето-
ксам) ф. Сингента, 
Швейцарія  

0,06–
0,08 

Колорадський 
жук  

Обприскування в період 
вегетації не більше  
2-х разів  

Актеллік, 50%; к.е. 
(піриміфос-метил),  
ф. Сингента, Швейцарія 

1,5 Колорадський 
жук  —"— 
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1 2 3 4 
Арріво, 25% к.е. (ци-
перметрин) ф. ФМСі, 
США  

0,1–0,16
Колорадський 
жук, картопляна 
міль  

— " — 

Банкол, 50% з.п. 
(бенсултап),  
ф. Сумітомо, Японія  0,2–0,3 Колорадський 

жук    

Обприскування під час 
масового виходу жуків 
та появи личинок 1–2 -го 
покоління, не більше 2-х 
разів  

Бі-58 новий, 40% 
к.е.(диметоат) 
ф. БАСФ, Німеччина  

1,5–2,5 Попелиці, 
картопляна міль 

Обприскування в період 
вегетації не більше 2-х 
разів (насіннєві посіви)  

Бульдок, 25% к.е. 
(бетацифлутрин),  
ф. Байєр, Німеччина  

0,25 Колорадський 
жук  

Обприскування в період 
вегетації не більше 
одного разу  

Волатон 500, 50% к.е, 
(фоксим), ф. Байєр, 
Німеччина  

1,0–1,5 
Колорадський 
жук, картопляна 
міль  

Обприскування в період 
вегетації не більше 2-х 
разів  

Данадим, 40% к.е. 
(диметоат) ф. Кемінова 
Агро, Данія  

1,5–2,5 Попелиці, 
картопляна міль — " — 

Децис , 2 5 % к .е .  
( дельтаметрин),  
ф.Байєр Кроп Саєнс, 
Німеччина  

0,2 
Колорадський 
жук, картопляна 
міль  

Обприскування в  період 
вегетації не більше 2-х 
разів  

Дурсбан 48% к.е. 
(хлорпірифос) ф.Доу 
Агро Сайенсіс, США  

1,5 Колорадський 
жук  __”__ 

Золон, 35% к.е.  
(фозалон), ф. Байєр, 
Німеччина  

1,5–2,0 Колорадський 
жук, картопляна 
міль  

— ” — 

Карате, 5% к.е. (лямб-
дацигалотрин), ф. Син-
гента, Швейцарія  

0,1 Колорадський 
жук  __”__ 

Конфідор, в,р.к. 
(імідаклоприд200г/л), ф. 
Байєр, Німеччина  

0,2–0,25 Колорадський 
жук  

Обприскування в період 
вегетації не більше  
одного разу  

Конфідор Максі, в.г. 
(імідаклоприд, 700 г/кг) 
ф. Байєр Кроп Саєнс, 
Німеччина  

0,045– 
0,050 

Колорадський 
жук  

Обприскування в період 
вегетації не більш одного
разу  
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1 2 3 4 
Моспілан,р.п  
(ацетаміприд. 200г/л), ф. 
Ніппон Сода, Японія  

0,02–
0,025 

Колорадський 
жук  — ”— 

Номолот, 15% к.е. 
(тефлубензурон),  
ф. БАСФ, Німеччина  

0,15 Колорадський 
жук  

Обприскування в період 
вегетації не більше  
2-х разів  

Омайт 570, 57% к.е. 
(пропаргіт)  
ф. Кромптон США  

0,15 Колорадський 
жук  __”__ 

Пілот 48% к.е. 
(хлорпірифос) ф.Гарма 
Кеміказ, Англія  

1,5 Колорадський 
жук  — " — 

Пірінекс, 40,8 к.е. 
(хлорпірифос) 
ф. Макгешим-Аган, 
Ізраїль  

1,5 Колорадський 
жук  __”__ 

Політрин 200ЕС, к.е. 
(циперметрин, 250г/л)  
ф. “Сингента”, 
Швейцарія  

0,15 Колорадський 
жук  

Обприскування в період 
вегетації не більше  
2-х разів  

Рімон,к.е. (нова-лурон, 
100 г/л) ф. “Мактешин 
Кемікл”, Ізраїль  

0,25–
0,30 

Колорадський 
жук  

Обприскування в період 
вегетації під час масової 
яйцекладки, не більше      
одного разу  

Сонет, 10% к.е. 
(гексафлумурон),  
ф.Доу Агро Сайенсіс, 
СІІІА  

0,2 Колорадський  
жук  

Обприскування в період 
вегетації не більше           
одного разу  

Сумі-Альфа,5% к.е. 
(енфенвалерат),  
ф. Сумітомо Кемікл   

0,25 Колорадський 
жук  

Обприскування в період 
вегетації не більше           
2-х разів  

Ф'юрі, 10%к.е. (зета-
циперметрин),  
ф. ФМСі, США  

0,07 Колорадський 
жук  — "— 

Фастак 19% к.е 
(альфаципереметрин)ф. 
БАСФ, Німеччина  

0,07–0,1 Колорадський 
жук  — ” — 

Циракс, 25% к.е. 
(циперметрин, 250 г/л) 
ф. “Юнайтед фосфорус”,
Індія  

0,10–
0,16 

Колорадський 
жук  

Обприскування в період 
вегетації не більше  
2-х разів  
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1 2 3 4 
Шерпа, 25% к.е. 
(циперметрин),  
ф. Штефес Агро, 
Німеччина  

0,1–0,16 Колорадський  
жук  

Обприскування в період 
вегетації не більше  
2-х разів  

 
Для запобігання розвитку у шкідника стійкості до інсектициду 

їх необхідно чергувати. Якщо оптимальні строки боротьби з 
колорадським жуком і хворобами співпадають, доцільно застосовувати 
бакові суміші інсектицидів і фунгіцидів із урахуванням їх сумісності. 

Сучасний асортимент інсектицидів представлений на ринку Ук-
раїни фосфоро-органічними препаратами (золон, 35% к.е., волатон, 
50% к.е. та ін.), класом піретроїдів (децис, 2,5% к.е., карате, 5% к.е., 
арріво, 25% к.е., фастак, 10% к.е. та ін.), класом інгібіторів синтезу 
хітину (номолт, 15% к.е., сонет, 10% к.е.). 

Найбільше застосування має клас піретроїдів, який постійно 
удосконалюється фірмами-виробниками. Однак, масштабне 
використання їх створює умови для розвитку резистентних популяцій, 
крім того, недоліком є те, що ця група інсектицидів негативно реагує 
на високу температуру навколишнього середовища. 

Декілька років тому з'явились інсектициди нового покоління: 
класу фенілпіразолових сполук – регент, 2,5% к.е., конфідор, 20% 
в.р.к. та класу ацетамідних – банкол, 50% з.п. Ці препарати відмінні 
від попередньо зазначених інсектицидів за унікальністю механізму дії, 
не реагують на високі температури повітря, а низькі норми витрати 
знижують їх негативний вплив на навколишнє середовище. 

Для боротьби з личинками травневого хруща та жука-ковалика 
бульби перед садінням обробляють препаратами престиж, 290 к.с. у 
нормі 1кг/т бульб, який має інсектицидну і фунгіцидну дію. 

Збирання врожаю. Ранню картоплю збирають до настання 
фізіологічної стиглості бульб.  

Ранні сорти на насіння збирають у серпні, середньостиглі – в 
кінці серпня – до 15–20 вересня, пізньостиглі – до 1 жовтня. При 
зниженні середньодобової температури понад 7°С, різко збільшується 
пошкоджуваність бульб при збиранні. 

За 10–15 днів до збирання картоплі скошують бадилля. Ґрунт 
швидше просихає, бульби менше уражуються хворобами. 

Бадилля можна знищити хімічним способом. Це знижує захво-
рювання, сприяє зміцненню шкірки бульб, прискорює фізіологічне 
дозрівання. На відміну від механічного скошування бадилля, яке 
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припиняє наростання врожаю бульб, при хімічному знищенні 
продовжується інтенсивний відтік поживних речовин з бадилля в 
бульби, і цим самим збільшується врожайність. За 12–14 днів до 
збирання, картоплю обробляють, реглоном (2 л/га) або препаратом 
баста (3 л/га). 

При збиранні картоплі застосовують пряме комбайнування, 
комбінований, роздільний способи. При комбайновому збиранні 
застосовують потоковий (зразу на сортувальний пункт КСП-15Б) або 
потоково-перевалочний способи (бульби зберігають в тимчасових 
кагатах під соломою 2–3 тижні, а потім сортують і засипають на 
зберігання). 

Комбінований спосіб, збирають копачем-валкоутворювачем 
УКВ-2 картоплю з двох рядків і укладають валок у два рядки наступні. 
Залишені рядки з бульбами викопують комбайном ККУ-2 "Дружба", 
Е-665. 

Роздільний спосіб застосовують при високій вологості ґрунту. 
Валки укладають не в міжряддя суміжних незібраних рядків, а на 
попередньо викопані бульби. Таким чином комбайн ККУ-2 підбирає 
викопану картоплю з двох, чотирьох або шести рядків. 

Збирають картоплю і картоплекопалками: КТН-2В, КСТ-1ЛА, 
КСТ-1/І-2 (на грядах). 

Зберігання бульб. До часу закладання бульб на зберігання 
значна частина їх (30–40%) пошкоджується. У середньому 18–20% 
бульб пошкоджується при збиранні, 6% – при перевезенні, 8% – при 
сортуванні. 

Особливо сильно травмуються бульби при надмірному 
застосуванні азотних добрив, або коли бульби ще молоді, в холодну 
погоду. При зниженні температури від 13–15°С до 7–8°С механічні 
пошкодження збільшуються у 2–3 рази. 

Для зниження втрат при зберіганні необхідно створити 
оптимальний водно-повітряний і температурний режим, захистити від 
попадання світла. 

Оптимальною температурою в основний період зберігання є 
1,5–2°С для ранньостиглих і близько 3–4°С для середньостиглих і                  
5–6°С для пізньостиглих сортів при відносній вологості повітря                    
85–95%. 

Перед засипанням насінних бульб на зимове зберігання їх треба 
належно підготувати: просушити на сонці, а при можливості озелени-
ти, витримавши на світлі два дні. Соланін, який утворився під дією 
світла, пригнічує розвиток грибків і бактерій. 
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Потім проводять сортування бульб з видаленням 
нестандартних за розміром, уражених хворобами і пошкоджених 
механічно та шкідниками. При зберіганні картоплі в 
картоплесховищах, останні за 30–45 днів до закладання бульб 
дезінфікують розчином з розрахунку 35 кг хлорного вапна на 100 л 
води або розчином формаліну. За два тижні до завантаження насінної 
картоплі сховища білять свіжегашеним вапном з розрахунку 2 кг на 
відро води з додаванням до розчину 100 г мідного купоросу. 

У картоплесховищах з природною вентиляцією насіннєві 
бульби зберігаються в засіках при висоті шару бульб 1,0–1,2 м для 
ранніх і 1,2–1,5 м для середньостиглих і пізньостиглих сортів. При 
активній вентиляції картоплесховищ, висота насипу в засіках може 
збільшуватись до 3 метрів. 

При зберіганні картоплі в кагатах їх обладнують системою 
припливно-витяжної вентиляції, встановлюючи душники й вентиля-
ційні решітки над каналами. Постійні кагати роблять шириною 2 м і 
довжиною не більше 15–20 м з поглибленням в ґрунт не більше 20 см. 
Картоплю з перезволожених ділянок та в роки надмірного випадання 
опадів під час збирання, зберігають в тимчасових і постійних кагатах 
за методом активної вентиляції. При цьому способі зберігання, 
картоплю кагатують після відокремлення на сортувальних машинах 
землі, рослинних решток, пошкоджених та явно уражених і хворих 
бульб. 

Мокру картоплю попередньо вентилюють до повного обсихання 
бульб. Потім картоплю вентилюють у режимі охолодження. При 
цьому температура повітря, що подається вентилятором не повинна 
бути вище температури в кагаті. 

Необхідна температура в кагатах підтримується закриттям і 
відкриттям душників та товщиною солом'яного і земляного накриттів. 

Особливості вирощування ранньої картоплі. В умовах 
західного Лісостепу України через 60 днів після садіння можна мати 
врожай бульб ранньої картоплі в межах 140–150 кг з 0,01 га. 

Для ранньої картоплі найпридатнішими є легкі піщані та супі-
щані, а також суглинкові ґрунти. Проте вони повинні бути досить 
родючими і неперезволоженими. Слід враховувати ту особливість, що, 
крім загальної значної потреби картоплі в поживних речовинах, ранні 
сорти починають їх інтенсивно використовувати значно раніше. Через 
півтора місяця після садіння рослини ранньої картоплі починають 
цвісти. На цей час бадилля досягає найбільшої маси, починається 
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посилене бульбоутворення. Тому важливо дати рослинам 
легкодоступні елементи живлення якомога раніше. 

Бульби перед садінням пророщують. У завчасно пророщених 
бульб прискорюються фази розвитку (з'явлення сходів, настання 
бутонізації та цвітіння). Крім того, створюються оптимальні умови для 
формування листкової поверхні, що, в свою чергу, спричинюється до 
прискореного нагромадження врожаю, формування його товарного 
вигляду, збільшення в бульбах вітаміну С. 

При пророщуванні бульб на світлі під їх шкіркою нагромаджу-
ються отруйні речовини, які негативно діють на мікроорганізми. Як 
наслідок така картопля менше уражується хворобами після висад-
жування. 

Найпоширенішим способом пророщування бульб є світловий. 
Він відносно простий і практично доступний кожному, хто хоче мати 
ранню продукцію молодої картоплі. Для нього потрібні світло, тепло і 
повітря. При цьому слід мати на 50–60 кг насінних бульб 1 м2 площі. 
Оптимальна температура для пророщування – 12–15°С (допускається 
коливання від 8 до 18°С). 

Садивний матеріал для пророщування в приміщенні розкла-
дають на підлозі у 2–3 шари (товщиною в одну бульбу кожен) або в 
ящиках з решітчастим дном (довжина 50–60 см, ширина 40–50 і висота 
12–15 см). Термін такого пророщування ранніх сортів 30–40, 
середньостиглих 15–50 днів. Необхідно передбачити, щоб на бульби 
рівномірно падало розсіяне світло, яке стримує ростові процеси і 
сприяє формуванню коротких і товстих паростків. Для рівномірності 
освітлення, насіння періодично переміщують з нижніх шарів у верхні 
та навпаки. Цю роботу слід виконувати обережно, щоб не обламати 
паростків. Важливою умовою пророщування є відповідна вологість 
повітря у приміщеннях (85–90%). Зниження її призводить до зайвої 
втрати бульбами вологи, підвищення активності і поширення грибних 
та бактеріальних хвороб. 

Бульби також пророщують у вологому середовищі. Для цього 
використовують торф, перегній, тирсу, їх вологість слід підтримувати 
на рівні 75–80%. Температурний режим такий же, як при світловому 
пророщуванні – 12–15°С. Прискорений розвиток рослин при цьому 
способі пророщування пояснюється тим, щоб в бульбах створюється 
коренева система. Завдяки цьому рослини швидше переходять на 
самостійне живлення, у коренях створюються специфічні сполуки, які 
необхідні для росту й розвитку стебел і листя. Крім того, коріння 
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відіграє значну роль у мобілізації та використанні фосфору бульб і 
переміщення його в стебла. 

На дно тари насипають прогрітий до 12°С розпушений матеріал 
шаром 2–3 см. Потім кладуть бульби верхівковою частиною вгору та 
засипають тим же матеріалом так, щоб шар над бульбами не 
перевищував 2–3 см. Поверх першого шару в такому ж порядку 
кладуть другий і так до того часу поки тара не буде заповнена. Термін 
пророщування у вологому середовищі – 15–20 днів. При цьому способі 
важливо простежити, щоб корінці й паростки не переросли, їх довжина 
не повинна бути більшою від діаметра бульби. Слід мати на увазі, що 
перерослі паростки й корінці ламаються при вибиранні бульб для 
садіння. 

При комбінованому способі бульби спочатку пророщують на 
світлі до утворення міцних зелених паростків, а потім – у торфо-
крошці, перегною чи торфоперегною. Термін вологого пророщування 
в даному випадку скорочується до 7–10 днів. 

У зв'язку з тим, що бульби містять незначну кількість азотистих 
речовин, стримується розвиток рослин. Тому при вологому способі 
пророщування підживлення розчином мінеральних добрив сприяє 
утворенню міцних і здорових паростків. Більшість дослідників 
вологого способу пророщування рекомендує обов'язкове дворазове 
підживлення. Склад і концентрація розчину можуть бути різні: 

1) 60 г суперфосфату, 20 г аміачної селітри і 20 г хлористого 
калію; 

2) 30 г аміачної селітри, 30 г хлористого калію та 60 г супер-
фосфату, 

3) 40–50 г аміачної селітри, 30–40 г хлористого калію і 60 г 
суперфосфату на 10 л води. Крім того до складу цих розчинів слід 
додавати у мікродозах такі речовини, як мідний купорос, сульфат 
цинку, марганцевокислий калій, борна кислота. Це підвищує стійкість 
пророщених бульб до хвороб. 

Найпростішими способами передсадивної підготовки бульб є 
прогрівання в приміщенні (найчастіше в тарі) як без освітлення, так і з 
його застосуванням. В останньому випадку бульби переважно пров'я-
люють. Для цього протягом 5–15 днів їх витримують тонким шаром у 
приміщенні чи навіть на відкритому повітрі при температурі 12–15°С. 

Висаджувати ранню картоплю найкраще одночасно з сівбою 
ранніх зернових. Поява вчасних і дружніх сходів обумовлюється 
вирівняністю садивного матеріалу і глибиною його загортання. Вона 
повинна бути в межах 5–7 см. 
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Значну увагу слід приділити густоті садіння. Адже загущене 
садіння, особливо ранньої картоплі, відіграє важливу роль: раніше 
починається бульбоутворення, бульби раніше дозрівають, у них 
підвищується вміст крохмалю. Цілком закономірно, що при 
загущеному садінні дещо знижується врожай у розрахунку на один 
кущ, однак збір бульб і запаси крохмалю на одиниці площі 
збільшується. Для західного регіону України оптимальною густотою 
ранньої картоплі є 55–60 тис. кущів на 1 га. Садити найкраще за 
схемою 70 × 20–25 або 60 × 25–30 см. Великі бульби висаджують дещо 
рідше, ніж дрібні. 

Найкраще накрити рядки ранньої картоплі після садіння полі-
етиленовою плівкою. Добрі наслідки дає звичайне накриття поля після 
садіння торфокрошкою чи перегноєм (1–3 см). 

Догляд за насадженнями ранньої картоплі такий же, як і пізньої. 
Проте, враховуючи, що при ранній вигонці коротший вегетаційний 
період, слід своєчасно і якісно прополювати і підгортати рослини. Це 
має вирішальне значення для формування високого та якісного 
врожаю. 

Збирати ранню картоплю починають ще до її визрівання, 
оскільки чим раніше реалізують продукцію, тим більший попит вона 
має. Товарними бульбами вважають ті, величина яких за найбільшим 
діаметром становить не менше 3 см і маса – 30 г. 

Скошувати бадилля на ранній картоплі перед копанням 
основної продукції можна не раніше, як за один день. Адже недозрілі 
бульби збирають в той час, коли врожай щоденно інтенсивно наростає. 
Тому щодня викопують стільки картоплі, скільки можна реалізувати 
впродовж 1–2 днів після збирання. 

Для ранньої вигонки рекомендують такі сорти картоплі: Кобза, 
Посвіт, Зов, Краса, Божедар, Бородянська рожева та ін. 

Щоб одержати урожай ранньої картоплі 10–20 червня, 
необхідно покласти на пророщування бульби ранніх сортів у середині 
березня. 

Вирощування картоплі на торфових ґрунтах. Вирощування 
картоплі на торфовищах дозволяє оздоровити садивний матеріал, 
підвищити його врожайні якості. Бульби, вирощені на торфових 
ґрунтах, дають на мінеральних ґрунтах урожай на 33–50 ц/га більший, 
ніж насіннєві бульби, одержані з мінеральних ґрунтів. 

Кращими попередниками є: на слаборозкладених низинних тор-
фах Полісся – озимі зернові культури і льон; на сильнорозкладених – 
багаторічні трави; у лісостепових районах – багаторічні трави. 
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Після збирання попередника поле орють на глибину 27–30 см. 
Через 10–14 днів після появи сходів бур'янів проводять поверхневий 
обробіток, використовуючи для цього важкі борони, культиватори, 
дискові знаряддя. Таким чином можна знищити 3–4 хвилі пророслих 
бур'янів. 

Весною поле боронують. Садять картоплю дещо пізніше, ніж на 
мінеральних ґрунтах, при досягненні температури ґрунту на глибині  
12 см не менше 8–9°С. Густота садіння для товарних посівів 60-65 тис. 
кущів на 1га, насінних – 70–90 тис./га. 

Азотних добрив не вносять. Під оранку використовують 
фосфорні і особливо калійні добрива (Р60К120-150). 

Догляд за посівами такий же, як і на мінеральних ґрунтах. 
Вирощування картоплі на торфових ґрунтах пов'язане з певним 

ризиком, її можуть пошкодити пізні приморозки у фазі бутонізації. 
Рослини чорніють і не формують урожаю бульб. 

Вирощування картоплі на грядах. Цей спосіб вирощування 
картоплі забезпечує кращий водно-повітряний режим. Гряди 
повільніше, ніж гребені, зволожуються і пересихають. Краще боротися 
з бур'янами методом присипання ґрунтом. Коренева система при 
міжрядних обробітках менше пошкоджується. Таким способом 
рекомендується вирощувати картоплю на легких супіщаних, а також 
на перезволожених ґрунтах. Особливого поширення набула ця 
технологія у Волинській області. 

Восени проводять глибоку оранку, створюючи добрі передумо-
ви і для розвитку кореневої системи і наростання бульб. Глибока оран-
ка (27–30 см) полегшує комбайнове збирання. Передпосівний обробі-
ток ґрунту проводять переобладнаним культиватором КРН-4,2 з 
нарізанням гребенів і одночасним внесенням добрив (рис. 6.7). 

Локальне внесення сипучого гнойового компосту проводять пе-
реобладнаним РОУ-6 на поверхню між гребенями. При розпушенні 
основи гряди на 30–40 см одночасно вносять аміачну воду. 

Садять саджалкою КСМ-6, переробленою за схемою 110×30  см, 
або саджалкою СКМ-ЗА (рис. 6.8). 

У гряді висаджують два рядки на відстані 25–30 – до 40 см. Між 
бульбами в рядку відстань 40–60 см. Глибина садіння 8–10 см. 
Ширина міжрядь – 140 см. Бульби повинні мати 80–120 г. По центру 
гряди навесні проводять глибоке розпушування (щілювання) на 
глибину 45–60 см. 

Догляд звичайний. Якщо поле забур'янене, то проводять 
декілька міжрядних обробітків, поступово присипаючи бур'яни в міру 
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їх відростання. В умовах чистого від бур'янів поля обробляють за 
"голландською технологією", тобто після появи сходів висотою                   
5–6 см, гряду остаточно формують шнековим підгортачем (рис. 6.9). 

Норма садіння 30–35 – 45–50 тис. бульб на 1 га. 
Для грядової технології потрібна така техніка: 
1. КРН-4,2 – замість тукових банок ставлять бункер для 

локального внесення добрив і формування гряд. 
2. Розпушувач-щілювач для передпосадкового розпушення гря-

ди і після посадкового розпушення міжрядь. 
3. Саджалка, переобладнана на 110×30 см. 
 

 
Рис. 6.7. Схема нарізки гребенів, локального внесення добрив і 
передпосадкового розпушування-щілювання гряд на важких 

ґрунтах: 
1 – гребінь, 2 – мінеральні добрива, 3 – рідкі азотні добрива в аміачній 

формі, 4 – розпушувач, 5 – органічні добрива 
 

 

 
 

Рис. 6.8. Схема садіння картоплі: 
1 – гряда; 2 – мінеральні добрива; 3 – органічні добрива; 4 – рідкі 

азотні добрива в аміачній формі; 5 – бульба картоплі 
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4. Культиватор дисково-лаповий для міжрядного обробітку кар-
топлі на грядах. Міжряддя обробляються широкими (520 мм) лапами, а 
гряда формується дисками. 

5. Культиватор шнековий, формує гряди активними робочими 
органами у вигляді шнеків-лопатей правої і лівої навивки. 

 

 
 

Рис. 6.9. Схема міжрядного обробітку картоплі дисково-лаповим 
(а) і шнековим культиватором-підгортальником (б): 

1 – гряда; 2 – бульба картоплі; 3 – підгортаючим диск; 4 – плоско-
ріжуча лапа; 5 – підкопуючий леміш; 6 – шнек 

 
Вирощування картоплі за голландською технологією. 

Технологія забезпечує врожайність 400 ц/га і більше необхідно 
дотримуватись чергування культур у сівозміні, повертатись на одне і 
те ж поле не раніше, ніж через 4 роки. Вміст гумусу в ґрунті не нижче 
2%. Органічні добрива (40–50 т/га) вносяться під попередник або 
перед зяблевою оранкою. Норма внесення мінеральних добрив висока 
N100-140 P120-150K180-220. 

Навесні важкими боронами (БЗТС-1,0) закривають вологу. 
Перед садінням ґрунт обробляють вертикальною фрезою (КВФ-2,8; 
КВФ-4; КФГ-3,6) на глибину 10–12 см. Ці агрегати за один прохід 
добре розпушують ґрунт, вирівнюють і прикотковують поверхню. 

Насіння в Голландії використовується менших розмірів – 35–          
55 мм. На 1га висаджують 45–50 тис. бульб, або приблизно 2,5 т/га. 
Відстань між бульбами 22–24 см, ширина міжрядь – 75 см. Загор-
тається насіння мілко на глибину 6 см, бо пізніше на гребінь наси-
пається ґрунт. Важливо, щоб бульби знаходились на однаковій гли-
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бині, що сприяє одночасній появі сходів і дружному утворенню стебел. 
На 1 га має бути 300 стебел. 

Догляд за посівами полягає у формуванні (підгортанні) гребенів 
за допомогою фрези КФМ-2,8. Насипається шар розпушеного ґрунту 
(5–6 см) і утворюється гребінь висотою до 25 см. Площина вершини 
становить 15–20 см, а висота ґрунту над бульбами – 10–12 см. 
Формують гребені через 14–16 днів після садіння, коли можна макси-
мально знищити бур'яни. 

Після створення розпушеного гребеня голландська технологія 
ніяких механічних обробітків міжрядь не передбачає. Гербіциди за 
необхідності вносять тільки під середньостиглі і пізньостиглі сорти. 
Насипання ґрунту дозволяє ранньостиглим сортам самостійно пе-
ремогти бур'яни. Бур'яни виходять на поверхню тільки в другій по-
ловині вегетації, після цвітіння картоплі. 

Отже, крім обов'язкового дотримання всіх агротехнічних вимог, 
основна перевага голландської технології полягає в тому, що зменшу-
ється кількість міжрядних розпушувань (а отже, і пошкодження 
кореневої системи), створюється розпушений гребінь (а не запресова-
ний, що одержуємо при підгортанні лапами) і кращі умови для 
проростання бульб. 

Під час вегетації посіви обробляють від шкідників і хвороб. 
На насінних ділянках при досяганні у 70–75% бульб розмірів 

садильних фракцій проводять десикацію регланом. Через два тижні, 
коли в бульб огрубіє і зміцніє шкірка, урожай збирають. Для захисту 
від травмування бульб, всі робочі органи агрегатів покриті гумою. 

 
ТЕСТИ 

 
Варіант І 

 
1. Картопля культура: 
1. Продовольча  3. Кормова 
2. Технічна  4. Універсальна 
2. Картопля відноситься до родини: 
1. Селерових  3. Зонтичних 
2. Пасльонових  4. Складноцвітих 
3. Ранньостиглі сорти картоплі мають тривалість вегетацій-

ного періоду: 
1. 120–130 днів  3. 100–120 днів 
2. 70–80 днів  4. 130–140 днів 
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4. Для отримання високих урожаїв картоплі вносять орга-
нічні добрива в дозі: 

1. 20–30 т/га  4. 50–70 т/га 
2. 30–40 т/га  5. 100–120 т/га 
5. Сучасною технологією передбачено два основні способи 

садіння картоплі: 
1. У нарізані гребені 3. Гребеневий 
2. Гладкий  4. Квадратно-гніздовий 
 

Варіант ІІ 
 
1. Важливе значення картоплі як сировини для промисло-

вості, з неї виготовляють: 
1. Цукор   3. Крохмаль 
2. Спирт   4. Жир 
2. Підготовка бульб картоплі до посадки: 
1. Замочування у воді 
2. Сортування на фракції 
3. Прогрівання і пророщування 
4. Обробка мікродобривами 
3. Бульби картоплі починають уражатись при температурі: 
1. –2°С   3. –5°С 
2. –4°С   4. 0°С 
4. Найкращими калійними добривами під картоплю є: 
1. Каїніт   3. Каліймагнезія 
2. Калійна сіль  4. Сірчанокислий калій 
5. Оптимальна густота рослин картоплі в Лісостепу повинна 

бути: 
1. 40–50 тис/га  3. 70–80 тис/га 
2. 55–65 тис/га  4. 80–100 тис/га 
 

Варіант ІІІ 
 
1. Картоплю збирають комбайнами: 
1. РКС-6   3. ЛКВ-4А 
2. ККУ-2   4. Херсонець-7 
2. Картопля як продукт харчування цінний тим, що містить: 
1. Вітамін С             
2. Незамінні амінокислоти 
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3. Вітаміни групи В1,В2,В6,РР  
4. Мікроелементи  
3. Розмножують картоплю найчастіше: 
1. Насінням  3. Спорами 
2. Бульбами  4. Кореневищами 
4. Картопля – культура: 
1. Посухостійка  3. Світлолюбна 
2. Вологолюбна  4. Холодостійка 
5. У період бульбоутворення шкідлива для картоплі темпе-

ратура понад: 
1. 20°С   3. 30°С 
2. 25°С   4. 35°С 
 

Варіант IV 
 
1. Найкращим попередником під картоплю є: 
1. Озимі   3. Цукровий буряк 
2. Зернобобові  4. Кукурудза 
2. Посадкова вага бульб картоплі: 
1. 30–40 г   3. 80–120 г 
2. 50–80 г   4. 120–150 г 
3. Найбільш поширені хвороби картоплі: 
1. Кореневі гнилі  3. Переноспороз  
2. Фітофтороз  4. Макроспороз 
4. Бульби картоплі – це: 
1. Видозмінене стебло 3. Плід 
2. Видозмінений корінь 4. Кореневище 
5. Транспіраційний коефіцієнт картоплі: 
1. 400–500  3. 200–300 
2. 500–600  4. 500–650 
 

Варіант V 
 
1. Оптимальна температура росту й розвитку картоплі: 
1. 10–12°С  3. 20–25°С 
2. 16–22°С  4. 25–30°С 
2. Під час догляду за картоплею в період бутонізації, 

цвітіння при достатній кількості вологи проводять: 
1. Обрізування  3. Десикацію 
2. Підгортання  4. Одно-, дворазову культивацію 
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3. Плід картоплі: 
1. Бульба    3. Сім`янка 
2. Двогнізда багатонасінна ягода 4. Горішок 
4. Кількість крохмалю в бульбах картоплі: 
1. 10–12%   3. 25–30% 
2. 16–20%   4. 30–35% 
5. Картопля найбільше вологи вимагає в період: 
1. Садіння до сходів 
2. Від сходів до бутонізації 
3. Бутонізації, цвітіння 
4. Від припинення росту до відмирання бадилля 
 

Варіант VІ 
 
1. Для догляду за посівами використовують культиватори: 
1. КОН-2,8  3. КРН-4,2 
2. КФГ-3,6  4. УСМК-5,4 
2. У бульбах картоплі, що лежать на сонці, утворюється: 
1. Крохмаль  3. Білок 
2. Солонін  4. Глюкозиди 
3. Картопля добре росте на ґрунтах з реакцією ґрунту (рН): 
1. 4–5   3. 6–7 
2. 5–6   4. 7–8 
4. Найкраще під картоплю вносити в рядки при посадці: 
1. Азотні добрива  3. Мікродобрива  
2. Фосфорні  4. Комплексні 
5. Для з`явлення сходів для боротьби з бур`янами, кіркою на 

плантаціях картоплі проводять: 
1. Боронування  3. Міжрядні розпушування 
2. Підживлення  4. Внесення гербіцидів 
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7. БАШТАННІ  КУЛЬТУРИ 
 
Баштанні культури належать до родини гарбузових 

(Cucurbitaceae), що об'єднує близько 800 видів. У культурі найбільше 
значення мають такі роди, як гарбузи, кавуни і дині. Представники цих 
родів здебільшого однорічні повзучі ліанні рослини. 

Гарбузи, кавуни і дині найчастіше однодомні рослини, 
роздільностатеві (дині часто полігамні), квітки пазушні, жіночі завжди 
розміщені поодиноко. Загальна кількість чоловічих квіток на рослині в 
20–25 разів перевищує кількість жіночих. Квітки великі, в діаметрі                 
2 см і більше, жовті, жовто-оранжеві або інших відтінків жовтого 
кольору. Оцвітина правильна, п'ятичленна, тичинкові квітки здебіль-
шого мають п'ять тичинок, рідше – одну-п'ять. Жіночі квітки з маточ-
кою, яка складається з трьох (рідше чотирьох-п'яти) плодолистиків, 
іноді з рудиментарними тичинками. Плід подібний до ягоди, часто 
дуже великий, кулястий або видовжений. 

Баштанні культури мають важливе продовольче і кормове 
значення. Соковиті плоди кавунів і динь містять 9–12% цукру, 
вітаміни В1, В3, С, Р та інші і характеризуються високими смаковими 
якостями. Плоди баштанних культур використовують для виготов-
лення штучного меду, патоки, різних кондитерських виробів і варення. 
З насіння баштанних культур виробляють олію, яку застосовують для 
технічних і продовольчих потреб. Гарбузова олія належить до 
найцінніших. 

Кормові гарбузи, кавуни згодовують великій рогатій худобі, що 
сприяє збільшенню надоїв і підвищує вміст жиру в молоці. 

Плоди багаті на каротин і вітамін С, вміст якого в 1 кг 
коливається від 10 до 40 мг. За даними М. Ф. Томме (1972), середня 
поживність 100 кг гарбузів дорівнює 13 корм. од. 

 
7.1.ГАРБУЗ 

 
Значення 

  
В Україні поширені три види гарбузів: звичайний або столовий 

(Cucurbita реро), велико-плідний або волоський (Cucurbita maxima), 
мускатний (Cucurbita moschata). Їх вирощують на кормові цілі, 
використовують як продукт харчування і як лікарські рослини.                   

Плоди гарбуза можна довго зберігати у свіжому вигляді                      
(5–7 місяців і більше), згодовувати худобі як цінний молокогінний 
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корм, використовувати для годівлі свиней, птиці, їх силосують разом з 
половою, соломою, стеблами кукурудзи тощо. У 1 ц кормового гарбуза 
міститься 10,2 к.о і 7,0 кг перетравного протеїну 

Гарбуз цінний дієтичний продукт харчування. Його спожива-
ють у сирому (м'якоть, сік), вареному пареному вигляді, солять, мари-
нують тощо. Найбільш цінні плоди з жовтим чи оранжевим м'якушем, 
що багаті на каротин (більше ніж у моркви). М'якуш містить 4–8% 
цукру значну кількість вітамінів (С; B1; В2; В5; В9; Е; РР; D та ін.), 
білка, целюлози, фітонцидів. Вміст мінеральних солей в межах 0,4–
0,8%. Завдяки гармонійному поєднанню вуглеводів, білків, міне-
ральних солей і ферментів гарбуз добре засвоюється організмом. 

Гарбуз – справжня мініатюрна аптечка. Страви з м'якуша 
(понад 300 видів) гарбуза рекомендують для лікувального та профілак-
тичного харчування, оскільки в ньому багато легкозасвоюваної 
клітковини, солей заліза, міді, фосфору магнію, калію, кобальту та ін., 
що підвищує імунітет організму. Вони корисні при лікуванні 
атеросклерозу порушенні обміну речовин, хворобах нирок, серця, 
кишківника, печінки (відновлює антитоксичну функцію). Завдяки 
великому вмісту пектину ці страви сприяють виведенню холестерину. 
Сік гарбуза корисний при фізичній та розумовій втомі, має 
заспокійливу дію на нервову систему, поліпшує сон. 

З гарбуза виготовляють також повидло, варення, цукати, соки. 
У насінні є 40–52% харчової олії, яка за якістю не поступається 

кращим сортам рослинної олії. Насіння і олія теж мають лікувальні 
властивості. 

Вирощування гарбуза має агротехнічне значення, оскільки це 
добрий попередник для озимих і ярих культур. Урожайність плодів 
гарбуза становить 400–700 ц/га і більше. 

 
Рис. 7.1. Основні форми плодів гарбуза: 

а,б – куляста; в – овальна; г – сплюснута; д – еліптична;  
е – циліндрична 
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Рис. 7.2.  Основні типи листків гарбуза: 
а – гострокутні, п'ятилопатеві; б – округлі, слаборозсічені; в – округлі, 

цілокраї; г – гострокутні, роздільні 
 
Види гарбузів:    
Гарбуз звичайний має різко гранчасті стебла, листки п'яти-

лопатеві, вкриті товстими колючими шипами. Опушеність огудини 
теж дуже жорстка, колюча. Найбільш поширений вид. Скоростиглий. 
Плоди кулястої, видовженої, сплющеної, яйцеподібної форми з 
дерев'янистою корою. За вмістом цінних поживних речовин переважає 
великоплідний. До цього виду належать найпоширеніші столові сорти: 
Мозоліївський 15, Український багатоплідний, Мигдальний 35, 
Славута, Херсонський, Гілея, Новинка та ін.  

Гарбуз великоплідний має циліндричне опушене стебло. Плоди 
сферичні, круглі, видовжені, можуть бути дуже великі (50–60 кг). До 
цього виду належать кормові сорти Гібрид 72, Валок та деякі столові.  

Гарбуз мускатний має округло-гранчасте стебло, м'якоопушене 
листя. Плоди видовжені, у м'якуші більше цукру (8–11%), вона з 
мускатним присмаком. Має добрі смакові якості. До цього виду 
належить сорт Арбатський. 

Гарбуз походить з Південної Америки. У Мексиці відомий ще за 
3000 років до н.е. Із американського штату Техас, де його стали 
культивувати, він в XVI столітті був завезений в Європу з плодами-
гігантами. Проте дикі види зустрічаються в Єгипті, Ірані, в країнах 
Малої Азії. 

В Україні гарбузи почали вирощувати на початку XIX століття, 
де гарбуз дуже швидко поширився, особливо як ущільнювальна (у 
картоплі, кукурудзі) городня культура на присадибних ділянках. 
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Біологічні особливості 
 
Гарбуз відноситься до теплолюбних рослин, проте порівняно з 

кавуном і динею менш вимогливий до тепла, більш холодостійкий. 
Насіння починає проростати при температурі 10–12°С, сходи 

менше страждають від приморозків. Оптимальна температура для 
росту рослин 22–25°С. Жарку погоду переносить добре. 

Гарбуз також менш посухостійкий порівняно з кавуном і динею. 
У сухі роки на одній рослині зав'язується 1–2 плоди, а при 
достатньому зволоженні їх є 3–4 і більше. 

Він менш вимогливий до світла, добре росте в умовах короткого 
і довгого дня. Дає високий урожай при суміжному вирощувані з 
кукурудзою, картоплею та іншими культурами. 

Гарбуз добре родить на супіщаних, легкосуглинкових родючих 
ґрунтах з нейтральною реакцією. Не витримує засолення і пере-
зволоження. 

 
Технологія вирощування 

 
Попередники. Кращими попередниками для гарбуза є озимі 

зернові, зернобобові культури, картопля, коренеплоди, однорічні трави 
на зелений корм. Недопустиме розміщення після гарбузових. Можна 
висівати у міжряддях кукурудзи, картоплі, квасолі, бобів, кормових і 
столових буряків.  

Обробіток ґрунту. Після збирання стерньових попередників 
поле лущать, через два тижні орють на глибину 25–30 см. 

Після просапних відразу орють на зяб. Навесні закривають 
вологу і проводять дві-три культивації для вирівнювання ґрунту та 
знищення бур'янів. 

Удобрення. Під зяблеву оранку вносять по 20–40 т/га гною,  
фосфорні (Р45-60) та калійні (К45-60) добрива. Азотні добрива (N45-60) 
краще внести навесні під один з поверхневих обробітків ґрунту. 

Сівба. Насіння відбирають з добре достиглих, здорових типових 
для даного сорту плодів. Схожість має бути не нижчою, ніж 90%. Для 
підвищення енергії проростання та схожості, прискорення розвитку 
рослин перед сівбою застосовують повітряно-тепловий обігрів 
впродовж 6–8 діб. Для ранньої сівби використовують сухе насіння, для 
пізніших строків перед сівбою насіння замочують у воді для повного 
набухання. Насіння перед сівбою протруюють ТМТД (5 кг/т). Сіють 
гарбуз широкорядним способом за схемою 210×210; 210×140; 
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140×140; по 2–3 насінини за допомогою сівалок СУПН-8, СПЧ-6. 
Глибина загортання 5–6 см, а в суху погоду – до 8 см. Строк сівби –   
кінець квітня –  початок травня, коли ґрунт прогрівся щонайменше до 
10–12°С і мине небезпека весняних приморозків. 

Догляд. Зразу ж після сівби поле коткують. Через 4–5 днів 
проводять досходове боронування для знищення бур'янів у фазі білої 
ниточки. Перший міжрядний обробіток на глибину 5–6 см проводять, 
коли позначаються рядки, другий – через 10–15 днів на глибину 10–            
12 см, третій і четвертий через 12–15 днів після попереднього, 
зменшуючи глибину до 5–6 см. 

У фазі першого справжнього листка посіви прополюють від 
бур'янів і проривають, залишаючи в гнізді 1–2 найкраще розвинутих 
рослини. При потребі посіви прополюють вдруге. 

Збирання. Збирають гарбуз столовий при повній стиглості 
плодів до настання приморозків. На корм можна використовувати 
окремі плоди швидше – при досягненні великих розмірів. Достиглі 
плоди добре зберігаються впродовж 3–4 місяців у сухих приміщеннях 
або буртах. Оптимальна температура для зберігання 3–4°С. Краще 
зберігаються такі сорти: Мозоліївський 15, Український багато-
плідний, Мигдальний 35. 

 
7.2.КАВУН 
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Значення культури 
            
В Україні найбільш поширені два види кавуна: кавун столовий 

(Citrullus edulis) і кавун кормовий (Citrullus colocynthoides Pang). 
Столовий кавун має високі смакові якості, містить 8–12% цукру, що 
складається з сахарози, глюкози і фруктози; вітамінів В1, В3, С, РР, А 
та ін.; пектинові речовини (1–2 мг %); клітковину (1,5%). До складу 
сухих речовин входять яблучна, янтарна, лимонна, фолієва кислоти; 
багато мінеральних солей: заліза, калію, магнію, марганцю, нікелю, 
натрію, кальцію та ін. Це цінний дієтичний продукт харчування у 
свіжому вигляді. Виготовляють з нього варення, повидло, мармелад, 
цукати, мед, маринують, засолюють. 

Плоди кавуна мають лікарські властивості. Вони регулюють 
білковий і жировий обмін в організмі, поліпшують роботу серця, 
печінки, нирок, шлунку, мають антисклеротичну і кровотворну дію 
завдяки вмісту фолієвої кислоти. 

Це відмінний розчинник шлаків, сприяє виведенню з організму 
радіонуклідів, холестерину, важких металів, токсичних речовин, 
оскільки має високий вміст пектинових речовин. 

Слід зауважити, що при незбалансованому внесенні азотних 
добрив, плоди кавуна нагромаджують надмірну кількість нітратів і 
можуть самі стати причиною отруєння. Не допускається також 
нерегламентоване застосування пестицидів. 

Насіння містить до 50% жиру, з якого виготовляють високоякіс-
ну харчову олію. Достиглі плоди кормових кавунів містять до 8% 
сухих речовин, 1,1–2,5 цукрів, 0,9–1,2% перетравного протеїну. 
Використовується на корм худобі. 

Урожайність столових кавунів становить 300–450 ц/га, 
кормових 500–700 ц/ra, до 1200 ц/га. 

Походить ця культура з Південної Африки. Вирощували кавун 
уже 4000 років тому. З Африки кавуни проникли в Індію, Грецію та 
інші країни. З Греції кавун був завезений в Україну ще в часи 
Київської Русі. 

Нині це головна баштанна культура в Україні, яка займає 80% 
посівної площі баштанних. Найбільше вирощують кавуни в Херсон-
ській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Одеській областях та в 
Криму. Вважається, що найкращі ґрунтово-кліматичні умови для 
одержання високого врожаю смачних кавунів є на території 
Херсонської області. 
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Найпоширеніші сорти кавуна столового: ранньостиглі 
Борисфен, Борчанський, Голопристаньський, Огоньок; середньостиглі 
Астраханський 1, Таврійський, Красень, Десертний; середньопізні 
Мелітопольський 60, Сніжок; кавуна кормового: Дисхим, Якса-
товський та ін.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7.3. Основні типи листків 
кавуна: 

а — розсічені, витягнуті; б –
середньорозсічені; в – 

слаборозсічені; г – лопатеві 

 Рис. 7.4. Квітки кавуна: 
а – чоловіча; б – жіноча (без 

тичинок); в – маточка 
гермафродитна 

 
Ботанічна характеристика 

 
Кавуни (Citrullus) – однорічна трав`яниста, жаростійка, пере-

хреснозапильна культура. Коренева система її стрижнева і дуже ве-
лика, проникає на глибину до 100 см і розгалужується в ґрунті до 5 м. 
Від головного кореня відходить 15 і більш бічних корінців, які також 
галузяться. Вся коренева система в основному розміщується в орному 
шарі і охоплює 7–10 м3 ґрунту. 

Стебло (огудина) кавунів повзуче, завдовжки 5–6 м. Протягом 
перших 25–30 днів після з`явлення сходів росте дуже повільно, потім 
ріст його посилюється і огудина починає галузитися. Огудина, особ-
ливо молоді пагони, опушена довгими шорсткими волосками, що 
запобігає перегріванню рослин. На рослині утворюється їх від 250 до 
1360 шт., площа асиміляційної поверхні – до 30 м3. 

Кавуни – однодомна статево-роздільна рослина. Квітки запилю-
ються за допомогою комах, переважно бджіл. Рослини починають 
цвісти через 30–40 днів після з`явлення сходів. Першими зацвітають 
чоловічі квітки, а через три-сім днів жіночі. Віночок лимонно-жовтий 
або зелено-жовтий. Квітки розкриваються о 4–5-й годині, а закри-
ваються у другій половині дня. 
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Біологічні  особливості 
      
Кавун – світлолюбна, теплолюбна, жаровитривала культура. 

Насіння починає проростати при температурі 12–14°С. Сходи 
з'являються через 8–10 днів після сівби. Рослини гинуть від 
приморозків мінус 1°С. 

Оптимальна температура для росту рослин 20–22°С, під час 
формування плодів 25–30°С. 

Кавун – дуже посухостійка рослина, що обумовлюється 
глибоким проникненням кореневої системи (до 1–2 м і більше) в ґрунт 
та наявністю товстого шару кутикули на листках і стеблах. Добрим 
розвитком кореневої системи пояснюється також можливість їх 
вирощування на бідних, піщаних ґрунтах, де інші культури дають 
низькі врожаї. Краще росте на родючих, легких за гранулометричним 
складом супіщаних і легкосуглинкових каштанових ґрунтах і 
чорноземах. Малопридатні для вирощування кавуна солонці, кислі 
глинисті ґрунти. 

 
Технологія вирощування 

 
Попередники. Кращими попередниками для кавуна є озимі 

зернові, зернобобові культури, однорічні трави, багаторічні бобові 
трави, картопля, кукурудза. Не терпить монокультурного вирощу-
вання. 

Обробіток ґрунту. Після збирання попередника поле лущать на 
глибину 6–8 см. Через два тижні лущать повторно на глибину 10–12 см 
дисковими або лемішними знаряддями. Зяблеву оранку проводять 
через 3 тижні на глибину 25–30 см. Рано навесні закривають вологу 
шляхом боронування. Для знищення проростаючих бур'янів і 
вирівнювання поверхні ґрунту поле два рази культивують. Розрив між 
передпосівним обробітком на глибину сівби і сівбою повинен бути 
щонайменшим – 0,5–1 година. 

Удобрення. Внесення гною і мінеральних добрив підвищує 
урожайність, збільшує вміст цукру і сухих речовин у плодах. Фосфорні 
і калійні добрива помітно прискорюють достигання. Під зяблеву 
оранку вносять 15–30 т/га гною. Мінеральні добрива застосовують у 
нормі N60-90P60-90K40-60. Фосфорні і калійні добрива вносять одночасно з 
органічними під оранку, азотні – під весняну культивацію. Збільшення 
норм внесення органічних і азотних добрив, подовжує вегетаційний 
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період, плоди пізніше достигають, можуть містити надмірну кількість 
нітратів. 

Ефективним є також внесення в рядки при сівбі по 1 ц/га 
нітроамофоски (N16PI6K16). 

Сівба. Перед сівбою насіння протруюють препаратом фундазол 
(2–3 кг/т), або за 1–2 дні до висіву замочують у 0,1% розчині 
формаліну. Для підвищення енергії проростання проводять повітряно-
тепловий обігрів на сонці впродовж 7–10 днів. Після цього намочують 
у воді кімнатної температури (18–20°С) до повного набухання і 
накльовування. У розчин рекомендується додати мікроелементи. 
Намочене насіння зразу висівають. 

Сіють кавун широкорядним способом за схемами 1,4–2,1 ×                 
0,7–1,4 сівалками СПЧ-б або СУПН-8. Глибина загортання насіння 4–           
8 см. На важких за гранулометричним складом ґрунтах при високій їх 
вологості та ранніх строках сівби загортають на меншу глибину, на 
легких при пізніших строках сівби та низькій вологості – глибше. 
Норма висіву 2,5–4 кг/га. Орієнтовні строки сівби – кінець квітня –               
1–2 декада травня. Ранньостиглі сорти висівають, коли ґрунт на 
глибині 10 см прогрівся до 10–12°С, середньостиглі – 12–14°С, 
пізньостиглі – 14–16°С. При сівбі у непрогрітий і перезволожений 
ґрунт, а також при поверненні холодної погоди, насіння довго не 
сходить, посіви зріджуються. 

Догляд. Після сівби поле коткують. За допомогою легких або 
посівних борін проводять досходове боронування. При появі сходів, 
коли стають видно рядки, відразу проводять міжрядне розпушування – 
шаровку на глибину 4–6 см. Пізніше міжряддя тримають у 
незабур'яненому стані розпушуючи міжряддя аж до початку інтенсив-
ного росту огудини. Глибина перших розпушувань 10–12 см, 
наступних 6–8 см, щоб не пошкодити кореневу систему рослин. 
Присипання ґрунтом основи пагонів стимулює утворення додаткових 
коренів. На дуже забур'янених площах, де неможливо знищити бур'яни 
агротехнічними методами, використовують гербіциди. Проти одно-
річних злакових та дводольних за 10–15 днів до висівання кавунів 
ґрунт обприскують такими препаратами: трефлан, 24% к.е. (2,4–                     
3,2 л/га), трефлан, 48% к.е. (1,2–1,6 л/га), трифлурекс, 24% к.е. (2,4–              
3,2 л/га), трифлурекс 48% к.е. (1,2–1,6 л/га). За допомогою гербіцидів 
набу, поаст знищують однорічні (2,5–3,75 л/га) і багаторічні (3,75–              
5,0 л/га) злакові бур'яни, вносячи їх у фазі "кульки" культури за висоти 
бур'янів 10–15 см. 
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У системі основного обробітку ґрунту після жнив використо-
вують гербіциди суцільної дії буран, глісол, гліфоган, раундап. 

Для захисту від шкідників посіви обприскують інсектицидами. 
Проти підгризаючої совки у фазі сходів вносять децис (0,25–0,5 л/га), 
штефесін (0,25–0,5 л/га), під час вегетації – арріво (0,24–0,32 л/га). 
Попелицю знищують інсектицидом ф'юрі (0,1–0,15 л/га). 

Для захисту від кореневої та стеблової гнилі при вирощуванні 
розсади кавуна, використовують фунгіцид превікур з нормою 2–4 л 
0,15% робочого розчину на 1 м2, а під час вегетації від борошнистої 
роси обробляють цим препаратом з нормою 2 л/га. Для захисту від 
борошнистої роси, антракнозу, аскохітозу застосовують сірку колоїдну 
(3,0–4,0 кг/га). 

Збирання. Ознакою достигання кавуна є підсихання пло-
доніжок, огрубіння кори, поява на ній характерного для сорту рисунка. 
При постукуванні зігнутим пальцем стиглі плоди дають глухий звук. 
Для вибіркового збирання використовують широкозахватний 
транспортер ТШП-25, для суцільного – валкоутворювач УПВ-8. 
Зберігають плоди в буртах, перекладаючи соломою, або в сухих 
приміщеннях при температурі 1–40С. Кормові кавуни можуть 
зберігатися до січня-лютого. 

 
7.3. ДИНЯ 

(Cucumis melo L.) 
 

Значення 
           
Плоди дині використовують в їжу переважно у свіжому вигляді. 

Вони містять більше, ніж кавун, цукру – до 13–15%, пектини, вітаміни, 
фолієву кислоту, мінеральні солі, що зумовлює їх високі поживні 
якості і цінні дієтичні властивості. З м'якоті дині виготовляють мед, 
варення, цукати, компоти, плоди в'ялять і сушать. Із насіння 
виготовляють високоякісну харчову олію. Диня має цінні лікарські 
властивості. Нею лікують малокрів'я, бронхіт, простуди, хвороби 
серця, нирок, печінки. 

Диня походить з Середньої Азії. Це давня культура. Виро-
щується у південних областях України. Урожайність 250–300 ц/га. 

Найпоширеніші сорти дині в Україні: ранньостиглі Алушта, 
Голянка, Криничанка, Липнева; середньоранні Гопрінка, Десертна 5; 
середньостиглі Берегиня, Золотиста, Інея, Козачка 244 та ін.  
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Рис. 7.5. Основні типи листків 
дині:  

а – округлі, цілокраї; б – овальні 
цілокраї; в – серцеподібні 
цілокраї; г – серцеподібні 

виїмчасті; д –  лопатеві, виїмчасті; 
е – п'ятилопатеві, сильновиїмчасті 

Рис. 7.6. Квітки дині:  
а – чоловіча; б – маточкова 

гермафродитна; в – маточкова 
(без тичинок) 

 

 
 

Рис. 7.4. Форма плодів дині: 
а – здавлена; б – куляста; в – яйцеподібна; г – веретеноподібна 

 
Ботанічна характеристика 

 
Диня – однорічна, трав`яниста, перехреснозапильна культура. 

Коренева система її до (90%) розміщується в орному шарі ґрунту, 
окремі корінці проникають на глибину до 100 см, розгалужується вона 
до 100–200 см. Стебло повзуче, завдовжки 150–200 см і більше, 
опушене. Листки різні за розміром, опушені, ниркоподібні, округлі або 
серцеподібні. Пластинка суцільна або розсічена. 
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Рослини однодомні з роздільностатевими квітками, які розміщу-
ються в пазухах листків: жіночі поодинокі, чоловічі зібрані у вигляді 
суцвіть. Жіночі квітки утворюються переважно на огудині другого, 
зрідка першого і частково наступних порядків. У ранніх сортів вони 
формуються близько до головного батога, у пізніх – далі. Спочатку на 
рослині з`являються чоловічі квітки, а через шість-дев’ять днів – 
жіночі. Рослини цвітуть до кінця вегетації. Квітки добре запилюються 
в теплу тиху погоду. Найсприятливіша для цього температура повітря 
вранці 18–20°С і вдень 20–25°С, а відносна вологість – 40–50%. 

Плоди ранньостиглих сортів починають достигати через 90, а 
пізньостиглих – через 110–130 днів. Форма їх різноманітна (куляста, 
сплюснута, тупоелліптична, короткоовальна, яйцеподібна).Насіння 
плоске, вузьке або широкоовальне, яйцеподібне (нагадує насіння 
огірків), біле, жовтувате, кремувате. Маса 1000 насінин – 30–50 г. 
Схожість його зберігається протягом шести-восьми років.  

 
Біологічні особливості 

      
Диня дуже теплолюбна, жаростійка, світлолюбна культура 

короткого дня. Вона більш теплолюбна, ніж кавун. Насіння починає 
проростати при температурі 15°С. 

Диня менш посухостійка ніж кавун. Добре росте на чорноземах, 
каштанових ґрунтах. Не можна розміщувати на ділянках з близьким 
(1,5–2 м) рівнем підґрунтових вод. 

 
Технологія вирощування 

 
Кращими попередниками для дині є зернові та зернобобові 

культури, картопля. Повертати на попереднє місце і вирощувати після 
інших гарбузових, диню можна не раніше як через 6–7 років. 
Обробіток ґрунту такий як для вирощування кавуна. Вносять органічні 
(20–25 т/га) та мінеральні добрива (N60P60K60). 

Сіють широкорядним способом за схемою 1,4×1,4 м або 1,4×               
0,7 м, розміщуючи по дві насінини в гнізді. Глибина загортання 
насіння – 4–5 см. Норма висіву – 2–4 кг/га. Сіють коли ґрунт 
прогріється до 14–15°С. 

Догляд            
 Для підвищення польової схожості поле зразу ж після сівби 

коткують. Через 4–5 днів за допомогою досходового боронування 
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знищують бур'яни у фазі білої ниточки. Під час вегетації 2–3 рази 
розпушують міжряддя і 1–2 рази прополюють вручну в рядках. 

У системі основного обробітку ґрунту рекомендується 
застосовувати гербіциди суцільної дії буран, глісол, гліфоган, раундап. 
Зяблеву оранку Проводять через 3–4 тижні після внесення гербіцидів. 
Із шкідниками (підгризаючі совки, попелиці) борються за допомогою 
інсектицидів арріво, децис, ф'юрі, штефесін. Для захисту від ураження 
борошнистою росою застосовують байлетон (0,3–0,4 кг/га), обприску-
ючи рослини 0,05% суспензією препарату або превікур (2 л/га). Від 
борошнистої роси, антракнозу, аскохітозу захищає сірка колоїдна    
(3,0–4,0 кг/га). 

Збирання         
Плоди достигають нерівномірно. Стиглі дині набувають 

типового забарвлення і рисунка, специфічного, властивого сорту 
аромату. Збирають плоди у 2–4 прийоми. Оптимальні умови для їх 
зберігання – температура 2–4°С, відносна вологість повітря 70–85%. 

 
Контрольні питання 

 
1. У чому цінність баштанних культур? 
2. Назвіть райони поширення баштанних культур. 
3. Особливості будови кореня, стебла, листків, квіток баштан-

них культур.  
4. Чим відрізняються кормові і столові сорти кавунів. 
5. Найбільш поширені види гарбузів. 
6. Біологічні особливості баштанних культур. 
7. Основні елементи технології вирощування кавунів. 
8. Як реагують баштанні культури на внесення великих доз 

органічних добрив. 
9. Особливості вирощування гарбузів. 
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8. ОЛІЙНІ КУЛЬТУРИ 
 

Загальна  характеристика 
               
До олійних належать культури, що містять понад 15% жиру і 

використовуються для одержання олії. У насінні олійних культур всі 
вуглеводи перетворюються у високомолекулярні сполуки – жири, які 
після переробки використовують у харчуванні, а також для технічних і 
медичних потреб. 

Рослинні жири можна екстрагувати майже з 300 видів рослин. 
Географія олійних культур досить широка. Умовно можна виділити 
олійні культури, що вирощуються у: 

• районах помірних широт – ріпак, льон, соняшник, соя, рицина, 
арахіс; 

• субтропічних – соя, маслина, тунг; 
• тропічних та субтропічних – соя, бавовник, арахіс, кунжут, 

рицина; 
• тропічній зоні – олійна і кокосова пальми. 
За останні 50 років у географії олійних культур сталися помітні 

зміни: основні посіви сої перемістилися з Азії, хоч там її площі й не 
зменшились, в Америку. У деяких країнах Америки зросли площі 
сафлору і соняшнику. За останню чверть століття найбільш динамічно 
збільшувались посіви і врожайність сої, ріпаку, соняшнику, сафлору. 
Інтерес до олійних зростає не тільки у зв'язку із підвищенням попиту 
на рослинну олію, а й як на цінне рослинного білка. 

 
Таблиця 8.1 

Найбільше олії виробляють з таких культур 
 

Культура 1991 1993 1995 1997 1998 1999 
Соя 
Пальма 
Ріпак 
Соняшник 
Бавовник 
Арахіс 
Кукурудза 
Оливки 

15,9 
11,2 
8,8 
8,1 
4,0 
4,0 
1,5 
1,6 

17,2 
13,4 
9,1 
7,7 
3,9 
4,0 
1,6 
2,0 

19,8 
15,2 
10,3 
8,5 
3,8 
4,3 
1,8 
1,9 

19,9 
16,2 
11,3 
9,2 
4,1 
4,3 
1,9 
1,7 

20,2 
16,4 
11,4 
9,3 
4,1 
4,5 
2,0 
1,8 

20,5 
16,7 
11,6 
9,5 
4,3 
4,6 
2,1 
1,9 

Всього 61,6 66,6 72,9 75,8 76,4 77,1 
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Рослинну олію використовують у харчовій, кондитерській, 
консервній, маргариновій, а також у лакофарбовій, текстильній, 
шкіряній промисловості. Відходи їх переробки, макуха і шрот, а також 
саме зерно, є цінним концентрованим кормом для тварин. У макусі і 
шроті міститься понад 50% білка, і майже всі життєво необхідні 
амінокислоти. 

До олійних культур відносяться соняшник, сафлор, мак, арахіс, 
рицина, перила, лялеманція, кунжут, ріпак, рижій, гірчиця біла і сиза 
(сарептська). Олію добувають з рослин, які відносяться до інших груп: 
це зернобобові – соя, люпин; прядивні – льон, коноплі, кенаф, 
бавовник. Сума жиру та білка у сої і люпину досягне 60–80% маси 
насіння, це своєрідна природна “кладова”   цінних речовин.  

 

 
Рис. 8.1. Плоди олійних рослин: 

а – соняшник; б – сафлора; в – рицина; г – кунжут; д – арахіс;  
е – перил; є – мак; ж – лялеманція; з – гірчиця сарептська; и – гірчиця 

біла; і – рижій; ї – ріпак 

а 
б 

в г 

д 

е 
є ж 

з и і ї 
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Соняшник дає добру харчову олію, а також макуху. Соя, крім 
олії, є джерелом білка. Олію рицини використовують у медицині, 
багатьох галузях промисловості. Ріпак – дешева сировина для 
виготовлення маргарину, якісний харчовий продукт, перспектива 
виробництва пального. Льон олійний потрібний для одержання з його 
жирів високоякісних фарб і оліфи. 

Важливою умовою збільшення виробництва олійних культур є 
різке зростання потреби в рослинних оліях. Як продукт харчування за 
медико-біологічною оцінкою, вони набагато корисніші й безпечніші 
для людського організму, ніж жири тваринного походження. За 
останні 30 років, споживання рослинних жирів на душу населення 
подвоїлося. У країнах Європейської співдружності (ЄС) на одну 
людину використовують в рік по 41 кг олії, в середньому в світі –                 
15,7 кг. В Україні обсяги споживання невиправдано зменшилися і в 
1996 році становили лише 8,6 кг. 

Світове виробництво олійних культур за даними FАО, в 1995 р. 
досягло 277,5 млн т і порівняно з 1980 роком зросло в півтора разу 
(табл. 8.2). 

 
Таблиця 8.2 

Світове виробництво насіння найважливіших 
олійних культур, млн т  

 
Культура 1979– 

1981 
1989– 
1991 

1993 1994 1995 Приріст у 
1995 р. 
до 1979-

1981рр., % 
Соя 
Бавовник 
Ріпак 
Соняшник 
Всі олійні 

86,1 
27,0 
11,3 
14,4 

179,1 

106,2 
34,6 
25,0 
22,3 
237,5 

115,0 
30,8 
26,5 
20,0 

244,4 

136,2 
34,1 
30,0 
22,1 
279,1 

125,9 
36,1 
34,7 
26,2 
277,5 

+ 46,2 
+ 33,7 
+ 207 
+81 
+55 

 
Світова посівна площа олійних культур становить понад                    

100 млн га. Найбільші посівні площі займають соя, арахіс, ріпак, льон 
олійний, соняшник, кунжут. Провідною олійною культурою і США є 
соя, в Канаді, Англії, Індії – ріпак, Азії та Африці – арахіс. 

Україна займає провідне місце в Європі за виробництвом олії. 
Посівні площі становлять 1,8 млн га. Близько 96% усіх площ займає 
соняшник. 
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Олійні культури мають стати головним джерелом одержання 
білкового компоненту для виробництва комбікормів. Для одержання              
1 кг приросту живої ваги свиней необхідно витратити 1 кг шроту 
соєвого, 1,4 кг ріпакового, 1,8 кг соняшникового, або 6,1 кг ячменю чи 
8,5 кг кукурудзи. 

Рослинна олія є складним ефіром триатомного спирту 
гліцерину і жирних кислот. Важливим показником якості олії є 
здатність висихати, яка визначається йодним числом, тобто 
кількістю грамів йоду що приєднується до 100 г олії. Чим вище йодне 
число, тим швидше олія висихає. За здатністю висихати розрізняють               
3 групи рослинної олії: 

висихаюча (йодне число > 130) – льонова, перилова, 
лялеманцієва, макова, конопляна, рижієва; 

напіввисихаюча (йодне число 85–130) – соняшникова, 
кунжутова, ріпакова, гірчична, соєва, сафлорова, бавовникова; 

невисихаюча (йодне число < 85) – рицинова, арахісова.  
 

Таблиця 8.3 
Вміст олії у насінні та її якісні показники 

 
Культура Ботанічна 

родина 
Вміст 
олії, % 

Йодне 
число 

Число 
омилення 

Кислотне 
число 

Соняшник 
Сафлор 
Рицина 
Кунжут 
Мак    
Лялеманція 
Перила 
Арахіс 
Ріпак 
Рижій 
Гірчиця біла 
Гірчиця сиза 
Льон олійний 
Соя 

Айстрові 
-\- 

Молочайні 
Кунжутні 
Макові 
Ясноткові 

-\- 
Бобові 
Капустяні 

-\- 
-\- 
-\- 

Льонові 
Бобові 

40–57 
25–37 
47–59 
48–63 
46–56 
23–37 
40–50 
41–56 
45–50 
34–46 
44–48 
35–47 
30–48 
16–26 

11 9–144 
1 15–135 

81–86 
103–112 
131–143 
161–203 
181–206 
81–103 
94–112 

132–153 
91–100 
92–119 

165–192 
107–137 

183–196 
184–203 
182–187 
186–195 
192–198 
181–185 
189–197 
182–207 
165–185 
181–188 
165–175 
182–183 
186–195 
190–212 

0,1–2,4 
0,8–5,8 
1,0–6,8 
0,2–2,3 

2,2–11,0 
0,8–4,1 
0,6–3,9 

0,03–2,4 
0,1–11,0 
0,2–13,2 
0,4–2,6 
0,1–3,0 
0,5–3,5 
0,2–5,7 

 
Якість олії визначається також кислотним числом, яке 

визначається кількістю їдкого калію (КОН) в мг, потрібного для 
нейтралізації вільних жирних кислот в 1г олії. Олія з кислотним 
числом більш як 2,25 непридатна для харчових цілей (табл. 8.3). Деякі 
рослинні олії є сировиною для миловарної промисловості. Здатність 
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олії до омилення визначається числом омилення, тобто кількістю 
їдкого калію, потрібного для нейтралізації вільних і зв'язаних з 
гліцерином жирних кислот в 1 г олії. Для більшості рослинних олій 
воно становить 170–210. 

 
8.1. СОНЯШНИК 

(НеІіаnthus cultus sativus Wenzl) 
 

Значення 
          
Соняшник є головною олійною культурою в Україні. Насіння 

сучасних високоолійних сортів містить 50–55% олії (на абсолютно 
суху масу насіння) і 16% білка, а ядро відповідно 65–67% і 22–24%. 
Соняшникова олія відноситься до групи напіввисихаючих, вона має 
високі смакові якості і переваги перед іншими рослинними жирами за 
поживністю та засвоєнням. Особлива цінність соняшникової олії як 
харчового продукту зумовлена високим вмістом у ній ненасичених 
жирних кислот (до 90%), головним чином лінолева (55–60%) і 
олеїнова (30–35%). Біологічно найкорисніша лінолева кислота (у 
нових сортів її вміст досягає 75–80%), яка нормалізує холестериновий 
обмін, що позитивно впливає на здоров'я людини. До складу олії 
входять фосфатиди, вітаміни А, Д, Е, К та інші дуже цінні для людини 
харчові компоненти, її використовують в їжу, для виготовлення 
рибних та овочевих консервів, маргарину у хлібопекарській та 
кондитерській промисловості. За калорійністю одна вагова одиниця 
олії відповідає 2–3 одиницям цукру, 4 одиницям хліба, 8 одиницям 
картоплі. 

У насінні соняшнику багато магнію, необхідного для 
нормальної діяльності серцево-судинної системи. 

Гірші за якістю сорти соняшникової олії використовують у 
лакофарбовій, миловарній та інших галузях промисловості, для 
виробництва стеарину, лінолеуму, водонепроникних тканин, 
електроізоляційних матеріалів тощо. 

При переробці насіння на олію, одержують макуху або шрот, 
які є цінним концентрованим кормом з вмістом білка 35–36%. До 
складу білка входять всі незамінні амінокислоти. У 100 кг макухи 
міститься 109 кормових одиниць. Соняшниковий білок має не тільки 
кормове, але й харчове значення і використовується для виготовлення 
продуктів харчування. Вміст пінної амінокислоти – метіоніну, що бере 
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участь у жировому обміні, у соняшнику більший, ніж у плодах арахісу, 
грецького горіха, фундука. 

З лушпиння соняшнику одержують етиловий спирт, кормові 
дріжджі, фурфурол для виробництва пластмас. 

Соняшник – цінний медонос.               
Таким чином, серед польових культур, соняшник є однією з 

найщедріших. З 1 га при врожайності насіння 25 ц/га можна одержати 
1200 кг олії, 800 кг макухи (300 кг білка), 500 кг лушпиння (70 кг 
дріжджів), 1500 кг кошиків (прирівнюється до сіна), 35–40 кг меду та 
ін. Для виробництва 1 т соняшникової олії потрібно 1 га, а 1 т 
тваринного масла – 8–10 га ріллі. 

 
Історія і  поширення 

 
Соняшник – відносно молода сільськогосподарська культура. 

Як олійну культуру його вирощують близько 150 років. Батьківщиною 
соняшнику вважають південно-західну частину Північної Америки. В 
Європу соняшник завезли іспанці у 1510 році, назвавши його 
перуанською хризантемою. Спочатку поширився як декоративна і 
городня культура. В Україну завезено у XVIII столітті. Як олійну 
культуру вперше стали вирощувати в Україні і Росії, звідси він 
поширився в інші країни. Перший завод з виробництва олії створено 
всередині XIX століття. Місцеві сорти мали низький вміст олії (28–
30%) і дуже високу лузжистість (43–14%). Насіння сортів, створених 
академіком В.С.Пустовойтом містило вже 47–53% олії, а лузжистість 
їх не перевищує 22–25%. 

Площі посіву соняшнику за період з 1979–1981 рр. по 1998 р. 
збільшились у світі з 12,4 до 21,2 млн га, або на 71%. Основні його 
посіви в 1998 р. було зосереджено в Європі (52%), Азії (20%), а серед 
країн: Росія – 12 млн га, Аргентина – 3,2 млн га, Україна – 2,4 млн га, 
Індія – 2,2 млн га, США – 1,4 млн га (табл. 8.1.1). 

Урожайність за останні 20 років у світі майже не зросла. Високі 
врожаї насіння одержують у Франції – 21,9 ц/га, Італії – 20,0 ц/га. 
Аргентині – 17,0 ц/га. 
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Таблиця 8.1.1 
Площа посіву, урожайність і виробництво соняшнику у світі 

 
Площа посіву,  

млн га 
Урожайність, ц/га Виробництво 

соняшнику, млн т Країна 1979–
1981 

1998 1979–1981 1998 1979–1981 1998 

У світі, всього 12,35 21,25 11,7 11,7 14,41 24,94 
Україна 1,64 2,43 14,7 9,3 2,40 2,26 
Австралія 0,23 0,10 6,9 10,7 0,16 0,09 
Аргентина 1,56 3,18 9,3 17,0 1,45 5,40 
Болгарія 0,25 0,39 17,2 12,1 0,42 0,48 
Індія 1,80 2,20 5,5 6,8 0,69 1,50 
Іспанія 0,68 1.05 7,7 10,2 0,52 1.06 
Італія 0,14 0,23 19,9 20,0 0,07 0,47 
Канада 0,03 0,07 11,9 16,3 0,07 0,12 
Китай 0,75 0,78 11,0 15,4 0,86 1,20 
Марокко 0,02 0,11 8,1 4,4 0,02 0,05 
Південна 
Африка 

0,36 0,53 11,7 11,0 0,39 0,58 

Росія 2,38 4,17 8,9 7,2 2,17 3,00 
Румунія 0,51 0,95 16,3 11,3 0,83 1,07 
США 1,74 1,41 13,2 16,9 2,35 2,38 
Туреччина 0,51 0,55 12,6 15,8 0,64 0,86 
Угорщина 0,27 0,43 18,6 16,5 0,50 0,71 
Франція 0,12 0,79 23,5 21,9 0,28 1,74 

 
Виробництво насіння соняшнику за період 1979–1998 рр. зросло 

з 14,4 до 25 млн т, або на 58%. Найбільше серед країн вироблено в 
Аргентині – 5,4 млн т, Росії – 3,0 млн т, США – 2,4 млн т, Україні –        
2,3 млн т. 

Україна за посівними площами займає третє місце в світі, а за 
валовим виробництвом насіння – четверте. Основні посіви і вироб-
ництво сконцентровано у Степу, зокрема у Дніпропетровській, 
Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Одеській, Кіровоградській, 
Луганській та Полтавській областях, де виробляють 87% його насіння. 

Посівна площа соняшнику в Україні в 2002 році перевищила                  
3 млн га. Урожайність у 1986–1990 рр. була 16,8 ц/га, в 1991–1996 рр. 
12,7 ц/га, в 1997–2001 рр. – знизилась до 9,3–12,1 ц/га. Це є наслідком 
недотримання вимог технології, порушення чергування культур у 
сівозміні, зокрема розміщення соняшнику не через 8–10 років, а через 
2–3 роки і навіть щорічного вирощування на одному полі. 
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Ботанічна характеристика 
 
Соняшник (Helianthus L.) – однорічна рослина з родини 

айстрових (Asteraceae). Коренева система стрижнева, дуже 
розгалужена, проникає у ґрунт на глибину до 120–200 см. Основою її є 
стрижневий головний корінь, який розвивається з первинного 
зародкового кореня. Від стрижневого відходять досить міцні та сильно 
розгалужені  бічні  корені,   які,   залежно  від  зволоження  ґрунту  і 
розподілу поживних речовин, утворюють два-три яруси сплетених  
коренів.   Перший ярус утворюється близько від  поверхні й спочатку 
росте горизонтально, а на відстані 10–40 см від головного кореня за-
глиблюється і поширюється в ґрунті майже паралельно йому,   утво-
рюючи  багато  малих корінців. Глибина їх проникнення – 50–70 см.   
Другий ярус бічних, дуже розгалужених коренів відходить від стриж-
невого кореня на відстані 30–50 см  від  поверхні. Вони заглиблюються 
в ґрунт під кутом і утворюють міцне сплетіння великої кількості малих 
корінців. Окремі бічні корені заглиблюються на 90–100 см. 

Крім стрижневого кореня і його розгалужень, соняшник утво-
рює також стеблові корінці, які відростають від підсім’ядольного 
коліна у вологому шарі ґрунту. Вони ростуть спочатку горизонтально і 
під невеликим кутом до вертикальної осі рослин, а на відстані                      
15–40 см від головного кореня заглиблюються. 

Стебло культурних форм соняшнику пряме, здебільшого не 
розгалужене, кругле або ребристе, вкрите жорсткими волосками, 
всередині виповнене губчастою тканиною. 

Листки черешкові, великі. Пластинка листка овально-серцепо-
дібна, із загостреною верхівкою і зубчастими краями. Всі листки вкри-
ті короткими жорсткими волосками. Нижні листки супротивні, реш-              
та – чергові. Кількість листків у різних сортів неоднакова: у ранніх – 
23–26, середньостиглих – 28–29, пізньостиглих – 34–36 і більше. 
Листкам соняшнику властивий геліотропізм. 

Суцвіття – багатоквітковий кошик, який при достиганні має 
здебільшого опуклу, рідше плоску або увігнуту форму. Основа 
суцвіття складається з великого квітколожа (рис. 8.2). У кошику є 
квітки двох типів; язичкові й трубчасті. Язичкові розміщені в один або 
кілька рядів по краю кошика. Вони безплідні, великі, жовті. 

Основна маса квітколожа зайнята трубчастими двостатевими 
плодоносними квітками з плівчастими приквітками, що закінчуються 
при достиганні жорсткими зубцями (чашечки). 
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Віночок трубчастих квіток п'ятизубчастий, оранжево-жовтий. 
Тичинок п'ять, які зрослися з пиляками й утворили трубочку навколо 
маточки. Маточка має стовпчик і дволопатеву приймочку, зав'язь 
нижня, одногнізда (рис. 8.3). 

 

 
 

Рис. 8.2. Форма кошиків соняшнику: 
а – дуже опукла; б – слабоопукла; в – плоска 

 
За сприятливих умов розвитку у кошику закладається 1000– 

1200 квіток, проте кількість їх різко зменшується при погіршенні умов. 
 

 
                      а                  б                  в          г            д 

Рис. 8.3. Будова кошика і квіток соняшнику: 
1 – листочки обгортки; 2 – язичкові квітки; 3, 4 – трубчасті квітки;  
а – трубчаста двостатева квітка; б – язичкова безплідна квітка;  

в – стовпчик і приймочка маточки; г – пиляк; д – пилкове зернятко 

1 



 442

Соняшник – перехреснозапильна рослина. Кошик цвіте 7–                 
10 днів. У суцвітті спочатку розпускаються язичкові квітки. Наступ-
ного дня починають цвісти трубчасті квітки першого периферійного 
ряду, потім щодня зацвітають від периферії до центру квітки другого-
третього рядків.                            

Плід – сім'янка із шкірястим оплоднем (лузка), який не 
зростається з насіниною. Насінина (ядро) вкрита тонкою прозорою 
оболонкою і складається із зародка із сім'ядолями та корінця. 

Лузга має три основних шари клітин: поверхневий – епідерміс, 
середній – гіподермальна паренхіма, або пробкова тканина, і 
внутрішній – склеренхіма рис. 8.4. 

 

 
 

Рис. 8.4. Розріз лузги насінини соняшнику (зліва безпанцирного, 
справа – панцирного): 

1 – клітина епідерміса; 2 – пробкова тканина; 3 – панцирний шар;  
4 – клітини склеренхіми 

 
Рід соняшнику   Helianthus  L.  об'єднує  понад  50  видів, 

більшість з яких багаторічні. 
З однорічних видів у культурі поширений один – Н. аnnus L. За 

сучасною класифікацією Ф. С. Венцловович цей вид поділяє на два 
самостійних види: соняшник культурний (Н. cultus Wenz.) і 
соняшник дикорослий (Н. ruderalis Wenz.). Соняшник культурний за 
морфологічними та біологічними ознаками поділяють на два підвиди: 
посівний (ssp. sativus) і декоративний (ssp. arnamentalis). 

Посівний підвид об'єднує поширені у виробництві форми і 
сорти соняшнику чотирьох різновидностей: дрібнонасінний (олійний) 
microcarpus Wenz., крупнонасінний (лузальний) macrocarpus Wenz., 
гігантський (кормовий) giganteus та довгонасінний або вірменський 
(langicarpus Wenz.). 

У виробництві найпоширеніші три групи культурного со-
няшнику рис. 8.5. 
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Рис. 8.5. Насіння соняшнику: 
1 – олійний; 2 – лузальний; 3 – межеумка 

 
Лузальний – відзначається товстим високим (до 4 м) стеблом, 

великими листками і кошиками (від 20 до 45 см). Сім'янка крупна, з 
товстою ребристою лузкою, не повністю виповнена ядром. Маса                 
1000 насінин – 100–200 г, лузжистість – 45–55%. 

В олійного соняшнику порівняно тонке стебло (до 2–2,5 м), 
переважно з одним (рідше з кількома) кошиками діаметром 15–20 см. 
Сім'янки дрібні. Лузга тонка, лузжистість – 26–35%. Ядро виповнює 
всю сім'янку. Маса 1000 насінин – 40–80 г. Олійний соняшник має 
найбільше значення. 

Межеумок – за морфологічними і біологічними властивостями 
займає проміжне місце між лузальним та олійним. За розмірами 
рослин, листків, кошика і сім'янок він близький до лузального, а за 
формою сім'янок – до олійного. Маса 1000 насінин – 70–120 г, 
лузжистість – 48–52%. Межеумок вирощують як кормову культуру на 
силос і насіння.  

 
Біологічні особливості 

 
Вимоги до температури. Соняшник – рослина степової зони. 

Незважаючи на підвищені вимоги до тепла, насіння його починає 
проростати при температурі 3–4°С, але сходи з'являються лише на 20–
28-й день. Оптимальна температура проростання 20°С. При цій 
температурі сходи з'являються на 7–8-й день. Набубнявіле та 
наклюнуте насіння в ґрунті задовільно переносить зниження 
температури до мінус 10°С. Молоді сходи рослин витримують весняні 
приморозки до 4–6°С. Це дає змогу сіяти соняшник рано навесні. 

Оптимальна температура для росту у першій половині вегета- 
ції – близько 22°С, а в період цвітіння-достигання – до 24–25°С. 
Температура вище 30°С негативно позначається на рості і розвитку 
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рослин. Для розвитку соняшнику сума ефективних температур 
повинна становити від 2300 до 2700°С. 

Вимоги до вологи. Соняшник належить до посухостійких 
культур, одночасно добре реагує на достатнє забезпечення вологою. 
Транспіраційний коефіцієнт 450–570. 

Завдяки сильно розвиненій кореневій системі високій всмокту-
вальній силі кореня він використовує вологу з глибини до 3 м, при 
цьому може майже повністю висушувати 1,5-метровий шар ґрунту. 

Від початку розвитку до утворення кошиків соняшник витрачає 
20-25% від загальної потреби у воді, засвоюючи її в основному з 
верхніх шарів ґрунту. Найбільше вологи (60%) він засвоює у період 
утворення кошика – цвітіння. При нестачі вологи в цей період кошики 
і насіння бувають недорозвиненими. Тому заходи з нагромадження 
вологи в ґрунті є основою одержання високих врожаїв. 

Вимоги до світла. Соняшник – рослина короткого дня. Дуже 
вимогливий до інтенсивного сонячного освітлення. При затіненні 
послаблюється ріст рослин, формуються дрібні кошики, витягується 
стебло, зменшується врожайність. У міру просування на північ 
вегетаційний період його подовжується. Тривалість вегетації сортів і 
гібридів соняшнику від сівби до достигання насіння в Україні 
становить від 80 до 130 днів. 

Вимоги до ґрунту. Найкраще росте соняшник на чорноземах і 
каштанових ґрунтах з нейтральною або слаболужною реакцією 
ґрунтового розчину. У лісостепових районах розмішують на сірих і 
темно-сірих ґрунтах. 

Непридатні для нього важкі, безструктурні ґрунти, а також легкі  
піщані та дуже кислі ґрунти. 

 
Технологія вирощування 

 
Попередники. Багаторічний досвід вирощування соняшнику в 

Україні свідчить про те, що у сівозміні він має повертатися на 
попереднє поле не раніше як через 8 років. Це дає можливість значно 
знизити розповсюдження хвороб та шкідників, зменшити засміченість 
посівів бур'янами, істотно поліпшити водний і поживний режим 
рослин. 

У структурі посівних площ соняшник має займати не більше 
12%. За даними Інституту зернового господарства при посиленні 
сівозміни 15% соняшнику – урожайність його становила 25 ц/га, а при 
збільшенні питомої ваги соняшнику у структурі посівних площ до  
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30% – урожайність знизалась до 17 ц/га. За даними цього ж Інституту 
при розміщенні соняшнику в сівозміні через 6–9 років, урожайність 
насіння становила 26,3 ц/га, а через 2–3 роки – знизилась у два рази – 
до 13,8 ц/га. 

Кращим попередником є озимі зернові, що висіяні по зайнятих 
і чистих парах або зернобобових. Вони не висушують ґрунт глибше              
1 м, звідси засвоює соняшник вологу в другій половині вегетації. У 
Лісостепу, де умови зволоження сприятливіші, непоганими поперед-
никами є ярі колосові культури. Сіють його також після кукурудзи, 
картоплі. 

Соняшник має потужну кореневу систему, що проникає у ґрунт 
до 3 м, тому його не слід розміщувати після культур з глибоко-
проникаючою кореневою системою, таких як багаторічні трави, 
суданська трава, цукровий буряк. Ці культури висушують ґрунт на 
велику глибину що створює дефіцит вологи у критичний для 
соняшнику період – цвітіння, наливу. Не сіють після сої, квасолі, 
гороху, ріпаку, які уражуються спільними з ним хворобами (біла і сіра 
гниль, фомоз, склеротиніоз).  

Соняшник є поганим попередником для зернових та інших 
культур. Тому у Степу після нього залишають поле під чистим паром, 
у Лісостепу висівають кормові культури. 

Обробіток ґрунту. Головним завданням зяблевого обробітку 
під соняшник є нагромадження достатньої кількості води в 
кореневмісному шарі, мобілізація поживних речовин, активізація 
біологічних процесів ґрунту, знищення бур`янів.  

На полях засмічених осотом та іншими коренепаро-
стковими бур'янами обробляють за схемою поліпшеного зябу. 
Слідом за збиранням попередника перший раз лущать дисковими зна-
ряддями (ЛДГ-10, БДТ-7 та ін.) на глибину 6–8 см. Вдруге поле 
обробляють через 2 тижні після першого лущення (при появі бур'янів) 
плугами-лущильниками (ППЛ-10-25) на глибину 10–12см. Третій 
обробіток в міру проростання проводять за допомогою культиватора 
(КПС-4) чи важких борін (БЗТС-1,0). Наприкінці вересня – початку 
жовтня поле орють на глибину 27–30 см. Розрив у часі між лущіннями 
і оранкою повинен забезпечити проростання пагонів бур'янів, завдяки 
чому досягається найповніше їх знищення. При недотриманні 
необхідних інтервалів між лущіннями їх роль у знищенні бур'янів 
знецінюється. 

При розміщенні соняшнику після зернових, де переважають 
ранні (насіння проростає при 6–8°С) і середньоранні (проростає при 
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10–12°С) однорічні бур'яни лущать і через два тижні поле орють. 
Сходи бур'янів після оранки знищують осінніми поверхневими обро-
бітками та весняними культиваціями, очищаючи верхній посівний шар 
ґрунту від бур'янів. Такий напівпаровий обробіток особливо 
ефективний у зоні достатнього зволоження. 

Якщо переважають пізні ярі бур'яни (курай, просо півняче, 
щириця, мишій та ін.), що для проростання потребують більше тепла 
(14–16°С), краще дотримуватись схеми поліпшеного обробітку і 
проводити декілька лущень у серпні – на початку вересня, а орати в 
кінці вересня. 

При розміщенні соняшнику після просапних поле орють на 
глибину 25–27 см. Після кукурудзи зяблевий обробіток складається з 
дворазового дискування БДТ-7,0 і оранки ярусним плугом ПНЯ-4-40, 
яким загортають всі кукурудзяні рештки на дно борозни. 

Рано навесні, щоб зберегти вологу в ґрунті проводять 
боронування важкими боронами. Перед сівбою поле культивують на 
глибину загортання насіння. Якщо строк сівби пізніший (на забур'я-
нених площах) – то поля обробляють два-три рази для знищення 
бур'янів. 

Для додаткового нагромадження вологи застосовують щілю-
вання, лункування, нарізання борозен, снігозатримання та ін. 

Удобрення. У соняшнику період засвоєння поживних речовин 
розтягнутий, тому він потребує їх значно більше (особливо калію) ніж 
зернові культури. За урожайності 21 ц/га насіння, соняшник виносить з 
ґрунту 120 кг азоту, 45 кг фосфору і 235 кг калію. Враховуючи, що 
значна частина фосфору, внесеного в ґрунт з добривами, закріплю-
ється ним і стає недоступним для рослин, а частину елементів 
живлення (калій, азот) рослини поглинають безпосередньо з ґрунту, 
норму добрив і їх співвідношення  для кожного поля уточнюють на 
основі рекомендацій, розроблених науковими установами. Залежно від 
забезпеченості ґрунту поживними речовинами, (згідно з агрохімічними 
картограмами), даються такі поправочні коефіцієнти: 

Забезпеченість ґрунту  Поправочний коефіцієнт 
Дуже низька    1,5 
Низька     1,3 
Середня               1,0 
Підвищена   0,7 
Висока    0,5 
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На чорноземах де високий вміст доступного калію в ґрунті, 
особливо ефективні азотні і фосфорні добрива – N 45-60, Р 45-60. На 
інших ґрунтах вносять повне добриво N 45-90 ,Р 45-90 К45-90 . Фосфорні і 
калійні добрива застосовують під оранку азотні навесні під 
культивацію. 

Органічні добрива краще вносити під попередник (30–40 т/га 
під просапні). При використанні їх безпосередньо під соняшник, 
подовжується його вегетація. Проте є дані, що після зернових культур 
високу ефективність забезпечує внесення органіки безпосередньо під 
соняшник. 

Підготовка насіння. Для сівби використовують кондиційне 
насіння, схожість якого не нижче 85%, чистота не менше 98% (з вмі-
стом облущеного насіння не більше 2%). Маса 1000 насінин для сортів 
80–90 г; для гібридів не менше 50 г. Перед сівбою насіння протруюють 
для захисту від хвороб та шкідників (табл. 8.1.2). 

Найефективніше застосовувати інкрустацію насіння соняшнику 
на основі клеючих засобів (NаКМЦ, ПВС, РКД), де до захисної плівки 
можна компонувати фунгіциди, інсектициди, мікроелементи (марга-
нець, цинк, бор, кобальт, молібден) та інші корисні речовини. 

 
Таблиця 8.1.2 

Препарати для протруювання насіння соняшнику 
 

Назва препарату, 
діючої речовини, 
фірми, країни 

Норма 
витрати, л/т 

Шкідливий організм, 
проти якого 
обробляється 

Спосіб, час 
обробок 

1 2 3 4 
Апрон ХL 
35%т.к.с. 
(металаксилм),         
ф. Сингента, 
Швейцарія  

3,0 Пероноспороз, вер-
тицильоз, біла гниль  

Протруювання 
насіння перед 
висіванням  

Гаучо, 70% з.п. 
(імідаклороприд) 
ф. Байєр, 
Німеччина  

10,5 кг 
препарату на 
1 т насіння 

Дротяники  Допосівна обробка 
насіння  

Дерозал, к.е, 
(карбендазим 
500г/л), ф. Штефес, 
Німеччина  

1,5 
Сіра та біла гнилі, 
фомоз, несправжня 
борошниста роса  

Обробка насіння 
перед висіванням  
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1 2 3 4 
Дітокс, к.с. (кар-
бендазим, 300 г/л + 
тиран, 200 г/л) ф. 
Агробізнеспром, 
Україна  

2,5 

Пліснявіння насіння 
кореневі біла та сіра 
гнилі, фомоз  

Обробка насіння 
перед висіванням  

Колфуго Супер, 
20% 
в.с.(карбендазим), 
ф. Агро-Кемі, 
Угорщина  

2,0 Пліснявіння, фомоз, 
сіра та біла гнилі  

Обробка насіння 
перед висіванням  

Космос 250, 
25%т.к.с. 
(фіпроніл),  
ф. Байєр, 
Німеччина  

4,0 

Комплекс ґрунтових і 
наземних шкідників 
сходів  Передпосівна 

обробка насіння  

Круізер, 35% т.к.с. 
(тіаметоксам) ф. 
Сингента,  
Швейцарія 

6-10 
Дротяники, довгоно-
сики, мідяки, 
попелиці  

Обробка насіння 
перед висіванням  

Промет 400, 
40%м.к.с. 
(фуратіокарб),  
ф. Сингента, 
Швейцарія  

30,0 Дротяники, 
довгоносики  

Інкрустація 
насіння перед 
висіванням на 
насіннєвих заводах 

Ровраль ФЛО, к.е. 
(іпродіон, 225 г/л) 
ф. Байєр Кроп 
Саєнс, Німеччина  

8,0 Біла та сіра гнилі  Обробка насіння 
перед висіванням  

Роялфло, 48% – 
в.с.к. (тирам),            
ф. Кромптон, США 

2,5–3,0 
Біла та сіра гнилі, 
несправжня 
борошниста роса  

Обробка насіння 
при висіванні 6–8 л 
води на 1 т насіння 

Семафор, 20%т.к.с.
(біфентрин), 
ф.ФМСІ, США  

2,0–2,5 Дротяники  

Протруювання 
насіння суспензією 
препарату  10 л 
води на 1 т насіння 

 
Сорти. В Україні зареєстровано понад 90 сортів і гібридів. 

Найкращі сорти придатні для використання в Україні: Арена ПР, 
Анонс, Ант, Атланта, Балкан, Віталія, Байда, Відок, Гена, Гетьман F1, 
Донбас, Дует, Дунай, Джазі, Дарій, Етюд, Еней, Залік, Запорізький 26, 
Запорізький 32, Злата, Захист, Завіт, Ковчег, Красень, Лан 26, ЛГ 6560, 
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Ной, Нікозі, Одор, Одеський 249, Опера, Одеський 123, Партнер, 
Сумчанин, Соната, Сула, Сувенір, Тітанік, Фрагмент, Чумак. 

 
Сівба 

 
Сіють соняшник пунктирним способом з шириною міжрядь                

70 см сівалками точного висіву СПЧ-6М; СУПН-8 та ін. При зви-
чайному рядковому способі сівби розподіл насіння в рядку не 
контролюється, а при пунктирному способі насіння поліпшується 
рівномірно, через більші чи менші інтервали, згідно з встановленою 
нормою висіву. 

Глибина сівби. Найдружніші сходи соняшнику з'являються при 
загортанні насіння у вологий шар ґрунту на глибину 6–8 см. Глибше 
загортання на (8–10 см) є виправданим лише за недостатньої вологості 
верхнього шару ґрунту зазвичай – у разі запізнення з сівбою. Насіння 
гібридів дещо дрібніше, тому загортають його мілкіше – 4–6 см. На 
важких вологих ґрунтах теж сіють лише на глибину 4–5 см. Важливо 
дотримуватись рівномірності загортання насіння на однакову глибину, 
що дозволяє одержати дружні, вирівняні сходи і рівновеликий 
розвиток рослин в агрофітоценозі впродовж вегетації. 

Норма висіву. Основною умовою одержання високого врожаю 
соняшнику є дотримання рекомендованої густоти стояння рослин 
перед збиранням. Вона становить – 40–80 тис. рослин на 1 га. Згідно з 
даними академіка В.С. Пустовойта площа живлення однієї рослини 
повинна становити 2000 см2, тобто орієнтовно 50 тис. рослин на 1 га. 

За даними наукових досліджень оптимальна густота в Україні 
залежно від типу ґрунту і зони вирощування має бути в межах 35–                 
60 тис./га. 

Методика підрахунку густоти стояння рослин на 1 га наступна: 
• 1 га – 10000 м2: 0,7 м (ширина міжрядь) = 14286 м – 14.3 тис. м; 
• у найтиповішому рядку підраховують кількість рослин на 

відстані 14,3 тис. м; 
Кількість рослин на 14,3 м відповідатиме тисячам рослин на 1 га. 
Необхідно враховувати, що польова схожість насіння менша за 

лабораторну на 20–25%, а під час боронування по сходах гине 
приблизно 10% рослин. Тому страхова надбавка до норми має 
становити 20–35%. 

У посушливих умовах норму висіву знижують. У Степу висі-
вають 40–80 тис. насінин на 1 га, у Лісостепу і на поливних землях – 
до 80–100 тис./га. Для ранньостиглих і низькорослих сортів і гібридів 
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застосовують теж більшу норму висіву – до 80 тис. насінин на 1 га. За 
таких норм на 1 м рядка висівають від 32 насінин (40 тис./га) до   
6,8 насінин (100 тис./га). Масова норма становить 3,5–8 кг/га. Для 
середньоранніх гібридів оптимальна густота стояння рослин перед 
збиранням повинна бути: у Південному Степу 40–50 тис/га, у 
Північному Степу 50–55 тис/га, у Лісостепу – 55–60 тис/га. Страхова 
добавка до передзбиральної густоти складає на гербіцидному фоні 20–
35%, без гербіцидів – 50–60%.  

Строки сівби. Оптимальний строк сівби високоолійних сортів і 
гібридів з урахуванням їх фізіолого-біологічних особливостей настає у 
той період, коли середньодобова стійка температура на глибині 
загортання насіння досягає 10–12°С. Сівба в цей строк дає можливість 
одержувати дружні сходи на 9–12 день. Як ранні, так і пізні строки 
сівби спричиняють небажані результати. За ранньої сівби період до 
появи сходів розтягується на 3–4 тижні, сходи бувають недружніми, 
зрідженими. При пізній сівбі верхній шар ґрунту часто висушений, що 
теж впливає негативно на схожість. 

На думку професора Г.С. Кияка найкраще висівати соняшник 
через 8–15 днів після початку польових робіт навесні. 

В окремих випадках, коли весна пізня, сіють і при температурі 
ґрунту 6–8°С. Перевагу раннім строкам сівби (одночасно з ранніми 
ярими культурами) віддають у північному Лісостепу. Це пояснюється 
тим, що при пізньому строку сівби в умовах достатнього зволоження 
посилюється розвиток вегетативної маси в ущерб генеративним 
органам. Проте на забур'янених полях ранні строки сівби можливі 
лише при хімічному способі боротьби з бур'янами. 

Догляд. Під час догляду за посівами слід забезпечити 
ефективну боротьбу з бур'янами, шкідниками та хворобами, зберегти 
оптимальну густоту стояння рослин, створити сприятливі умови для 
їхнього росту й розвитку, що забезпечують формування високого 
врожаю насіння соняшнику. 

Якщо посівний шар пухкий, а погода вітряна, слідом за сівбою 
необхідно прикоткувати поле. Це покращить проростання насіння 
соняшнику, і що особливо важливо для безгербіцидних технологій – 
насіння бур'янів. Через 5–6 днів у фазі "білої ниточки" бур'янів, 
проводять досходове боронування посівними або середніми зубовими 
боронами упоперек або по діагоналі поля. Важливо, щоб зуби борін не 
заглиблювались у ґрунт більше як на 5 см і не пошкоджували 
культурні рослини. При сівбі у холодніший ґрунт і повільному 
проростанні соняшнику, до сходів боронують двічі. 
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Найоптимальнішим строком післясходового боронування є 
період, коли соняшник має 1–3 пари справжніх листків. Швидкість 
руху агрегату – не більше 4 км/год. Цю операцію не слід здійснювати 
раніше 11 год, оскільки через високий тургор рослини сильно 
пошкоджуються. За дотримання цих умов, пошкодження рослин 
соняшнику не перевищує 10%, знищення бур'янів сягає 80–90%. 

Під час вегетації зазвичай проводять два міжрядних розпушу-
вання культиватором КРН-4,2. У Степу найкраще проводити розпу-
шування на одну і ту ж глибину – 6–8 см. У Лісостепу останнє 
розпушування рекомендується проводити долотоподібними лапами на 
глибину 10–12 см за підвищеної швидкості руху агрегату. Створюється 
потужний мульчувальний шар ґрунту, який запобігає випаровуванню 
вологи, знищуються вегетуючі бур'яни. За рахунок підвищеної 
швидкості присипаються бур'яни у захисній зоні рядка, крім того, 
підрізаються верхній горизонтальний шар кореневої системи 
соняшнику, внаслідок чого стимулюється розвиток кореневої системи 
у більш глибоких горизонтах. Це знижує ризик пригнічення рослин у 
разі посухи. 

 
Таблиця 8.1.3 

Гербіциди для знищення бур'янів на посівах соняшнику 
 

Назва препарату, 
діючої речовини, 
фірми, країни 

Норма 
внесен-
ня, л/га

Проти яких 
бур'янів 

застосовується 
Спосіб, час обробки 

1 2 3 4 

Арамо 50 к.е. 
(тепралоксидим, 
50г/л) ф. Басф, 
Німеччина  

1,0–2,0  
Однорічні та 
багаторічні злакові 
бур'яни 

Обприскування від фази 3-х 
листків до кінця кущіння у 
однорічних злакових бур'янів 
і при висоті пирію 15–20 см 
(незалежно від фази розвитку 
соняшнику )  

Варта, к.е, (ацето-
хлор, 900 г/л), ф. 
Агробізнеспром, 
Україна  

1,5–3,0  
Однорічні злакові 
та дводольні 
бур'яни  

Обприскування ґрунту до 
сівби, підчас сівби, після 
сівби, але до появи сходів 
соняшнику  

Гвардіан, 79% к.е. 
(ацетохлор + 
антидот АД -67), 
ф. Монсанто, 
Бельгія  

1,0–3,0  Однорічні злакові 
та дводольні  

Обприскування ґрунту до 
висівання, підчас висівання, 
але до сходів культури  
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1 2 3 4 
Гезагард. 50% з.п. 
(прометрип),           
ф. Сингента, 
Швейцарія  

2,0–4,0  
Однорічні 
дводольні та 
злакові  

Обприскування ґрунту до 
висівання, підчас сівби або до 
сходів культури  

Гліфоган, 4 8%        
в. р. (гліфосат),       
ф. Мактешим-
Аган, Ізраїль  

2,0–6,0  
Однорічні та 
багаторічні злакові 
і дводольні  

Обприскування вегетуючих 
бур'янів восени після 
збирання попередника  

Гоал 2Е; 24% к.е. 
(оксифлуорфен),  
ф. Доу  Агро  
Сайєнсіс,  США  

0,8–1,0  Однорічні 
дводольні  

Обприскування ґрунту після 
висівання, але до сходів
культури                    

Дуал Голд. 96% 
к.е. (s-метола-
хлор),  
ф. Сингента, 
Швейцарія  

1,0–1,6  Однорічні злакові 
та деякі дводольні  

Обприскування ґрунту до 
сівби або сходів культури  

Пантера, 4% к.е. 
(хізалофоп-Р-
тефурил, 40 г/л), 
ф. Кроптон, 
Англія  

1,0–2,0  
Однорічні та 
багаторічні злакові 
бур' яни  

Обприскування під час веге-
тації у фазі 5–6 листків у 
однорічних бур'янів або за 
висоти 10–15 см  

Піларпас, к.е .  
(ацетохлор,              
900 г/л) ф. Пілар-
квім, Китай;            
ф. Агріматко, 
Україна 

 1,5–3,0 

Однорічні злакові 
та дводольні 
бур'яни 

Обприскування ґрунту до 
сівби, або відразу після сівби 

Раундап, 48 % в.р. 
(гліфосфат),             
ф. Монсанто, 
США 

2,0–6,0  
Однорічні та 
багаторічні злакові 
і дводольні 

Обприскування вегетуючих 
бур'янів восени після 
збирання попередника  

Селект 120 к.е. 
(клетодим),  
ф. Арвеста, США 

 0,4–1,8 
Однорічні та бага-
торічні злакові 
  

Обприскування при висоті 
однорічних (3–5 см) багато-
річних (15–20 см) бур'янів, 
незалежно від фази розвитку 
соняшнику  

Стомп 33 % к.е. 
(пендиметалін)  
ф. Басф, 
Німеччина  

3,0–6,0  
Однорічні злакові 
та 
дводольні  

Обприскування ґрунту до 
сходів культури              
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1 2 3 4 
Тайфун, к.е. (ме-
толахлор, 960 г/л) 
ф. Афосфера", 
Україна, ф. Чойна 
Кемікал, Китай  

1,6–2,6  Однорічні злакові 
та деякі дводольні  

Обприскування ґрунту до або 
після сівби, але до сходів 
соняшнику (у зонах недо-
статнього зволоження  із 
загортанням)  

Трефлан,48% к.е. 
(трифлуралін),  
ф. Доу Агро 
Сайенсіс, США  

2,0–5,0  Однорічні злакові 
та дводольні  

Обприскування ґрунту з 
негайним загортанням до 
сівби під час сівби або до 
сходів соняшнику  

Трифлуфекс,           
480 к.е. (трифлу-
ралін, 480 г/л)  
ф. Аган Кемікс, 
Ізраїль  

2,0–5,0  Однорічні злакові 
та дводольні  

Обприскування ґрунту з 
негайним загортанням до 
сівби, підчас сівби або до 
сходів культури  

Трофі, 90% к.е. 
(ацетохлор),  
ф. Доу Агро 
Сайенсіс, США  

1,5–2,0  Однорічні злакові 
та деякі дводольні  

Обприскування ґрунту до 
сівби або відразу після сівби  

Утал 36% в.р, 
(гліфосат),  
ф. Радикал, 
Україна  

2,0–6,0  
Однорічні та 
багаторічні злакові 
і дводольні  

Обприскування вегетуючих 
бур'янів після збирання 
попередника  

Фронтєр 900, 90% 
в.р. (диметенамід) 
ф. Басф, 
Німеччина  

1,1–1,7  
Однорічні злакові 
та деякі дводольні 
бур'яни  

Обприскування ґрунту до 
сходів культури  

Фуроре Супер, 
м.в.е. (фенокса-
прон-п-етил 69 
г/л) ф. Штефес, 
Німеччина  

0,8–2,0  Однорічні злакові  

Обприскування вегетуючої 
культури починаючи з фази 
2-х листків до кінця кущіння 
бур'янів  

Фюзілад Супер 
125, к.с. (флуази-
фоп-П-бутіл,  
125 г/л)  
ф. Сингента, 
Швейцарія  

1,0–3,0  
Однорічні та 
багаторічні злакові 
бур'яни  

Обприскування по вегетую-
чій культурі у фазі 2–4 ли-
стків у однорічних бур'янів 
або за висоти 10–15 см 
багаторічних бур'янів  

Харнес, 90% к.е. 
(ацетохлор), ф. 
Монсанто, СІІІА  

1,5–3,0  
Однорічні 
злакові та 
дводольні  

Обприскування ґрунту  до 
сівби, підчас сівби або до 
сходів культури  
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1 2 3 4 

Шогун, 19% к.е. 
(пропахізофоп), ф. 
Сингента, 
Швейцарія  

0,6–1,2  Однорічні та 
багаторічні злакові 

Обприскування вегетуючої 
культури (з фази 2–3-х 
листків до фази кущіння 
однорічних бур'янів та за 
висоти пирію  10–15 см)  

 
На сильнозабур'янених площах крім агротехнічного способу 

боротьби з бур'янами, застосовують хімічний. Перелік гербіцидів, 
норми внесення і особливості їх застосування подано в табл. 8.1.3. 

Значні втрати врожаю можуть спричинити хвороби соняшнику. 
Найбільш шкодочинні біла гниль (склеротиніоз), сіра гниль, 
несправжня борошниста роса, фомопсис, суха гниль, вертицильоз 
(в'янення), вовчок (рослина-паразит). Значного ефекту можна досягти 
агрозаходами – це стійкі до ураження сорти, вибір попередника, 
оптимальне співвідношення елементів живлення та ін. На початкових 
фазах росту рослини захищають протруйники. За необхідності 
застосовують фунгіциди: дерозал, колфуго супер, фундазол, ронглан, 
ровраль фло, корбель. 

Захист від шкідників – важливий елемент технології 
вирощування високих урожаїв соняшнику. Основні шкідники – 
ковалики (дротяники), міль соняшникова, попелиця, чорнотілки 
(медляки), совки, луговий метелик, довгоносики та ін. Застосовують 
інсектициди при протруєнні насіння і обприскують посіви під час 
вегетації, використовуючи такі препарати: децис, децис форте, 
моспілан, сумітіон, фуфанон, штефесін. 

 
Таблиця 8.1.4 

Заходи захисту посівів соняшнику від хвороб та шкідників 
 

Строки 
проведення, фаза 
розвитку рослин

Шкідливі організми 
(ЕПШ) 

Заходи захисту, назви, норми 
препаратів (кг, л/т, л, кг/га) 

1 2 3 
Допосівний 
період 

 Дотримання сівозміни, повер-
нення через 8–10 років. 
Розміщення після кращих 
попередників, вирощування 
стійких до хвороб гібридів та 
сортів 
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1 2 3 
Переноспороз, біла та 
сіра гнилі, несправжня 
борошниста роса 

Протруєння насіння: колфуго 
супер, в.с., 2 л/т; роялфо, 
485 в.с.к., 2,5–3 л/т 

 

Дротяники та шкідники 
сходів 

Протруєння насіння: прометом 
400, м.к.с., 30 л/т, семафором 
т.к.с., 2–2,5 л/т,круїзером 350, 
т.к.с., 6–10 л/т 

Сходи Довгоносики, піщаний 
мідляк, попелиці 

Децис форте, 0,05–0,08 л/га, 
фуфанон, 57% к.е., 0,6 л/га, 
штефесін, к.е., 0,25 л/га 

ІІІ д. травня 
І д. червня 

Лучний метелик, совка Випуск трихограми в період 
яйцекладки лускокрилих            
(50 тис./га) 

На початку побу-
ріння кошиків 

Десикація За умов великої зволоженості 
гліфоганом 480, в.р., реглоном 
супер 150 SL, в.р.к., 2–3 л/га, 
домінатором 360, в.р., 3 л/га 

Фаза повної стиг-
лості 

Десикація Баста 140, в.р., 2 л/га 

 
Для кращого запилення на посіви соняшнику доцільно вивезти 

пасіку з розрахунку одна-півтори бджолосім'ї на 1 га. Це значно 
підвищує врожай насіння. У зв`язку з цим на посівах соняшнику 
бажано менше застосовувати  пестицидів. 

Збирання врожаю. Через 35–40 днів після цвітіння у фазі 
жовтої стиглості завершується нагромадження олії в насінні. Далі 
відбувається фізичне випаровування води із сім'янки і настає фаза 
повної стиглості. 

Практично встановлюють три фази стиглості за зміною кольору 
корзинок. Жовта – листки і кошики лимонно-жовтого забарвлення, 
вологість кошика 85–88%, насіння – 30–40%. Бура – кошики темно- 
бурі – вологість їх в межах 40–50%, насіння – 10–12%. Повна – 
вологість кошиків становить 18–20%, насіння – 7–10%.  

Збирання соняшнику починають при середній вологості 
насіння 12–14%, коли у 80–90% рослин кошики жовто-бурі, бурі та 
сухі, а у 10–20% вони лише жовті. 

За умови, що в господарстві є сушильна техніка та велика 
площа посіву соняшнику, можна розпочинати збирання при вологості 
насіння 20–25%. Слід враховувати, що для тривалого зберігання 
придатне насіння з вологістю не більше 7–8%. За підвищеної вологості 
насіння окислюється і олія стає непридатною для харчування. 
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Оптимальна тривалість збирання соняшнику – 5–6 днів. Якщо 
соняшник починають збирати у фазі повної стиглості, то на п'ятий 
день втрати від осипання насіння збільшуються в 2 рази, а на 15 день у 
12 разів.                                        

Тобто збирання в ранні строки призводить до збільшення витрат 
енергоносіїв на сушіння, а залишення соняшнику на полі до фази 
повної стиглості супроводжується втратами насіння. Тому для 
прискорення збирання і одночасного достигання в Лісостепу посіви 
обробляють десикантами: баста (2 л/га), домгнатор (3 л/га), 
гліфоган (3 л/га), реглон (2–3 л/га), раундап (3 л/га). Використовують 
їх при вологості насіння 25–30%. Найкраще десиканти діють при 
середньодобовій температурі повітря 13–14°С. При цьому рослини 
припиняють вегетацію, одночасно достигають, збирання прис-
корюється на 7–8 днів. Зменшується ураження хворобами, підви-
щується продуктивність комбайнів, якість і врожайність насіння, 
збільшується вихід олії з 1 га, зменшуються витрати енергоносіїв. 
Починають збирати після обробки через 11 днів (рекомендовано для 
Лісостепу). У Степу починають збирати соняшник при середній 
вологості насіння 12–14% не використовуючи десикантів. 

Збирають соняшник зернозбиральними комбайнами (Дон-
1500Б, Славутич, Лан, Домінатор-208, Бізон, Джон-Дір) із спеці-
альними пристроями (ПЗП-6, ПЗП-6-04, ПЗП-6-1Д) і подрібнювачами 
стебел. Соняшник обмолочується якісно і без втрат у разі дотримання 
таких умов: швидкість обертання барабана – 300 об/хв; низька 
вологість зерна; зазор між барабаном і підбарабанням великий – на 
вході 50 мм, на виході 28 мм. 

 
ТЕСТИ 

 
Варіант І 

 
1. Соняшник належить до родини: 
1. Селерових  3. Молочайних 
2. Айстрових  4. Коноплевих 
2. На квітконосі кошика соняшнику знаходиться велика 

кількість квіток: 
1. 100–200 шт.  3. 450–600 шт. 
2. 200–300 шт.  4. 450–200 шт. 
3. Соняшник культура: 
1. Вологолюбна  3. Теплолюбна 
2. Посухостійка  4. Світлолюбна 
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4. Добрим попередником під соняшник в Лісостепу є: 
1. Цукровий буряк 3. Конюшина 
2. Ячмінь   4. Кукурудза 
5. Передпосівний обробіток ґрунту під соняшник включає 

такі заходи: 
1. Боронування, лущення   
2. Боронування,1–2 культивації 
3. Весняне переорювання з боронуванням  
4. Плоскорізний обробіток, коткування 
 

Варіант ІІ 
 
1. Соняшник збирають зерновими комбайнами коли дозріє: 
1. 50–60% кошиків 3.100% кошиків 
2. 80–90% кошиків 4. 40–50% кошиків 
2. Найбільші площі у виробництві зайняті під соняшником 

групи:  
1. Олійних сортів  3. Межиумка 
2. Лузальних  4. Панцирних 
3. Перед сівбою соняшнику проводять культивацію на 

глибину: 
1. 3–4 см   3. 5–7 см 
2. 4–5 см   4. 10–12 см 
4. Захисна зона при міжрядному обробітку соняшнику 

повинна бути: 
1. 4–5 см   3. 10–12 см 
2. 6–8 см   4. 15–20 см 
5. Насіння сучасних сортів соняшнику містять олії: 
1. 20–30%  3. 40–50% 
2. 30–40%  4. 50–56% 
 

Варіант ІІІ 
 
1. Плід соняшника: 
1. Горішок  3. Сім`янка 
2. Коробочка  4. Зернівка 
2. Посіви соняшнику уражуються шкідниками: 
1. Личинками озимої совки   
2. Лучним метеликом  
 



 458

3. Жужелицею   
4. Павутиновим кліщем 
3. Суцвіття соняшнику: 
1. Китиця   3. Складний колос 
2. Багатоквітковий кошик 4. Завиток 
4. Соняшник культура посухостійка в неї транспіраційний 

коефіцієнт: 
1. 300–400  3. 500–650 
2. 400–500  4. 250–350 
5. Після з`явлення сходів на посівах соняшнику проводять: 
1. Боронування, 2–3 культивації  
2. 2–3 боронування  
3. Прикочування  
4. Пригортання 

 
8.2.ОЗИМИЙ РІПАК 

(Brassica napus oleifera bienis D.C.) 
 

Значення 
 

Озимий ріпак – найбільш поширена олійна культура з родини 
капустяних. Насіння містить 38–50% олії, 16–29% білка, 6–7% 
клітковини, 24–26% безазотистих екстрактивних речовин. Олія – 
основна мета вирощування ріпаку. Ріпакову олію використовують   
для різних галузей промисловості. 

Наявність в насінні ріпаку шкідливих речовин (ерукова кислота, 
глюкозинолати) ускладнювали можливість його використання на 
харчові і кормові цілі. Олія з насіння старих сортів мала високий вміст 
(інколи до 50%) ерукової кислоти і глюкозинолатів (5–7%). Така олія 
негативно впливала на живий організм. У 1974 році у Німеччині було 
виведено перший сорт з низьким вмістом ерукової кислоти. З 1979 
року харчову олію виробляють лише з тих сортів ріпаку, що містять не 
більше 5%  ерукової кислоти від загальної кількості жирних кислот. У 
більшості європейських країн цей показник знижений навіть до 2%. 
Сорти з мінімальним вмістом ерукової кислоти отримали позначення 
однонульових "О". Олія цих сортів віднесена до кращих харчових 
рослинних жирів за жирнокислотним складом. 

Для промислової переробки (пальне, пластмаси, лаки, фарби) 
ціннішими є сорти з високим вмістом ерукової кислоти. В останні роки 
розробляються ефективні технології виробництва з ріпаку пального 
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для двигунів. Лише у Німеччині потужності з переробки ріпаку на 
біодизель зросли з 533 тис. т у 2001 р. до 923 тис. т у 2003 р., що 
пояснюється збільшенням попиту на біодизель. 

У процесі ферментативного гідролізу в організмі тварин з 
глюкозинолатів утворюються шкідливі речовини – ізотіоціанати, окса-
золідонтіоніни, нітрити, які викликають функціональні зміни в 
організмі і зниження продуктивності тварин. За цієї причини вико-
ристання високопротеїнового ріпакового шроту чи макухи в раціонах 
великої рогатої худоби було обмежено. 

У середині 80-х років було створено двонульові "00" сорти 
ріпаку, що характеризувалися низьким вмістом ерукової кислоти і 
глюкозинолатів. 

Ріпакова олія двонульових "00" сортів за вмістом жирних 
кислот і смаковими якостями близька до оливкової. За рахунок впро-
вадження цих сортів посівні площі в останні десятиліття значно 
зросли. Верхньою межею вмісту глюкозинолатів у насінні ріпаку, 
придатного для безпечного згодовування худобі, свиням та птиці, є               
30 мікромолей в 1 г або 0,4–1,0%. 

За вмістом глюкозинолатів у сухому знежиреному матеріалі 
сорти ділять на низькоглюкозинолатні (1–2%), середньоглюко-
зинолатні (2–3%) і високоглюкозинолатні (понад 4%). 

У Канаді сорти ріпаку і суріпиці з вмістом ерукової кислоти 
менше 2% і глюкозинолатів менше 30 мк моль/г знежиреного шроту 
мають загальну назву канола. 

В останні роки ріпак, який містить глюкозинолатів більше                  
25 мкмоль на 1 г насіння, продати на світовому ринку на харчові чи 
кормові цілі майже неможливо. 

Сорти з низьким вмістом ерукової кислоти, глюкозинолатів і 
клітковини та світлою (жовтою) оболонкою насіння, отримали 
позначення тринульових "000". 

Частина ріпакової олії з середини 80-х років використовується 
для харчової промисловості, тоді як до 1974 року вона йшла переважно 
на технічні цілі. Вона частково споживається у натуральному вигляді 
до салатів і в кулінарії, є  сировиною для виробництва бутербродного 
масла, маргаринів, майонезів, приправ, кондитерських жирів. Олія 
зменшує вміст холестерину в крові людини і цим запобігає серцево-
судинним захворюванням. 

Ріпак надзвичайно цінна кормова культура. При його переробці 
з 100 кг насіння, крім 38–41 кг олії, одержують 55–57 кг макухи, що 
містить 38–40% добре збалансованого за амінокислотним складом 
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білка. У 100 кг макухи міститься 90 к.о. Тонна шроту або макухи 
дозволяє збалансувати за білком 8–10 т зернофуражу, підвищуючи при 
цьому вміст перетравного протеїну в 1 к.о. з 80 до 110 г. 

З 1 га посівів ріпаку одержують до 10 ц олії, 5–6 ц білкового 
корму і 1 ц меду. Для порівняння, з 1 га посівів такої цінної культури як 
соя, одержують лише 2 ц олії і 7 ц білкового корму. 

Ріпак є важливою кормовою культурою зеленого конвеєра. 
Зелену масу використовують у ранньовесняний та пізньоосінній 
періоди. Урожай зеленої маси в озимих проміжних посівах досягає 
340–360 ц/га, що становить 36–38 кормових одиниць. Навесні після 
скошування зеленої маси встигають вчасно посіяти основні культури – 
кукурудзу, просо, гречку та ін. Поукісні та пожнивні посіви 
забезпечують худобу зеленим кормом в осінній період. 

З соломи ріпаку (від 2 до 6 т/га) можна виготовляти папір, 
целюлозу, картон та ін. З 1 га ріпакового поля можна виготовити до 2 т 
паперу. Такі технології успішно застосовуються у Великобританії, 
Угорщині, Іспанії, Португалії. Із недеревної сировини у світі 
виробляють вже близько 10% целюлози. 

Ріпак є цінним попередником, особливо для зернових культур. 
Він мало висушує ґрунт, покращує його агрофізичні властивості і 
фітосанітарний стан, рано звільняє поле. Добре розвинена стрижнева 
коренева система проникає глибоко в ґрунт, покращує його структуру 
розпушує, що особливо важливо при використанні важких тракторів. 
Приорювання кореневої системи, стерні і подрібненої соломи дозволяє 
частково повертати органіку в ґрунт. Після її мінералізації в ґрунт 
надходить 60–65 кг/га азоту, 32–36 кг/га фосфорної кислоти і 55–                
60 кг/га калію. 

Ріпак використовують на сидерати. Приорювання навесні 
зеленої маси (220–240 ц/га) рівноцінне внесенню 18–20 т/га гною. 

 
Історія і  поширення 

 
Ріпак є однією з найдавніших культур. Ця рослина відома ще за 

4 тис. років до н.е. Дослідники не дійшли згоди щодо батьківщини 
ріпаку: одні вважають нею південно-західне узбережжя Європи, 
Середземномор'я. В ХVII–ХІХ століттях ріпак був дуже поширеною 
культурою. Площа під ним тільки в Німеччині в ті часи сягала                   
300 тис. га. 
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З Німеччини через Польщу ріпак проник до Західної України, де 
також займав доволі великі площі. Згодом ця культура набула 
значного поширення по всій Україні.  

Посівна площа під ріпаком в світі становить 22–24 млн га, 
середня врожайність 13,5–15,0 ц/га. За питомою вагою в 
загальносвітовому виробництві олійних культур ріпак вийшов на третє 
місце після сої й пальми, випередивши навіть соняшник (табл. 8.2.1). 

 
Таблиця 8.2.1 

Посівні площі ріпаку в Україні 
 

Роки  
Показ-
ники 1940 1950 1960 1970 1980

серед-
нє 

1986–
1990 

1997 1998 1999 2000 2001 2002

Площа, 
тис. га  91,6 101,8 8,5 23 8.8 65,9 41, 1 89 202 156 121 150

Урожай-
ність, 
ц/га  

8,8 73 6,0 8.1 9,0 12.8 10,7 95 11,0 10,0 13,3 - 

80,6 74,3 5,1 2,1 7,9 84,0 44,0 84,5 222,2 156,0 160,9 - Валовий  
збір,  
тис. т  

                        

 
Дві третини світового виробництва ріпаку сконцентровано в 

Індії, Китаї й Канаді – де засівається по 5,4–6,4 млн га (табл. 8.2.2).   У 
Європі посівна площа досягає 2,6–3,5 млн га, середня врожайність 24–
28 ц/га. Найбільше сіють у Німеччині – 1 млн га, збираючи середній 
урожай насіння 26–33 ц/га. На значних площах вирощують ріпак у 
Великобританії (0,5 млн га), Польщі (0,47 млн га). Франції (1,15 млн 
га), а також Данії, Швеції, Чехії, Фінляндії (70–190 тис. га). 

Урожайність насіння ріпаку в світі за період з 1979 по 1998 рік 
підвищилася з 9,7 ц/га до 13,4 ц/га або на 38,1%. Якщо в 1979–1981 рр. 
у світі було вироблено 11,3 млн т, в 1985 р. – 19,2 млн т, в 1990 р. – 
24,4 млн т, то в 1998 році уже 33,6 млн т. 

Найбільшими виробниками ріпаку в 2002 році були Китай 
(11,30 млн т), Європейський Союз (8,91 млн т), Канада (5,06 млн т), 
Індія (4,8 млн т), Австралія (1,6 млн т). 
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Таблиця 8.2.2 
Світове виробництво ріпаку в 1998 р. 

 
Країна Посівна площа,  

млн га 
Урожайність,  

ц/га 
Валовий збір, 

млн т 

Австралія  1,130 14,3 1,614 
Бангладеш  0,344 7,4 0,254 
Великобританія  0,531 29,5 1,569 
Данія  0,108 3,07 0,332 
Ефіопія  0,153 5,4 0,083 
Індія  6,400 7,7 6,935 
Канада  5,421 14,0 7,588 
Китай  6,450 93 6,000 
Німеччина  1,007 33,6 3,387 
Пакистан  0,349 7,9 0,275 
Польща  0,466 23,5 1,093 
Росія  0,139 7,5 0,104 
США  0,444 16,3 0,723 
Франція  1,149 32,7 3,756 
Чехія і Словаччина  0,325 22,7 0,818 
Україна  0,021 9,7 0,020 
Всього у світі  24,987 13,4 33,6 

 
Ботанічна характеристика 

 
Ріпак (Brassica napus oleifera DC.) належить до родини 

капустяних. За зовнішнім виглядом він нагадує суріпицю, 
відрізняючись від неї тільки темно-зеленим із синім відтінком рослин і 
гладенькою без волосків поверхнею листків. У суріпиці листки вкриті 
шорсткими волосками. У ріпаку квіткові бутони розміщуються вище, 
ніж розвинуті квітки, а в суріпиці – квітки вище квіткових бутонів. 
Ріпак має крупніше і темніше насіння, ніж суріпиця. 

Стебло у ріпаку округле, велике, товщина біля основи 1–2 см, 
вкрите восковим нальотом. Під час бутонізації у деяких сортів 
з'являється антоціановий відтінок. Висота стебла – 100–200 см                     
(рис. 8.6). Головний стрижневий корінь слаборозгалужений, з 
незначною кількістю бічних корінців, проникає у ґрунт на глибину від 
1,5 до 3 м, у верхній частині дещо згрубілий. Уже восени стрижневий 
корінь заглиблюється у ґрунт до 170 см. 
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Рис. 8.6.  Ріпак озимий 
а – верхня частина рослини;  

б – стручок 
 
 
 
 
 

 
Листки великі, темно-зелені, з восковим нальотом. Нижні 

черешкові, ліроподібно-перисторозсічені, верхні – безчерешкові, 
видовженоланцетні, з розширеною основою, яка наполовину охоплює 
стебло. 

Суцвіття гроноподібне, квітки відносно великі, віночок жовтий, 
або лимонно-жовтий, діаметром 15–18 мм. Плід – стручок, завдовжки 
7–12 см, прямий або трохи зігнутий, неопушений. Достигаючи, 
стручки розтріскуються. Насіння темно-коричневе із синім відтінком, 
майже чорне. Маса 1000 насінин – 4–7 г. Діаметр насіння – 1,3–3 мм. 

Озимий ріпак належить до рослин короткого дня.  Чим  далі  на  
північ,   тим більша  тривалість  його   вегетаційного періоду. 

 
Біологічні особливості 

 
Вимоги до температури. Ріпак – олійна культура невибаглива 

до тепла. Насіння ріпаку починає проростати при температурі 1°С, 
проте для одержання сходів на 3–4 день потрібна температура                   
14–17°С. Рослини вегетують при 5–6°С і продовжують осінню 
вегетацію при настанні нічних заморозків. Для осінньої вегетації 
достатня сума активних (вище 5°С) температур 750–800°С. Найкраще 
перезимовують рослини з розвинутою розеткою 6–8 справжніх 
листків, що досягається оптимальним строком сівби і рекомендованою 
густотою рослин. Сходи озимого ріпаку при пізніх строках сівби не 
проходять загартування і гинуть при морозі 6–8°С. При доброму 
загартуванні ріпак переносить морози на рівні кореневої шийки до 
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мінус 12–14°С.  При сніговому покриві в 5–6 см озимий ріпак витримує 
морози 23–25° навіть до мінус 30°С. Найкраще перезимовує при 
висоті 10–15см.  

Навесні рослини відновлюють вегетацію при середньодобовій 
температурі 1–3°С. Ріпак негативно реагує на сильні коливання 
температури навесні. Найкраща температура для росту вегетативної 
маси 18–20°С. Оптимальна температура в період достигання і цвітіння 
22–23°С. За весняної сівби озимий ріпак не дає квітконосних пагонів, 
але розвиває розетку з великим листям, яка досягає висоти 60–80 см і 
придатна для використання на корм худобі. 

Вимоги до вологи. Озимий ріпак вимогливий до вологи. При 
річній сумі опадів 600–700 мм він формує високу продуктивність, при 
500–600 мм – задовільну, а при меншій 500 мм – врожаї помітно 
знижуються. Транспіраційний коефіцієнт 500–700. Ріпак менш 
вимогливий до вологи восени і рано навесні. 

Від появи сходів до закриття ґрунту листками достатньо 
незначних опадів. При відновленні вегетації навесні рослини добре 
використовують зимові запаси вологи. Найбільш негативно впливає 
нестача води в період інтенсивного росту стебла і вегетативної маси. 
Такі посіви передчасно зацвітають. Посуха у фазі цвітіння може 
викликати опадання квіток, скорочувати тривалість цвітіння. 

При формуванні стручків і достиганні ріпак теж потребує 
достатнього вологозабезпечення. Ріпак добре реагує на часті, але не 
сильні дощі. Якщо під час  достигання вологи недостатньо, то маса 
1000 насінин зменшується з 4,0–4,5 г до 2,5–3,0 г, достигання насіння 
прискорюється, врожайність зменшується. 

Вегетаційний період озимого ріпаку на 10–15 днів триваліший, 
ніж суріпиці озимої, а врожайність на 15–20% вища. 

Вимоги до світла. Озимий ріпак – рослина довгого дня. Ясна 
погода під час загартування сприяє підвищенню морозостійкості 
ріпаку. Під час весняно-літньої вегетації краще росте при високій 
вологості повітря при помірних невисоких температурах. Такі умови 
складаються при похмурій погоді. 

Вимоги до ґрунту. Озимий ріпак вимогливий до родючості 
ґрунту. На формування 1 ц насіння ріпак потребує значно більше 
поживних речовин, ніж зернові культури. Добре росте на чорноземах, 
темно-сірих та сірих лісових ґрунтах, дерново-підзолистих та ін. з 
нейтральною або слабокислою реакцією ґрунтового розчину (рН 6,6–
7,2). Може рости і при рН вище 7,2 і нижче 6,6. 
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Непридатні – важкі глинисті, заболочені з водонепроникним 
підорним шаром, бо в них недостатньо розвивається коренева система. 
Вирощування ріпаку на піщаних ґрунтах Полісся значною мірою 
залежить від їх забезпеченості поживними речовинами і вологою. 
Ріпак добре росте у Степу, за винятком засолених ґрунтів. 
Найсприятливіші для вирощування цієї культури ґрунти Лісостепу. 

 
Технологія вирощування 

 
Попередники. Попередники ріпаку повинні сприяти знищенню 

бур'янів, створенню доброї структури ґрунту з достатньою кількістю 
поживних речовин, рано звільняти поле. Тому найкращі попередники 
цієї культури – багаторічні бобові трави; добрі – рання картопля, 
горох, однорічні трави; задовільні – зернові культури; несприятливі – 
овес і яра пшениця. 

Але при сучасній структурі посівних площ, коли 50% і більше 
займають зернові, ці культури є основними попередниками для озимих 
зернових. Тому озимий ріпак висівають після озимого і ярого 
ячменю, озимої пшениці. 

Не можна сіяти ріпак після цукрового буряку, оскільки виникає 
небезпека поширення нематоди, яка є шкідником для обох культур. Не 
розміщують ріпак після соняшнику та капустяних – гірчиці, редьки, 
капусти та ін. Повертати ріпак на попереднє поле у сівозміні 
дозволяється не раніше як через 4–5 років. 

Ріпак як перехреснозапильна культура потребує просторової 
ізоляції щонайменше 500 м. Потрібна вона і для захисту від шкідників 
і хвороб. 

Вирощування ж ріпаку і зернових культур в одній сівозміні 
поліпшує фітосанітарний стан полів, зводить до мінімуму зараження 
зернових кореневою гниллю. 

Обробіток ґрунту. Для доброго, інтенсивного розвитку 
кореневої системи після всіх попередників рекомендується орати на 
глибину 22–30 см. Якщо попередник рання картопля, можна 
обмежитись поверхневим обробітком.  

Через два тижні після оранки поверхневим обробітком ґрунту 
знищують першу хвилю пророслих бур'янів, а передпосівним – другу. 
Оскільки після зернових замість рекомендованих 3–4 тижні, до сівби 
ріпаку часто залишається 2 тижні, особливу увагу звертають на якість 
оранки. Плуг для прискорення осідання ґрунту агрегатують з котком і 
боронами. 
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Для передпосівного обробітку при вирощуванні ріпаку 
використовують лише комбіновані агрегати – РВК-ЗД ЛК-4 та ін., які 
забезпечують ущільнення верхнього шару ґрунту і створюють його 
дрібногрудочкувату структуру. Глибина ходу розпушувальних лап 
повинна відповідати глибині сівби і становити не більше 3–4 см. Під 
дією комбінованих знарядь ґрунт додатково осідає, що компенсує 
недотримання інтервалу тривалістю 1 місяць між оранкою і сівбою. 

Якщо в технології передбачено застосування ґрунтових 
гербіцидів, то вносять їх після вирівнювання поля комбінаторами. 
Заробляють в ґрунт за допомогою зчеплення важких борін чи культи-
ватора КПС-4. Не можна заробляти комбінаторами, оскільки вирівню-
вальною дошкою гербіцид з ґрунтом може переміщуватись з вищих 
місць на нижчі, руйнуючи рівномірність його внесення. Високоякісний 
передпосівний обробіток ґрунту – важлива технологічна умова при 
вирощуванні ріпаку та інших дрібнонасінних культур. 

Удобрення. Ріпак потребує більшої кількості добрив ніж 
зернові. На формування 1 ц насіння він використовує 6 кг – N, 2,4 кг – 
Р2O5 і 4,2 кг – К2,О. Частину елементів живлення можна компенсувати 
внесенням органічних добрив 20–30 т/га. Краще гній вносити під 
попередник. 

Норма внесення мінеральних добрив залежить від попередника, 
родючості ґрунту і програмованого рівня врожайності. Орієнтовні 
норми добрив наведено в табл. 8.2.3. Фосфорні і калійні добрива 
вносяться під оранку чи культивацію, азотні добрива (К25-30) вносять 
перед сівбою лише після зернових попередників. Надмірне азотне 
живлення в осінній період погіршує перезимівлю рослин.  

 
Таблиця 8.2.3 

Рекомендації щодо внесення мінеральних добрив під озимий ріпак 
 

Орієнтована норма добрив, кг/га д.р. Очікувана 
врожайність, ц/га N P2O5 K2O 

20–25 80 60 90 
25–30 120 70 140 
30–35 160 80 170 
35–40 200 90 200 
40–45 240 100 220 

 
Перше підживлення азотними добривами К60-100 проводять на 

початку відновлення весняної вегетації. При внесенні загальної норми 
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більше N120 рекомендується друге підживлення через 14-20 днів                      
(N 40-80). Третє підживлення (N 30-40) в середині цвітіння сприяє росту 
стручків і маси насіння. 

Вегетативна маса озимого ріпаку інтенсивно наростає впродовж 
2–3 тижнів після відновлення вегетації і в цей період потрібно 
найбільше азоту. Тому майже 80–90% азоту вноситься в перші два 
тижні весняного росту. Підвищені вимоги до забезпечення азотом є 
також під час росту генеративних органів і формування зерна. Тому 
важливим є підживлення у фазі цвітіння. 

Ріпак добре реагує на внесення мікроелементів, особливо бору. 
Підготовка насіння, сорти. Для сівби відбирають очищене, 

відкаліброване якісне насіння з високою схожістю. Щоб захистити від 
ураження хворобами і пошкодження шкідниками на початкових фазах 
росту, насіння обов'язково протруюють. Використовують наступні 
препарати (табл. 8.2.4). 

До реєстру сортів України  занесено 30 сортів озимого ріпаку. 
Це в переважній більшості двонульові "00" безерукові та 
низькоглюкозинолатні сорти, олія яких придатна на харчові цілі, а 
макуха без обмежень згодовується різним вилам худоби і птиці. Це 
такі як: Атлант, Геліо, Горизонт, Горянський, Мангал, Елвіс, Іванна, 
Ландар, Лібеа, Надія, НПЦ 9800, Оділа, Ранок Поділля, Чорний 
велетень. 

Переважають сорти німецької фірми Лембке: Аскарі, Буфалло, 
Вотан, Казимир, Кронос, Фалькон, Церес та Інституту хрестоцвітих 
культур УААН – Галицький, Дангал, Іванна, Свєта, Тисменицький. 

 
Таблиця 8.2.4 

Препарати для протруювання насіння ріпаку 
 

Назва препарату 
Норма 
внесен-
ня, кг/ г

Шкідливий організм, 
проти якого 
обробляється 

Спосіб обробки 

1 2 3 4 

Вітавакс 200, 75% з.п.
(карбоксин 37.5% + 
тирам 3 7 ,5 %  ), 
ф . Кромптон , Англія 

2,0-3,0 

Пліснявіння, чорна 
плямистість або чорна 
пліснява, пероноспо-
роз, гельмінтоспорі-
озна коренева гниль  

Протруєння насіння 
суспензією препарату 
(10 л води на 1 т на-
сіння) (на технічні 
цілі)  

Космос 250. т.к.с.  
(фіпроніл, 250 г/л) 
ф. Байєр, Німеччина  

8,0 Шкідники сходів  Обробка насіння перед 
висіванням  
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1 2 3 4 
Офтанол Т. 50 з.п,  
(ізофенфос 40% +  
тирам 10%),  
ф. Байєр, Німеччина  4,0 

Пліснявіння насіння, 
чорна ніжка, фомоз, 
альтернаріоз (чорна 
плямистість), біла 
гниль, бактеріоз, хрес-
тоцвіті блішки  

Протруєння насіння 
суспензією препарату 
(10 л води на 1 т 
насіння)  

Ровраль Фло, к.е (іп-
родіон, 255 г/л).  
ф. Байєр, Німеччина  

8,0 

Пліснявіння, чорна 
ніжка, альтернаріоз, 
фомоз, біла та сіра 
гнилі  

Обробка насіння перед 
висіванням  

Хінофур, 
в.с.карбофуран, 40%) 
ф. АгроКємі, 
Угорщина 

1,8 Хрестоцвіті блішки  Передпосівна обробка 
насіння  

Чинук, 20% т.к.с. 
(імідаклоприд, 10%
бетацифлутрин, 10%), 
ф.Байєр,  
Нмеччина  

2,0 
Хрестоцвіті блішки, 
квіткоїд, капустяна по-
пелиця  

Обробка насіння  

 
Сівба 

 
Способи сівби. Спосіб сівби залежить від типу 

використовуваної сівалки. Ріпак можна сіяти різними сівалками: 
зернотрав'яними (СЗТ-3,6), зерновими (СЗУ-3,6, СЗ-3,6, СЗА-3,6), 
лляною (СЗЛ-3,6), бурячною (ССТ-12Б). Краще використовувати 
спеціальні ріпакові (СПР-6) сівалки, добре зарекомендували себе на 
сівбі ріпаку сівалки "Містраль 6000", ПУ-6Д .  

Залежно від типу сівалки відстань між рядками може становити 
7,5 см; 12 см; 15 см; 30 см; 45 см. За даними Інституту хрестоцвітих 
культур вищі врожаї забезпечують способи сівби з міжряддями 7,5 см; 
12 см і 15 см. Широкорядні посіви (45 см) застосовують для 
насінницьких цілей, тут необхідно проводити міжрядні розпушування. 
Використання сівачок з анкерними сошниками на вирівняних, 
високоякісно підготовлених до сівби площах, забезпечує високу 
польову схожість, одночасність сходів і вирівняність рослин за 
темпами розвитку, збільшує врожайність насіння. 

Глибина сівби. Глибина загортання насіння залежить від типу 
ґрунту, якості його підготовки, наявності вологи та ін. На легких 
ґрунтах насіння загортають на глибину 2,5–3,0 см, на важких – 1,5–   
2,0 см. Ріпак потребує твердого ложа для насіння, яке якісно формують 
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анкерні сошники. При збільшенні глибини сівби понад 3–4 см 
схожість насіння зменшується на 25–30%. 

Норма висіву. Густота стояння рослин впливає на винесення 
рослинами точки росту в осінній період і розвиток кореневої системи, 
що має пряме відношення до зимостійкості та продуктивності рослин. 
Чим більша густота, тим гірша зимостійкість і нижча продуктивність. 
Оптимальна густота рослин, яка забезпечує добрий біологічний 
розвиток культури в осінній період, її перезимівлю та продуктивність 
становить 80–100 р/м2. Для створення такої густоти рослин норма 
висіву повинна бути в межах 0,9–1,2 млн схожих насінин на 1 га або 
4–6 кг/га. 

Строки сівби теж змінюють норму висіву. При сівбі в 
оптимальні строки норму висіву можна зменшити до 2,5–3,0 кг/га 
(табл. 8.2.5 ). 

 
Таблиця 8.2.5 

Норма висіву озимого ріпаку залежно від строків сівби 
 

Строки сівби  12–15.08 20.08 25.08 30.08 
Норма висіву, кг/га  2,5–3,0 3,0–3,5 3,5–4,0 4,0–5,5 

 
У Німеччині норма висіву в оптимальні строки становить 2,5–

3,0 кг/га. При збільшенні норми висіву знижується зимостійкість 
внаслідок слабшого розвитку кожної окремої рослини. У густих 
посівах створюється мікроклімат, що сприяє розвитку грибкових 
захворювань рослин. 

За технологіями, що застосовуються в країнах Західної Європи 
навесні на 1 м2 повинно бути 35–50 рослин. В Україні рекомендується 
60-80, до 100 рослин.  

Розрахувати норму висіву можна за такою формулою: 
гакг

А
ВКгаНкг /5,5

90
)5100()(/ =

⋅
=

⋅
=

 
де Н – норма висіву, кг/га;  
К – кількість насінин на 1 м2;  
В – маса 1000 насінин, г;  
А – схожість, %.  
Норма висіву сортів коливається в межах 4–6 кг/га, гібриди 

сіють з меншою нормою висіву 3,0–3,6 кг/га. При вирощуваний на 
зелений корм норма висіву збільшується до 6–10 кг/га. 
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Строки сівби. Для озимого ріпаку строки сівби мають 
вирішальне значення. Ранні посіви восени переростають, точка росту 
піднімається високо над поверхнею ґрунту, нагромаджується велика 
вегетативна маса, що спричинює вимерзання або випрівання. 

Для нормального розвитку рослинам ріпаку перед входженням у 
зиму треба 60–80 днів із сумою температур 600–800°С. До настання 
зими рослини загартовуються, утворюють розетку 6–10 листків. 
Найкраще рослини перезимовують при висоті 10–15 см, коли точка 
росту винесена над поверхнею ґрунту на висоту не більше 1 см, а 
діаметр кореневої шийки дорівнює 0,6–1 см. 

Необґрунтоване підвищення норми висіву спричинює внутрі-
видову конкуренцію, внаслідок чого рослини витягуються, а точка 
росту і коренева шийка виноситься над поверхнею ґрунту на 5–10 см. 
Особливо це характерно для ранніх строків сівби. Проте переростання 
рослин не приводить до загибелі, якщо точка росту низько – 1 см над 
поверхнею ґрунту. Але це можливо лише при менших (3–4 кг/га) 
нормах висіву. 

Оптимальні строки сівби озимого ріпаку – 15–30 серпня. 
Допустимі строки сівби – 10 серпня – 5вересня. При значному запіз-
ненні з сівбою рівень перезимівлі рослин знижується на 30–50%, часто 
є випадки повної їх загибелі. 

Догляд за посівами. При нестачі вологи в ґрунті поле після 
сівби коткують. На широкорядних посівах в осінній та весняний 
періоди розпушують ґрунт культиваторами. Проводять підживлення 
азотними добривами і комплекс робіт щодо захисту рослин ріпаку від 
шкодочинних організмів. 

Незважаючи на високу конкурентну здатність по відношенню 
до бур'янів внаслідок випереджуючого росту навесні, ріпак може 
сильно забур'янюватись. Найбільш шкодочинні бур'яни у посівах: 
підмаренник чіпкий, ромашка, зірочник, фіалка триколірна, пирій та 
ін. Вони забирають у рослин ріпаку вологу і елементи живлення, 
засмічують насіння ріпаку, підвищують його вологість. 

На пізніх, слаборозвинутих посівах, де існує небезпека загибелі 
взимку, всі заходи щодо захисту рослин переносять на весну, щоб не 
витрачати дарма кошти на осіннє внесення пестицидів. 

Нині найефективнішим заходом боротьби з бур'янами є 
хімічний метод – застосування гербіцидів (табл. 8.2.6). 

Для передпосівного внесення застосовують трефлан, для 
раннього післяпосівного – бутізан і для пізнього післяпосівного – 
лонтрел. 
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Ріпак може сильно пошкоджуватися шкідниками. Найбільш 
поширені: хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд, попелиця, трач, 
ріпаковий прихованохоботник, капустяний стручковий комарик та ін. 
Шкідники наносять двояку шкоду: пряме пошкодження рослин і 
втрати врожаю внаслідок цього; механічні пошкодження органів 
рослини спричинюють ураження грибковими хворобами. 

Зменшити ураження шкідниками можна агротехнічними захо-
дами. Це чергування культур у сівозміні, глибока оранка, оптимальні 
параметри сівби, дотримання рекомендованого співвідношення макро-
елементів, просторова ізоляція, відсутність бур'янів. 

Боротьбу зі шкідниками ріпаку хімічним методом проводять 
при перевищенні порогу чисельності і шкодочинності (табл. 8.2.7). 
Закінчують обробіток інсектицидами за 4–5 днів до вильоту на поле 
бджіл. При потребі посіви обприскують вдруге в кінці цвітіння. 

Хвороби завдають меншої шкоди рослинам ріпаку порівняно з 
шкідниками. Проте при недотриманні основних вимог технології 
(попередник, оранка, якісна сівба) в окремі роки хвороби можуть різко 
знижувати врожайність посівів. До числа сильнопоширених хвороб в 
Україні відносяться чорна ніжка, снігова плісень, несправжня 
борошниста роса (пероноспороз), фомоз, альтернаріоз, тифульоз. 

 
Таблиця 8.2.6 

Гербіциди для знищення бур'янів на посівах ріпаку 
 

Препарат, діюча 
речовина, фірма, країна

Норма 
внесення, 

л/га 

Бур`яни Особливості 
внесення препаратів

1 2 3 4 
Арамо 50 к.с. 
(тепралоксидим, 50 г/л) 
ф. Басф, Німеччина  

1,0–2,0 
Однорічні та 
багаторічні злакові 
бур'яни  

Обприскування від 
фази 3-х листків до 
кінця кущіння у 
однорічних злако-
вих бур'янів і при 
висоті пирію 15–
20 см (незалежно 
від фази розвитку 
соняшнику)  

Бутізан 400, 40% к.е. 
(метазахлор), ф. Басф, 
Німеччина 

1,75–2,5 
Однорічні злакові 

Обприскування 
ґрунту до або після 
сходів 
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1 2 3 4 
Домінатор 360 в.р. (ізо-
пропіламінна сіль гліфо-
сагу, 486 г/л кислотному 
еквіваленті 360 г/л),  
ф. Доу Агро Сайенсіс, 
США 

2,0–6,0 

Однорічні та 
багаторічні  бур'яни

Обприскування ве-
гетуючих бур`янів 
навесні за два тижні 
до сівби. Забороня-
ється використову-
вати ріпак на корм 
тваринам та ріпакову 
олію у харчовій 
промисловості 

Дуал Голд. 96% к.е. 
(s-метолахлор), ф. Син-
гента, Швейцарія  

1,6 Однорічні злакові 
та деякі дводольні  

Обприскування до 
висівання або до 
сходів ріпаку (в зонах 
недостатнього зволо-
ження – із загор-
танням) 

Дуал 96% к.е.(метахлор), 
ф. Сингента, Швейцарія 

1,6–2,6 Однорічні злакові 
та деякі дводольні 

Обприскування до 
висівання або до 
сходів ріпаку 

Залек-супер, к.е. (галак-
сифоп-R-метил, 104 г/л), 
ф. Доу Агро Сайенсіс 

0,4–1,0 Однорічні та 
багаторічні злакові 
бур' яни 

Обприскування по 
вегетуючій культурі 
фази 2–6 листків для 
однорічних і за 
висоти 10–20 см для 
багаторічних бур`янів

Керб 50W, 50% з.п. 
(пропізамід) ф.Доу Агро 
Сайенсіс, США 

1,0 Однорічні дводоль-
ні та деякі злакові 

Обприскування во-
сени у фазі 3– 
4 листків культури 

Лонтрел 300, 30% в.р. 
(клопіралід), ф. Доу 
Агро Сайенсіс, США 

0,35–0,5 Дводольні, 
коренепаросткові 

Обприскування до 
початку стеблування 

Пантера, 4% к.е. (хізало-
фоп-Р-тефурил, 40 г/л), 
ф. Кроптон, Англія  

1,0–2,0 
Однорічні та ба-
гаторічні злакові 
бур' яни  

Обприскування під 
час вегетації у фазі 5–
6 листків у одно-
річних бур'янів або за 
висоти 10–15 см  

Селект 120 к.е. 
(клетодим 120 г/л),  
ф. Томен Агро, США  

0,4–1,8 
Однорічні та ба-
гаторічні злакові 
бур' яни 
  

Обприскування при 
висоті однорічних (3–
5 см), багаторічних 
(15–20 см) бур'янів, 
незалежно від фази 
розвитку ріпаку 
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1 2 3 4 
Тарга Супер, 
к.е.(квізалофон-П-етил 
50 г/л) ф.Ніссан Кемікл, 
Японія 

1,0–3,0 

Однорічні та 
багаторічні злакові 
бур' яни 

Обприскування в пе-
ріод вегетації ріпаку 
ярого у фазі 3– 
5 листків у одно-
річних бур`янів або у 
фазі 3–6 листків у 
багаторічних 

Трефлан,48% к.е. (три-
флуралін), ф. Доу Агро 
Сайенсіс, США  

2,4 Однорічні злакові 
та дводольні  

Обприскування 
ґрунту з негайним 
загортанням до сівби 
ріпаку 

Трофі, 90% к.е. 
(ацетохлор), ф.Доу Агро
Сайенсіс, США  

1,5–2,0 Однорічні злакові 
та деякі дводольні  

Обприскування 
ґрунту до сівби ярого 
ріпаку (у зонах не-
достатнього зволо-
ження – із загор-
танням) або до появи 
сходів ярого ріпаку  

Фуроре Супер, 7,5% 
м.в.е. (феноксапрон-         
П-етил) ф. Штефес. 
Агро, Німеччина  

0,8–1,2 Однорічні злакові  

Обприскування ве-
гетуючої культури 
починаючи з фази 2-х 
листків до кінця 
кущіння бур’янів. 
Забороняється 
використовувати в 
харчовій промисло-
вості 

 
За сприятливих умов для розвитку й масового поширення 

хвороб застосовують фунгіциди (табл. 8.2.8). 
У технології вирощування ріпаку захист від шкодочинних 

організмів (бур'яни, шкідники, хвороби) має виняткове значення. Всі 
роботи мають виконуватись комплексно і в повному обсязі. 
Нехтування одним із обробітків пестицидами може призвести до 
різкого зменшення урожайності. 

 Збирання. Ріпак достигає нерівномірно, стручки розтріску-
ються, що призводить до значних втрат насіння. Збирають ріпак як 
прямим комбайнуванням, так і роздільно. 
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Таблиця 8.2.7 
Інсектициди для захисту посівів ріпаку від шкідників 

 

Назва препарату, діюча 
речовина, фірма, країна 

Норма 
внесення 
л/га 

Шкідливий організм проти якого 
обробляється 

1 2 3 
Альфагард 100 к.е. (альфаци-
перметрин, 100 г/л) ф. Гарда 
Кеміклз Лімітед, Велико-
британія  

0,15 Хрестоцвіті і блішки, квіткоїд. 
Обприскування в період вегетації  

Бульдок, 2,5% к.е. (бета-
цифлутрин), ф. Байєр, 
Німеччина  

0,3 Ріпаковий квіткоїд, запильник. 
Обприскування у фазі бутонізації  

Волатон 500, 50% к.е. 
(фоксим) ф. Байєр, 
Німеччина  

1,0 

Хрестоцвіті блішки, трач, квіткоїд, 
прихованохоботники. 
Обприскування рослин у період 
вегетації  

Денис Форте, к.е. (дель-
таметрин, 125 г/л), ф. Байєр 
Кроп Саєнс, Німеччина  

0,06–0,07
Квіткоїд, клоп, білани, блішки, попе-
лиці. листоїд, совки. Обприскування 
рослин у період вегетації  

Децис, 2,5% к.е. (дельта-
метрин, 25 г/л) ф. Байф Кроп 
Саєнс, Німеччина  

0,3 

Квіткоїд ріпаковий, клопи, білянки, 
блішки, попелиці Обприскування 
посівів під час вегетації на насіннєві 
та технічні цілі  

Золон, 35% к.е. (фозалон 
350 г/л), ф. Байєр Крон 
Саєнс, Німеччина  

1,5–2,0 
Квіткоїд, білани, клоп, совка. 
Обприскування в період вегетації (на 
технічні цілі)  

Карате, 59 г к.е. (лямбда-
цигалотрин), ф. Сингента, 
Швейцарія  

0,1–0,15 Квіткоїд. Обприскування у фазі 
бутонізації  

Сумі -Альфа, 5% к.е. (есфен-
валерат), ф. Сумітомо Ке-
мікл,  Японія  

0,3 Квіткоїд, блішки. Обприскування в 
період вегетації  

Фастак, 10% к.е. (альфа-
циперметрин), ф. Басф, 
Німеччина  

0,1–0,15 Квіткоїд, блішки. Обприскування в 
період вегетації (на технічні цілі)  

Ф’юрі, 10% к.е. (зета-
иперметрин), ф. ФМС, США 0,07–0,1 

Квіткоїд, блішки, запильник, 
попелиця капустяна совка, білани, 
міль, листоїд. Обприскування посівів 
наприкінці бутонізації  

Штефесін, 2,5 к.е. (дельта-
метрин), ф. Шгефес Агро, 
Німеччина  

0,3 
Квіткоїд, клопи, блішки, білянки, 
попелиці. Обприскування в період 
вегетації (на технічні цілі)  
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Таблиця 8.2.8 
Фунгіциди для захисту рослин ріпаку від ураження хворобами 

 
Препарат, діюча 
речовина, фірма, 

країна 

Норма 
внесення, 

л/га 

Хвороба, проти якої обробляється 

1 2 3 
Альєтт, 80% з.п. 
(фосетил алюмінію) 
ф. Байєр Крон Саєнс, 
Німеччина  

1,2–1,8 Пероноспороз. Обприскування в період 
вегетації 0,3% суспензією препарату  

Ридоміл Голд МЦ 
68 в.р. (металаксил-М,
40 г/кг + манкоцеб, 
640 г/кг) ф. Сингента, 
Швейцарія  

2,5 Альтернаріоз, пероноспороз, сіра гниль. 
Обприскування при перших ознаках 
захворювання  

Ровраль Фло, 25,5 к.с. 
(іпродион), ф Байєр 
Крон Саєнс, Німеч-
чина  

3,0 Альтернаріоз, сіра гниль. Обприскування 
в   період вегетації  

Ронілан 50 с.п. (він-
клозолін), ф. БАСФ, 
Німеччина  

1,0 Альтернаріоз, сіра гниль  

Спортак Альфа, 38% 
(прохлораз карбен-
дазим), ф. Байєр Крон 
Саєнс, Німеччина  

1,5–2,0 Сіра гниль, альтернаріоз, 
борошниста роса, біла гниль  

 
Роздільний спосіб. Рослини скошують у валки, коли нижні 

листки опадають, 50% стручків стали лимонно-жовтого кольору, 
насіння світло-вишневе, вологість 30–40%. У цей період найбільше 
олії, її нагромадження припиняється. Косять жатками ЖВН-6; ЖБА-
3,5; ЖРБ-12 зі швидкістю 1–6 км/год. Зріз високий 20–25 см, але щоб 
не підрізались нижні стручки. Косити і обмолочувати бажано вранці і 
ввечері. Швидкість мотовила рівна швидкості жатки. 

Через 3–6 днів після скошування, коли вологість насіння 10–                 
12%, валки обмолочують комбайнами Лан, Славутич, СК-5 "Нива" з 
пристосуванням ПКК-5. Використовують підбирачі ППТ-3. Роздільне 
збирання рекомендується проводити на площах, що забур'янені 
ромашкою, підмаренником чіпким, або з нерівномірним достиганням 
рослин ріпаку. 



 476

Прямим комбайнуванням ріпак збирають при настанні 
технологічної стиглості (вологість 10–15%), але до початку 
розтріскування стручків. Насіння темно-коричневе чи чорне, тверде. 
При дотику до рослин насіння має "шелестіти" в стручках. Оптимальна 
вологість 12%. Збирання при вологості нижче 10% не рекомендується 
через великі втрати. При вологості більше 14% сильно зростають 
витрати на сушіння.  

Для прискорення і одночасного дозрівання проводять десикацію 
за 7–10 днів до збирання регланом (2–3 л/га). За 12–14 днів до збирання 
врожаю використовують десикант баста (1,5 л/га). На запирієних 
площах доцільно використати при побурінні 70% стручків у ріпаку, 
або за 2 тижні до збирання, гербіциди раундап (3 л/га), домінатор                    
(3 л/га), гліфоган (3,0 л/га). Вони знищують бур'яни і підсушують 
рослини. Десикація зменшує втрати насіння при збиранні і економить 
витрати енергії на досушування насіння. 

Для тривалого зберігання вологість насіння необхідно довести 
до 6–8%. Насіння, яке потрапляє на тік, негайно очищають і сушать. 
При підвищеній вологості за 1–2 дні воно біліє, пліснявіє і втрачає 
схожість, а також технологічні якості. 

Для добування олії (оlеа – лат.) насіння підігрівають, мелють і 
кладуть в прес. Одержуємо 40–43% олії і 57–60% макухи. Засто-
совують прес-камеру ПК-200 чи прес шнековий масловідділюючий 
ПШМ-250. 

На зелений корм збирають не пізніше фази бутонізації-цвітіння. 
Ще раніше використовують для випасу навесні і пізно восени. 

 
ТЕСТИ 

 
Варіант І 

 
1. На Україні з олійних культур вирощують: 
1. Коноплі  4. Ріпак 
2. Соняшник  5. Лаванду 
3. Гірчицю  6. Сою 
2. Ріпак культура: 
1. Вологолюбна  3. Теплолюбна 
2. Посухостійка  4. Холодостійка 
3. Добрим попередником під ріпак у Лісостепу є: 
1. Цукровий буряк 3. Конюшина 
2. Ячмінь   4. Зайнятий пар 
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4. Добрі результати дає внесення мінеральних добрив у 
рядки при посіві, кг діючої речовини на гектар: 

1. Р10-15        3. N15-20 
2. Р20-30   4. N РК(30-40) 
5. Ріпак належить до родини: 
1. Айстрових  3. Зонтичних 
2. Капустяних  4. Гречкових 
 

Варіант ІІ 
 
1. Макуха олійних культур використовується: 
1. Для потреби в медицині   3. На корм тваринам 
2. Для одержання харчових продуктів 4. На добриво 
2. Для внесення гербіцидів використовують машини: 
1. ОП-2000-01  3. ПС-10 
2. ОПШ-15  4. РУМ-8 
3. Урожайність насіння ріпаку становить: 
1. 10–15 ц/га  3. 22–28 ц/га 
2. 15–18 ц/га  4. 30–40 ц/га 
4. Ріпакова олія використовується: 
1. У медицині  3. Як пальне 
2. На технологічні цілі 4. В їжу 
5. Посіви ріпаку вражаються шкідниками: 
1. Квіткоїдом     
2. Хрестоцвітими блішками 
3. Жужелицею   
4. Павутиновим кліщем 
 

Варіант ІІІ 
 
1.Як екологічно безпечне пальне використовують олію: 
1. Соняшникову  3. Арахісову 
2. Ріпакову  4. Рицинову 
2.Суцвіття ріпаку: 
1. Китиця   3. Складний колос 
2. Багатоквітковий кошик 4. Завиток 
3. Ріпак – культура вологолюбна, в неї транспіраційний 

коефіцієнт: 
1. 300–400  3. 500–650 
2. 400–500  4. 250–350 
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4. Вагова норма висіву ріпаку на насіння в Лісостепу: 
1. 20–15 кг/га  3. 5–6 кг/га 
2. 10–12 кг/га  4. 6–8 кг/га 
5. Насіння ріпаку висушують до вологості: 
1. 15–14%  3. 15–18% 
2. 10–11%  4. 18–20% 
 

Варіант IV 
 
1. Основні площі ріпаку розміщені в Україні в зоні: 
1. Полісся  3. Передгір`я гірських районів Карпат 
2. Лісостепу  4. Степу 
2. Для боротьби з бур`янами на посівах озимого ріпаку 

застосовують гербіциди: 
1. Гезагард  3. Трефлан 
2. Дуал   4. Ф’юзілат 
3. Коренева система ріпаку: 
1. Стрижнева, яка проникає на глибину два і більше метрів 
2. Мичкувата 
3. Змішана 
4. Стрижнева, яка знаходиться в орному шарі 
4. Висівають ріпак на насіння: 
1. Квадратно-гніздовим способом 
2. Широкорядним пунктирним способом 
3. Звичайним рядковим способом 
4. Вузькорядним способом 
5. Для знищення шкідливих комах на посівах ріпаку 

використовують: 
1. Децис форте  3. Фастак 
2. Базагран  4. Ридоміл 
 

8.3 ЯРИЙ  РІПАК 
(Brassica napus oleifera annua) 

 
Значення культури 

 
Ярий ріпак має таке ж значення, як і озимий. 
У його насінні міститься 35–45% слабовисихаючої олії (йодне 

число 101), 20–26% білка, до 17–18% вуглеводів. Олія з ярого ріпаку 
має чудові харчові якості, а також широко використовується в різних 
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галузях народногосподарського комплексу. Макуха (низькоерукових 
сортів) є добрим кормом для тварин, а макуха з нових "00"сортів – ще 
й високобілковий складник для виробництва продуктів харчування. 

Господарська цінність ярого ріпаку полягає ще й в тому, що він 
може вирощуватися у зонах, ризикованих для вирощування озимого 
ріпаку. Він є доброю страховою культурою. У роки, коли озимий ріпак 
вимерзає, його площі без великих втрат пересівають ярим ріпаком. 

Зелена маса широко використовується на корм. У ній міститься 
4,9–5,1% білка, тобто удвічі більше, ніж у зеленій масі кукурудзи та 
соняшнику. Ярий ріпак вирощують у післяукісних, післяжнивних та 
проміжних посівах. Він добрий медонос, має фітосанітарні 
властивості, цінний попередник для зернових культур. 

 
Історія та поширення 

 
Батьківщиною ярого ріпаку є Європа. Нині він досить поши-

рений у Канаді, Китаї, Індії, Пакистані, Швеції, де займає більші 
площі, ніж озимий. В Україні ріпак культивується від початку XVIII 
століття. У середині XX століття інтерес до цієї культури зменшився, 
його посіви скоротилися до кількох тисяч гектарів. Однак в останні 
роки він знаходить усе ширше застосування. Якщо в 1990 році площа 
ярого ріпаку в Україні ледве сягала 5,5 тис. га, то 1997 року вона 
зросла до 19 тис. га. 

Урожайність насіння нижча, ніж озимого ріпаку, і становить    
12–18 ц/га, зеленої маси 200– 400 ц/га. 

 
Біологічні особливості 

 
Ярий ріпак холодостійка рослина, насіння його починає 

проростати при 1–3°С тепла. Дружні сходи з'являються через 5–7 днів 
при температурі 9–12°С. 

Сходи переносять заморозки до мінус 3–4°С, а в стадії кількох 
листків – короткочасні заморозки до мінус 7–8°С. Найкраще росте 
вегетативна маса при помірній температурі (18–20°С) Під час цвітіння 
і достигання насіння сприятливою є температура 23–25°С. Сума 
середньодобових температур за вегетацію становить 1700–21000С. 

Ярий ріпак – рослина помірної кліматичної зони, краще росте в 
умовах довгого дня. Він належить до вологолюбних культур. Найбільше 
води рослини поглинають у період бутонізації-цвітіння. Посуха в цей 
час значно знижує врожай насіння. У Європі найвищий урожай 
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збирають при сумі річних опадів 450–600 мм. Однак досвід Канади, 
яка є світовим лідером виробництва насіння ярого ріпаку, підтверджує 
великі можливості його вирощування у більш жорстких кліматичних 
умовах. Так, у штатах Альберта і Саскачеван, де в середньому за рік 
випадає 270–100 мм опадів, безморозний період становить 100–              
135 днів, максимальна температура сягає 300С і більше, вирощують 
75–80% канадського ріпаку "канола". 

До грунтів ярий ріпак не дуже вимогливий. Країно росте на 
родючих, не важких за гранулометричним складом, структурних 
грунтах, які мають нейтральну або слабокислу реакцію, містять не 
менше 1,1% гумусу. Непридатні для нього легкі піщані та солонцюваті 
грунти. 

 
Технологія вирощування 

 
Попередники. Кращі попередники ярого ріпаку – зернобобові, 

зернові, картопля, кукурудза, однорічні та багаторічні трави. Не 
можна висівати після інших капустяних культур. Урожайність 
внаслідок такого розміщення в сівозміні зменшується на 20–30%. На 
попереднє поле його можна повертати не раніше як через 4–5 років. 
Він добрий попередник для інших культур. 

Обробіток грунту. Рекомендується зяблева оранка на глибину 
20–22 см, а на полях, що забур'янені багаторічними бур'янами – на 
глибину 25–30 см і більше. 

Навесні при фізичному достиганні грунту на зораних полях зяб 
боронують, розпушують, вирівнюють. Дуже важливо якісно 
підготувати грунт до сівби. Найкраще для цього використати після 
боронування комбіновані агрегати. Передпосівний обробіток грунту 
проводять на глибину сівби. 

Удобрення. Ярий ріпак добре реагує на внесення органічних і 
мінеральних добрив. Гній (20–30 т/га) краще вносити під попередник. 
Під оранку вносять всю норму фосфорних і калійних добрив. Більшу 
частину азотних добрив (1/2–2/3 загальної норми) вносять під 
передпосівну культивацію. Решту азоту використовують для 
підживлення рослин у фазі 5–6 листків-бутонізації. Норми внесення 
азоту, фосфору і калію залежно від попередника подано в табл. 8.3.1. 
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Таблиця 8.3.1 
Норми мінеральних добрив для одержання 20–25 ц/га          

насіння ярого ріпаку 
 

Попередник Норма добрив, кг/га д.р. 
 N Р2О5 К2О 

Картопля 
Зернобобові 
Однорічні трави  
Зернові колосові  

60–80 
60–80 
70–100 
80–120 

30–40 
45–60 
45–60 
45–60 

60–80 
80–120 
80–120 
80–120 

 
 Підготовка насіння. Сорти.  Висівати треба високоякісне 

насіння зі схожістю   не нижче 85%. Якщо урожай призначається на 
харчову олію, необхідно контролювати посівний матеріал на вміст 
ерукової кислоти і глюкозинолатів. Насіння протруюють одним із пре-
паратів: вітавакс 200, офтанол Т, чинук. Сорти ярого ріпаку для виро-
щування в різних грунтово-кліматичних умовах України: Аіра, Добро-
бут, Кліфф, Клітинний 8, Ліга, Марія, Магнат, Оксамит, Сієста F1, 
Терра, Форте, Фаворит. 

 
Сівба 

 
Ріпак сіють рядковим або вузькорядним способом. Якщо є 

можливість якісно загорнути насіння в грунт, можна сіяти розкидним 
способом, що забезпечує найкращу рівномірність розміщення насіння 
на площі. Для сівби використовують ріпакові сівалки СПЧ-б, зернові 
СЗТ-3,6; СЛЗ-3,6; СПУ-6Д. 

Глибина сівби залежить від типу і вологості грунту і 
станавить 1,5–2,0 см. Не рекомендується сіяти глибше 3 см навіть на 
легких грунтах, чи при нестачі вологи у верхньому шарі грунту. 

Норма висіву насіння – 4–6 кг/га забезпечує на 1 м2 120–               
140 сходів рослин ріпаку. При ранніх строках сівби рекомендується 
мати 100 рослин на 1 м2 при пізніх – 150 р/м2. В оптимальних умовах 
норму висіву можна зменшити до 80–120 насінин/м2. 

Строки сівби ярого ріпаку ранні. Вони припадають на час сівби 
ярого ячменю. Запізнення з сівбою на 5–10 днів, порівняно з опти-
мальним строком, призводить до зниження врожаю насіння на 25–
50%. 
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Догляд. Для ярого ріпаку дуже небезпечною є ґрунтова кірка, 
яка може утворитися внаслідок весняних холодних дощів. Для її 
руйнування впродовж 5 днів після сівби, можна застосовувати борони. 
Цей агрозахід також використовують після появи сходів на дуже 
загущених посівах. 

Для знищення бур'янів використовують ті ж препарати, що й  на 
посівах озимого ріпаку. Найбільшої шкоди у перші фази росту 
завдають бур'яни та хрестоцвіті блішки. Тому з внесенням гербіцидів 
не можна затримуватись. У фазі розетки ріпаку, на площах, де 
поширені ромашка й осот, використовують гербіцид лонтрел або 
арамо, коли переважають злакові бур'яни. Найвищу ефективність 
забезпечує бутізан, треіан, трофі. 

Для захисту від шкідників і хвороб застосовують ті ж 
препарати, що й на посівах озимого ріпаку. Початок цвітіння ярого 
ріпаку припадає на відцвітання озимого, тому можна очікувати 
сильного поширення шкідників внаслідок їх переходу з озимого 
ріпаку. В окремих випадках посіви від шкідників захищають двічі. 
Хворобами ярий ріпак уражується значно менше, ніж озимий. Тому 
фунгіциди, як правило, не вносять. 

Збирання. Ярий ріпак цвіте приблизно на 4 тижні пізніше від 
озимого, насіння достигає на 3–4 тижні пізніше. Настання повної 
стиглості за несприятливих умов може затягнутися до вересня. Тому 
на таких площах доцільно провести десикацію. 

Збирають ярий ріпак прямим комбайнуванням, оскільки він 
достигає більш рівномірно, ніж озимий. Оптимальна вологість зерна 
має бути в межах 10–14%. На забур'янених площах перевагу має роз-
дільний спосіб збирання. Зберігається зерно при вологості менше 9%. 

Після збирання поле лущать, що сприяє проростанню насіння, 
що висипалось. Пізніше зелену масу ріпаку-самосіву разом з стернею і 
соломою глибоко приорюють, що сприяє поповненню грунту 
органічними речовин. 

 
Контрольні питання 

 
1. Значення, поширення, урожайність ярого ріпаку. 
2. Ботанічна характеристика, морфологічна будова ярого ріпаку. 
3. Відношення ярого ріпаку до умов вирощування. 
4. Особливості вирощування ярого ріпаку. 
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9. ЕФІРООЛІЙНІ КУЛЬТУРИ 
 

Ефіроолійні культури культивують для одержання з них летких 
ароматичних речовин – ефірної олії. Це різноманітні суміші 
органічних сполук: вуглеводів, спиртів, фенолів, ефірів, альдегідів, 
кетонів та органічних кислот. Ефірні олії мають приємний запах і 
використовуються у косметичній, фармацевтичній, харчовій, 
миловарній, тютюновій та інших галузях промисловості. Вони 
нагромаджуються в різних органах рослин: у плодах, насінні (корі-
андр, кмин, аніс, фенхель); у листках та стеблах (м'ята, лаванда, 
шавлія), у квітках (троянда); кореневищах (ірис). 

Такі ефіроолійні культури як коріандр, кмин, аніс, крім ефірної 
олії (від 1 до 7%), містять значну кількість жирної олії – 14–28%. 
Ефірну олію добувають відгонкою її водяною парою, а жирну – 
екстрагуванням органічними розчинниками. 

В Україні найпоширенішими ефіроолійними культурами є 
коріандр, кмин, м'ята, аніс, фенхель, троянда, лаванда, шавлія. У кінці 
80-х років XX століття посівна площа ефіроносних культур становила 
майже 33 тис. га. У 1998 році вона зменшилась до 10 тис.га. У                    
XXI столітті намічається тенденція розширення посівних площ. 

Існує велика кількість ефіроолійних малопоширених культур, 
які придатні для вирощування в Україні. Це лофант анісовий, 
лавандин, полин лимонний, котовник лимонний, базилік евгенольний, 
розмарин лікарський та ін.  

 
9.1.КОРІАНДР 

(Coriandrum sativum L.) 
 

Значення культури 
      
  У насінні (плодах) коріандру міститься 1,4–2,1% ефірної олії 

та від 18 до 28% жирної олії. До складу ефірної олії входить понад                
20 компонентів. Основними з них є терпеновий спирт ліналоол (60–
80%), що має запах конвалії, гераніол зі запахом троянди, іоноп із 
запахом фіалки. Коріандрову ефірну олію і продукти її переробки 
використовують при виготовлені парфумерних і косметичних виробів, 
для ароматизації харчових продуктів і ліків. Цілі плоди коріандру 
використовують як приправу в хлібопеченні, при консервуванні 
огірків, м'яса, оселедців, виготовленні соусів, ароматизації лікерів та 
ін. Як засіб народної медицини поліпшує апетит, допомагає при 
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простудних та шлункових захворюваннях, має жовчогінну, 
антисептичну, заспокійливу, відхаркувальну, в'яжучу дію. Жирну олію 
застосовують для потреб миловарної, текстильної, поліграфічної, 
металургійної промисловостей. Після відгонки олії одержують шрот 
(вміст білка до 30%), який є цінним кормом для всіх видів худоби й 
птиці. Коріандр – один із кращих медоносів, що дає мед високої якості. 
Вирощують коріандр і для одержання пряної зелені. У ній міститься 
вітамін С, В, PR каротин. Молоді рослини мають різкий неприємний 
запах, тому коріандр часто сіють для відлякування гризунів. 

Коріандр походить із Східного Середземномор'я і належить до 
древніх культурних рослин. Його вирощували в Індії, Палестині, у 
країнах Сходу, а з IX століття ця рослина поширилась у Європі. 
Вирощується коріандр у Кіровоградській, Миколаївській, Луганській 
областях та в Криму. У 1992 році посівна площа в Україні становила 
14,3 тис.га. У 1995 році зменшилась до 284 га, а в 1998 році знову 
зросла до 4000 тис.га. Сіють коріандр в основному фермерські й 
приватні господарства, на присадибних ділянках, де важко провести 
точний облік посівних площ. Урожайність насіння коріандру –                  
6–10 ц/га. При дотриманні всіх вимог технології на сортодільницях 
збирають по 25–32 ц/га. 

 
Ботанічна характеристика 

 
Коріандр (коляндра) (Coriandrum sativum L.) – однорічна 

трав`яниста рослина з родини селерових. Коренева система стрижнева, 
з тонкими малорозгалуженим веретеноподібним головним коренем, 
який проникає у ґрунт на глибину до 1 м. 

Стебло заввишки 50–100 см, округле, ребристе, пряме або 
злегка колінчасто-зігнуте, розгалужене. 

Листки залежно від місця розміщення на рослині мають різну 
будову: нижчі – довгочерешкові перисторозсічені з округлими 
надрізанопилчастими сегментами, верхні – сидячі або коротко- 
черешкові двічі перисторозсічені з перистороздільними сегментами і 
лінійними частками. Квіти малі, п`ятичленні, зібрані у суцвіття 
складний зонтик, утворений з трьох-шести простих зонтиків. Прості 
зонтики мають в основі невелику листкову обгортку, що складається з 
трьох-п`яти маленьких лінійних листочків. Зовнішні квітки в зонтику 
неправильні: крайні пелюстки в них збільшені, а в чашечці два 
зубчики довгі, три короткі, середні квітки мають п`ять однакових за 
розміром пелюсток обернено яйцеподібної форми і чашечку з п`ятьма 
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різними за довжиною зубчиками. Тичинок у квітці п`ять, маточка 
складається з нижньої двогніздої зав`язі й двох стовпчиків. Квітки 
бувають білі, рожеві, блідо-рожеві. 

Плід – двосім`янка, складається з двох однонасінних плодиків 
кулястої або видовжено округлої форми діаметром 3–7 мм, жовто-
солом`яного забарвлення. На поверхні плоду є 10 поздовжніх злегка 
випнутих звивистих ребер. Маса 1000 насінин – 7–10 г. 

 
Біологічні особливості 

 
Коріандр відноситься до рослин довгого дня і не дуже 

вимогливий до тепла. Насіння починає проростати при температурі  
4–6°С, а дружні сходи з'являються при підвищенні температури до 
10°С.Сходи добре переносять приморозки до мінус 10°С. Молоді 
рослини у фазі розетки витримують зниження температури у зоні 
кореневої шийки до мінус 13°С. Вони перезимовують, якщо морози не 
перевищують – 18–20°С. Оптимальна температура для росту рослин 
18–20°С. Високі температури негативно діють на цвітіння й 
формування плодів, знижується урожайність і вміст олії у плодах. 

У різні фази розвитку коріандр неоднаково реагує на умови 
зволоження. Плоди для набубнявіння поглинають 120–125% води від 
маси насіння. Після сходів до масового стеблування коріандр витрачає 
мало вологи і добре переносить ґрунтову посуху. Потреба у воді 
збільшується під час росту стебла і досягає максимуму у фазі цвітіння. 
Коріандр – світлолюбна рослина. При затіненні зменшується 
гілкування рослин, знижується їх продуктивність. 

Коріандр вимагає родючих ґрунтів. Кращими для нього є ґрунти 
з нейтральною реакцією ґрунтового розчину, із глибоким гумусним 
шаром. Найкраще росте на чорноземах, темно-сірих лісових і темно-
каштанових ґрунтах з високим вмістом поживних речовин. Непридатні 
для нього важкі глинисті, заболочені та піщані ґрунти. 

Сорти коріандру в Україні: Кіровоградський, Янтар, Оксамит, 
Нектар, Айдар, Гарант, Медун та ін. Сорт салатного напрямку – 
Пікантний. 

 
Технологія вирощування 

 
Попередники. Кращі попередники коріандру – озимі та ранні 

ярі зернові культури, зернобобові, однорічні трави, кукурудза. Не 
варто розміщувати його після культур, що висушують ґрунт і пізно 
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звільняють поля – соняшник, цукровий буряк, суданська трава та ін. 
Щоб запобігти ураженню рамуляріозом, коріандр повертають на 
попереднє поле не раніше як через 4–5 років. 

Коріандр добрий попередник озимих зернових, кукурудзи, 
соняшнику та ін. 

Обробіток ґрунту. На  полях після зернових, зернобобових і 
однорічних трав, засмічених переважно однорічними бур'янами, 
проводять лущення дисковими знаряддями (ЛДГ-10), а після появи 
сходів бур'янів – оранку на глибину 25–27 см. Рання оранка забезпечує 
вищі врожаї, порівняно з пізньою. 

Для боротьби з коренепаростковими бур'янами проводять 
повторне лущення лемішними лущильниками на глибину 10–12 см. 
Орють через 2-3 тижні після повторного лущення. 

Після кукурудзи, де часто буває сильно ущільнений ґрунт, перед 
оранкою поля дискують важкими боронами БДТ-7. Це підвищує якість 
оранки, зменшується брилистість ґрунту, краще заорюються рослинні 
рештки. 

Навесні закривають вологу важкими боронами БЗТС-1Д 
Розпушують ґрунт культиватором КПС-4, впоперек до напрямку 
оранки. Для якісної підготовки ґрунту перед сівбою використовують 
комбіновані агрегати РВК-3,6; ЛК-4, Європак та ін. 

Удобрення. Норма внесення мінеральних добрив становить      
N60-90 Р60-90 К60-90. Вона змінюється залежно від типу ґрунту, попе-
редника, рівня програмованого врожаю. Усю норму фосфорних і 
калійних добрив вносять під оранку, азотні – навесні під культивацію. 

При сівбі в рядки рекомендується вносити фосфор (Р10-20), якщо 
не застосовувались добрива для основного внесення. 

 
Сівба 

 
Спосіб сівби. На чистих полях при гербіцидних технологіях 

коріандр сіють звичайним рядковим способом (15 см) зерновими 
сівалками. На забур'янених полях, якщо не застосовуються гербіциди, 
сіють широкорядним способом (45 см) сівалкою ССТ-12Б і проводять 
міжрядні розпушування. Проте часто при цьому способі сівби рослини 
сильно гілкуються, що розтягує період достигання і спричинює втрати 
при збиранні. Насіння протруюють вітаваксом (3,0 кг/т). 

Глибина сівби. Глибина загортання насіння становить 2–3 см. 
При пересиханні верхнього шару ґрунту її збільшують до 4–5 см. 
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Норма висіву. Норма висіву залежить від особливостей догляду 
за посівами. Якщо планується боротьба з бур'янами агротехнічними 
заходами (до- і післясходове боронування), висівають 25–30 кг/га, або 
3,4–3,6 млн насіння на 1 га. На полях, де застосовуються гербіциди, 
норму висіву зменшують до 16–18 кг/га, або 2,2–2,4 млн/га. При 
широкорядному способі сівби висівають лише 10–16 кг/га, або 1,5–           
1,8 млн/га. 

Строки сівби. Коріандр сіють рано навесні одночасно з ранніми 
ярими зерновими культурами в перші дні польових робіт. Від сходів 
до стеблування рослини коріандру ростуть дуже повільно і 
пригнічуються бур'янами. Тому на полях, де не застосовуватимуть 
гербіциди, краще сіяти в середні строки. Це дозволяє знищити 
пророслі бур'яни додатковою культивацією. 

Сіяти можна восени (початок вересня) із розрахунку, щоб до 
зими виросло 6–8 листків. При теплих зимах посіви перезимовують. 

Догляд. Зразу ж після сівби поле коткують. Досходове борону-
вання проводять через 4–6 днів після сівби, коли проростки коріандру 
мають довжину не більше 2–3 мм. 

Після сходів боронують, коли рослини коріандру мають 3–4 листки 
(СП-11+8БЗСС-1,0) зі швидкістю не більше 4–4,5 км/год. Глибина 
розпушення не більше 2–3 см. 

Більшість агрозаходів догляду направлені на знищення бур'янів. 
Крім боронування, під час вегетації проводять декілька розпушувань 
міжрядь. 

Після появи сходів за допомогою культиватора УСМК-5,4 
обробляють ґрунт бритвами на глибину 3–5 см. Друге розпушування 
проводять на глибину 6–8 см, наступні – на глибину 8–10 см. 

Знищують бур'яни також за допомогою гербіцидів. Під перед-
посівну культивацію вносять трефлан (6 л/га), лінурон (4–6 кг/га); у 
фазі 2–3 справжніх листків коріандру – лінурон (4–6 кг/га), прометрин 
(4–6 кг/га). Використовують луварам (1–1,6 л/ra), 2ДД500 (2,0–                     
2,5 л/га), обприскуючи ґрунт до появи сходів коріандру. 

Для захисту від шкідників і хвороб застосовують агротехнічні 
методи. 

Збирання. Плоди коріандру дозрівають неодночасно, крім того, 
вони обсипаються. Коріандр збирають роздільним способом на 
технічні цілі, коли дозріває 30–40% плодів і засохнуть листки. На 
насінних ділянках – при достиганні 60–70% плодів. Висота зрізу 20– 
25 см. Коли вологість насіння знижується до 12–14%, валки 
підбирають і обмолочують зерновими комбайнами. 
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На посівах, де дозріло 80–90% плодів, застосовують пряме 
комбайнування. 

Насіння очищають, при потребі додатково просушують, щоб 
вологість під час зберігання не перевищувала 12–13%.        

 
9.2.КМИН 

(Carum carvi L.) 
 

Значення культури 
      
Насіння кмину містить 4–7% ефірної і 14–22% жирної олії. 

Ефірну олію та її компоненти – карвон (50–65%) і лимонен (20–30%) – 
використовують у лікеро-горілчаній, харчовій, кондитерській, 
парфумерній, тютюновій, фармацевтичній промисловості. Насіння 
кмину має приємний пряний смак, тому його використовують як 
приправу при випіканні хліба, виготовленні сиру, солінні овочів і 
риби, виробництві консервів. У медицині застосовують як проносний, 
жовчогінний, заспокійливий засіб, при бронхіті, пневмонії та для 
підвищення апетиту. Жирна олія використовується на технічні цілі. 
Макуха – цінний білковий корм для тварин. Кмин – цінний медонос. 

Батьківщиною кмину є Європа, де він часто зустрічається у 
дикому вигляді на луках, узліссях, схилах. Це одна з найстародавніших 
рослин, його насіння виявили у будівлях кам'яного віку. Кмин 
вирощували у Київській Русі уже в VIII столітті, а з XVI століття 
виготовляють із нього ефірну олію. Основні площі кмину в Україні 
зосереджені у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій областях. 
Його урожайність становить 6–9 ц/га, може досягати 12–15 ц/га. 

Вирощуються такі сорти: Подільський 9, Пултівський, Случ, 
Тонус та ін. 

 
Ботанічна характеристика 

 
 Кмин (Carum carvi L.) дворічна трав`яниста рослина з родини 

селерових (Apiaceae). У перший рік життя утворює досить великий 
стрижневий корінь і прикореневу розетку листків, на другий – стебла, 
квітки та плоди. 

 Стебло заввишки 30–80 см, прямостояче, голе, порожнисте, 
розгалужене. Листки чергові, тричі перисторозсічені, голі, нижчі – 
довгочерешкові, верхні – сидячі. Квітки малі, п`ятичленні, розміщені 
на довгих квітконіжках. Чашечки з непомітними зубцями. Віночок 
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білий. Суцвіття – складний зонтик, утворений з 8–16 простих зонтиків, 
розміщених на променях різної довжини. Плід – суха двосім`янка з 
поздовжніми тонкими ребрами, довгастоовальної форми, бурувато-
жовтого кольору, завдовжки близько 5 мм.   

 
Біологічні  особливості 

         
Кмин маловимогливий до тепла. Насіння починає проростати 

при температурі 6°С. Характеризується високою зимостійкістю. У фазі 
розетки він витримує сильні морози, що обумовлюється наявністю 
значної кількості цукрів у його коренях під час зимівлі. Температура 
вище 30°С негативно впливає на формування врожаю і нагромадження 
ефірної олії. 

Кмин вологолюбна рослина, тому дає високі врожаї лише у зоні 
достатнього зволоження. Волога насінням поглинається повільно, тому 
сходи з'являються лише через 18–25 днів після сівби. Найбільше 
вологи потрібно під час стеблування і цвітіння. 

Це світлолюбна рослина, особливо в перший рік вегетації. При 
сівбі під покрив інших культур, його врожай зменшується. У 
загущених посівах, при затіненні у фазі розетки, на другий рік 
вегетації кмин не утворює квітконосних пагонів. 

Кмин добре росте на різних типах ґрунтів. Непридатні для 
нього заболочені, кислі, пересушені ґрунти. На початку вегетації кмин 
росте дуже повільно, посіви можуть забур'янюватись. 

 
Технологія вирощування 

 
Попередники. Кмин висівають після озимих і ярих зернових, 

зернобобових культур. У рік плодоношення він рано звільняє поле, 
тому є добрим попередником для озимих та інших культур. 

Обробіток ґрунту. Обробіток ґрунту полягає в лущенні стерні 
та оранці на глибину 25–27 см. Навесні проводять боронування, 
культивацію. Перед сівбою ґрунт обробляють комбінованими 
знаряддями типу РВК-3,6; ЛК-4. 

Удобрення. Восени під оранку вносять фосфорні і калійні 
добрива – Р10К10, навесні N40 під культивацію. Кмин добре 
використовує добрива, що даються у підживлення в два прийоми. У 
перший рік вегетації при останньому розпушенні міжрядь вносять 
Р40К40. На другий рік після перезимівлі вносять рано навесні N40-50. 



 490

Сівба. Сіють кмин широкорядним способом, із відстанню між 
рядками 45–60 см. Глибина загортання насіння становить 2–3 см. 
Норма висіву – 7–8 кг/га, або 1,7–1,8 млн схожих насінин на 1 га. У 
більшості рекомендацій кращим строком сівби кмину є ранній, 
одночасно з ранніми ярими культурами. Проте ефективна й літня сівба 
в липні після культур, що рано звільняють поля. При літній сівбі кмин 
можна розміщувати у сівозміні, не порушуючи чергування культур. За 
весняної сівби неефективно використовується поле у перший рік 
вегетації. 

Догляд за посівами. Кмин є дворічною культурою. Спочатку 
росте дуже повільно, від сходів до появи першого справжнього листка 
проходить два тижні. Тому важливо не допустити забур'янення посівів. 
У перший рік вегетації проводять боронування і застосовують 
міжрядний обробіток не менше 4–5 разів. При потребі загущені посіви 
у фазі 3–4 справжніх листків проріджують, залишаючи на 1 м рядка                      
8–10 рослин. 

Формується коренева система і розетка листків, генеративні 
органи не утворюються. 

На другий рік рано навесні посіви боронують упоперек рядків, а 
після відростання рослин до змикання рядків проводять 2–3 розпу-
шення. На дуже забур'янених полях під передпосівну культивацію 
вносять гербіцид трефлан (4–8 л/га) або до появи сходів кмину – 
гезагард (4–5 кг/га). 

Збирання. Плоди кмину достигають неодночасно, а стиглі 
легко обсипаються. Роздільним способом збирають при побурінні 35–
40% плодів, а прямим комбайнуванням – 50–60%. Обмолочують валки 
через 2–3 дні після скошування. Насіння очищають, підсушують. Для 
тривалого зберігання вологість насіння необхідно знизити до 10–11%. 

 
Контрольні  питання 

 
1. Де використовують ефірну олію? 
2. Які ефіроолійні культури найбільш поширені на Україні? 
3. До якої родини відноситься коріандр? 
4. Який корінь, листки, суцвіття, плід коріандру? 
5. Відсоток ефірної олії в плодах коріандру. 
6. Відношення коріандру до умов вирощування. 
7. Особливості вирощування коріандру. 
8. Використання кмину. 
9. Ботанічна характеристика кмину. 
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10. Біологічні особливості кмину. 
11. Основні прийоми технології вирощування кмину. 
 

9.3.М'ЯТА ПЕРЦЕВА 
(Mentha piperita L.) 

  
Значення культури 

         
Ефірну олію добувають із листків (2–4%), суцвіть (4–6%), 

стебел (до 03 % від маси сухої речовини). 
Складовими частинами м'ятної олії (9–25%) є пінен, лимонен та 

інші речовини. Чим більше в олії ментолу, тим вища її якість. Ментол 
має здатність розширювати судини серця, головного мозку, легень. Ще 
Пліній Старший (Рим) писав, що запах м'яти збуджує роботу мозку, 
тому студентам рекомендувалось носити вінки з м'яти. М'ятну олію 
використовують у фармацевтичній, харчовій, парфумерній, лікеро-
горілчаній промисловості. Листя м'яти застосовують у медицині та як 
прянощі при квашенні і консервуванні овочів. Свіже й сухе листя 
використовують для ароматизації різних страв, напоїв, чаю, оцту. 
Містить аскорбінову кислоту (до 25 мг %), каротин (до 8 мг %), рутин 
(до 14 мг %), має характерний освіжаючий прохолодний смак. 

Відвари з м'яти допомагають при захворюваннях дихальних 
органів і шлунку, при стенокардії, запамороченні, мають знеболю-
вальну, судинорозширювальну і заспокійливу дію. 

Походить м'ята з Англії, де її вирощують з XVII століття. В 
Україні м'яту стали вирощувати в XVIII столітті і вона була основною 
ефіроолійною культурою. Традиційні райони вирощування: Черкаська, 
Сумська, Полтавська, Чернігівська, Київська області. Проте в 90-х 
роках значно зменшились посівні площі м'яти. Урожай сухої надземної 
маси становить 15–20 ц/га. Сорти м'яти: Заграва, Українська перцева, 
Прилуцька 14, Лікарська 1, Чорнолиста, Сімферопольська 200, Лідія, 
Мама, Удайчанка.  

 
Ботанічна характеристика 

 
М'ята перцева (м'ята англійська, м'ята холодна) (Mentha                  

piperita L.) – багаторічна кореневищна, трав'яниста рослина з родини 
ясноткових. 

Коренева система мичкувата, добре розгалужена. З підземної 
частини стебла відростають кореневища, а з кореневої шийки – 
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пагони. Кореневища розвиваються в ґрунті горизонтально на глибині 
0–30 см, а пагони стеляться  на  поверхні ґрунту. 

Стебло  заввишки 30–90 см, прямостояче, чотиригранне, голе 
або щетинисто-волосисте, гіллясте, добре облистнене. При розгалу-
женні рослина має вигляд  куща  із супротивним розміщенням гілок.  

Листки черешкові, супротивні, яйцеподібнодовгасті або лан-
цетні з нерівними гостропилчастими краями,  верхні – гладенькі, 
нижні – по жилках коротковолосисті. З нижнього боку листків вздовж 
жилок розміщується більшість залоз,  в яких міститься ефірна олія.  

Квітки малі,  мають правильну п'ятизубчасту дзвоникувату ча-
шечку і лійкоподібний віночок, із майже правильним чотирилопатевим 
відгином рожевого (блідо-червонувато-фіолетового) кольору.   Тичи-
нок   чотири,   зав'язь   верхня,   чотиригнізда. На рослині переважають 
жіночі квітки. Тому у м`яти звичайно цвітіння інтенсивне, а насіння 
утворюється мало. Розмножують м'яту кореневищами.  

Квітки зібрані у колосоподібні суцвіття, якими закінчуються 
стебла. Плід – яйцеподібний гладенький горішок, червонувато-бурого  
кольору,  дуже  маленький. Маса 1000  горішків – 0,065 г. Розміщені 
вони в чашечках по чотири в кожній.  

 
Біологічні особливості 

 
М'ята маловимоглива до тепла. Навесні вегетація м'яти 

відновлюється при температурі 2–3°С. Приморозки до мінус 8°С в цей 
період переносить добре. Взимку кореневища витримують морози до -
13°С, а за наявності снігового покриву – до –18–30°С. Оптимальна 
температура для росту 18–20°С, а для синтезу ефірної олії – 22–25°С. 
Вищі температури в літні місяці стримують гілкування, урожайність, 
знижується вміст олії. 

Це вологолюбна рослина. Найбільше вологи потребує у фазі від 
початку гілкування до масової бутонізації. 

М'ята – світлолюбна рослина довгого дня. Чим інтенсивніше 
освітлення, тим вищі врожайність, вміст олії та її якість. 

Найбільш придатні для неї родючі, добре забезпечені вологою, 
чорноземи, осушені торфовища, заплавні ґрунти в долинах річок, 
якщо вони не заболочені. Оптимальна реакція ґрунтового розчину 
слабокисла – рН 5–7. 
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Технологія вирощування 
 
Попередники. М'яту вирощують на одному місці 2–3 роки 

підряд, тому розміщують її у спеціальних сівозмінах. Кращими 
попередниками для неї є озимі зернові, зернобобові, просапні овочеві, 
багаторічні бобові трави. 

Обробіток ґрунту. Після просапних, овочевих поле орють на 
глибину 27–30 см. Після інших попередників є можливість провести 
одне-два лущення. Рано навесні проводять передпосівну культивацію 
на глибину 10–12 см в два сліди. 

Удобрення. Під м'яту вносять органічні і мінеральні добрива. 
Перед оранкою рівномірно розкидають 20–40 т/га гною та фосфорні і 
калійні (Р45-50 К60.70) добрива. Азотні (N60-70) вносять під весняну 
культивацію. Якщо гній не вносять, норму мінеральних добрив 
збільшують до N90-120 Р90-120К90-120 

Садіння. М'ята перцева майже не формує насіння, тому 
розмножують її вегетативно кореневищами, зрідка – розсадою. 
Технологічний процес садіння включає нарізку борозен культиватором 
КРН-4,2 на глибину 8–10 см. Ширина міжрядь при садінні – 45–70 см. 
Кореневища садять одночасно зі сівбою ранніх ярих культур. 
Запізнення із садінням знижує врожай. Осінні строки садіння 
(жовтень) можуть призвести до вимерзання ослаблених кореневищ. 
Найбільш продуктивні відрізки кореневищ довжиною 15–20 см. 
Загортають борозни культиватором КРН-4,2 на глибину 6–8 см при 
садінні навесні і на 10–12 см – восени. Норма садіння – 15–20 ц/га 
кореневищ. 

Кореневища для садіння одержують внаслідок поздовжньої і 
поперечної культивації маточників. Можна використовувати 
картоплекопалки. 

Догляд. Проводять одне-два досходове боронування середніми 
або важкими боронами. Післясходові боронування припиняють, коли 
висота рослин досягає 6–8 см. Після сходів проводять 2–3 міжрядних 
обробітки культиватором КРН-4Т2. Перше розпушування виконують 
на глибину 6–8 см, друге – 10–12 см і третє – 6–7 см. 

На забур'янених полях застосовують гербіциди: трефлан                      
(8 л/га) – обприскування ґрунту з негайним загортанням до висадки 
м'яти, базагран (3 л/га) у фазі 4–6 листків у м'яти, гезагард (3–5 л/га), 
2,4 Д 500 (2–3 л/га) до сходів м'яти; набу (2,5–3,7 л/га) і поаст (2,5–            
3,7 л/га) проти злакових бур'янів. Для захисту від шкідників рослини 
обприскують актелліком (0,6 л/га). 



 494

Догляд за плантаціями м'яти другого року життя полягає у                     
1–2 боронуванні рано навесні до відростання рослин. Плантації м'яти 
третього року обробляють дисковими боронами БДТ-3,0. При 
застосуванні гербіцидів м'яту вирощують як культуру суцільного 
способу сівби, а на забур'янених полях навесні нарізають міжряддя і 
розпушують їх для знищення бур'янів. 

Збирання. Збирають м'яту першого року при цвітінні 50%       
рослин, коли є найбільший вихід олії. Скошують на низькому зрізі                 
(6–8 см) косарками. Впродовж 1–2 днів скошену м'яту прив'ялюють до 
вологості 50–55%, згрібають у валки і підбирають їх з одночасним 
подрібненням за допомогою кормозбиральних комбайнів (Е-280). 
Масу в спеціальних контейнерах КТТ-18 відправляють на пункт, де за 
допомогою парової відгонки на ППО-4 добувають із неї ефірну олію. 

Вдруге  скошують у жовтні, до настання приморозків. 
 

Контрольні питання 
 

1. Де використовується ефірна олія м`яти перцевої? 
2. Назвіть райони поширення та врожайність м`яти перцевої. 
3. Відношення м`яти перцевої до умов вирощування. 
4. До якої родини відноситься м’ята перцева? 
5. Найкращий попередник м`яти перцевої. 
6. Прийоми догляду за посівами. 
7. Особливості збирання м`яти.  

 
10.ПРЯДИВНІ КУЛЬТУРИ 

 
10.1.ЛЬОН-ДОВГУНЕЦЬ 

(Linum usitatissimum) 
 

Значення культури 
 
Льон-довгунець – основна прядивна культура в Україні. Вона 

дає два цінних продукти; волокно і насіння. 
Основна продукція льону-довгунця – волокно, яке утворюється 

у стеблах. Від урожаю і якості стебел залежить вихід і якість волокна, 
якого залежно від сорту та умов вирощування може бути 20–30%. У 
довгих і тонких стеблах воно кращої якості, ніж у товстих і коротких.  

Якість і міцність льоноволокна набагато вища, ніж у конопель, 
джута, канатника. За міцністю воно в два рази перевищує бавовняне і в 
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три рази – шерстяне. На текстильних підприємствах із волокна 
виробляють різні тканини, що відзначаються тривалим строком 
носіння, дуже гігієнічні, антистатичні, стійкі проти гниття. Це дуже 
цінний лляний батист, одяг, полотно. Із волокна гіршої якості 
виготовляють брезенти, мішковину, пакувальні тканини, мотузки, 
шпагат, нитки, пожежні рукави. 

Відходи текстильного виробництва – костриця (деревина стебел 
після від'єднання волокна) використовується для виробництва тепло- і 
звукоізоляційних матеріалів, паперу, целюлози, меблевих плит, а 
також як паливо. 

У насінні льону-довгунця міститься 35–39% висихаючої олії і до 
23% білка. Олія –  цінний харчовий продукт, використовується у 
харчовій, маргариновій, кондитерській промисловості. Завдяки 
швидкому висиханню, вона є добрим компонентом для виготовлення 
фарб, оліфи, лаків. Використовують її також у миловарній, 
фармацевтичній, електротехнічній, паперовій, гумовій та інших 
галузях промисловості. Насіння льону використовують у медицині і 
ветеринарії. 

Макуха – побічний продукт переробки насіння льону на олію – 
цінний концентрований корм, що містить 6–12% олії, 32–36% 
легкоперетравних білків. За поживністю 1 кг макухи прирівнюється до 
1,2 к.о. Її використовують як важливий компонент при виготовленні 
комбікорму. 

 
Історія і поширення 

 
Льон – це найдавніша культурна рослина, яку однією з перших 

почала використовувати людина. Знайдено стебла льону, нитки, 
мотузки та ін. у будівлях, що відносяться до кам'яного віку. Разом з 
коноплями льон одягав, годував, зігрівав древню людину. Із прадавніх 
часів, ще до існування Київської Русі, льон для одержання волокна, 
олії і виготовлення полотна вирощували всі племена, що населяли 
територію сучасної України. Швидке збільшення посівних площ льону 
відбулось у XIII столітті. 

Льон прядивний здавна вирощували і в інших країнах світу – у 
Китаї, Індії, Єгипті, Сирії та ін. Вирощують його в країнах Європи. 
Найбільшого розквіту льонарство досягло у 60–80-ті роки минулого 
століття. У світі тоді було близько 1,5 млн гектарів льону-довгунцю, в 
Україні щорічно засівали ним 230–240 тис. га. Урожайність була в 
межах 5–6 ц/га, насіння 3–4 ц/га. Галузь льонарства в Україні була 
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добре розвинута, причому мала повністю завершений цикл – від 
вирощування до одержання готових виробів. 

Урожайність волокна в багатьох господарствах і навіть районах 
становила 8–10 ц/га. Урожайність насіння 5–8 ц/га. Проте, починаючи 
з 1993 року, стан льонарства в Україні значно погіршився. Посівні 
площі в 1996–1998 рр. скоротилися до 40 тис. га. Виробництво волокна 
порівняно з 80-ми роками зменшилося майже в 10 разів (табл. 10.1.1). 

Льон-довгунець поширений у регіонах з вологим і помірним 
кліматом. Вирощують його переважно у Чернігівській, Київський, 
Житомирській, Рівненській, Волинській, Львівській, Сумській, Івано-
Франківській областях. 

 
Таблиця 10.1.1 

Вирощування льону-довгунцю в Україні 
 

Показники 

У серед-
ньому за 

1990– 
1992 рр. 

У серед-
ньому за 

1993– 
1996 рр. 

У серед-
ньому за 

1996– 
1998 рр. 

1999 р. 2001 р. 2002 р.

Площа, тис. га  162,7 100,5 40,1 20,7 23,6 24,4 

Валовий збір волокна,
тис. т  106,5 56,4 13,5 53 12,3 11,0 

Урожайність волокна
ц/га  65 5,6 3,4 2,7 5,2 4,5 

 
Ботанічна характеристика 

 
В Україні вирощують три різновиди льону (рис. 10.1):  
Льон-довгунець (Linum usitatissimum elongata) має стебло висо-

тою 70–125 см. Рослини гілкуються на верхівці, формується 5–10 коро-
бочок. Основна мета вирощування – волокно. З насіння добувають 
олію.  

Льон-межеумок, або проміжний (Linum usitatissimum 
intermedia) висотою 50–70 см, 1–3 стеблами, має 15–25 коробочок. 
Вирощують як олійну культуру можна добувати волокно гіршої якості. 

Льон-кучерявець (Linum usitatissimum brevimulticaulia) висотою 
30–50 см. Рослини гілкуються від основи стебла, утворюється багато 
коробочок (30–60 штук). Вирощують як олійну культуру 
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Рис. 10.1. Групи льону 

а – довгунець, б,в – межеумок, 
г – кучерявець, д – сланкий 

 
 
 
 
 
 

 Коренева система стрижнева, проникає в ґрунт на глибину до 
1,5 м. Вона слаборозвинута, її маса не перевищує 8–10% маси всієї 
рослини, тоді як у більшості польових культур вона досягає 25% і 
більше. При цьому основна частина (80%) маси коріння розташову-
ється в орному шарі ґрунту. Тому важливе значення при вирощуванні 
льону-довгунцю має оранка на глибину орного шару. Засвоювальна 
здатність кореневої системи невелика, при нестачі легкозасвоюваних 
поживних речовин різко знижується врожайність. 

 

 
 
Рис. 10.2. Стебло льону (фрагмент поперечного розрізу): 

1 – кутикула; 2 – шкірка; 3 – кора; 4 – пучки волокон; 5 – деревина;                 
6 – серцевина 
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Стебло зелене, при достиганні жовтіє. Загальна довжина 70–
130 см, технічна довжина (відстань від місця прикріплення 
сім'ядольних листків до початку розгалуження суцвіття) – 50–100 см. 
Волокно у вигляді волокнистих або луб'яних пучків, кільцем 
розміщених у корі стебла, складається з окремих одноклітинних 
елементарних волокнин, склеєних між собою пектиновою речовиною. 
Елементарні волокнини мають довжину 20–30 мм, товщину 20–                     
30 мікронів. Пучки з'єднуються між собою і утворюють стрічку 
технічного волокна, яка є тим довшою, чим довша технічна частина 
стебла (рис. 10.2, 10.3). 

      
 
 
 
Рис. 10.3. Частина волокнистого пучка 

(а) Окреме елементарне волокно (б) льону. 
Поперечний розріз волокнистого пучка: 
в – високоякісного, г – низької якості 

 
 
 
 
 
 

Кількість і якість волокна залежить від місця розташування в 
стеблі. Біля основи стебла волокно товсте, грубе, низької якості і 
становить 12% маси відповідної частини стебла. У напрямку до 
середньої частини стебла вміст волокна зростає до 35%. Це тонке, 
міцне, довге волокно найвищої якості, з високою прядивною 
здатністю. У верхній частині стебла вміст волокна зменшується до 28–
30%, якість його нижча – кількість елементарних волокнин у пучку 
зменшується і волокно стає менш міцним. 

Високоякісне волокно має бути довгим, міцним, тонким, 
еластичним, м'яким, блискучим, чистим від костриці та ін. Якість 
довгого волокна оцінюють відповідним номером. Відповідно до 
стандарту, його поділяють на такі номери: 8,9,10,11,12,13,14,15, 
16,18,20,22,24. Волокна вищих номерів менше витрачається на 
виробництво 1 м2 тканини. 
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Листки у льону сидячі без черешків, лінійно-ланцетної форми, 
зелені, розміщені на стеблі почергово по-спіралі. Покриті слабким 
восковим нальотом. 

Суцвіття коротке, зонтикоподібне, становить 10–15% 
загальної висоти рослин. 

Квітка п'ятірного типу (рис. 10.4). Віночок блакитний або 
білий. Діаметр віночка 15–21 мм. Льон переважно самозапильна 
культура. У теплі сонячні дні квітки розпускаються о 5–6 годині ранку, 
а до 9–10 години їх пелюстки опадають. У хмарні дні квітки 
розпускаються на 1–2 години пізніше. 

 
    

Рис. 10. 4. Квітка і плід льону: 
А – квітка: а – загальний вигляд; б – поздовжній розріз; в – тичинки з 
пиляками; г – зав'язь із стовпчиками; Б – коробочка: а – загальний 

вигляд; б – поздовжній  розріз; в – поперечний розріз 
 
Плід – кругла дрібна коробочка (рис. 10.4). Поділена перетин-

ками на 5 гнізд, кожна з них перегороджена неповною перетинкою. У 
кожному напівгнізді міститься по одній насінині. У загущених посівах 
на рослині формується 1–3 коробочки, а на зріджених – до 12 і більше. 

Насінина – яйцеподібна, з дещо звуженим і злегка зігнутим 
носиком, плоска, гладенька, блискуча, слизька, коричнева рідше 
світло-жовта. Маса 1000 насінин коливається від 3,5 до 6,6 г. Насіння 
має добру сипучість і сильно ослизнюється у воді.  

Фази росту. Від сівби до збирання фізіологічно стиглого 
врожаю рослини проходять такі фенологічні фази: сходи, ялинка, 
бутонізація, цвітіння, достигання (рис. 10.5). 

Фаза сходів. Висіяне в ґрунт насіння за оптимальної 
температури проростає через 5–8 днів. Сім'ядольні листочки виходять 
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на поверхню ґрунту, між ними міститься брунька, з якої розвивається 
пізніше стебло з листками, квітками і коробочками. У цей період 
інтенсивно росте коренева система. За 6–7 днів головний корінь 
заглиблюється в ґрунт на 15–22 см, а у верхній його частині 
формується густа сітка бічних корінців. При потребі у фазі сходів 
проводять боротьбу з льоновою блохою. 

 

 
 

 Рис. 10.5.  Фази росту льону-довгунцю: 
а – сходи; б – "ялинка"; в – бутонізація; г – цвітіння; д – стиглість 

 
Фаза ялинки. Ріст дуже повільний. Тривалість фази 15–20 днів. 

Інтенсивно росте і розвивається коренева система. У фазі ялинки 
рослини досягають висоти 5–10 см і мають 5–6 пар справжніх 
листочків. При потребі посіви обробляють гербіцидами для знищення 
бур'янів. 

Ці дві фази характеризуються повільним ростом стебла у висоту 
і швидким ростом кореневої системи. Після фази ялинки наступає 
період інтенсивного росту стебла (рослина збільшується у висоту на 
2,5–5,0 см за добу), який продовжується і в фазі бутонізації. 

Фаза бутонізації. Приріст льону в висоту досягає 3–5 см за 
добу. У цей період в стеблах формується волокно і генеративні органи, 
що забезпечують урожай насіння. Інтенсивний ріст рослин триває 12–
20 днів. Загальна висота рослин досягає 50–60 см. Достатнє 
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забезпечення поживними речовинами і вологою, відсутність бур'янів у 
цей період – основа формування високого врожаю волокна і насіння. 

Фаза цвітіння. Починається зацвітанням 10% рослин і триває 
5–10 днів. Ріст рослин льону у висоту сповільнюється (ростуть тільки 
суцвіття), а під кінець фази цвітіння повністю припиняється. 
Закінчується формування волокна в стеблах. 

Фаза достигання. Характеризується швидким здерев'янінням 
стебла і формуванням та достиганням насіння. Розрізняють зелену, 
ранню жовту, жовту і повну стиглість льону. Не можна льон збирати 
у фазі зеленої стиглості, оскільки зменшується урожайність, 
погіршується якість волокна, насіння має нижчу схожість. У ранній 
жовтій і жовтій фазах льон достигає на волокно; у жовтій і повній – на 
насіння. Вегетаційний період льону-довгунцю становить 75–90 днів. 

 
Біологічні особливості 

 
Вимоги до температури. Льон-довгунець до тепла мало-

вимогливий, культура помірного клімату, яка потребує помірно теплої, 
навіть прохолодної погоди без різких коливань температури дня і ночі. 
Вирощування льону в умовах жаркої погоди (понад 22°С) негативно 
впливає на ріст стебла у висоту, погіршується якість волокна. 

Вимоги до вологи. Насіння льону починає проростати при 
температурі 3–5°С, дружні сходи з'являються при прогріванні ґрунту 
до 7–9°С. Молоді сходи можуть витримувати приморозки до мінус 
3,5–4°С. Оптимальна температура для росту і розвитку рослин 
становить: у період сходів 9–12°С, у фазі ялинки 14–16°С, у фазі 
цвітіння-формування насіння 16–18°С. 

Льон-довгунець дуже вимогливий до вологи. Можна виро-
щувати лише в зоні достатнього зволоження. Під час проростання 
насіння поглинає воду в кількості, що рівна його масі. Найбільше води 
потребує під час інтенсивного росту стебла і цвітіння. 

Нестача в ґрунті води під час бутонізації та цвітіння призводить 
до відмирання верхньої частини стебел і навіть загибелі посівів. 

Після цвітіння льон стає менш вимогливим до вологи. Навпаки, 
часті дощі в цей період можуть спричинити розвиток грибкових 
захворювань, вилягання і підгнивання рослин льону. При цьому 
утруднюється механізоване збирання, втрачається частина врожаю, 
погіршується його якість. 
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Разом з тим рослини не витримують і надмірного вмісту води в 
ґрунті. Льон погано росте на перезволожених ґрунтах та на полях з 
близьким заляганням ґрунтових вод. 

Транспіраційний коефіцієнт льону-довгунцю 400–430. 
Вимоги до світла. Льон відноситься до культур мало-

вимогливих до світла. Довгий день і відносно невелика інтенсивність 
сонячного світла – обов'язкова умова для нормального росту і 
розвитку рослин цієї культури. 

Рання сівба і зменшення внаслідок цього тривалості дня 
сповільнюють процеси розвитку рослина, завдяки чому стебла стають 
довшими. Найкращою для льону є хмарна погода, густі посіви, при 
яких виростають тонкі малорозгалужені стебла, що містять значну 
кількість волокна високої якості. При інтенсивному сонячному 
освітленні посилюється гілкування, що зменшує технічну довжину 
стебла. 

Вимоги до ґрунту. Льон-довгунець потребує структурного 
родючого і окультуреного ґрунту з слабокислою реакцією (рН 5,9–6,5). 
Найкраще росте на дерново-підзолистих суглинистих або суглинисто-
супіщаних ґрунтах. Льон також дає добрі врожаї на удобрених, 
дерново-підзолистих супіщаних і дерново-буроземних ґрунтах. 

Малопридатні для нього легкі піщані й супіщані ґрунти, 
оскільки вони бідні на поживні речовини і погано утримують вологу. 
На піщаних ґрунтах льон страждає від посухи.  

Важкі глинисті ґрунти, повільно прогріваються навесні, після 
дощу утворюють кірку, яка є перешкодою для виходу на поверхню 
ґрунту ніжних проростків льону. Не рекомендується сіяти льон на 
кислих торфових ґрунтах. На вапнякових ґрунтах формується грубе і 
крихке волокно. 

 
Технологія вирощування 

 
Попередники. Кращими попередниками льону-довгунцю є 

озимі зернові, що розміщуються після багаторічних трав або ярі 
зернові після удобрених просапних культур (картопля, кукурудза, 
цукровий буряк). Можна розміщувати льон також після зернових, 
бобових, просапних культур і багаторічних бобових трав. В умовах 
високої культури землеробства на родючих ґрунтах багаторічні бобові 
трави, як попередник льону, поступаються іншим попередникам. Вони 
збагачують ґрунт на рухомий азот, який є причиною вилягання посівів, 
інтенсивнішого гілкування, формуються грубіші стебла. 
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У сівозміні льон розміщують так, щоб на попереднє місце він 
повертався не раніше як через 6–7 років. При частому вирощуванні на 
одному полі настає "льоновтома" ґрунту, яка виникає внаслідок 
нагромадження у ґрунті патогенних грибів, бактерій, вірусів, різних 
токсичних речовин, виснаження ґрунту, засмічення специфічними 
бур'янами (підмаренник чіпкий, повитиця льонова, пажитниця льонова 
та ін.), сильне пошкодження хворобами (фузаріоз, антракноз, 
поліспороз) та шкідниками. 

Обробіток ґрунту. Високоякісний обробіток ґрунту забезпечує 
оптимальний водний, поживний і повітряний режими для рослин. Він 
повинен максимально можливо очистити поле від бур'янів, створити 
дрібно грудкувату структуру ідеально вирівняти поверхню ґрунту. 
Спосіб обробітку вологості. Обробіток ґрунту поділяють на основний і 
передпосівний. 

Основний обробіток залежить від попередника. Після багато-
річних бобових трав поле орють плугом з передплужником на глибину 
20–22 см, а якщо орний шар має більшу товщину – на 25–27 см. 

Після зернових попередників ґрунт під льон рекомендується 
обробляти за типом поліпшеного зябу. Стерню лущать на глибину                   
6–8 см лущильниками ЛДГ-10 чи ЛДГ-15, або на глибину 10–12 см 
дисковими лущильниками БДТ-3, БДТ-7 чи лемішними лущильниками 
ППЛ-10-25. Зяблеву оранку проводять у ранні строки, з появою сходів 
бур'янів на глибину орного шару – 20–22 см, 25–27 см. 

Більшу ефективність в очищенні верхнього шару ґрунту від 
бур'янів забезпечує напівпаровий спосіб. Суть його полягає у 
проведенні оранки з одночасним боронуванням (у суху погоду – кот-
куванням) відразу після збирання попередника – не пізніше 15 серпня. 
Для рівномірного розподілу і загортання дернини передплужники 
встановлюють на 32–34 см попереду основних корпусів плуга на 
глибину 8–10 см. Глибина оранки не повинна перевищувати глибини 
орного шару.  

Під час оранки важливо не вивернути підзол (неродючий шар 
ґрунту) на поверхню ґрунту, тому що навіть незначна його кількість в 
орному шарі зменшує польову схожість насіння, густоту стеблостою і 
сприяє захворюванню рослин фузаріозом. 

У міру проростання бур'янів ґрунт 2–3 рази культивують за 
допомогою КПС-4 з одночасним боронуванням. Першу культивацію 
проводять на глибину 10–12 см, другу – на 8–10 см, третю – на 6–8 см. 
Насіння бур'янів проростає з верхнього шару ґрунту і знищується 
наступною культивацією. На поверхню вигортається нове насіння, яке 
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теж проростає і знищується. Одночасно таким обробітком виснажу-
ються та знищуються вегетативні органи кореневищних та корене-
паросткових бур'янів. Останню культивацію проводять за 2–3 тижні до 
настання морозів, щоб вигорнути з нижніх шарів ґрунту насіння 
бур'янів встигло прорости і сходи були знищені морозами. 

При розміщенні льону після картоплі або коренеплодів поле 
орють на зяб без попереднього лущення, або обмежуються 
поверхневим мілким обробітком ґрунту. 

Передпосівний обробіток полягає у збереженні в ґрунті вологи, 
створенні вирівняної поверхні поля, твердого ложа для насіння, що 
забезпечує рівномірне загортання насіння на глибину 1,5–2,0 см. 
Ранньовесняний обробіток починають з настанням фізичної стиглості 
ґрунту. Використовують зчіпку важких або середніх борін у 2–3 сліди, 
щоб добре розпушити верхній шар ґрунту. 

Середьно- та важкосуглинисті й ущільнені ґрунти після ранньо-
го боронування, або замість нього, обробляють культиватором із 
стрільчастими лапами. При цьому глибина такого обробітку не 
повинна перевищувати глибину останнього осіннього обробітку. 

Через 5–7 днів після ранньовесняного обробітку, коли 
проростуть бур'яни, проводять передпосівний обробіток ґрунту. Його 
проводять агрегатом з трьох рядів зубових борін: перший – важкі 
(БЗТС-1,0), другий – середні (БЗСС-1,0), третій – легкі (ЗОР-0,7). На 
важких вологих ґрунтах культивують вдруге, одночасно з 
боронуванням. 

На легких, надмірно розпушених ґрунтах для забезпечення 
рівномірного загортання насіння поле перед сівбою коткують. Це 
підвищує польову схожість на 10%. Якість обробітку ґрунту має 
важливе значення для одержання дружніх та вирівняних сходів                     
(рис. 10.6). 

Найкращу якість підготовки ґрунту до сівби забезпечує 
використання комбінованих агрегатів РВК-З,6, ЛК-4, АПГ-6, 
Компактор, Європак та ін. За один прохід вони культивують, 
вирівнюють, подрібнюють грудочки, ущільнюють ґрунт і створюють 
оптимальні умови для проростання насіння. Жоден агротехнічний 
захід не впливає на польову схожість насіння і вирівняність 
стеблостою так, як передпосівний обробіток. 

Удобрення. Льон-довгунець вимогливий до добрив, що 
пояснюється відносно малими розмірами кореневої системи, низькою 
її фізіологічною активністю, високим виносом елементів живлення 
урожаєм та коротким вегетаційним періодом. 
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На формування 10 ц льоноволокна з 1 га виноситься близько                  
80 кг азоту, 30 кг фосфору, 60 кг калію, 60 г бору, 65 г міді, 320–340 г 
марганцю, 300–400 г цинку, 5–6 г кобальту та інших елементів. 
Переважну більшість поживних речовин рослини виносять за 
короткий період з початку росту до кінця цвітіння: азоту 70–84%, 
фосфору 67–80% і калію понад 70%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 10.6. Вилив обробітку ґрунту на сходи льону:  

1 –  пилуватий ґрунт з кіркою; 2 – грубогрудочкуватий;  
3 – дрібногрудочкуватий (оптимальний) 

 
Для льону рекомендуються помірні норми азотних добрив. 

Надмірне азотне живлення може спричинити вилягання рослин, 
призводить до ураження хворобами, затримує розвиток і достигання, 
зменшує вихід волокна і погіршує його якість. Нестача азоту 
проявляється в слабкому рості рослин, стебло стає тонким, коротким, 
різко зменшується врожайність. Азот засвоюється впродовж всієї 
вегетації льону, але найвідчутніше впливає на врожай у період від 
фази ялинки до бутонізації. 

Найбільша кількість фосфору засвоюється рослинами у фазах 
ялинки та бутонізації. Нестача фосфору у перші дні росту до 
утворення 5–6 пар листочків є критичною для загального розвитку й 
особливо для утворення в стеблах елементарних волокон. Достатній 
рівень фосфорного живлення прискорює достигання рослин льону з 
одночасним підвищенням урожайності волокна і насіння. 

Нестача калію в перші три тижні росту і в період бутонізації та 
цвітіння негативно впливає на врожай насіння та якість волокна. Калій 
продовжує тривалість функціонування листкового апарату рослин, 
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збільшує кількість елементарних волокон у пучках та кількість 
волокнистих пучків у стеблі. Рослини стають стійкішими до 
вилягання, волокно набуває міцності. 

Органічні добрива вносять переважно під попередник – 
просапні, зернові. Удобрення органікою льону-довгунцю призводить 
до вилягання, невирівняності посівів, погіршення якості волокна. Під 
льон використовують сухий пташиний послід, (0,6–0,8 т/га під весняну 
культивацію), торфогнойові компости (до 20 т/га під зяблевий 
обробіток). Значний приріст урожаю на супіщаних ґрунтах дає зелене 
добриво. Найкраще для цього підходить люпин, який висівають у 
паровому полі і приорюють у фазі сизих бобів. При заорюванні 
люпину ґрунт одержує таку кількість поживних речовин, як при 
внесенні 30 т/га гною. Значний ефект після зернових попередників за-
безпечує висівання на зелене добриво швидкорослих капустяних куль-
тур. При сівбі гірчиці білої, редьки олійної після жнив (до 10 серпня), в 
середині жовтня приорюють зелену масу, урожайність якої становить 
150–200 ц/га і більше. 

Мінеральні добрива вносять безпосередньо під льон-довгунець. 
Приріст урожаю волокна від повного мінерального добрива становить 
3–8 ц/га. Ефективність добрив збільшується при правильному 
співвідношенні окремих елементів живлення. Важливо дотримуватись 
оптимального співвідношення між основними елементами живлення 
так, щоб на одну частину діючої речовини азоту припадало не менше 
двох-трьох частин фосфору та трьох-чотирьох калію. На ґрунтах з 
недостатнім вмістом азоту оптимальним співвідношенням N:Р:К є 
1:2:2. На родючих ґрунтах частка азоту зменшується до 1:2:3 або 
навіть 1:2–3:3–4. 

Норма внесення добрив залежить від родючості ґрунту, попе-
редника і програмованого рівня врожайності. На окультурених ґрунтах 
з вмістом Р2О5 понад 15 мг на 100 г ґрунту для одержання 8–10 ц/га 
волокна рекомендується вносити Р30-60. При невеликому вмісті 
фосфору (<15 мг на 100 г ґрунту) норму фосфорних добрив 
збільшують до Р90-20. 

На ґрунтах з недостатнім вмістом калію (10–15 мг К2О на 100 г 
ґрунту) норма калійних добрив становить К120-140. На добре забезпе-
чених калієм ґрунтах норма добрив менша К60-90. 

Середня загальна норма мінеральних добрив становить                  
N20-40Р40-90К60-120. Для одержання високих урожаїв при інтенсивній 
технології рекомендується вносити  N60Р90-90К120-180 . 
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Азотні добрива не рекомендується вносити при розміщенні 
льону після багаторічних бобових трав або просапних культур, під які 
вносились високі норми (40–50 т/га) органічних добрив. 

Азотні добрива вносять під весняну культивацію. Фосфорні і 
калійні добрива для підвищення їх ефективності необхідно вносити 
восени під зяблеву оранку. Під час оранки вони рівномірніше 
розподіляються в ґрунті, що сприяє формуванню рівнішого 
стеблостою. Частину фосфорних добрив (Р10-15) вносять в рядки під час 
сівби. 

Амофос із сприятливим для льону співвідношенням азоту і 
фосфору теж вносять восени. Азот в ньому міститься в амонійній 
формі, тому не вимивається з ґрунтового поглинаючого комплексу. 
Внесення амофосу ефективніше за дією на врожай і якість продукції, 
порівняно з дією еквівалентної кількості простих азотних і фосфорних 
добрив. Найкращим варіантом удобрення льону є внесення амофосу 
(2 ц/га) у поєднанні з калімагнезією (5 ц/ га), що дозволяє одержати 
необхідне співвідношення елементів живлення N20Р100К140. Після 
гірших попередників (зернові культури), або на бідних ґрунтах, 
необхідно навесні внести ще 1 ц аміачної селітри. 

Льон-довгунець добре використовує фосфор із суперфосфату, а 
на кислих ґрунтах – із фосфоритного борошна. 

Із калійних добрив (калійна сіль, хлористий калій) при 
осінньому внесенні вимивається хлор, шкідливий для льону-довгунцю. 
Не можна вносити каїніт, бо він містить багато хлору, який негативно 
впливає на врожай і якість волокна. 

Через наявність хлору ці види добрив не рекомендується 
вносити навесні. Крім того, при весняному внесенні калійних і 
фосфорних добрив під культивацію, гранули добрив будуть розміщені 
у шарі ґрунту 0–12 см.  

Це обмежує можливість засвоєння елементів живлення 
кореневою системою льону, особливо враховуючи її невеликі розміри. 
На легких за гранулометричним складом ґрунтах внесені навесні 
добрива можуть підвищувати концентрацію ґрунтового розчину у 
верхньому шарі ґрунту, що в посушливі роки різко зменшує 
продуктивність льону. 

Цінним добривом для льону є каліймагнезія (К2О – 26–28%, 
МgО – 8–10%), особливо на супіщаних і легкосуглинистих ґрунтах, які 
мають низький вміст магнію. 

Крім азоту, фосфору і калію рослинам льону у невеликій 
кількості потрібні мікроелементи, бор, марганець, молібден, цинк, 



 508

мідь, кобальт. Вони підвищують урожай волокна і насіння, поліп-
шують якість продукції, зменшують захворювання льону фузаріозом, 
бактеріозом, іржею, посилюють стійкість рослин до вилягання і 
впливу несприятливих погодних умов. Ефективність мікродобрив 
висока в роки з нормальним і підвищеним зволоженням і зменшується 
в посушливі роки. 

Нестача бору в рослинах льону викликає захворювання, яке 
проявляється у відмиранні верхньої точки росту стебел та кінчиків 
кореня. Знижується стійкість рослин до хвороб. Квітки не 
утворюються або з'являється пустоцвіт, осипається зав'язь. Під 
впливом бору врожайність волокна зростає на 0,5–1,0 ц/га, насіння – 
на 1,0–1,5 ц/га. Для обробки насіння використовують борну кислоту 
(100–150 г/ц), для обприскування посівів – по 200–300 г/га. Особливо 
ефективні борні добрива при вирощуванні льону на родючих 
вапнякових ґрунтах. 

При вирощуванні льону на осушених низинних торфових ґрун-
тах обов'язково вносять мідь у вигляді сульфату міді (100–200 г/ц), 
мідного купоросу по 50–100 г/ц насіння, або для підживлення льону по 
1–2 кг/ га у вигляді 0,02–0,05%-го розчину. Можна вносити його перед 
сівбою по 20–25 кг/га. При нестачі міді в рослинах розкладається 
хлорофіл, знижується інтенсивність дихання, стійкість проти 
грибкових і бактеріальних захворювань. 

Молібден дає особливо високу віддачу на кислих дерново-
підзолистих ґрунтах. Він входить до складу ферментів, бере участь у 
фотосинтезі й білковому обміні, в диханні рослин. З молібденових 
добрив найбільш поширені молібденовокислий амоній і молібдат 
амонію-натрію (36%), які застосовуються для обробки насіння по 30–
50 г/ц або для позакореневого підживлення по 200 г/га. 

Льон дуже чутливий до цинку. При нестачі його затримується 
ріст рослин, знижується вміст хлорофілу в листках. Цинк підвищує 
стійкість льону проти впливу несприятливих природних умов: похоло-
дання, засухи тощо. Внесення цинку в позакореневе підживлення 
сприяє збільшенню врожаю насіння на 17%, довгого волокна – на 14%. 
З цинкових добрив використовують сірчанокислий цинк (22%), ним 
обробляють насіння (200–300 г/ц) або обприскують посіви. 

Марганець відіграє важливу роль в обміні речовин і фото-
синтезі. Насіння обробляють сірчанокислим марганцем (70%) з 
нормою 300 г/ц. 

Підготовка насіння. Сорти. Для сівби використовують 
очищене, відсортоване насіння льону з чистотою 98–99% та схожістю 
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90–95%. Воно повинно бути знезаражене від хвороб, чистим від 
бур'янів та інших домішок, однорідним за розміром і добре 
виповненим, коричневого кольору, блискучим, гладеньким, не затхлим 
і не згірклим. 

Для підвищення схожості та енергії проростання проводять 
повітряно-тепловий обігрів насіння впродовж 4–5 днів на сонці. Його 
насипають тонким шаром 5–10 см на току, або на брезенті і кілька 
разів на день перелопачують. Протруєне насіння повітряно-тепловому 
обігріванню не піддають. 

Протруюють насіння протруйниками вітавакс 200 (1,5–2 кг/т), 
вітавакс 200 ФФ ( 1,5–2,0 кг/т) для захисту від ураження антракнозом і 
плямистостями, суспензією препарату (5–10 л води на 1 т насіння). Для 
підвищення стійкості рослин льону до хвороб (бактеріоз, поліспороз) 
доцільно до протруйника додати мікроелементи (див. “удобрення”). 
Часто для захисту сходів від льонової блохи насіння обробляють також 
інсектицидами. 

Для вчасного збирання і покращання умов вилежування трести 
(серпень) перевагу слід віддавати ранньо- та середньостиглим сортам 
льону з тривалістю вегетаційного періоду до 90 днів. В Україні 
зареєстровано наступні сорти льону: Глазур, Глінум, Глухівський 
ювілейний, Ірма, Каменяр, Ліра, Рушничок, Український 3, 
Український ранній, Чарівний. 

 
Сівба 

 
Дружні сходи, вирівняний стеблостій, високий урожай, 

забезпечує такий спосіб сівби, при якому насіння рівномірніше 
розподіляється на площі, загортається на однакову глибину. Для цього 
льон-довгунець сіють переважно вузькорядним способом з шириною 
міжрядь 7,5 см за допомогою сівалок СЗЛ-3,6; СЗ-3,6А-02, або 
пневматичними типу “Містраль”. При інтенсивній технології 
вирощування для догляду за посівами залишають незасіяними постійні 
технологічні колії, перекриваючи 8-й і 17-й висівні апарати (як при 
вирощуванні зернових культур) для внесення добрив, гербіцидів, 
інсектицидів, дефоліантів. 

Збільшення ширини міжрядь погіршує рівномірність стояння 
рослин на площі, вони загущуються в рядках. 

На насіннєві цілі льон-довгунець сіють широкорядним (45 см) 
або стрічковим способом (45×7,5×7,5 см) з меншою нормою висіву. 
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Глибина сівби. Насіння льону дрібне, має невеликий запас 
поживних речовин, тому сіють його мілко. На суглинистих та оглеєних 
ґрунтах оптимальна глибина загортання насіння 1–1,5 см, на легких 
супіщаних 1,5–2 см, але не більше 3 см. Якщо насіння лягає глибше 3 
см, сівбу припиняють, поле додатково коткують і слідом сіють. При 
загортанні насіння глибше як на 3 см сходи зріджуються, формується 
нерівномірний стеблостій. Збільшення глибини сівби до 5 см різко 
знижує схожість: сім'ядолі не можуть пробитися на поверхню ґрунту й 
гинуть.  

Важливе значення має те, що льонові сівалки укомплектовані 
анкерними сотниками, які ущільнюють “насіннєву” борозенку, 
підтягують вологу з нижніх шарів ґрунту забезпечують рівноглибоке 
загортання насіння пухким ґрунтом, одночасні сходи рослин і 
рівномірний їх розвиток. 

Норма висіву. Морфологічна будова стебел льону та кількість 
нормально розвинутих коробочок на 1 стеблі значною мірою зумовлю-
ється густотою стеблостою. У загущених посівах (до допустимої межі) 
стебла тягнуться у висоту і виростають тоншими, елементарні волокна 
в них утворюються тонкі і видовжені, тому волокно більш гнучке і 
міцне, ніж при розрідженому стоянні рослин. У зріджених посівах 
формуються товстіші стебла рослин з меншим вмістом волокна та 
гіршої якості. Кількість насіннєвих коробочок, навпаки, більша на 
стеблах зріджених посівів. 

Оптимальна густота рослин перед збиранням для стійких до 
вилягання сортів становить 2000–2200 шт/м2 (20–22 млн/га), для 
середньостійких – 1800–2000 шт./м2 (18–22 млн/га). Така густота 
забезпечується висіванням у добре підготовлений ґрунт 25–                       
28 млн/ га (125–150 кг/га) і 22–25 млн/га (110–130 кг/га) насіння. 
Сорти стійкіші до вилягання (Могильовський) сіють з 25–27 млн/га, а 
менш стійкі (Томський 16, Український 2) – 23–25 млн/га. 

На родючих ґрунтах для уникнення вилягання льону норму 
висіву зменшують на 10–15%, на важких суглинистих, навпаки, її 
настільки ж збільшують. 

 
Строки сівби 

Льон-довгунець –  культура ранніх строків сівби. Сіють його в 
оптимально ранні строки, одночасно з ранніми ярими зерновими куль-
турами, або зразу ж після завершення їх сівби.  



 511

Обов'язковою умовою є сівба в добре розроблений ґрунт, коли 
він не мажеться під час обробітку і прогрівається на глибині 10 см 
до 5–8°С. 

При сівбі льону в оптимальний строк у рослин краще роз-
вивається коренева система, вони швидко сходять і випереджають у 
рості бур'яни.  

Ріст і розвиток рослин проходить у сприятливіших умовах з 
відносно невисокою температурою повітря і достатньою вологістю 
ґрунту, вони стійкіші проти ураження хворобами і вилягання, раніше 
достигають, що дає можливість збирати врожай в липні-серпні, а 
вилежування трести – у серпні. 

Сівбу льону необхідно провести впродовж 3–4 днів. При 
запізненні із строками сівби зменшується урожайність волокна і 
насіння, знижується якість продукції. 

 
Догляд 

Після сівби поле коткують. Догляд за посівами включає також 
своєчасне руйнування ґрунтової кірки, яка може утворитися після злив 
на суглинистих ґрунтах, боротьбу з бур'янами, шкідниками, 
хворобами, інколи підживлення. 

Ґрунтова кірка утруднює вихід паростків льону на поверхню, 
посилює випаровування води, погіршує повітряний і поживний 
режими ґрунту, що негативно впливає на ріст і розвиток рослин, її 
руйнують легкими боронами ЗБП-06, сітчастими боронами БСН-4 чи 
БС-2, кільчасто-шпоровими котками ЗККШ-6, рубчастими котками, 
ротаційними мотиками МВН-2,8. Агрегат має рухатися впоперек або 
по діагоналі до напрямку рядків. Боронувати краще, коли паростки 
коротенькі, не більше довжини насінини льону. Коткуванням кірку 
знищують як до, так і після з'явлення сходів. 

Боротьба з бур`янами. Льон повільно росте на початку 
вегетації і дуже негативно реагує на забур'янення посівів зниженням 
врожаю і якості продукції. Коренева система бур'янів розвинута 
набагато сильніше, ніж у льону. Тому бур'яни споживають воду, 
поживні речовини швидше і інтенсивніше, обмежуючи їх надходження 
до рослин льону. Крім того, бур'яни затіняють льон, знижуючи 
температуру ґрунту, і є джерелом поширення шкідників та хвороб. 
Потрібно в першу чергу якнайповніше використати можливості 
агротехнічного способу боротьби з бур'янами. Це дотримання 
чергування культур у сівозміні, напівпаровий або поліпшений 
основний обробіток ґрунту, високоякісна весняна підготовка ґрунту, 
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раціональна система удобрення, своєчасна і якісна сівба кондиційним 
насінням тощо. 

Проте часто посіви льону-довгунцю сильно забур'янюються 
такими бур'янами: редька дика, гірчиця польова, лобода, гірчак, рижій 
льоновий, шпергель, свиріпа, волошка синя, ромашка польова, осоти, 
просо куряче, мишій сизий, пирій та ін. Для їх знищення у посівах 
льону, застосовують гербіциди. Дводольні бур'яни гинуть під дією 
препаратів агрітокс, базагран, 2М-4Х, дікопур МЦПА, крос, лонтрел, 
льонок (табл. 10.1.2). Для знищення, однорічних та багаторічних 
злакових бур'янів застосовують на посівах льону зелек-супер, набу, 
поаст, пантера, селект, тарга, фюзілад супер, центуріон, шогун.  

Гербіцид вибирають залежно від видового складу бур'янів. 
Високоефективними є бакові суміші проти злакових і проти-
дводольних препаратів, наприклад, льонок і пантера. 

 
Таблиця 10.1.2 

Гербіциди для знищення бур'янів у посівах льону-довгунцю 
 

Назва препарату, діюча 
речовина, фірма, країна

Норм 
витрат 
л/га 

Види 
бур'янів, що 
знищуються 

Спосіб, час обробок 

1 2 3 4 
Агрітокс, 50% в.р. 
(МСР в формі солей 
диметил аміну натрію, 
калію) ф. Нуфарм, 
Австрія 

0,7–1,2 Однорічні 
дводольні  

Обприскування посівів у фазі 
"ялинки" при висоті льону 3–  
10 см  

Базагран М, в.р. 
(бентазон, 250 г/л + 
МСПА, 125 г/л),  
ф. БАСФ, Німеччина  

2,0–3,0 Однорічні 
дводольні,  
зокрема 
стійкі до 
2М-4Х  

Обприскування посівів у фазі 
"ялинки" при висоті льону         
3–10 см (забороняється вико-
ристання олії на харчові цілі)  

Базагран  (бентазон,  
480 г/л), ф. БАСФ, 
Німеччина  

3,0 Однорічні 
дводольні, 
зокрема 
стійкі до 
2М4Х  

Обприскування посівів у фазі 
"ялинки" при висоті льону         
3– 10 см  

Базагран Хіт, 48% в.р.к 
(бентазон, 480 г/л + 2, 
4-ДБ, 15 г/л), ф. БАСФ, 
Німеччина  

3,0 Однорічні 
дводольні, 
зокрема 

стійкі до 
2М-4Х  

Обприскування посівів у фазі 
"ялинки" при висоті льону          
3–10 см  
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1 2 3 4 
2М-4Х 750 в.к. МСПА 
у формі диметиламін-
ної солі), ф. БАСФ, 
Німеччина  

0,5–0,7 Однорічні 
дводольні  

Обприскування посівів у фазі
"ялинки" при висоті льону 
3–10 см (забороняється вико-
ристання олії на харчові цілі) 

Дікопур МЦПА, 75%
в.р. (МСПА у формі 
диметиламінної солі),  
ф. Нуфарм, Австрія  

0,5–0,75 Однорічні 
дводольні  

Обприскування посівів у фазі 
"ялинки" при висоті льону         
3–10 см забороняється викорис-
тання олії на харчові цілі)  

Дуал 960ЕС, ке 
(метолахлор, 960 г/л) 
 ф. Сингента, 
Швейцарія  

1,0–2,1 Однорічні 
злакові, зо-
крема па-
житниця 
льонова та 
деякі дво-
дольні  

Обприскування ґрунту (в зоні 
недостатнього зволоження із 
загортанням) до сівби або до 
сходів льону  

Ептам 6Е, к.е. (ЕПТК, 
720 г/л), ф. Седар-
комікал, США  

2,8 Однорічні 
дводольні 
та злакові  

Обприскування ґрунту з 
негайним загортанням до сівби 
(забороняється використання
олії для харчування)  

Зелек-супер, 1 2,5% к.е. 
(галоксифоп-R-метил), 
ф. ДоуАгроСайенсіс, 
США  

0–1,25 Пажитниця 
льонова, 
пирій 
повзучий  

Обприскування посівів за 
висоти льону 3–10 см, пирію 
10–20 см  

Крос, в.р. (хлорсуль-
фурон. 55 г/л + хлор-
сульфоксим, 109 г/л),  
ф. Каре, США  

0,120–
0,150 

Однорічні 
та деякі 
багаторічні 
дводольні  

Обприскування льону у фазі 
ялинки  

Лонтрел 300,30% в.р. 
(клопіралід),  
ф. ДоуАгроСайенсіс, 
США  

0,1–0,3 Однорічні 
дводольні, 
зокрема 
стійкі до 
2М-4Х та 
багаторічні 
корене- 
паросткові 

Обприскування посіву у фазі 
“ялинки”  при висоті льону 
3–10 м (забороняється викорис-
тання олії на харчові цілі)  

Льонок, 85% в.г. 
(калієва сіль 
хлорсульфурону) 
НДІХЗЗР, Росія  

0,008–
0,010 

Однорічні 
дводольні, 
зокрема 
стійкі до 
2М-4Х 

Обприскування посівів у фазі 
“ялинки" при висоті льону 
3–10 см  
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1 2 3 4 
Набу, 20% к.е. (седо-
ксидим), ф. Ніппон 
Сода, Японія  

3,0–4,0 Однорічні 
та багато-
річні злако-
ві  

Обприскування при висоті 
льону 5–10 см, а пирію 
повзучого 10–15 см  

1,0–1,5 Однорічні 
злакові  

Обприскування по вегетуючо-
му льону у фазі 3-4 листочків у 
бур'янів  

Пантера, 4% к.е, 
(хізалофоп-Р-тефурил, 
40 г/л), ф. Кромптон, 
Англія  1,75–2,0 Багаторічні 

злакові  
Обприскування по вегетуючо-
му льону за висоти бур'янів 
10–15 см  

Поаст, 20% к.е. (седо-
ксидим), ф. БАСФ, 
Німеччина  

3,0–4,0 

Однорічні 
та багато-
річні злако-
ві  

Обприскування при висоті 
льону 5–10 см, а пирію 
повзучого 10–15 см  

0,4–0,8 Однорічні 
злакові  

Обприскування льону у фазі 
“ялинки” при висоті бур'янів
3–5 см  

Селект, 120 к.е. 
(клетодим, 120 г/л ),  
ф. Арвеста, США  
 
 1 ,4–1 ,8 Багаторічні 

злакові  
Обприскування льону при 
висоті бур'янів 15–20 см  

Тарга, 10% к.е. 
(квізалофоп-етил),          
ф. Нісан Кемікл, Японія

2,0–3,0 

Однорічні 
та багато-
річні злако-
ві  

Обприскування льону у фазі 
“ялинки” при висоті бур'янів 
10–15 см (забороняється вико-
ристання олії на харчові цілі)  

Трефлан, 480 к.е. (три-
флуралін, 480 г/л),  
ф. ДоуАгроСайенсіс, 
США  

1,6–2,0 
Однорічні 
злакові та 
дводольні  

Обприскування ґрунту (з негай-
ним загортанням) до сівби або 
до сходів льону  

1,0–2,0 Однорічні 
злакові  

Обприскування льону у фазі  
24 листків у бур'янів  

Фюзілад Супер,  
125 ЕС, к.е. 
(флуазифоп-П-бутил, 
125 г/л),  ф. Сингента, 
Швейцарія  

2,0–3,0 
Багаторічні 
злакові  

Обприскування льону при 
висоті бур'янів 10–15 см  

 
Після збирання попередника у випадку сильного забур'янення 

багаторічними злаковими (пирій та ін.) рекомендується по стерні 
вносити гербіциди суцільної дії раундап, ураган, буран, гліфос, 
гліфоган. Оранку на зяб проводять після повної загибелі бур'янів, не 
раніше як через 3 тижні після обприскування поля. 

Захист від хвороб. Великої шкоди посівам льону можуть 
завдавати хвороби, які різко знижують урожай та якість 
льонопродукцїї. В окремих випадках посіви значно зріджуються або 
повністю гинуть. Найшкідливішими є: фузаріозне в'янення – рослини 
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поникають, листки в'януть і сохнуть, корінці загнивають; фузаріозне 
побуріння – на початку достигання вся надземна частина рослин буріє, 
стебло стає ламким, коробочки осипаються; іржа – на листках, 
стеблах з'являються оранжево-іржаві плями у вигляді горбочків; 
поліспороз – на стеблах льону утворюються коричневі, а потім темно-
бурі плями в місцях ураження стебло стає ламким; бактеріоз  –
відмирає точка росту або верхівки рослини, масово гинуть молоді 
рослини, в період бутонізації і цвітіння листки жовтіють і червоніють, 
скручуються; пасмо – на сім'ядольних листках з'являються жовто-
коричневі плями, пізніше листки на стеблі буріють і опадають, стебло 
теж плямисте. 

Від ураження хворобами рослини можна захистити агротехніч-
ними заходами це, насамперед, повернення льону-довгунцю на те саме 
поле не раніше як через 6–7 років. Науково обґрунтоване 
співвідношення азоту фосфору і калію підвищує стійкість рослин до 
ураження фузаріозом, антракнозом, іржею, аскохітозом. Шкідливою 
може бути не тільки нестача добрив, а й їх надлишок. Наприклад, 
однобічне азотне живлення спричиняє вилягання, ураженість 
хворобами; надмірна кількість вапна сприяє поширенню бактеріозу. 
Важливо дотримуватись оптимальних строків сівби і норм висіву. 

 
Таблиця 10.1.3 

Система заходів захисту льону від шкідників і хвороб 
 

Строк проведення Шкідники, 
хвороби 

Заходи Препарат, норми 
витрати 

л,кг/га; л,кг/т 
1 2 3 4 

До посівний період Основні шкід-
ники і хвороби 
(льонова блішка, 
льоновий трипс, 
антракноз, фуза-
ріоз та ін.) 

Розміщення посівів 
на відстані не менше 
2 км від льоновища. 
Кращі попередники: 
конюшина з підсівом 
злакових трав, зер-
нові колосові, горох, 
картопля 

 

За 2–3 місяці, але 
не пізніше, ніж за 
2 дні до сівби 

Антракноз, фуза-
ріоз, інші хворо-
би 

Протруювання на-
сіння з додаванням 
мікроелементів 

Вітавакс 200, з.п., 
1,5–2 кг/т, віта-
вакс 200 ФФ, 
в.с.к., 1,5–2 л/т, 
борна кислота  
1,5 кг/т,  



 516

1 2 3 4 
   сульфат міді,  

1–2 кг/т, молібдат 
амонію, 0,3– 
0,5 кг/т, сірчано-
кислий цинк  
2 кг/т 

Сівба Льонові блішки, 
трипс, плодо-
жерка 

Оптимальні ранні 
строки 

 

Сходи – фаза 
“ялинки” 

Льонові блішки 
(ЕПШ 10– 
15 екз./кв.м.) 

Обробка інсектици-
дами крайових смуг, 
а за суцільного засе-
лення – всієї площі 

Ф`юрі, в.е.,  
0,1–0,15 л/га 

Фаза “ялинки” – 
росту стебла 

Комплекс хвороб 
(фузаріоз, ан-
тракноз, пасмо, 
іржа та ін.) 

Обробка 
фунгіцидами 

Хлорокис міді, 
з.п., 2,2 кг/га, 
фундазол, з.п.,  
1 кг/га 

Бутонізація Трипс (8–10% 
заселених рос-
лин або 2–5 екз. 
на рослину), 
льонова плодо-
жерка, совки 

  

Збирання врожаю Комплекс хвороб Збирання товарних 
посівів – у стислі 
строки у фазі ран-
ньої жовтої стиг-
лості, насіннєвих – у 
фазі жовтої стиг-
лості 

 

Післязбиральний 
період 

Комплекс 
шкідливих 
організмів 

Знищення післязби-
ральних решток. 
Глибока зяблева 
оранка 

 

 
Захист рослин від хвороб за допомогою фунгіцидів поєднують з 

обробкою посівів проти бур'янів або шкідників (табл. 10.1.3). У фазі 
“ялинки ” проти антракнозу, пасма льон обробляють фундазолом  
(50% з.п.) з нормою 1,0 кг/га. Для захисту від фузаріозу, антракнозу 
льон обприскують по сходах та у фазі ялинки 0,4% суспензією 
хлорокису міді (90% з.п.) з витратою 2,2 кг/га. У бакову суміш 
додають 300 г борної кислоти, а при потребі інші мікроелементи. 
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Захист від шкідників. Льон пошкоджується багатьма видами 
шкідників, але найбільшої шкоди йому завдають льонова блоха, 
льоновий трипс, плодожерка льонова, совка-гамма, люцернова совка. З 
появою сходів на полі з'являється льонова блоха, яка живиться 
сім'ядольними та молодими справжніми листочками після чого 
рослини гинуть, а якщо виживають, то відстають у рості, стають 
маловрожайними. Особливо великої шкоди завдає блоха у суху і 
жарку погоду. Для боротьби зі шкідниками льону у Перелік 
пестицидів і агрохімікатів (дозволених для використання в Україні, 
2003 рік) внесено лише один інсектицид, для знищення льонової         
блохи – препарат ф'юрі (10% к.е.) за нормою 100–150 г/га. Добрий 
ефект захисту льону від блохи та інших шкідників може дати крайова 
обробка посівів, коли поле обробляють по периметру на ширину  30–
50 см за 1–2 дні до появи сходів. 

Збирання. Зібрати льон потрібно у тій фазі стиглості, коли в 
стеблах міститься найбільше волокна доброї якості, а насіння придатне 
для сівби і технічної переробки. Настання та тривалість окремих фаз 
стиглості залежить від кліматичних умов, системи удобрення, сорту. 

У фазі зеленої стиглості стебла і коробочки ще зелені, листя 
починає жовтіти тільки в нижній частині рослин. Насіння досягає 
молочної фази стиглості, при збиранні стає щуплим, має низьку 
схожість. Нагромадження волокна в стеблах ще не закінчилося, тому й 
вихід довгого волокна низький. Волокно тонке, шовковисте, але не 
міцне. З нього виготовляють батист, мережива. 

У фазі ранньої жовтої стиглості рослини жовтіють, крім 
верхніх листків. Насіння в 65–75% жовто-зелених коробочок світло-
зелене з жовтим носиком. Решта коробочок – жовті з жовтим насінням. 
Волокно повністю сформувалося. При збиранні в цій фазі одержують 
максимальний вихід високоякісного волокна. 

Жовта стиглість настає через 5–6 днів після початку ранньої 
жовтої стиглості. Листя жовте, майже повністю осипається. У 50% 
коробочок насіння жовте, в решті світло-коричневе, трапляється 
жовто-зелене. В оболонках волокнистих клітин нагромаджується 
лігнін, який спричинює відносно більше здерев'яніння волокна. Якість 
волокна в цій фазі дещо погіршується (воно жорсткіше, не еластичне). 

У фазі повної стиглості стебла льону безлисті. Вони, як і 
коробочки, мають бурий колір, а насіння коричневе. Коробочки 
частково розтріскуються, що призводить до втрат насіння. Інтенсивно 
відбувається здерев'яніння оболонок волокнистих клітин. Якість 
волокна такого льону найнижча. 
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Фази стиглості і строки збирання льону можна встановити за 
абсолютною вологістю насінних коробочок. Кожній фазі стиглості 
відповідає певна вологість коробочок (табл. 10.1.4). 

Для прискорення початку збиральних робіт, вирівнювання 
дозрівання насіння льону, підвищення його схожості, зниження витрат 
на сушіння проводять десикацію. Особливо важливо це на 
насінницьких посівах. Десикацію здійснюють у фазі ранньої жовтої 
стиглості льону, коли посіви починають набувати жовтувато-зеленого 
кольору. Після кінця цвітіння до часу десикації має пройти 25-30 днів. 
Недопустима дуже рання десикація (під час зеленої стиглості), бо 
насіння буде щуплим. Використовують для десикації льону-довгунця, 
домінатор, гліфоган або раундап з нормою 3 л/га. Збирають 
льонопродукцію через 14 днів після обприскування посівів. 

 
Таблиця 10.1.4 

Відповідність фаз стиглості льону-довгунцю вологості коробочок 
 

Фаза стиглості 
Вологість насінних коробочок (абсолютна 

вологість, визначена лабораторним 
методом з висушуванням у термостаті), %

Зелена  230–140 
Рання жовта  139–70 
Жовта  69–30 
Повна  29–10 

 
* Перший показник вологості відповідає початку фази, а               

останній – закінченню 
 
Крім підсушування рослин льону десиканти-гербіциди 

знищують зелені бур'яни, зокрема багаторічні (пирій) і очищають поле 
для наступної культури у сівозміні. 

Починають збирати льон-довгунець через 2–3 дні після 
настання ранньої жовтої стиглості, а основну кількість площ - у 
фазі жовтої стиглості. Завершити збирання необхідно впродовж 
10–12 днів у жовтій стиглості. 

За комбайнового способу збирання льон збирають дещо               
пізніше – на 4-6 день після настання ранньої жовтої стиглості. Вихід 
волокна льону, його якість, урожай насіння мало відрізняються в ці 
фази – ранній жовтій і жовтій. Насіння льону збирають у фазі жовтої 
стиглості, коли найвища його схожість. 
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Найпродуктивнішим є комбайновий спосіб збирання. Льоно-
комбайн ЛК-4К одночасно вибирає льон, обчісує коробочки і подає 
льоновий ворох у причіп, розстеляє солому на полі (ЛК-4К) для 
вилежування. 

Реалізується льонопродукція у вигляді соломи чи трести. При 
реалізації соломи збирання може відбуватися за двома варіантами:  

  льон вибирають і в'яжуть у снопи, ставлять їх на 6–10 днів для 
сушіння і відправляють на завод; 

  льон розстеляють на полі, після 4–6-денного сушіння 
підбирають і в'яжуть у снопи підбирачем ПТН-1 або пресують у 
рулони прес-підбирачем ПРП-1,6. 

Розстелену льоносолому вилежують до готової для відправ-
лення на льонозавод трести. При вилежуванні льону під дією тепла, 
вологи та світла за допомогою мікроорганізмів відбувається відділення 
волокна від деревини і соломи за 15–25 днів перетворюється у тресту. 
Льоносолома перетворюється на тресту на полі за допомогою 
пектиноруйнівних аеробних грибів, які розкладають пектинові 
речовини, що склеюють волокнисті пучки з тканинами стебла. 
Найкращі умови для діяльності грибів складаються при температурі 
16–18°С і вологості повітря 60%, що звичайно спостерігається при 
розстелюванні й вилежуванні льоносоломи в серпні. 

Для кращого вилежування через 3–5 днів стрічки льоносоломи 
перевертають за допомогою перевертача ОСН-1. Через 10–20 днів 
після розстилання перевертають  вдруге – вже напівтресту. Втретє 
стрічку готової трести перевертають перед її підбиранням для 
швидшого підсихання.                                          

Суху тресту (вологість не більше 20%) підбирають і в'яжуть у 
снопи підбирачем ПТН-1, а при рулонній технології – прес-підбирачем 
ПРП-1,6. Вилежана треста має сірий колір, після обробки її проби на 
тіпальній машині дає м'яке і чисте від костриці волокно. Готову тресту 
відправляють на льонозавод. 

Льоновий ворох (обчесані комбайном коробочки 50–80%, 
насіння 5–10%, інші домішки 10–20%) висушують до 16–18% 
підігрітим або атмосферним повітрям на спеціальних сушарках. Після 
цього його обмолочують на молотарці-віялці МВ-2,5А, очищають на 
ОС-4,5А чи інших зерноочисних машинах. Зберігають при вологості 
не більше 12–13%. 

Двофазна технологія збирання льону (Голландія) передбачає 
теребління льону, його розстеляння необмолоченим для вилежування. 
Насіння продовжує достигати і одночасно вилежується треста. Коли 
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насіння достигне (через 10 днів), його очісують, а треста залишається 
на полі до повного вилежування, після чого її збирають у рулони. 

Механічна переробка трести на волокно 
Льонотресту (вимочену льоносолому) виминають на 

льоноконоплем'ялках МЛКУ-6А. Одержане волокно-сирець відділяють 
від залишків костриці на льонотіпальній машині ТЛ-40А. Якісне 
волокно має бути чистим від костриці, міцним на розрив, довгим, 
тонким, м'яким, однорідним за кольором – світло-срібним, білим. 
Вихід чистого волокна становить не менше 15% від маси соломи або 
не менше 20% маси трести. Відходи після тіпання обробляють на 
куделеприготувачах КЛ-25М і одержують коротке волокно. 

 
ТЕСТИ 

 
Варіант І 

 
1. Вміст волокна в стеблах льону-довгунцю: 
1. 25–31%  4. 10–14% 
2. 14–19%  5. 20–25% 
3. 29–35% 
2. Насіння льону проростає в ґрунті при температурі: 
1. 1–30С   4. 8–100С   
2. 7–90С   5. 10–120С 
3. 3–530С 
3.Льон-довгунець належить до ботанічної родини: 
1. Льонових  4. Злакових 
2. Айстрових  5.Селерових 
3. Молочайних 
4. Плід льону-довгунцю: 
1. Горішок  4. Стручок 
2. Біб   5. Сім’янка 
3. Коробочка 
5. Норма висіву льону-довгунцю: 
1. 22–25 млн шт.  3. 70–75 млн шт 
2. 3–4 млн шт.  4. 110–120 млн шт. 
 

Варіант ІІ 
 
1. Льон у сівозміні повертають на поле через: 
1. 6–7 років  3. 4–5 років 
2. 3–4 роки  4. 8–10 років 
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2. Сходи льону витримують заморозки: 
1. –4°С   3. –1°С 
2. –3°С   4. –5°С 
3. Оранку під льон проводять на глибину: 
1. 20–22 см  3. 28–32 см 
2. 25–27 см  4. 18–20 см 
4. Льон висівають сівалками: 
1. Клен   4. СЗ-3,6 А-02 
2. Мультикорн  5. СЗЛ-3,6  
3. СПЧ-6 
5. Передпосівний обробіток ґрунту під льон включає: 
1. Дискування  4. Культивацію на глибину 3–4 см 
2. Коткування  5. Культивацію на глибину 8–10 см 
3. Закриття вологи 6. Комбінований обробіток РВК-3,6 
 

Варіант ІІІ 
 
1. Льон вимогливий до мікроелементів на кислих ґрунтах: 
1. Бор   4. Марганець 
2. Цинк   5. Мідь 
3. Магній 
2. Ґрунтову кірку на посівах льону руйнують: 
1. Котки 
2. Борони 
3. Ротаційні мотики 
3. Максимальний вихід волокна зі стебел льону одержують у 

період стиглості: 
1. Зелена   3. Жовта 
2. Рання жовта  4. Повна 
4. Льон-довгунець рослина: 
1. Вологолюбна  3. Помірно вологолюбна 
2. Посухостійка  4. Помірно посухостійка 
5. Попередники льону-довгунцю: 
1. Кукурудза на зерно 3. Бобові трави 
2. Кормові буряки  4. Озима пшениця 
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10.2. КОНОПЛІ 
(Cannabis sativa) 

 
Значення культури 

            
Коноплі вирощують для одержання волокна і насіння. Волокно 

коноплі (вихід його становить 18–23%) довге, грубе, але має велику 
міцність і не піддається гниттю при тривалому перебуванні у воді. З 
волокна виготовляють тканини, брезент, парусину, мішковину 
пожежні рукави, канати, шпагат, шнури, цінний папір. Тканини з 
коноплі антистатичні, гігієнічні, поглинають до 30% поту і 95% 
ультрафіолетових променів. Одяг з коноплі рекомендується щоденно 
носити людям схильним до захворювання ревматизмом, алергії шкіри, 
хвороб хребта. Грубе, коротке волокно (пакля) використовується для 
конопачення суден, стін будинків та ін. 

З відходів первинної переробки коноплі – костриці виго-
товляють пластмасу, будівельні термоізоляційні плити, меблеві плити, 
фанеру, брикети для палива, целюлозу. 

Насіння коноплі містить 30–35% олії, 18–23% білка, 20% 
крохмалю, 15% клітковини, 4–5% золи. Олія має високі смакові якості, 
використовується як продукт харчування, а після рафінування 
застосовується в консервно-рибній і кондитерській промисловостях. 

Олія багата на легкозасвоювані жирні кислоти – лінолева, 
ліноленова, гамма-ліноленова, що сприяє утворенню гамма-глобуліну, 
який має протибактеріальні і противірусні тіла. Завдяки цьому 
створені нові препарати для лікування астми, склерозу, епілепсії, 
косметичні препарати для догляду за шкірою та ін. 

Швидковисихаюча олія коноплі широко використовується для 
виробництва оліфи, фарб, лаків, замазки, мила тощо. Фарби, 
виготовлені на конопляній оліфі, дуже стійкі. Тому використовуються 
при фарбуванні залізних дахів та інших зовнішніх металевих 
предметів. 

З конопляного насіння добувають також вітаміни і фітин, які 
використовують у медицині. Екстракти з листя конопель мають 
виражені антибактеріальні властивості. 

Конопляна макуха є цінним концентрованим білковим кормом 
для тварин. У ній міститься 25–30% білка, 8–10% олії, 20% клітковини 
та ін. Один кілограм макухи за вмістом перетравного протеїну 
відповідає 2,9 кг вівса, 3 кг ячменю, 3,1 кг кукурудзи, 15,3 кг картоплі. 
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Конопля придатна для вирощування на рекультивованих 
землях. 

За новими технологіями із волокна та костриці коноплі 
виготовляють оздоблювальні матеріали для офісів під дерево, мармур, 
інші породи каменю. У поєднанні з іншими компонентами можна 
одержати вироби, які за міцністю не поступаються природним 
алмазам, кварцитам і витримують високі температури та агресивне 
середовище. Коноплесировина придатна для виготовлення окремих 
вузлів в авто- і літакобудуванні, її рахують культурою XXI століття. 

 
Історія і поширення 

 
Коноплі – дуже давня культура. Вирощувати її почали раніше за 

льон. Перші спогади про неї зустрічаються в китайському рукопису, 
написаному за 2800 років до н.е. Існує версія, що центром поширення 
коноплі є південь сучасної України. На території нашої країни її 
вирощують з давніх часів. Ця культура відома арійським племенам, 
скіфам. В європейських країнах коноплі стали сіяти лише в                      
XVI столітті. Розвиток вітрильного флоту потребував у великій 
кількості прядива для оснащення суден канатами, парусиною. 

Коноплі за 3 тис. років своєї достовірної історії поширились 
майже в усі країни світу і одержали назву світової культури. Світова 
площа посіву коноплі в 1913 році становила 873 тис. га, у 1927 –              
1237 тис. га, в 1952 – близько 750 тис. га. 

До першої світової війни великий розвиток коноплярство мало 
по берегах Дніпра і його приток (Десна, Сейм, Сож). У цей період 
коноплі в Україні вирощувалось чи не найбільше у світі. Ще в                 
1956–60 pp. перше місце в світі за посівними площами коноплі (понад 
600 тис. га) займав СРСР, з них майже четверта частина висівалася в 
Україні. 

З початком широкого виробництва дешевого синтетичного 
волокна, прядиво втратило свою незамінність у морській справі та 
інших галузях промисловості. Посівні площі різко скоротилися. Так, 
якщо в 1956 році в Україні сіяли 160 тис. га коноплі, то у 1990 р. – 
лише 11 тис, га, а в 2000 – 3,5 тис. га. Їх вирощують у Сумській, 
Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, 
Миколаївській областях. 

Проте завдяки відкриттю нових можливостей використання 
коноплесировини, в Європі різко розширюються посівні площі. В 
Німеччині за 2 роки посівні площі збільшилися у 3 рази, Франція 
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розширила посіви коноплі до 11 тис. га, в Канаді у 1999 році було 
посіяно 10 тис. га. 

Середня врожайність волокна в Україні 6–7 ц/га, при інтенсив-
ній технології можна збирати 15–17 ц/га. Урожай насіння до 8–10 ц/га. 

 
Ботанічна характеристика 

 
Коренева система стрижнева. Головний корінь проникає на 

глибину до 2–2,5 м, бічні корінці розгалужуються в радіусі 0,8–1,3 м. 
Стебло – основна продуктивна частина коноплі (рис. 10.7). 

Висота його залежить від сорту та умов вирощування і досягає 3–4 м, а 
діаметр до 5 см. Первинне волокно (найцінніше) формується у коровій 
частині стебла і складається з довгих (35–55 мм) елементарних 
волоконець, міцно склеєних між собою. Вторинне волокно розмі-
щується ближче до центральної частини стебла, складається з 
коротких (4–10 мм) слабоеластичних волоконець, які при переробці 
трести придатні лише на клоччя. 

 

 
 

Рис. 10.7. Коноплі: 
а – верхня частина чоловічої рослини (плоскінь); б – верхня частина 

жіночої рослини (матірка) 
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Листки складні, черешкові. 
Плід – горішок з масою 1000 насінин від 8–10 до 22–26 г                     

(рис. 10.9). Рослини з чоловічими квітками називаються плоскінь, з 
жіночими – матірка. Плоскінь достигає на 25–35 днів швидше, що 
створює труднощі при збиранні дводомних конопель на волокно і 
насіння. Зараз створені однодомні коноплі з одночасним достиганням, 
що дозволяє запроваджувати механізоване збирання.  

 

 
 

Рис. 10.8. Суцвіття і квітки конопель: 
а – суцвіття плосконі – китиця; б – чоловіча квітка:  

1 – тичинка; 2 – листочки оцвітини; в – суцвіття матірки 
г – жіноча квітка; 3 – зав`язь; 4 – приймочка 

значно різняться між собою за морфологічними ознаками 
  

 
 
 
 

Рис. 10.9. Плід конопель: 
а – у чохлику; б – без чохлика 

 
 
 
 

Біологічні особливості 
 
Вимоги до температур. Коноплі – культура помірно вимоглива 

до тепла. Насіння здатне проростати при температурі 1–2°С, але 
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дружні сходи одержують при підвищенні температури до 10°С. Сходи 
легко переносять приморозки до мінус 3–6°С, дорослі рослини (після 
фази бутонізації) гинуть при незначних приморозках. Зниження 
температури до 11–12°С затримує ріст рослин і призводить до 
зменшення врожайності. Оптимальна температура під час вегетації 
коноплі 18–20°С з підвищенням до 25°С у фазі бутонізації під час 
інтенсивного росту у висоту, коли рослини можуть мати 10–12 см і 
більше добового приросту. 

Вимоги до вологи. Коноплі – вологолюбна рослина. На 
створення одиниці врожаю коноплі витрачають води в 3 рази більше, 
ніж просо, в 2,5 рази більше ніж кукурудза, в 2 рази більше ніж овес, 
жито, пшениця. Коефіцієнт транспірації коливається в межах 300–
1200. Найбільше води (65–75%) рослини витрачають за порівняно 
короткий період від бутонізації до закінчення цвітіння, коли 
інтенсивно нагромаджуються сухі речовини і волокно. Добра 
забезпеченість вологою в ці фази росту сприяє формуванню високого 
врожаю якісного волокна. 

Оптимальна вологість ґрунту – 60–80%. Надмірного зволоження 
коноплі не витримують. При вологості ґрунту більше 80% від повної 
вологоємкості, насіння зменшує схожість. Ґрунти з рівнем ґрунтових 
вод вище 70 см непридатні для коноплі. 

Вимоги до світла. Коноплі – культура короткого світлового 
дня. Південні коноплі під впливом довгого дня (12–16 годин на добу) 
збільшують вегетаційний період на 40–50%, середньоруські – на                   
20–25%, північні ж сорти на тривалість дня майже не реагують. При 
зменшенні тривалості освітлення рослини інтенсивніше цвітуть і 
плодоносять, внаслідок чого врожай насіння збільшується в 1,5–2 рази. 

Вегетаційний період у північних конопель – 60–80 днів, 
середньоруських – 80–120 днів, південних – 120–160 днів. В Україні 
вирощують середньоруські і південні коноплі. 

Вимоги до ґрунту. Коноплі вимагають родючих ґрунтів, їх 
розміщують на низинних чорноземах і темно-сірих опідзолених 
ґрунтах, а також на заплавних і окультурених торфових. Ґрунт має 
бути розпушеним, водопроникним, багатим на органічні речовини. 
Менш придатні сірі опідзолені і дерново-підзолисті ґрунти. Кращим 
для них є суглинкові і супіщані ґрунти з реакцією ґрунту в межах               
рН 6,5–7,4. Не рекомендується вирощувати коноплі на важких 
глинистих і піщаних кислих ґрунтах. 
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Технологія вирощування 
 
Попередники. Коноплі сіють після картоплі, цукрового буряка, 

кукурудзи, під які вносять високі норми органічних добрив. Добрими 
попередниками є зернові бобові культури. У районах достатнього 
зволоження коноплі розміщують також після багаторічних бобових 
трав. На родючих ґрунтах цю культуру розміщують після озимих 
зернових. Не варто розміщувати коноплі після соняшнику, тому що 
поля дуже засмічуються падалицею, а це ускладнює збирання та 
погіршує якість продукції. 

При щорічному внесенні високих доз органічних і мінеральних 
добрив допускається вирощування коноплі на одному і тому ж полі 
декілька років підряд. Проте беззмінні посіви сприяють поширенню 
специфічних шкідників (конопляна блоха, кукурудзяний метелик та 
ін.), хвороб і бур'янів. У зв'язку з різким скороченням посівних площ 
коноплі, зникли і суто організаційно-господарські причини 
монокультурного вирощування. 

Обробіток ґрунту. Після ранніх стерньових попередників 
ефективні два способи основного обробітку ґрунту – поліпшений і 
напівпаровий. Поліпшений включає лущіння стерні в два сліди на 
глибину 5–6 см дисковими лущильниками, а через два тижні – 
повторне лущіння на глибину 14–16 см лемішними лущильниками. 
Після внесення органічних і мінеральних добрив, наприкінці вересня, 
не пізніше першої декади жовтня проводять зяблеву оранку на 
глибину 25–27 см. Цей спосіб ефективніший в південних областях при 
нестачі вологи в ґрунті. 

Напівпаровий обробіток використовується у північних та 
лісостепових областях і при достатньому зволоженні в літньо-осінній 
період. Він передбачає лущіння стерні на 5–6 см, внесення органічних 
і мінеральних добрив, літню оранку (до 15 серпня), 2–3 поверхневі 
обробітки ґрунту культиваторами КПС-4 з боронами  для знищення 
пророслих бур'янів. Перед замерзанням ґрунту його розпушують на 
глибину 14–16 см плоскорізами чи культиваторами, а на заплавних 
ґрунтах зяб щілюють на глибину 40–45 см. 

Основний обробіток ґрунту після кукурудзи та багаторічних 
трав складається з дискування за допомогою БДТ-3 і через два тижні 
оранки на зяб на глибину 25–27 см. 

Після картоплі та цукрового буряку замість оранки доцільно 
застосовувати мілкий (10–12 см) обробіток ґрунту важкими дисковими 
боронами. 
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Весняний обробіток починають при настанні фізичної 
стиглості ґрунту із закриття вологи шляхом боронування по діагоналі 
до напрямку оранки. Передпосівний обробіток проводять на глибину 
5–6 см комбінованими ґрунтообробними знаряддями РВК-3Д ЛК-4, 
Компактор, Європак та ін. 

На важких запливаючих ґрунтах при підвищеній їх вологості та 
невирівняній поверхні застосовують дворазову культивацію КПС-4 на 
глибину 8–10 та 5–6 см і передпосівне розпушування ґрунту за 
допомогою важких борін. Розрив між передпосівним обробітком і 
сівбою не повинен перевищувати 0,5–1 години. Інакше верхній шар 
ґрунту пересихає, зменшується польова схожість, дружність сходів, 
вирівняність стеблостою, а отже і якість волокна. 

Удобрення. Добрива – найважливіший чинник у підвищенні 
врожайності коноплі. Маючи відносно слабку кореневу систему та 
короткий період інтенсивного росту (від бутонізації до цвітіння), 
коноплі потребують багато поживних речовин в легкодоступній формі 
і відзначаються підвищеним їх виносом з врожаєм. При врожаю 
волокна 10 ц/га вони виносять з ґрунту близько 150–180 кг азоту, 30–
40 кг фосфору і 100–120 кг калію. 

Органічні добрива (гній, торфогнойові компости, гноївка, 
зелене добриво) є високоефективними на всіх типах ґрунтів. Коноплі 
добре використовують також післядію органіки, внесеної під 
попередник, яка на легких ґрунтах позначається на їх урожаї впродовж 
2–3 років, а на важких 3–5 років. Органічні добрива необхідно вносити 
під коноплі восени під оранку, що сприяє повнішому їх розкладанню в 
ґрунті. Оптимальними нормами в північних та лісостепових областях є 
30–50 т/га, а в південних – 20–30 т/га (табл. 10.2.1). 

 
Таблиця 10.2.1 

Орієнтовні норми добрив під коноплі для одержання в 
північних та лісостепових областях 12–15 ц/га волокна та 9–11 ц/га 

насіння, а в південних 10–12 ц/га волокна та 5–6 ц/га насіння 
 

Мінеральні добрива, кг/га діючої речовини Ґрунти 
 
 

Гній, 
компости 

т/га N Р2О5 К20 
1 2 3 4 5 

Дерново-підзолисті, 
сірі лісові 

40–50 120 90–120 90–120 

Сірі лісові та темно-
сірі опідзолені 

30–40 90–·120 60–90 60–90 
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1 2 3 4 5 
Чорноземи опідзо-
лені й вилугувані 

30 60–90 60–90 60–90 

Чорноземи звичайні 
й південні 

20 45–60 45–60 45–60 

Заливні заплави рі-
чок (мінеральні 
ґрунти) 

- 60–90 60 60 

 
Найвищий врожай коноплі одержують при сумісному внесенні 

органічних та мінеральних добрив. Фосфорні та калійні добрива краще 
вносити під зяблеву оранку При цьому підвищується концентрація 
поживного розчину в глибоких, вологих шарах ґрунту де розташована 
основна кількість коренів. Азотні добрива вносять навесні під 
культивацію. Використовують всі види мінеральних добрив, зокрема 
важкорозчинні каїніт і фосфоритне борошно. На всіх ґрунтах, крім 
торф'яників, найбільший приріст урожаю забезпечують азотні добрива. 
На торфовищах рекомендується застосовувати також мідні та борні 
мікродобрива. 

На ґрунтах, що містять рухомих фосфору і калію до 10 мг на 
100 г ґрунту, потрібно вносити добрива з нормою Р60-120 К60-120 а на 
родючіших ґрунтах (понад 10 мг на 100 г ґрунту) – Р45-60 К45-60. 

Якщо під оранку і культивацію не було внесено необхідної 
кількості добрив, їх вносять для підживлення рослин. Використовують 
переважно азотні добрива (N30-45), або нітроамофоску (N16 P16K16) з 
нормою 2 ц на 1 га у фазі утворення у коноплі 2–3 пар листків. 
Підживлення коноплі лише фосфорними та калійними добривами 
малоефективне.  

Підготовка насіння. Сорти. Для сівби використовують 
очищене, крупне насіння з чистотою не менше 96% і схожістю 70–
90%. Чим вища схожість, тим більший урожай та краща якість 
волокна. При сівбі насіння із схожістю 70% урожай волокна 
зменшується до 25%. Насіння коноплі з кожним роком зменшує 
схожість і через 5 років втрачає її зовсім. Так, насіння з лабораторною 
схожістю 96–98% на другий рік зменшує її до 71–76%, на третій – до 
45–58%, на четвертий – до 20–29%, на п'ятий – до 4–6%. 

Добрі результати забезпечує передпосівне обігрівання і 
протруювання ТМТД з нормою 2–3 кг на 1 т насіння. 

Сорти ЮСО 14, Дніпропетровська однодомна 6 мають низький 
вміст наркотичних сполук (менше 0,2% тетрагідроканабінолу), сорт 
ЮСО 31 занесений в Реєстр сортів країн Європейської Співдружності. 



 530

На Україні зареєстровано такі сорти: Глухівські 33, Глухівські 46, 
Глера, Дніпровські однодомні 6, Дніпровські однодомні 14, 
Дніпровські однодомні 19, Золотоніські 15, Золотоніські однодомні 11, 
Синельківські однодомні 3, ЮСО-14, ЮСО-31. 

 
Сівба 

 
Спосіб  сівби. При вирощуванні коноплі на зеленець (волокно), 

насіння і волокно –  кращим способом сівби є вузькорядний (7,5 см) та 
рядковий (15 см). Кращі умови для росту і розвитку зеленцевої 
культури конопель створюються при вузькорядному способі сівби, 
урожайність волокна південних конопель підвищуються на 23% за 
рахунок рівномірнішого розміщення рослин на площі. Використо-
вують для сівби зернові сівалки СЗУ-3,6; СЗ-3,6. Сівба льоновою 
сівалкою СЗЛ-3,6 з анкерними сошниками забезпечує рівномірніше 
загортання насіння на оптимальну глибину одержання дружніх сходів, 
рівномірний розвиток рослин впродовж вегетації і ріст урожаю 
волокна на 1,5 ц/га. Насіння коноплі висівають широкорядним 
способом з міжряддями 45 см у середній смузі і 45–70 см в південних 
районах. Сіють буряковими (ССТ-12В), овочевими (СО-4,2) чи 
зерновими сівалками з відповідним перекриттям висівних апаратів. 

Глибина сівби. Насіння необхідно загортати за нормальної 
вологості не глибше 3–4 см на суглинковому та 5–6 см на супіщаному 
ґрунтах. 

Норма висіву. Оптимальна норма висіву вузькорядним 
способом на зеленець 4–5 млн/га або 70–90 кг/га однодомних і 90–           
110 кг/га дводомних. При вирощуванні на волокно і насіння 
рекомендується висівати вузькорядним і рядковим способом 2,5–                
3 млн/га. Такі посіви за врожаєм насіння майже не поступаються 
широкорядним, проте забезпечують вищий врожай волокна кращої 
якості. 

На насінницьких посівах еліти висівають широкорядним (45–           
70 см) способом 0,6–0,9 млн/га (10–15 кг/га). Насіння  першої 
репродукції сіють більше – 1,2–1,8 млн/га, другої репродукції ще 
більше 1,8–2,4 млн/га. 

Строки сівби. Коноплі – культура ранніх строків сівби. Сіють 
їх зразу ж після сівби ранніх ярих культур, коли ґрунт на глибині 
загортання насіння прогріється до 5–8°С. Ранні посіви стійкіші до 
конопляної блохи, краще пригнічують бур'яни, достигають на 10–                 
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15 днів швидше, більш урожайні. Крім того, збирання врожаю, 
замочування можна провести за кращих кліматичних умов. 

Догляд. Для підвищення польової схожості, одержання   
дружніх сходів, поле зразу ж після сівби коткують. Коткування також 
забезпечує якісніше проведення до- і післясходових боронувань, 
підвищує їх ефективність. За допомогою досходового боронування 
руйнують ґрунтову кірку, що часто утворюється після дощів і 
знищують до 50–60% пророслих однорічних бур'янів. Боронують через 
4–5 днів після сівби, поки довжина корінця проростаючого насіння не 
перевищує його товщини. 

Для знищення пізніх бур'янів застосовують післясходове 
боронування у фазі 2-х пар листків легкими боронами. При цьому 
зрідження рослин може становити 10–12%, що необхідно враховувати 
при встановленні норми висіву. 

На широкорядних посівах два-три рази розпушують міжряддя. 
Починають розпушувати міжряддя після появи першої пари і 
закінчують з появою 5 пар листків. Глибина першого розпушування  
5–6 см (лапами бритвами), другого – 7–9 см (стрільчасті лапи), 
третього – знову на 5–6 см. Під час останнього розпушування бур'яни 
в рядках присипають ґрунтом. Глибоке розпушування (на 10–14 см) 
призводить до пересихання ґрунту і пошкодження кореневої системи 
конопель. 

Проти однорічних злакових бур'янів вносять гербіциди поаст 
(1,5 л/га), набу (1,5 л/га), обприскують посіви коноплі у фазі                      
2–4 листків у бур'янів. 

Для знищення шкідників під час вегетації застосовують 
інсектициди сумітіон (1,0–1,5 л/га) проти конопляної блохи, 
кукурудзяного метелика: золон (3,0 л/га) проти листовійки, 
кукурудзяного метелика. Препарати штефесін (0,3–0,5 л/га), децис 
(0,3–0,5) знищують блоху конопляну стеблового кукурудзяного 
метелика, листовійку; препарат діазинон знищує блоху конопляну. 

Збирання. Коноплі вирощують для одержання насіння і 
волокна, або тільки для одержання волокна (зеленець). При збиранні 
конопель на зеленець є можливість одночасно збирати плоскінь і 
матірку, тому можна сіяти дводомні сорти. Зібрати урожай насіння і 
волокна механізованим способом можна лише в однодомних конопель. 

Кращим строком збирання коноплі на зеленець є період від 
початку до масового цвітіння плосконі, коли показники якості волокна 
плосконі і матірки відрізняються найменше. 
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Трудомісткий процес механічного очісування листків можна 
замінити дефоліацією. За 10–12 днів до збирання у період початку 
відцвітання конопель посіви обприскують хлоратом магнію (16 кг/га). 
Скошують коноплі жатками ЖСК-2,1, ЖК-2,1 і розстеляють для 
підсихання. За допомогою підбирача ПКВ-1 стрічки підбирають, 
зв'язують у снопи і формують паки, які відвозять на коноплепереробні 
заводи у вигляді соломи чи трести. 

При вирощуванні коноплі на волокно і насіння дводомні 
коноплі збирають у два прийоми. Спочатку вручну вибирають 
плоскінь, а через 30–40 днів – матірку. 

Насіння коноплі здатне достигати після збирання, що дозволяє 
збирати однодомні рослини комбайнами при достиганні 75% насіння у 
суцвіттях. При достиганні 50–60% насіння – урожай збирають 
роздільним способом. При запізненні із збиранням осипається насіння, 
знижується якість волокна. 

Перед комбайновим збиранням доцільно провести десикацію 
(підсушування суцвіть). Для цього за 5–7 днів до збирання посіви 
обприскують хлоратом магнію (28 кг/га) розчиненим у 200 л води. 
Коноплезбиральний комбайн ККП-1,8 зрізує стебла, очісує суцвіття і 
відділяє насіння від полови, зв'язує обмолочені стебла в снопи. При 
збиранні комбайном втрати насіння зменшуються на 20–40%. 

За роздільного збирання спочатку зрізують стебла і в`яжуть їх у 
снопи за допомогою коноплежаток ЖК-2,1 або ЖСК-2,1. 
Обмолочують снопи коноплемолотаркою МЛК-4,5А. 

Коноплі можна реалізовувати у вигляді соломи. Для одержання 
трести їх вимочують у ставках, озерах, річках, у спеціальних 
водоймах. При літньому мочінні у воді температурою 18–20°С 
необхідно 7–8 днів, при осінньому – у холоднішій воді (10–12°С) 
тривалість мочіння зростає до 15–18 днів. Якщо температура води 
знижується до 6–7°С, бактерії не розвиваються, пектинові речовини не 
руйнуються і процес мочіння припиняється. 

Внаслідок мочіння волокнисті пучки повинні легко від'єд-
нуватися від костриці. Тресту висушують, частково відділяють 
кострицю на коноплем'ялці МЛКУ-6; на тіпальній машині ПТМ-1 
відділяють довге волокно від трести; на куделеприготувачі з відходів 
тіпання одержують придатне для прядіння коротке волокно. 

Якість довгого тіпаного волокна визначається його номером (від 
4 до 10).  
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ТЕСТИ 
 

Варіант І 
 
1. Вміст волокна в стеблах конопель: 
1. 15–20%  4. 10–15% 
2. 18–23%  5. 20–30% 
3. 20–25% 
2. Насіння конопель проростає в ґрунті при температурі: 
1. 1–30С   4. 10–150С 
2. 18–230С  5. 20–300С 
3. 20–250С 
3. Коноплі належать до ботанічної родини: 
1. Коноплеві  3. Мальвові                                
2. Губоцвіті  4. Складноцвіті 
3. Молочайні 
4. Плід конопель: 
1. Горішок  3. Зернівка 
2. Двосім`янка  4. Коробочка 
5. Норма висіву однодомних конопель: 
1. 80–90 кг  3. 160–180 кг 
2. 120–140 кг  4. 20–30 кг 
 

Варіант ІІ 
 
1. Коноплі рослини: 
1. Вологолюбні  3. Помірно вологолюбні 
2. Посухостійкі  4. Помірно посухостійкі 
2. Попередники конопель: 
1. Зернобобові  4. Соняшник 
2. Коноплі  5. Цукрові буряки 
3. Баштанні 
3. Глибина основного обробітку ґрунту під коноплі: 
1. 25–27 см  3. 23–25 см 
2. 28–32 см  4. 18–20 см 
4. Прийоми весняного обробітку ґрунту під коноплі: 
1. Дискування  4. Культивація 
2. Коткування  5. Фрезерування 
3. Боронування 
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5. Посіви конопель під час вегетації пошкоджуються шкід-
никами: 

1. Кукурудзяний метелик 3. Конопляна блоха 
2. Жужелиця  4. Буряковий довгоносик 
 

11. АЛКАЛОЇДНІ ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ 
 

11.1.ТЮТЮН 
(Nicotiana tabacum L.) 

 
Значення культури 

 
Тютюн вирощують як сировину для виготовлення цигарок, 

сигарет, сигар, люлькового і курильного тютюну. Із суцвіть тютюну 
добувають ефірну олію, яку використовують для виготовлення 
парфумів. З 1 т суцвіть добувають 2 кг ефірної олії. 

У відферментованому листі тютюну міститься 1–3% нікотину,             
4–15% вуглеводів, 7–12% білків, 12–17% мінеральних речовин (золи),   
3–5% поліфенолів, 4–7% смоли, 0,3–0,5% ефірної олії. Ефірна олія і 
смола надають характерного запаху і ароматичності тютюну. Листя 
тютюну містить органічні кислоти – лимонну, яблучну, щавлеву та ін. 

Чим менше білків, тим вищі якості тютюну. З листя тютюну 
добувають отруйний алкалоїд нікотин, який застосовують у медицині, 
ветеринарії, для боротьби зі шкідниками сільськогосподарських 
культур. 

Вирощування тютюну й використання його для виробництва 
курильних виробів викликає все більший супротив у значної частини 
суспільства. Перш ніж закурити, необхідно знати про шкідливість 
куріння для здоров'я людини. Тютюновий дим, крім нікотину, містить 
ще близько 200 особливо отруйних речовин, зокрема, окис вуглецю, 
сажу, мурашину та синильну кислоти, миш'як, аміак, сірководень, 
ацетилен, радіоактивні елементи. Викурювання однієї сигарети 
рівноцінне перебуванню на пожвавленій автомагістралі впродовж 36 
годин. 

Особливо сильно страждає від куріння пам'ять. Знижується 
швидкість заучування і об'єм пам'яті. 

Нікотин спричинює підвищення артеріального тиску, є 
причиною ішемічної хвороби серця, викликає ракові захворювання. 
Куріння вкорочує тривалість життя в середньому на 8–10 років. 
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Історія і поширення 
 
Походить тютюн з Америки, де куріння на час відкриття цього 

континенту було дуже поширене. З Америки на початку XVI століття 
тютюн було завезено в Іспанію, звідки він потрапив у Португалію, 
Францію та інші країни. На початку XVII століття він став відомим на 
всіх континентах. Спочатку тютюн вважали лікарською рослиною, а 
пізніше почали використовувати для куріння. Слід відзначити, що 
курінню у більшості країн Європи та Азії влада і духовенство чинили 
великий опір, застосовуючи екзекуції, тюремне ув'язнення та інші 
покарання. Проте ніякі заборони не змогли зупинити поширення 
куріння. За 200 років після відкриття Америки ця шкідлива звичка 
поширилася в усьому світі. 

В Україні вже на початку XVII століття тютюн вирощували на 
значних площах навколо м. Мени Чернігівської області та м. Ромни 
Сумської області. Було побудовано тютюнові фабрики. Потім культура 
тютюну поширилася в райони Наддніпрянщини, звідки проникла до 
Криму. 

Нині тютюн вирощують більш, ніж у 150 країнах світу. Світова 
площа посівів становить понад 5 млн га. Більше половини світового 
виробництва тютюну припадає на США, Китай, Бразилію, Індію. 

В Україні тютюн вирощували майже на 30 тис. га. Найбільші 
його площі у Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, 
Хмельницькій, Вінницькій областях і в Криму. Урожайність тютюну 
10–12 ц/га, у кращих господарствах збирають по 25–30 ц/га сухого 
листя. 

 
Ботанічна характеристика 

 
Тютюн (Nicotiana tabacum L.) належить до родини пасльонових 

(Solanaceae L). Це однорічна алкалоїдна рослина, до складу якої 
входить багато смол, ефірних олій, органічних кислот, зольних 
речовин  і,   особливо,  нікотину,   який  завдає  значної шкоди здо-
ров'ю людини. 

Коренева система стрижнева, проникає на глибину до 1,5 м, 
іноді більше, але основна маса коренів розміщується  орному шарі. 
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Рис. 11.1. Листки тютюну:  

а – черешковий; б – напівчерешковий;  
в – сидячий 

 
  
 

Стебло заввишки 0,5–2 м, прямостояче, грубе, вкрите 
залозистими волосками, утворює пасинки (гілкується). 

Листки великі, сидячі або черешкові, більш ніжні, із 
загостреною верхівкою, як і стебла, вкриті клейкими залозистими 
волосками. Рослина утворює до 40–50 листків (рис. 11.1) . 

Суцвіття – волоть. Квітки п'ятірного типу, чашечка зелена густо 
вкрита волосками. Віночок у тютюну в два-три рази довший від 
чашечки, рожевий. 

Плід – багатонасінна коробочка овальної форми. Насіння дріб-
не, коричневе, містить 35–40% олії. Маса 1000 насінин – 0,05–0,12 г. 

 
Біологічні особливості 

 
Тютюн відноситься до теплолюбних культур. Мінімальна 

температура для росту тютюну 10–11°С, оптимальна – 23–28°С. 
Рослини добре переносять підвищення температури до 35–40°С, 
особливо при достатній кількості вологи у ґрунті. Для одержання 
сировини високої якості потрібна середньодобова температура у 
період достигання листків 23–28°С. Рослини, що достигають при 
температурі нижче 20°С, дають сировину низької якості. При зниженні 
температури до мінус 2–3°С рослини гинуть. 

Тютюн вимогливий до вологи. Насіння при проростанні вбирає 
100–120% води від своєї маси. Найбільше вологи потребує під час 
інтенсивного росту вегетативної маси. Проте тимчасові посухи тютюн 
витримує краще, ніж багато інших культур (зернові, буряк тощо). 
Тютюн не витримує надмірного зволоження. Невисока відносна 
вологість повітря сприяє підвищенню ароматичності сировини. 

Це рослина короткого дня, вимоглива до світла. При загущенні 
тютюн відстає в рості, якість сировини знижується. 

Високоякісну сировину одержують при вирощуванні тютюну на 
легких і середніх за гранулометричним складом структурних ґрунтах з 
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невисоким вмістом гумусу (2–2,5%). Надмірний вміст азоту в ґрунті 
погіршує технологічні якості сировини – зростає вміст білків і 
нікотину. Тютюн добре росте на сірих і темно-сірих ґрунтах, а в Криму 
на червоно-бурих вапняково-скелетних ґрунтах. Вимагає слабокислої 
(рН 6) чи слаболужної (рН 7,5–7,9) реакції ґрунтового розчину. 

Сорти. У виробництві поширені три типи тютюну: східний 
цигарковий, крупнолистий цигарковий і сигарний. Цигарковий тютюн 
є сировиною для виробництва цигарок і курильного тютюну, а 
сигарний – для виробництва сигар. 

Цигаркові тютюни за якістю сировини поділяють на скелетні  
та ароматичні. Скелетний тютюн є основним матеріалом при 
виготовленні курильних виробів, має нейтральний аромат диму, 
визначає смак і міцність. 

Ароматичний тютюн використовується для надання тютюновим 
виробам специфічного смаку та аромату. У загальному обсязі 
виробництва 75% припадає на сировину скелетного типу і 25% – на 
ароматичну сировину. 

На Україні зареєстровано такі сорти: Американ 63, Берлей 38, 
Вірджинія 15, Вірджинія 27, Жовтолистий 36, С 9.   

        
Технологія вирощування 

 
Попередники. Кращими попередниками для тютюну є озима 

пшениця, озимий ячмінь, однорічні трави, зернобобові культури. Після 
них площі звільняються за 3–4 місяці до початку зими, що дає змогу 
застосувати напівпаровий обробіток ґрунту. У районах достатнього 
зволоження доцільно висівати сидеральні культури. При моно-
культурному вирощуванні урожайність знижується на 20–50% і 
більше. Не вирощують тютюн після соняшнику, картоплі, конопель, 
баштанних культур, бо вони мають спільні хвороби і шкідників. 

Обробіток ґрунту. Після збирання попередника проводять 
лущення. Після відростання бур'янів поле орють. Запізнення з оранкою 
призводить до значного зниження врожаю тютюну. На ґрунтах з 
мілким орним шаром орють на повну його глибину. 

У гірських і передгірських районах з великою кількістю опадів 
зяблеву оранку проводять пізніше: зимою або рано навесні. Це 
зменшує змив орного шару ґрунту. 

Навесні закривають вологу шляхом боронування важкими 
боронами. Для вирівнювання і розпушування ґрунту поле 2–3 рази 
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культивують на глибину 8–10 см. Передпосівну культивацію 
проводять у день садіння розсади. 

Удобрення. Тютюн добре реагує на внесення органічних і 
мінеральних добрив. Внесення під оранку 18–20 т/га гною підвищує 
врожай тютюну на 3–4 ц/га і поліпшує якість сировини. 

Найвищий вихід першого і другого сортів тютюну одержано 
при внесенні фосфорних і калійних добрив. Внесення лише азотних 
добрив негативно впливає на якість сировини. 

З калійних добрив для тютюну використовують сульфат калію, 
калімагнезію. Хлористі калійні добрива знижують якість сировини – 
зростає вміст хлору в тютюні, що негативно впливає на його 
горючість. 

Для основних типів ґрунтів співвідношення між азотом, 
фосфором і калієм повинно бути приблизно – N:P:K= 1:3:3. Залежно 
від типу ґрунту, попередника, запланованого рівня врожаю 
рекомендується вносити мінеральні добрива в таких нормах: 

Азотні – N45-60 на бідних ґрунтах, N20-40 – на середніх за 
родючістю, N15-20 – на родючих, а також після багаторічних трав; 
фосфорні – Р90-135; калійні – К90-150. 

Вирощування розсади. Тютюнову розсаду вирощують у 
парниках, теплих і холодних грядках. Для ранніх строків садіння, які 
забезпечують найвищі врожаї, розсаду можна виростити лише в 
парниках. Розсада з теплих грядок вистигає на 10–15 днів пізніше. 
Розсада з холодних грядок використовується як страховий фонд для 
підсадки. З 1 м2 парника одержують 2,5–3 тис. рослин, з 1 м2 теплих 
грядок – 2 тис. рослин, з 1 м2 холодних грядок – 1–1,5 тис. рослин. 

Основним типом розсадника для тютюну є траншейні парники з 
глибиною траншеї 40–50 см. Для обігрівання використовують непере-
прілий кінський гній, який перед укладанням у траншею розігрівають 
у великих купах. На дно траншеї для кращого зберігання в них тепла, 
кладуть шар (5 см) соломи. Заповнені гноєм траншеї вкривають 
рамами і матами. Через 5 днів, коли парники прогріються, гній 
ущільнюють, вирівнюють і присипають шаром (0,5 см) вапна або 
попелу, щоб запобігти появі в розсаднику грибів. Зверху насипають 
поживну суміш шаром 15–16 см, виготовлену з піску перегною і 
дернової землі, взятих у рівних частинах. 

Закладка теплих грядок відрізняється від закладки парників 
лише тим, що в теплих грядках розсаду вирощують без вкриття її 
рамами. 
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Розсаду тютюну вирощують також у теплицях з різними 
джерелами обігріву. 

Норми висіву насіння на 1 м2 становлять: у парниках – жовтих 
тютюнів 0,5 г; сигарних 1,0 г; у теплицях відповідно 0,9 і 1,1 г; на 
холодних грядках – 1,0 і 1,3 г. 

Пророщують насіння при температурі 20–25°С. Коли приблизно 
половина насіння почне проростати, його висівають. Для рівномірного 
висіву насіння змішують з 30–40 частинами піску. Висіяне насіння 
присипають поживною сумішшю шаром 0,5 см. Парники поливають і 
накривають рамами та матами. 

Сходи тютюну з'являються в парниках через 3–4 дні, а на 
теплих грядках через 5–6 днів. Для підживлення розсади використо-
вують мінеральні добрива з розрахунку 20–40 г нітроамофоски на 
відро води. Одним відром такого розчину підживлюють розсаду на 
площі 5 м2. Перше підживлення проводять при появі двох справжніх 
листків. Розсаду підживлюють 2–3 рази. 

Розсада вважається придатною для машинного садіння, якщо її 
висота дорівнює 10–12 см. Для ручного садіння використовують 
розсаду заввишки 7–8 см. 

Садіння. Найвищі врожаї тютюну високої якості можна 
одержати при ранніх строках садіння, як тільки мине небезпека 
значних приморозків (понад – 2°С). Такі умови складаються в 
основних районах в Україні в кінці квітня, а в Криму та Закарпатській 
області – у другій декаді квітня. Висаджують при температурі ґрунту 
на глибині 10 см не нижче як 10°С. Садіння тютюну необхідно 
провести за 10–15 днів. 

На родючих, добре забезпечених поживними речовинами і 
вологою ґрунтах, тютюн висаджують густіше, ніж на бідних. При 
недостатній густоті розвиваються грубі листки з підвищеним вмістом 
азотних речовин, а якість сировини знижується. Садять тютюн 
шестирядними розсадосадильними машинами СКН-6, СКН-6А та 
чотирирядною СКНБ-4. 

Сорти тютюну з дрібним і середнього розміру листям, як 
наприклад, Дюбек, у степових районах вирощують з відстанню між 
рослинами в рядку 18–20 см при ширині міжрядь 60 см, а на 
південному березі Криму відповідно 12–14 см і 50 см, що становить 
160–180 тис. рослин на 1 га. Відстань між рослинами в рядках для 
крупнолистих сортів збільшується до 25–30 см і для сигарного тютюну 
до 40 см при ширині міжрядь 60 см. 



 540

Догляд. Перший міжрядний обробіток ґрунту проводять 
негайно після закінчення садіння на глибину 6–8 см. При достатній 
вологості ґрунту глибину наступних культивацій збільшують до 10–         
12 см, а в посушливу погоду зменшують до 6–7 см. У західних 
областях у дощове літо рекомендується під час другого та третього 
розпушувань підгортати рослини, щоб поліпшити повітряний режим 
ґрунту. 

Через 8–10 днів після садіння пожовклі і старі нижні листки 
обламують і видаляють. Щоб виростити високий і якісний урожай 
тютюну, рослини вершкують (зривають суцвіття). На малородючих 
ґрунтах вершкують, коли на плантації зацвіте 20% рослин, зриваючи 
при цьому суцвіття та 2–4 верхні листки. На середньородючих ґрунтах 
тютюн вершкують при цвітінні 30–40% рослин. На родючих ґрунтах 
вершкування проводять, коли зацвітає 50–60% рослин, обриваючи при 
цьому суцвіття та 1–2 верхніх листки. Вершкують тютюн в два-три 
заходи по мірі появи квіток на окремих рослинах. Суцвіття зламують 
або зрізують гострим ножем. 

Після вершкування посилено ростуть бічні пагони, а коли 
довжина їх досягає 8–10 см, їх видаляють (пасинкують). Впродовж 
вегетації тютюн пасинкують 2–3 рази. Своєчасне пасинкування, як і 
вершкування, сприяє підвищенню врожаю й поліпшенню якості 
сировини. 

Для захисту від пошкодження попелицями, трипсами посіви 
обприскують інсектицидом БІ-58 із нормою внесення 0,8–1,0 л/га, від 
пошкодження підгризаючими совками використовують діазинон і 
базудін (1,0–1,5 л/га), проти совки, попелиці, трипсів – золон 1,6–              
2,0 л/га. Сумітіон допомагає захистити рослини тютюну від лучного 
метелика, совки, попелиці, коваликів, мідяків, довгоносиків, чорнишів, 
саранових. 

Для захисту від ураження пероноснорозом використовують 
авіксил (2,1–2,9 кг/га), проти чорної кореневої гнилі поливають ґрунт у 
парниках 0,2% суспензією фундазолу (1–3 г/м2). 

На забур'янених полях проти однорічних злакових та дводоль-
них вносять гербіциди трефлан (4–8 л/га) чи трифлурекс (4–8 л/га), 
обприскуючи ґрунт з негайним загортанням до висадки розсади. 

Збирання. Тютюн збирають у період повної технічної стиглості 
листків, які поступово достигають знизу догори. Ознакою їх стиглості 
є побіління головної жилки і світлий колір, листки стають крихкими, 
легко відламуються від стебла і дещо загинаються донизу, мають 
приємний аромат. 
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Всі листки на рослині розподіляються на 5 ярусів. З кожного 
ярусу врожай збирають окремо. За одну ломку збирають від 3 до                    
7 листків. Найнижчу якість мають листки першого ярусу, найвищу – 
листки верхніх і середніх ярусів. Оскільки листки окремих ломок 
різняться між собою за якістю, їх не змішують. 

Тютюн ламають вранці, після спадання роси, або надвечір, коли 
черешки крихкі й легко відламуються. 

Зібране листя складають у пачки, перевозять у сушильні сараї, 
сортують і нанизують на шнури 5–6 м завдовжки на відстані 2–3 см 
один від одного. Використовують також тютюнов'язальні машини 
“Апшерон”. 

Сушіння. Сушать тютюн у спеціальних сушарках із штучним 
підігрівом повітря, під навісами. Під час сушіння листки тютюну 
втрачають вологу, в них відбуваються біохімічні процеси – 
руйнуються хлорофіл, крохмаль, білки і нагромаджуються органічні 
кислоти, ароматичні речовини, внаслідок чого сировина набуває 
високих товарних якостей. 

На початку сушіння проводять томління тютюну. Листки 
вкладають шаром 20 см або нанизують на шнури і щільно встанов-
люють у приміщенні з температурою повітря 25–35°С, відносній 
вологості 85–90%, на 24–72 години. Основна маса листків має набути 
жовто-зеленого кольору. Категорично забороняється проводити 
томління і сушіння на відкритому повітрі, на сонці. Цим можна 
зіпсувати сировину. 

У сушарках із штучним підігрівом повітря, тютюн висихає за                
3–4 доби. При цьому сировина набуває високої якості. Висушене листя 
сортують, складають шарами верхівками всередину, черешками 
назовні. Так тютюн витримують ще 15–20 днів, після чого тюкують за 
допомогою спеціального стандартного ящика без дна. Довжина тюків 
80 см,  висота 53 см. Вологість сировини в тюках не повинна 
перевищувати 19%. Після остаточної обробки на ферментних заводах 
сировина надходить на тютюнові фабрики. 

 
ТЕСТИ 

 
Варіант І 

 
1. До якої ботанічної родини належить тютюн: 
1. Молочайні  4. Айстрові 
2. Пасльонові  5. Складноцвіті 
3. Губоцвіті 
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2. Середній врожай в Україні сухого листя тютюну: 
1. 45–50 ц/га  3. 3–4 ц/га 
2. 20–25 ц/га  4. 5–10ц/га 
3. Тютюн вирощують: 
1. Посівом у ґрунт 
2. Розсадою 
4. Температура проростання насіння тютюну: 
1. 10–12°С  3. 3–4°С 
2. 25–30°С  4. 8–10°С 
5. Попередник тютюну: 
1. Озимі зернові  4. Кукурудза 
2. Зернобобові  5. Соняшник 
3. Картопля 
 

Варіант ІІ 
 
1. Рослини тютюну гинуть під час заморозків: 
1. 0–2°С   3. 3–4°С 
2. 2–3°С   4. 4–5°С 
2. Розсада тютюну перед висадкою повинна мати таку 

кількість листків: 
1. Два–три  3. Три–чотири 
2. П’ять–шість  4. Один–два 
3. Під тютюн вносять гною: 
1. 10–15 т/га  3. 25–30 т/га 
2. 15–20 т/га 
4. Посіви тютюну уражаються при температурі: 
1. –2–3°С   3. –5–6°С 
2. –4–5°С 
5. Посіви тютюну пошкоджуються шкідниками: 
1. Трипси   3. Совки 
2. Попелиці  4. Хлібні жуки 
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11.2. МАХОРКА 
(Nicotiana rustica L.) 

 
Значення культури 

  
Махорку вирощують для одержання курильної (махоркової) 

крупки, сигарет, нюхального і жувального порошку нікотинових 
препаратів, нікотинової (вітамін РР) і лимонної кислот, які застосо-
вують у харчовій і текстильній промисловості. У насінні міститься                
35–40% жирної олії, яку використовують у лакофарбовій і миловарній 
промисловості. 

У сухих відферментованих листках махорки міститься від 5 до 
15% нікотину, 15–20% органічних кислот (зокрема 10% лимонної),         
10–14% білків і 2–4 % вуглеводів. 

 
Історія і поширення 

 
В Європу махорка була завезена на 

початку XVI століття із Флориди (США). В 
Україні її вирощують із XVII століття. Нині 
промислове вирощування махорки на неве-
ликих площах зосереджене у Київській, 
Полтавській, Сумській і Чернігівській облас-
тях. Середня врожайність махорки (стебла і 
листя) – 15 ц/га, може досягати 30–50 ц/га. 

 
Ботанічна характеристика 

 
Махорка (Nicotiana rustica L,) належить 

до родини пасльонових (Solanaceae L.). Це 
однорічна алкалоїдна рослина, до складу якої 
входить багато смол, ефірних олій, 

органічних кислот, зольних речовин і, особливо, нікотину. 
Коренева система стрижнева, проникає на глибину до 1,5 м, 

іноді більше, але основна маса коренів розміщується в орному шарі. 
Стебло заввишки 0,5–2,0 м, прямостояче, грубе, вкрите 

залозистими волосками, утворює пасинки (гілкується). Листки великі, 
черешкові, грубі, з округлою верхівкою; утворює до 20 листків. 
Суцвіття – волоть. Квітки п'ятірного типу, чашечка зелена, густо 
вкрита волосками. Віночок короткий, жовто-зелений. Самозапильна 
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рослина, але можливе і перехресне запилення. Плід – багатонасінна 
коробочка кулястої форми. Насіння дрібне, коричневе, містить 35–40% 
олії. Маса 1000 насінин – 0,25–0,35 г. 

 
Біологічні особливості 

 
Насіння махорки починає проростати при температурі 7–8°С. 

Оптимальна температура для росту і розвитку 20–30°С. Температура 
вище 35°С пригнічує розвиток, а приморозки мінус 2–3°С призводять 
до загибелі рослин. 

Махорка – рослина довгого дня, прискорює свій розвиток у міру 
просування на північ, що дає змогу вирощувати її у різних ґрунтово-
кліматичних зонах. 

Вимогливість до вологи висока. Нестача води в ґрунті викликає 
підгоряння листя або передчасне їх відмирання. Проте махорка майже 
не витримує перезволоження ґрунту. 

Кращим для неї є супіщані й суглинисті чорноземи, темно-сірі 
та сірі опідзолені ґрунти. Махорка добре росте у долинах річок, що не 
сильно затоплюються весняними водами. 

В Україні вирощують такі сорти махорки: Високоросла зелена 
317, Малопасинковий пехлець 4, Хмелівка 125-с. 

 
Технологія вирощування 

 
Попередники. Махорку висівають після озимих зернових, 

однорічних трав, зернобобових культур, коренеплодів. Махорка може 
рости 2–3 роки підряд на одному місці, якщо вносити достатню 
кількість добрив. 

Обробіток ґрунту. Після збирання попередника поле лущать. 
Після появи бур`янів проводять оранку плугами з передплужниками на 
глибину 27–30 см. Кращі строки проведення зяблевої оранки серпень - 
перша половина вересня. Весняний обробіток ґрунту розпочинають 
при першій можливості виходу техніки в поле. Закривають вологу 
культиватором КПС-4 з боронами на глибину 8–10 см впоперек до 
напрямку оранки. Передпосівний обробіток проводять за допомогою 
комбінованих агрегатів на глибину сівби. Розрив між обробітком 
ґрунту і сівбою не повинен перевищувати 0,5–1 год. 
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На площах, де махорка вирощуватиметься розсадою, весняний 
обробіток ґрунту включає раннє боронування для закриття вологи і              
2–3 культивації на глибину 8–10 см до часу садіння. 

Удобрення. Під махорку вносять органічні добрива –                      
35–40 т/га. На бідних ґрунтах норму внесення гною збільшують до    
50–60 т/га. 

Фосфорні (Р60-90) і калійні (К60-90) добрива вносять під оранку. 
Не можна застосовувати хлорвмісні калійні добрива, бо хлор погіршує 
горючість сировини. Азотні добрива (N80-120) вносять навесні під 
культивацію. 

Сівба, садіння. Махорку вирощують двома способами: сіянкою, 
висіваючи насіння безпосередньо в ґрунт, і саджалкою, тобто садіння 
розсадою. В умовах України обидва способи рівноцінні. Сіють 
махорку рано навесні, одночасно зі сівбою ранніх ярих культур. 
Спосіб сівби – широкорядний, з відстанню між рядками 50–60 см. 
Глибина загортання насіння 0,5–1 см. Норма висіву – 4–5 кг/га. 

Якщо застосовують розсадний спосіб вирощування, то махорку 
висаджують наприкінці квітня – в першій декаді травня. При цьому 
способі впрошування на 1 га закладають по 30–40 м2 парників або             
40–50 м2 теплих грядок. На 1 м2 парника висівають 1,5–2 г насіння, на 
1 м2 теплих грядок 2–2,5 г. 

Садять махорку розсадосадильними машинами або вручну з ши-
риною міжрядь 50–60 см. Відстань між рослинами в рядках 25–30 см. 

Догляд. Зразу ж після сівби поле коткують гладкими котками. 
Як тільки позначаться рядки проводять шаровку на глибину 3–4 см. 
Вдруге розпушують міжряддя через 8–10 днів га глибину 5–6 см, 
одночасно проривають сіянку. Для полегшення проривки проводять 
букетування (довжина букетів 30 см, довжина вирізу 20 см). 

Впродовж вегетації міжряддя розпушують 3–4 рази. У дощову 
погоду глибину розпушувань збільшують до 8–10 см, а в посушливу – 
зменшують до 5–6 см. 

При вирощуванні розсадним способом догляд аналогічний тому 
що застосовується на тютюні. 

Для захисту рослин від ураження совками, попелицею, 
трипсами посіви махорки обприскують інсектицидом золон (1,6–                 
2,0 л/га). 

Збирання. Махорку збирають за один прийом цілими росли-
нами у фазі технічної стиглості листків середнього ярусу, її 
визначають за такими ознаками: листя стає щільним і звисає донизу 
частково втрачається хлорофіл, свідченням чого є світлі плями, 
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пластинка листка стає дуже крихкою і при незначному згинанні 
ламається. 

Махорка на час стиглості містить у собі дуже багато води –                
86–88%. Зменшити тривалість сушіння на 10–12 днів можна, якщо за 
3–4 дні до збирання розколоти стебла ножем. Зрубані рослини декілька 
годин прив'ялюють у полі і перевозять до сушильних приміщень, де 
складають шарами заввишки 50–70 см і завширшки в дві рослини 
(листям до середини і стеблами назовні). У шарах рослини швидко 
розігріваються і при температурі 35–40°С томління проходить за 12–      
24 години. Після томління рослини розвішують для сушіння. Сушіння 
закінчують, коли сировина досягає вологості 18–20%. Триває цей 
процес при нормальних погодних умовах 25–30 днів. 

 
ТЕСТИ 

 
Варіант І 

 
1. Махорка належить до родини: 
1. Молочайні  4. Айстрові 
2. Пасльонові  5. Складноцвіті 
3. Губоцвіті 
2. Плід махорки: 
1. Горішок 
2. Двостулкова багатонасінна коробочка 
3. Сім`янка 
3. Під махорку вносять: 
1. Органічні   4. Калійні    
2. Азотні   5. Мікродобрива 
3. Фосфорні  
4. Середня врожайність махорки: 
1. 15 ц/га   3. 8–10 ц/га 
2. 70–80 ц/га  4. 5–8 ц/га 
5. Температура проростання махорки: 
1. 7–8°С   3. 10–12°С 
2. 2–3°С 
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Варіант ІІ 
 
1. Відстань між рослинами махорки в рядку по закінченні 

формування густоти: 
1. 25–30 см  3. 50–60 см  
2. 10–12 см  4. 30–40 см 
2. Вершкування махорки проводять для: 
1. Зменшення нікотину в сировині  
2. Підвищення врожаю листя 
3. Інтенсивного утворення нікотину 
4. Прискорення достигання рослин 
3. Норма висіву махорки на 1 га: 
1. 10–12 кг/га  3. 6–8 кг/га 
2. 4–5 кг/га 
4. Під махорку не можна вносити: 
1. Азотних добрив 
2. Хлорвмісних калійних добрив 
3. Мікродобрив 
5. Спосіб сівби махорки: 
1. Широкорядний 
2. Вузькорядний 
3. Звичайний рядковий 
 

11.3. ХМІЛЬ 
(Humulus lupulus L.) 

 
Значення культури 

 
Хміль вирощують для одержання жіночих суцвіть-шишок. У 

достиглих шишках формуються жовтувато-зелені клейкі шарики – 
лупулін, яким визначаються всі корисні властивості рослини. Хімічний 
склад шишок багатий і різноманітний. Крім білків, вуглеводів, цукрів, 
мінеральних речовин, що входять до складу всіх рослин, у хмелю 
містяться специфічні лише для цієї культури речовини, які мають 
виняткову цінність. Шишки хмелю містять гіркі смолисті сполуки, 
ефірну олію, поліфеноли, дубильні речовини і найширше використо-
вуються у пивоварному виробництві. Гіркі речовини складаються з 
альфа- і бетакислот, які надають пиву приємного гіркого смаку, 
підвищують піноутворення. Хміль використовують у парфумерній, 
хлібопекарській, консервній промисловості. 
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Як лікарську рослину хміль використовують для лікування 
серцево-судинної системи, безсоння, радикуліту, нирок, гіпертонії, 
виразки, атеросклерозу, малярії, зміцнення волосся, підвищення 
апетиту, як протизапальний засіб тощо. 

 
Історія і поширення 

        
Хміль в Україні вирощували вже у XIV столітті. 
Найбільші плантації хмелю в Європі – Німеччині, Чехії, Словач-

чині, Польщі, Англії та ін. Світова площа хмелю перевищую 60 тис. га. 
В Україні хмільники займають понад 8 тис. га. Значні площі, 

внаслідок відсутності догляду у 90-х роках, потребують значних 
коштів для їх відновлення. Найбільше хмелю вирощують у 
Житомирській (60% від всієї площі в Україні), Рівненській, Львівській, 
Вінницькій, Волинській, Київській областях. 

Середня врожайність шишок – 10–12 ц/га, може досягати до            
18–21 ц/г 

      
  Біологічні особливості 

 
Хміль невимогливий до тепла. 

Бруньки, що знаходяться на підземних 
стеблах та багаторічному кореневищі (матці), 
починають відростати при температурі ґрунту 
3–4°С. Оптимальна температура росту під час 
вегетації 15–18°С, а під час достигання 
шишок 17–18°С без різких коливань вдень і 
вночі. Якщо температура перевищує 20°С і 
відчувається нестача вологи, різко 
зменшується вміст гірких речовин і альфа-
кислоти, врожайність шишок зменшується на 
30–40%. Восени ріст хмелю припиняється 
при зниженні температури до 4°С. Рослини 

пошкоджуються морозом нижче мінус 5°С. 
Зимує хміль добре, проте зниження температури до мінус 28–

30°С при відсутності достатнього снігового покриву може призвести 
до пошкодження підземної частини стебел, а зрідка і до повного 
вимерзання рослин. 
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Хміль – рослина помірно вологого клімату. Найкраще росте і 
розвивається, коли сума річних опадів становить 500–600 мм, в тому 
числі за вегетаційний період 300–350 мм. Найбільше вологи потребує 
в квітні, травні та першій половині червня, коли він найбільш інтен-
сивно росте. Добовий приріст може досягати 25 см і більше. 

Хміль не переносить тривалого затоплення, особливо на важких 
ґрунтах. 

Хміль – світлолюбна культура. В умовах затінення формуються 
легкі, пухкі, бліді шишки з низьким вмістом гірких речовин. Надмірне 
загущення плантацій призводить до зниження кількості і якості 
врожаю. У роки з меншою кількістю сонячних днів у період 
достигання шишок зменшується вміст гірких речовин. 

Вимогливий до ґрунту. Потребує добре проникних для води і 
повітря ґрунтів, з великим запасом поживних речовин. Найбільш 
придатними є дерново-підзолисті, сірі та темно-сірі опідзолені 
супіщані та суглинкові ґрунти, а з чорноземів – легші за грануло-
метричним складом. Непридатні глинисті, заболочені, кам'янисті.                                 

В Україні зареєстровано такі сорти хмелю: Альта, Гайда-
мацький, Граніт,  Злато Полісся, Заграва, Зміна, Кумир, Оболонський, 
Потіївський, Промінь, Регент, Руслан, Слов'янка. 

 
Технологія вирощування 

 
Закладання хмільників. Хміль – багаторічна культура. За 

сприятливих умов на одній ділянці хміль доцільно вирощувати в 
середньому 12–15 років. Плантації старші за 12–15 років експлуа-
тувати надалі недоцільно внаслідок погіршення фізичних властивостей 
ґрунту, нагромадження значної кількості шкідників і збудників хвороб. 

Для закладання хмільників слід підбирати ділянки з рівним 
рельєфом. 

Ділянки можуть мати схил до 5°С на південь. Розміщують його 
на масивах площею 20–50 га, які поділяють на окремі плантації 
прямокутної форми площею 2–3 га із співвідношенням довжини до 
ширини 5:4 або 4:3. Між плантаціями залишають дорогу шириною              
3–4 м. Рядки хмелю розміщують з півночі на південь у напрямі довшої 
сторони плантації. За схемою 10×10 м або 10×12 м встановлюють 
стовпи заввишки 8–9 м для влаштування шпалер. На верхівках стовпів 
навпроти рядків натягують дріт. Біля кожного куща хмелю натягують 
дротяні підтримки, які навішують на горизонтальний дріт. 
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Підготовка садивного матеріалу. Основним видом садивного 
матеріалу для  закладання нових і ремонту існуючих насаджень 
служать однорічні саджанці. Як вихідний матеріал для одержання 
саджанців можна використовувати стеблові, кореневищні й зелені 
живці, етиловані паростки і зелені пагони. 

Стеблові живці вирізають із підземних частин стебла, що 
вирізаються рано навесні до набубнявіння бруньок при обрізці 
головного кореневища. Стандартними є живці довжиною 8–12 см, 
товщиною не менше 1,5 см, що мають 2–3 пари вічок. З 1 га можна 
заготовити до 10 тис. живців. 

Для збільшення коефіцієнту розмноження рекомендується 
використовувати зелені стеблові живці. Їх що знищуються при 
заведенні хмелю на дротяні підтримки. З 1 куща можна заготовити до 
200 живців довжиною 5–7 см з 1–2 парами вузлів. Зелені живці 
укорінюють у плівкових теплицях. 

Стеблові і кореневищні живці зразу ж висаджують у шкілку для 
вирощування однорічних саджанців. Глибина садіння 6–8 см. Відстань 
між живцями 10–15 см. Ширина міжрядь 2,1–2,5 м. Восени стебла 
зрізають на висоті 25–30 см, рано навесні саджанці викопують і 
використовують для садіння на плантації. 

Промислові плантації закладають восени чи рано навесні за 
схемою 2,5×1 м або 3×1 м. Ширина міжрядь 2,5 м і 3 м дозволяє 
використовувати трактори і знаряддя для догляду за хмелем. Спочатку 
копають ямки розміром 60×60×60 см, які заповнюють родючим 
верхнім шаром ґрунту, змішаним з 5–7 кг перегною. Саджанці 
висаджують у вертикальному положенні так, що їх верхівки 
знаходилися на 8–10 см нижче поверхні ґрунту. Через 10–12 днів після 
садіння коли на поверхні ґрунту з'явиться до 75% паростків (сходів), 
перевіряють стан рослин і доповнюють насадження в місцях де 
саджанці загинули. 

Обробіток ґрунту. Хмільники закладають   після   вирощування 
багаторічних бобових трав, зернових бобових,  зернових культур. 
Після збирання попередника на темно-сірих опідзолених ґрунтах і 
чорноземах проводять дворазове лущення стерні дисковими і 
лемішними лущильниками. Ефективне щілювання щілювачем ЩУН-
2,5 на глибину 60–100 см. Через 2–3 тижні після лущення проводять 
плантажну оранку на глибину 45–60 см плугом ППН-50; ППУ-50А. 

Навесні поле вирівнюють, розпушують на глибину 10–12 см і 
висівають сидеральні культури. Приорюють сидерати в літній період 
на глибину 20–25 см, після чого дискують і починають споруджувати 
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хмельові шпалери. Перед садінням саджанців проводять культивацію з 
боронуванням. 

На дерново-підзолистих ґрунтах після збирання попередника 
проводять лущіння і орють на глибину гумусного шару. 

Удобрення. Внесення добрив перед садінням хмелю. Органічні 
(100–120 т/га) і мінеральні добрива (Р200-240 К200-300) вносять під 
плантажну оранку за рік до садіння хмелю. Високі норми азоту 
вносити про запас недоцільно, оскільки він швидко вимивається. 
Азотні добрива (N60-90) використовують навесні для формування 
високого врожаю сидератів. Після садіння хмелю застосовують лише 
азот. Крім весняного внесення 50% норми, ще 1–2 рази підживлюють. 
Перший раз при висоті стебел 1,5–2 м, вдруге – перед цвітінням. 
Вносять по 30–40 кг/га д.р. азоту. Загальна норма коливається в межах 
90–140 кг/га д.р. азоту 

Плодоносні хмільники удобрюють щорічно. Органічні добрива 
(40–60 т/га) розкидають гноєрозкидачами і приорюють восени. Під час 
експлуатації хмільників для забезпечення високого врожаю (15–20 ц/га 
шишок) рекомендується вносити восени одночасно з органічними 
добривами на 90–120 кг/га д.р. фосфору і калію. 

Дози азотних добрив визначають з урахуванням вмісту гумусу в 
ґрунті, запланованого врожаю, густоти стебел. Для ґрунтів із вмістом 
гумусу 2–3% необхідно дотримуватись таких правил: при врожаю 10–
15 ц/га вносять 120–160 кг/га, при врожаю 15–20 ц/га – 170–200 кг/га, 
при врожаю 20–25 ц/га – 210–240 кг/га д.р. азоту. 

Азотні добрива вносять навесні і під час підживлення. В одне 
підживлення можна вносити N30-40. 

Високу ефективність забезпечує весняне внесення нітроамо-
фоски (N60-90 Р60-90 К60-90). 

Догляд. Догляд за хмільниками на першому році вегетації 
полягає у проведенні весняного боронування міжрядь. 

Впродовж вегетації ґрунт у міжряддях розпушують 4–6 разів і 
підгортають плугом-разпушувачем ПРВМ-ЗХ при висоті рослин 2–3 м. 

Коли висота рослин хмелю досягне 40–50 см, їх заводять на 
підтримки. На 1 га має бути 14–16 тис. продуктивних стебел. Перед 
цвітінням рослини пасинкують видаляючи бокові пагони на висоті до 
70 см. Пагони, що розміщені вище (до висоти 2,5 м) пінцирують 
(прищипують). При доброму догляді вже в перший рік можна зібрати 
до 5 ц/га шишок. 

Догляд за дорослими хмільниками. На другий рік життя хмелю 
рано навесні розорюють гребені та боронують міжряддя. На матках 
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обрізують бічні кореневища та підземні стебла минулого року. Для 
механізованого обрізування головних кореневищ хмелю вико-
ристовують підрізувачі ПКХ-1, ОРХ-2 в агрегаті з трактором Т-54 В. 
Після обрізування головні кореневища прикривають шаром ґрунту                 
8–10 см. 

Після обрізування хмелю вносять гербіциди і розпушують ґрунт 
у міжряддях. Для знищення бур'янів використовують такі препарати: 
Базагран, в.р. (480 г/л бентазону) вносять проти однорічних 
дводольних бур'янів на хмільниках віком понад 3 роки в нормі 4,2 л/га 
після 1-го обгортання за висоти бур'янів 10–15 см; Дуал, к.е. (96% 
метолахлор) застосовують проти однорічних злакових та деяких 
дводольних бур'янів, обприскуючи ґрунт відразу після обрізки 
основних кореневищ до відростання хмелю з нормою 2,6 л/га по 
плантаціях віком понад 3 роки. Стомп, к. е. (33% пендиметалін) 
вносять проти однорічних злакових та дводольних бур'янів у ті ж 
строки, що й Дуал з нормою 6,0 л/га. 

За період вегетації міжряддя розпушують 5–6 разів, з них 1–2 на 
глибину 16–18 см плугами-розпушувачами ПРВН-1,5 АХ; ПРВН-2,5А; 
ПРВМ-3Х, решту – на глибину 6–8 см дисковими боронами БДН-1; 
БВД-2,4. Одночасно з розпушенням міжрядь рослини хмелю 1–2 рази 
підгортають. Вперше при висоті рослин 1,5–2 м, вдруге – перед 
цвітінням. Перед підгортанням проводять підживлення азотом. Висота 
гребеня при першому підгортанні має становити 15 см, а при другому 
25–35 см. Підгортати хміль доцільно після дощу. У посушливі роки 
друге підгортання не проводять. 

При висоті 15–20 см проводять рамування, залишаючи на 
кожному кущі 7–8 стебел. За висоти 40–50 см стебла заводять на 
підтримку, залишаючи по 4–6 найкраще розвинених центральних 
пагонів. 

Впродовж вегетації виконують комплекс зелених операцій.  
Пасинкування – це обрізання бічних гілок у нижньому (0–75 см, 

ярусі рослин та пагонів, які відростають навколо куща. Його проводять 
тоді, коли довжина бічних гілок досягає 20–30 см, зрізуючи їх на 
відстані 2–3 см від стебла. 

Пінцирування – це прищипування бічних гілок, що знаходяться 
на висоті до 2 м від поверхні ґрунту. Чеканку хмелю проводять 
шляхом обрізування верхівки стебел, коли вони переростуть шпалеру 
на 40–50 см. Зелені операції сприяють надходженню поживних 
речовин до головного стебла, продуктивних бічних гілок, що 
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призводить до збільшення кількості і розмірів шишок, поліпшують їх 
якість. 

При вирощуванні хмелю дуже важливо захистити рослини від 
хвороб і, особливо, шкідників. Для захисту від ураження 
пероноспорозом рослини обприскують при перших проявах хвороби 
0,3% суспензією одним із таких фунгіцидів: альєтт (3,0–5,0 кг/га), 
ридоміл голд (2,5 кг/га), фітал (3,0–5,0 л/га), хлорокис міді (6,0–                
8,0 кг/га), чемпіон (1,5–5,0 кг/га), купроксат (3,0–5,0 кг/га). 

Обприскування проводять 2–5 разів, використовуючи почергово 
різні фунгіциди. 

Для захисту рослин хмелю від різних видів шкідників засто-
совують інсектициди, що подані в табл. 11.3.1. 

При використанні хімічних засобів необхідно дотримуватися 
рекомендованих строків очікування, тобто періоду від часу проведення 
останньої обробки до початку збирання врожаю. 

 
Таблиця 11.3.1 

Препарати для захисту хмелю від шкідників 
 

Назва препарату, 
діюча речовина, 
фірма, країна 

Шкідливий організм, 
проти якого 
обробляється 

Норма 
внесення, 

л/га 

Строки 
останньої 
обробки, 
днів до 
збирання 

Макси-    
мальна 
кратність 
обробок 

1 2 3 4 5 
Актара 25 WG., в.г. 
(тіаме-токсам. 250 
г/кг), ф. Сингента, 
Швейцарія  

Попелиці, люцерновий 
довгоносик  0,06–0,14 14 2 

Бі-58 новий, 40% 
к.е.(диметоат),  
ф. БАСФ, Німеччина

Совка, попелиці,  
лучний метелик, 
пильщики, кліщі  

1,5–6,0 30 2 

Данадим, 40% к е. 
(диметоат) ф. Кемі-
нова Агро, Данія  

Кліщі павутинні, 
попелиці, совки  4,0–6,0 30 2 

Демітан, 20% ке. 
(феназахін), ф. Доу 
Агро Саєнсіс, США 

Кліщі  0,6–0,8 30 2 

Децис, 2,5% к.е. 
(дельтаметрин),  
ф. Байєр Крон 
Саєнсіс, Німеччина  

Попелиці, люцерновий 
довгоносик  0,6–1,0 20 2 
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1 2 3 4 5 
Дурсбан 480, 48% 
к.е. (хлорпipифос), 
ф. Доу Агро 
Сайенсіс, США  

Павутинний кліщ, 
попелиці, люцерновий 
довгоносик  

1,5–3,0 30 2 

Конфідор, 20% в.р.к 
(імідаклоприд), 
 ф. Байєр,  Німеч-
чина  

Попелиці  0,6 30 1 

Мітак, 20% к.е. (амі-
траз) ф. Баєр Кроп 
Саєнс, Німеччина  

Кліщі, попелиці  3,0 30 2 

Сумі-альфа, 5% к.е. 
(есфенвалерат),  
ф. Сумітомо Кемікл 
Японія  

Попелиці  0,5 40 2 

Фуфанон, 57 % к.е 
(малатіон ) ф. Кемі-
нова Агро, Данія  

Попелиці, павутинні 
кліщі, пильщики  3,0–6,0 20 2 

Штефеcін 2,5% к.е. 
(дельтаметрин),  
ф. Штефес Агро, 
Німеччина  

Попелиці, люцерновий 
довгоносик  0,6–1,0 20 2 

 
Збирання 

 
Шишки хмелю: 
1. Першого товарного сорту 
2. Другого товарного сорту 
3. Третього товарного сорту 
 
Шишки збирають у стані технічної 

стиглості вручну або хмелезбиральними 
машинами 4Х-4Л чи ХМП-1,6. У цей період 
шишки робляться щільними, набувають 
золотисто-зеленого або світло-зеленого 
кольору, вони пружні і липкі, мають сильний 
хмельовий запах і найбільшу кількість 
лупулінових зерен на лусочках, їх вологість 
75–82%. Технічна стиглість шишок настає не 
раніше другої половини серпня і триває не 
більше 12–15 днів. У перестиглих шишок 
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висипаються лупулінові зерна і втрачаються цінні якості як сировини 
для пивоварної промисловості. Зібрати урожай шишок потрібно не 
пізніше 15–20 вересня. 

Свіжозібрані шишки спочатку сушать за допомогою без-
перервного активного вентилювання підігрітим до 30°С повітрям. 
Після вентилювання шишки висушують підігрітим до 50–65°С 
повітрям для зменшення вологості до 8–10%. Після сушіння шишки 
відлежуються і зволожуються повітрям. Потім шишки піддають 
сульфітації для збереження альфа-кислот. Відлежаний хміль-сирець 
пакують у мішки і відправляють на хмелефабрики для доведення до 
необхідних товарних кондицій. 

Догляд за хмільниками після збирання шишок. Після 
збирання шишок поживні речовини з надземної вегетативної маси 
надходять у підземну. Цей процес триває до повного відмирання 
стебел і засихання листя. Обрізувати і стягувати стебла потрібно після 
фізіологічного їх відмирання. 

При механізованому збиранні хмелю висота зрізання стебел має 
бути більшою 2-х метрів. Якщо обрізати стебла передчасно, або 
зрізати їх при комбайновому збиранні занадто низько, то у наступному 
році погіршиться стан головного кореневища, загальний розвиток 
рослини і врожай та якість шишок хмелю. 

Плантації очищають від решток хмелю, вносять гній (40–50т/га) 
та фосфорні і калійні добрива (Р90-120К90-120). Після цього проводять 
основний обробіток ґрунту, розорюючи ґрунт у міжряддях на глибину 
20–22 см. Рядки хмелю на зиму приорюють, нагортаючи шар ґрунту на 
рослини.  

 
Контрольні питання 

 
1. Значення, поширення, врожайність хмелю. 
2. Морфологія хмелю. 
3. Відношення хмелю до умов вирощування. 
4. Закладання хмільників. 
5. Догляд за хмільниками. 
6. Особливості збирання та сушіння. 
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12.ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ ВРОЖАЇВ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР 

 
12.1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
Технології вирощування сільськогосподарських культур стають 

складнішими. Формування врожаю – це складний продукційний 
процес, який визначається генетичною програмою рослини і 
зовнішніми умовами. Щоб забезпечити високий урожай, необхідно 
мати повну інформацію про всю багатогранність дії окремих чинників 
і їх взаємодію, що беруть участь у рості і розвитку рослин, вміти 
передбачати реакцію рослин на них. Величина врожаю визначається 
такими процесами як фотосинтез, ріст і розвиток, повітряний, водний і 
тепловий режими, мінеральне живлення, структура рослин, 
архітектоніка посіву тощо. 

Важливим і перспективним методом підвищення врожайності 
польових культур є програмування, що передбачає раціональне 
використання чинників формування урожаю впродовж вегетації з 
врахуванням матеріально-технічного забезпечення і агрометео-
рологічних умов. 

За визначенням І.С. Шатілова, програмування в рослин-           
ництві – це розробка комплексу взаємопов'язаних заходів щодо виро-
щування сільськогосподарських культур, своєчасне і якісне виконання 
яких забезпечує одержання запланованого врожаю. Каюмов М.К. 
відзначає, що програмувати врожай у рослинництві  надзвичайно 
важко, оскільки необхідно передбачити всі примхи природи і 
оперативно знаходити правильним вихід із багатьох ситуацій. 

Програмування врожайності – це якісно вищий етап розробки 
технологій вирощування польових культур. Не слід ототожнювати 
терміни програмування, прогнозування та планування. 

Планування врожаю – це перший етап програмування. 
Здійснюється від досягнутого в попередні роки рівня з використанням 
показників зростання. Це менш конкретний показник, який не 
враховує усіх чинників формування врожаю. 

Прогнозування врожаю – це науково обґрунтоване передбачен-
ня продуктивності польових культур на декілька років або велику 
перспективу, виходячи з ґрунтово-кліматичних умов, рівня матері-
ально-ресурсного забезпечення, потенціалу технологій. 
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12.2. РІВНІ ВРОЖАЙНОСТІ 
 
При програмуванні орієнтуються на три рівні врожайності: 
 1. Потенціальна врожайність (ПВ) 
 2. Дійсно можлива врожайність (ДМБ) 
 3. Реальна господарська врожайність (РГВ). Основним показ-

ником для визначення першої врожайності є прихід сонячної енергії; 
другої – вологозабезпеченість, біогідротермічний потенціал, родючість 
ґрунту; третьої – ефективність використання матеріально-технічних 
ресурсів і вид технології. 

Потенціальна врожайність (ПВ) визначається як макси-
мальна, яку теоретично можна отримати в ідеальних метеорологічних 
умовах при заданому коефіцієнті використання посівом фотосинтетич-
не активної радіації (ФАР). 

Дійсно можлива врожайність (ДМБ) визначається за мало 
регульованими і нерегульованими чинниками вологозабезпеченості і 
теплових ресурсів, тобто за типових для зони метеорологічних умов. 
Відсутність оптимального забезпечення посівів теплом і вологою 
обмежує коефіцієнт корисної дії ФАР. Звідси невідповідність між ПВ і 
ДМБ. 

Реальна господарська врожайність (РГВ) встановлюється на 
основі аналізу врожайності районованих та перспективних сортів на 
сортодільницях, наукових установах. Під час вегетації до уваги бе-
руться показники структури врожаю. Найбільший вплив на РГВ має 
вибір технології і повнота її реалізації залежно від конкретних 
метеорологічних умов року. 

Завданням програмування є наближення РГВ до дійсно можли-
вої, а ДMB до потенціальної (ПВ) врожайності. 

РГВ  ДМВ  ПВ. 
Такий шлях зближення є можливим, що підтверджується успі-

хами на практиці.  
РГВ залежить від ступеня реалізації ґрунтової родючості і 

кліматичних чинників місцевості. Якщо їх потенціал використовується 
на 100%, то РГВ дорівнює ДМВ. Повнота реалізації природних чин-
ників залежить від умов року і регульованих людиною технологічних 
процесів. У сприятливих ґрунтово-кліматичних умовах за допомогою 
інтенсивної технології можна значно підвищити продуктивність 
посівів і одержати на практиці незвичну ситуацію, коли РГВ буде 
вищою від ДМВ. Проте відстань між РГВ і ПВ є великою і сучасні 
технології не спроможні поставити РГВ на один рівець з ПВ. 
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12.3. ЕТАПИ ТА ПРИНЦИПИ ПРОГРАМУВАННЯ 
ВРОЖАЙНОСТІ 

 
Практичне програмування врожайності умовно можна поділити 

на три етапи: 
1. Оцінка ґрунтово-кліматичних умов на полі і розрахунок 

можливих рівнів урожайності культур (скільки виростити ?); 
2. Підбір матеріально-технічних засобів та вибір технології, які 

б забезпечували заплановану врожайність (чим виростити?); 
3. Практична реалізація технології, корегування її залежно від 

стану посіву та чинників природного середовища, на основі постійного 
диспетчерського контролю (як виростити?). 

Процес програмування врожайності певної культури характери-
зується такими 10-ма принципами (за І.С Шатіловим): 

1. Розрахувати потенціальну врожайність (ПВ) за коефіцієнтом 
використання ФАР рослинами. 

2. Встановити потенціальні можливості кліматичних умов 
місцевості, для цього вирахувати ДМВ за вологозабезпеченістю і 
тепловими ресурсами. 

3. Проаналізувати можливості технології у конкретних умовах 
вирощування вирахувати РГВ. 

4.  Визначити фотосинтетичний потенціал (ФП) під заплановану 
врожайність. 

5.  Проаналізувати закони землеробства і рослинництва і пра-
вильно застосувати їх при програмуванні. 

6. Розрахувати норму добрив і розробити систему найефективні-
шого їх використання. 

7. Скласти баланс води і розробити систему забезпечення 
посівів водою по періодах вегетації в у мовах зрошення. 

8. Розробити систему агротехнічних заходів відповідно до вимог 
культури і сорту. 

9. Розробити систему заходів захисту посівів від шкідників, хво-
роб та бур'янів. 

10.Використати комп'ютер для визначення оптимального варі-
анта технології для одержання запрограмованої врожайності. 

Програмування врожайності вимагає дотримання й інших прин-
ципів – зокрема, диспетчерський контроль, цілеспрямоване форму-
вання елементів структури, можливість біологізації інтенсивних 
технологій, висока якість продукції. 
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12.4. ВИКОРИСТАННЯ ЗАКОНІВ ЗЕМЛЕРОБСТВА  І   
РОСЛИННИЦТВА ПРИ ПРОГРАМУВАННІ 

 
Програмування врожаю тісно пов'язано з наукоємкими 

технологіями. Вони здатні повніше використати біологічний потенціал 
культури, сорту, підвищити ефективність матеріальних ресурсів,    
створюють можливість    для    якнайповнішої адаптації посівів до 
конкретних метеорологічних умов року. Біологізація інтенсивних 
технологій і розробка ресурсоощадних варіантів базується на чіткому 
дотриманні вимог законів землеробства і рослинництва. Основні з них 
наступні: 

1. Закон незамінності і рівноцінності чинників. Вперше 
сформулював В.Р. Вільямс. Жоден із чинників життя рослини не може 
бути замінений іншим. Всі вони фізіологічно рівноцінні незалежно від 
кількісної потреби в них. Наприклад, частина якогось мікроелементу, 
що вноситься в грамах на гектар, може ослабити інтенсивність росту і 
розвитку не в меншій мірі, ніж нестача азоту що вноситься в центнерах 
на гектар. 

2. Закон мінімуму або закон обмежуючого чинника. Вперше 
сформулював Ю. Лібіх. Розвиток рослин і рівень урожайності обме-
жується тим чинником, що знаходиться в мінімумі. Поліпшення за-
безпеченості рослин цим чинником підвищуватиме продуктивність до 
тих пір, поки в мінімумі не виявиться інший. Програмування врожаю 
дозволяє виявити ці обмежуючі чинники і ефективніше використати 
ресурси. 

3. Закон мінімуму, оптиму і максимуму. Вперше сформу-
лював Сакс. За цим законом найвищий урожай можна одержати при 
оптимальному рівні кожного фактора. При найменшому чи найбіль-
шому рівні одного з них врожайність зменшується. 

4. Закон сукупної дії чинників (взаємодії чинників). Вперше 
сформулював Лібшер. Мінімальне значення чинника використовується 
тим краще, чим більше інших чинників перебуває в оптимумі. 
Чинники життя діють на рослину ізольовано, а в тісній взаємодії між 
собою. Для одержання високих урожаїв, рослини слід забезпечувати 
всім необхідним в оптимальному співвідношенні. Так, за рахунок 
високих норм мінеральних добрив не можна одержати за-                       
програмованого врожаю, якщо не захистити посіви від бур'янів чи 
хвороб. Успіху можна досягти не окремими агрозаходами, а старанно 
запрограмованою технологією. 
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5. Закон повернення поживних речовин у ґрунт. Відкрив у 
середині XIX ст. Ю. Лібіх. Для збереження родючості ґрунту 
необхідно повертати ту кількість елементів родючості, що використана 
на формування врожаю. При недотриманні цього закону знижується 
родючість ґрунту. Це основний закон живлення рослин. Недотримання 
вимог цього закону в останні десятиріччя призвело до зниження  
вмісту гумусу і родючості ґрунту. 

6. Закон плодозміни запропонував на початку XIX ст.                
М.Г. Павлов. Будь-який агротехнічній захід більш ефективний при 
плодозміні – чергуванні культур на полях, ніж при беззмінних посівах. 
Цей закон – важливе обґрунтування необхідності запровадження 
сівозмін. Оптимальне чергування культур, вибір найкращого 
попередника – основа біологізації інтенсивних технологій. 

7. Закон критичних періодів. У певні етапи росту і розвитку 
рослини ставлять підвищені вимоги до забезпечення якимось чин-
ником. Якщо польові культури на початку росту перенесли фосфорне 
голодування, то вони не зможуть забезпечити високий урожай навіть 
при доброму забезпеченні фосфором на пізніших фазах росту. Це 
потрібно враховувати при програмуванні врожаю на малозабезпечених 
фосфором ґрунтах. 

Критичні періоди до вологи у зернових спостерігаються у фазі 
виходу в  трубку і наливу зерна. 

 
12.5.ЧИННИКИ ПРОДУКТИВНОСТІ ПОСІВІВ У 
ПРОГРАМУВАННІ І ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ 

УРОЖАЙНОСТІ ЗА НИМИ 
 
Ріст і розвиток рослин у першу чергу залежить від основних 

чинників природного середовища – сонячної радіації, тепла, води. Слід 
також враховувати повітряний режим ґрунту і надземного шару 
повітря, реакцію ґрунтового розчину родючість ґрунту, рельєф 
місцевості, фітосанітарний стан поля. 

Сонячна радіація і потенціальна врожайність (ПВ). Сонячна 
радіація забезпечує енергетику росту і розвитку. Кожна культура 
пристосована до певних умов освітлення – світлового режиму. Він 
характеризується інтенсивністю випромінювання, спектральним 
складом світла, тривалістю денного освітлення. Сонячна радіація 
обумовлює тепловий і водний режими у всій біосфері. Частину 
сонячної радіації використовують рослини. Це так звана фото-
синтетично активна радіація (ФАР) з довжиною хвиль 0,38–0,72 мкм. 
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Фотосинтез – основне джерело формування біомаси рослин. Він 
забезпечує енергією всі процеси синтезу органічної речовини, обміну 
речовин і дихання рослин. 

За приходом ФАР за вегетаційний період і коефіцієнтом вико-
ристання ФАР визначають ПВ, користуючись при цьому наступною 
формулою: 

22 1010 ××

×
= ∑

q
КQ

ПВ ФАРФАР  

де ПВ – потенціальна врожайність, ц/га; 
КФАР – коефіцієнт засвоєння рослинами ФАР, %;  
ΣQ – сума ФАР за вегетаційний період ккал/см2, кДж/см2;  
q – калорійність біомаси, ккал/кг. 
Проаналізувавши коефіцієнти засвоєння ФАР різними за 

врожайністю посівами, А.О. Ничипорович ділить їх на такі групи: 
звичайні – коефіцієнт корисної дії ФАР – 0,5–1,5%  
добpi – ККДФАР – 1,5–3,0%  
рекордні – ККД ФАР – 3,5–5,0%  
теоретично можливі – ККД ФАР – 6,0–8,0% 
За даними М.К. Каюмова, при коефіцієнті використання росли-

нами енергії сонячної радіації рівному 2,5%, врожаї зерна в 60 ц/га 
рахуються середніми, 90 ц/га – високими, і 120 ц/га – дуже високими. 
В окремі роки, що відзначаються великою кількістю сонячних днів, 
може сформуватися врожай значно вищий. 

Для розрахунку коефіцієнта господарської ефективності (Кm) 
необхідно знати співвідношення основної і побічної продукції 
польових культур. Це співвідношення не може бути стабільним і 
значно коливається. Так, у низькорослих сортів озимої пшениці при 
інтенсивній технології вирощування можна мати співвідношення зерна 
і соломи 1:1. У високорослих сортів і звичайній технології перева-
жатиме у біомасі солома з співвідношенням зерна і соломи як 1:2. 
Співвідношення основної і побічної продукції, крім технології і сорту, 
змінюється під впливом ґрунтово-кліматичних умов. Тому в                      
табл. 12.5.1 подані орієнтовні співвідношення урожаю основної і 
побічної продукції, які необхідно уточнювати для кожного 
конкретного розрахунку ПВ. 

Коефіцієнт (Кm) введений у формулу для розрахунку врожаю ос-
новної продукції. Він визначається шляхом ділення показника (час-
тини) основної продукції на суму частин. Наприклад, для озимої 
пшениці Кm дорівнює: 1:2,5 = 0400. Цей коефіцієнт дає можливість 
встановити врожай абсолютно сухого зерна. Стандартна вологість 



 562

зерна становить 14%. Для встановлення значення Кm при стандартній 
вологості основної продукції хід розрахунку такий: 

1. Для озимої пшениці при коефіцієнті 
Кm =0,400 одержуємо 86% фізичного врожаю (суха маса), 
а Кm =х відповідатиме 100% фізичного врожаю при вологості 

зерна 14%. 
Звідси х = 4650

86
1004000 ,
%

%,
=

⋅     

2. Для картоплі при коефіцієнті  
Кm = 0,500  одержуємо 20% фізичного врожаю (суха маса 

бульб), а Кm = х  відповідатиме 100% фізичного врожаю при 80%-му 
вміст  води в бульбах: 

 Звідси х = 52
20

1005000 ,,
=

⋅  

 
Таблиця 12.5.1 

Вихідні дані до формули розрахунку потенціальної 
врожайності окремих культур (за М. Каюмовим) 
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ефективності 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Озима 
пшениця           

зерно 1:1,5 2,5 0,4000 0,465 14 4600 22–25

Озиме жито     зерно 1:2,0 3,0 0,333 0,387 14 4500 22–26
Яра пшениця зерно 1:1,2 2,2 0,455 0,528 14 4600 20–25
Ячмінь зерно 1:1,1 2,1 0,476 0,553 14 4600 20–24
Овес зерно 1:1,3 2,3 0,434 0,506 14 4618 22–26
Рис зерно 1:1 2,0 0,500 0,581 14 4500 28–34
Просо зерно 1:2 3,0 0,333 0,387 14 4700 15–30
Гречка  зерно 1:2 3,0 0,333 0,387 14 4620 16–26
Сорго  зерно 1:2 3,0 0,333 0,387 14 4370 24–36
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Горох  зерно 1:1,5 2,5 0,400 0,476 16 4850 20–24
Кукурудза  зерно 1:1,3 2,3 0,434 0,506 14 4400 28–36
Кукурудза  зелена 

маса 
- - - 1 75 4000 28–31

Цукровий 
буряк    

корене-
плоди 

1:0,4 1,4 0,714 3,57 80 4450 26–34

Кормовий 
буряк  

корене-
плоди 

1:0,4 1,4 0,714 4,76 85 3847 25–36

Картопля          бульбо-
плоди 

1:1 2 0,500 2,5 80 4300 19–28

Соняшник        нaciння 1:2 3 0,338 0,384 12 4580 28–36
Багаторічні 
трави  

сіно - - - 1 16 4600 15–16

Однорічні 
трави, сіно  

    1 
 

16 4000 15–20

 
Для розрахунку ПВ використовуємо інші дані з табл. 3.1 ка-

лорійність урожаю (q), прихід ФАР за вегетаційний період (ZQ). При 
ККД ФАР 2,5% ПВ озимої пшениці буде наступною: 

ПВ = 104 × 2,5 × 0,465 × ц/га 263
460
25 ,=  

Якщо прихід ФАР за вегетаційний період для певної зони мас 
більш-менш стабільний характер і його неможливо змінити тех-
нологічними заходами, то ККД ФАР піддається регулюванню у 
ширшому діапазоні. За рахунок його збільшення урожайність 
польових культур значно зросте (табл. 12.5.2). Для жита і картоплі 
сума ФАР за вегетаційний період (ZQ) прийнято 25 ккал/см2, ярої 
пшениці, гречки і вівса – 22 ккал/см2, ярого ячменю, гороху і проса –                      
20 ккал/см2, кукурудзи, цукрового буряку і соняшнику – 34 ккал/см2. 
Виходячи з фактичної врожайності сільськогосподарських культур в 
Україні, можна стверджувати, що ККД ФАР знаходиться в межах                 
1–2%. 

 
Таблиця 12.5.2 

Потенціальна врожайність (ПВ) польових культур 
при різних ККД ФАР, ц/га 

 
Культура Коефіцієнт корисної дії ФАР, % 

 1 2 3 4 5 6 
1 2 3 4 5 6 7 

Озима пшениця  25,3 50,5 75,8 101,1 125,4 150,6 
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1 2 3 4 5 6 7 
Озиме жито  21,5 43,0 64,5 86,0 107.5 129,0 
Яра пшениця  25,3 50,5 75,8 101,1 125,4 150,6 
Ярий ячмінь  24,0 48,1 72,1 96,2 120,2 144,3 
Oвес 1,1 48,2 72,3 96,4 120,5 144,6 
Просо 16.5 33,0 49,5 66,0 82, 5 99,0 
Гречка 18,4 36,8 55,2 73,6 92,0 110,1 
Горох 19,6 39,2 58,8 78,4 98,0 117,6 
Кукурудза (зерно)     39,1 78,2 117,3 156,1 195,5 234,6 
Цукровий  буряк  272,8 545,5 818,3 1091,1 1363,9 1636,7 
Картопля                    145,3 290,6 435,9 581,2 726,5 871,8 
Соняшник      28,5 57,0 85,5 114,0 142,5 171,0 

 
 

12.6. ВОЛОГА, ТЕПЛО І ДІЙСНО МОЖЛИВА 
ВРОЖАЙНІСТЬ (ДМВ) 

 
При програмуванні врожаю необхідно врахувати вологозабезпе-

ченість посівів. Для розрахунку можливого врожаю використовують 
показник продуктивної вологи в ґрунті, що нагромаджується за осінь, 
зиму і весну. Не всі опади використовуються рослинами. Частина їх 
збігає з поверхні ґрунту випаровується в атмосферу. Ці втрати 
становлять орієнтовно 30-35%. 

Визначення ДМВ за вологозабезпеченістю посівів ґрунтується 
на використанні наступної формули: 

BK
WДМВ 100

= , 

де ДМВ – дійсно можлива врожайність, ц/га; 
W – запаси продуктивної вологи, орієнтовно 65–70% від суми 

опадів, мм;  
Кв – коефіцієнт водовикористання. 
Кількість продуктивної вологи підраховують як суму запасів во-

логи у метровому шарі ґрунту на час відновлення весняної вегетації 
(чи сівби ярих) і опадів за вегетаційний період. Ці дані спеціаліст може 
взяти у найближчій до господарства агрометеорологічній станції. 

Приклад розрахунку. У шарі 0–100 см на час відновлення вес-
няної вегетації міститься в середньому 250 мм продуктивної вологи. За 
весняно-літній період вегетації випадає 310 мм опадів (квітень –                      
18 мм, травень – 69 мм, червень – 91 мм, липень – 102 мм). З них 
продуктивною є 217 (310×0,7), 30% випаровуються і стікають. На 
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формування 1 ц зерна і такої ж кількості соломи озима пшениця 
витрачає 400 ц води, тобто коефіцієнт водовикористання рівний 400. 
При цих показниках урожайність сухої маси становитиме:  

ц/га7116
400

217)(250100 ,=
+×

=ДМВ  

При співвідношенні зерна і соломи як 1 до 1,5 і 14% вологості 
зерна 1MB зерна становитиме: 

ц/га 54,2
2,514)(11

116,7100ДМВ =
×−

×
=  

Оскільки, вже зараз при такому забезпеченні вологою збирають 
врожаї зерна на рівні 90-100 ц/га, підхід до методики розрахунку ДМВ 
за вологозабезпеченістю вимагає перегляду. 

Вирішальне значення у формуванні врожаю мають сонячні про-
мені, тепло, волога і ґрунтові умови в комплексі. Взаємовідношення 
цих чинників відображене у формулі A.M. Рябчикова, яка з високою 
точністю дозволяє визначити біогідротермічний потенціал продуктив-
ності в конкретних кліматичних умовах: 

бала 5,3
2236

9467К;
R36

WК рр =
×
×

=
×
×

= dТ  

де Kр – біогідротермічний потенціал, балів;  
W – запаси доступної для рослин вологи, мм; 
Тв – період активної, більше 100С вегетації культури, декад;  
R – радіаційний баланс за цей період, ккал/см2;  
36 – кількість декад за рік. 
Біогідротермічний потенціал, що рівняється 1 балу, відповідає 

20 ц/га абсолютно сухої біомаси. Звідси ДМВ становитиме: 20 К. 
Встановлено, що кожна 1000°С сумарних температур вище 10°С 

за вегетаційний період забезпечує 20 ц/га зерна озимої пшениці або 
таку саму кількість продукції іншої культури (еквівалентно за сухою 
речовиною). Сонячна радіація не скрізь однакова. Сума середніх 
добових температур повітря вище 10°С у Степу становить 3075°С, в 
Лісостепу – 2580°С, а на Поліссі – 2445°С. Чим далі на південь, тим 
вищий біокліматичний потенціал, що визначається за формулою 

,,0753
1000
3075

1000
10
0

0

==
>

= ∑
C

C
БКП t  

де БКП – біокліматичний потенціал, бали; 
Σt > 10°С – сума температур вище 10°С за вегетаційний період. 
Дійсно можливий врожай (ДМВ) за біокліматичним потенціа-

лом становитиме: 
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ДMB – БКП × Ку, 
де КУ – константа врожаю озимої пшениці, або еквівалент за 

сухою речовиною для іншої культури. 
ДМВ для Степу = (3075:1000) × 20 = 3,075 × 20 = 61,5 ц/га;  
ДМВ для Лісостепу = (2580:1000) × 20 = 2,58 × 20 = 51,6 ц/га;  
ДМВ для Полісся = (2445:1000) × 20 – 2,445 × 20 = 48,9 ц/га. 
Дійсно можлива врожайність, розрахована за кліматичними 

чинниками, коливається у значних межах. Зрештою, смисл назви – 
ДМВ втрачається, оскільки, на практиці збирають врожаї вінці від 
розрахованої ДМВ. Основна причина цього полягає в тому, що 
інтенсивні технології дозволяють повніше використати природний 
потенціал зони вирощування. Для прикладу, внесення азотних добрив 
збільшує листкову поверхню і продовжує її фотосинтетичну 
діяльність. За допомогою фунгіцидів листкова поверхня захищається 
від ураження хворобами, урожайність від цього агрозаходу може 
зростати на 20–30%. Тому для розрахунку рівнів урожайності при 
вирощуванні польових культур за інтенсивною технологією необхідно 
застосовувати систему позитивних коефіцієнтів. 

 
12.7. РОЗРАХУНОК РЕАЛЬНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ВРОЖАЙНОСТІ 
 
Реальну господарську врожайність розраховують за даними 

показників структури врожаю, що зібрані у попередні роки. 
Загальновідомо, що величина врожаю зернових залежить від двох 
найголовніших показників – густоти продуктивного стеблостою і маси 
зерна з суцвіття. 

РГВ=Г×М×10000:100000=Г×М:10, 
де РГВ – реальна господapська врожайність, ц/га; 
Г – густота продуктивного стеблостою, шт/м2 
М – маса зерна з одного колоса, Г; 
10000 – коефіцієнт перерахунку з 1м2 на 1 га; 
100000 – коефіцієнт переводу з г/га у ц/га. 
Для ресурсоощадної технології вирощування озимої пшениці 

пропонується деталізована формула врожаю, яка охоплює більшість 
показників структури: 

РГВ = К × К × В × П × З × В × МЗ ×  КК × КЗ:1 00000, ц/га, 
де К – коефіцієнт кущіння; 
KB – коефіцієнт висіву, млн/га; 
П – польова схожість, %; 
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З – зимостійкість, %; 
В – виживання за весняно-літній період, %; 
МЗ – маса зернівки, г; 
КК – кількість колосків у колосі, шт; 
КЗ – кількість зерен у колоску, шт. 
Підставивши значення показників формули, що одержані 

дослідним шляхом, одержимо: 
РГВ = 3 × 3 × 85 × 95 × 90 × 0,03 – 18 – 2: 100000 = 70,6 ц/га. 
Урожайність буде зростати, якщо за допомогою агротехніки 

збільшувати значення складових компонентів формули. Для прикладу, 
збільшення кількості зерен у колоску (КЗ) з двох до трьох підвищить 
урожайність до 106 ц/га. Виняток складає тільки коефіцієнт висіву 
(KB), збільшення якого обов'язково спричинить загущення посівів і 
зменшення кущіння, виживання, продуктивності колоса. Максимальні 
значення польової схожості (П), зимостійкості (3) і виживання при 
вирощуванні за ресурсоощадною технологією мають бути в межах 80–
100%. Продуктивність колоса і густота продуктивного стеблостою теж 
взаємопов'язані, тобто збільшення одного з них передбачає зменшення 
іншого. Необхідно встановити найоптимальніше поєднання величини 
структурних елементів.  

Пропонована формула дає реальне бачення картини, від чого 
залежить урожайність озимої пшениці. Вона може бути використана 
при математичному моделюванні і програмуванні врожаю та ін. За 
допомогою неї під запрограмований урожай легко вирахувати 
необхідну величину того, чи іншого елемента структури. Розраховані 
таким чином цифри рівні тим, що одержані шляхом польових 
досліджень. 

 
Контрольні питання 

 
1. Що слід розуміти під програмуванням врожаїв? 
2. Хто перший в нашій країні проводив досліди з одержання 

програмованих врожаїв? 
3. Які основні закони землеробства треба враховувати при 

програмуванні врожаїв? 
4. Які є методи програмування врожаїв? 
5. Що слід розуміти під комплексом метеорологічних факторів, 

які визначають врожайність? 
6. Що таке ФАР? Її роль у формуванні врожаю. 
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7. Які агротехнічні прийоми підвищують ефективність фото-
синтезу? 

8. Чому добрива є одним із основних факторів програмування 
врожаїв? 

 
13.ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ 

 
13.1. СУТЬ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ЯК НАУКИ 

 
Ще недавно ставилася під сумнів можливість проведення 

стандартизації сільськогосподарської продукції через непостійність її 
характеристик, а про стандартизацію як про науку і не згадувалося. 
Проте стандартизація в галузі сільського господарства отримала 
широке застосування, в цей час продовжує успішно розвиватися і 
вдосконалюватися, все більше охоплювати такі галузі сільського 
господарства, як рослинництво і тваринництво. 

Стандартизація, що отримала визнання як повноправна наука, 
має свою наукову основу й організаційні принципи, мету і завдання, 
теорію і практику, методи і специфічні особливості. Немає такої сфери 
діяльності людини, де б стандартизація не знайшла застосування. Тому 
суть стандартизації як науки проявляється двояко: як процес 
упорядкування і застосування норм і правил та як галузь наукового 
пізнання закономірностей процесу встановлення цих норм і правил. 

Термін “стандартизація” походить від англійського “standart”, 
що означає норма, зразок, основа. 

Науковою основою стандартизації є дані інших наук, 
теоретичних і прикладних, природних і точних – математики, фізики, 
хімії, біології. 

Стандартизація як наука про методи і засоби стандартизації 
виявляє, узагальнює і формулює закономірності діяльності щодо 
стандартизації загалом і в окремих її напрямах. 

Розвиток стандартизації як науки допомагає поліпшувати 
систему організації цієї діяльності й, сприяє вдосконаленню ряду 
практичних робіт із стандартизації. 

Подальше формування стандартизації як науки, її розвиток як 
найважливішого чинника сучасної науково-технічної революції багато 
в чому буде визначатися розробкою науково-теоретичних основ 
стандартизації. 
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Теорія стандартизації як науки покликана розробити методи, які 
слугують основою оптимального її розвитку. Це є головним питанням 
теорії стандартизації, предметом її досліджень. 

Стандартизація як галузь наукового пізнання знаходиться в 
постійному розвитку, використовуючи досягнення інших наук і 
кращий виробничий досвід. 

Основний принцип стандартизації, що найбільш повно 
відображає її суть, полягає, в тому, що, вбираючи в себе досягнення 
інших наук і кращого досвіду, вона на підставі об'єктивних методів і 
критеріїв проводить оцінку, відбір і синтез прогресивних рішень. 

Аналізуючи досягнення і тенденції розвитку науково-технічного 
прогресу, стандартизація не обмежується їх фіксацією як обов'язкові 
норми і правила, а стимулює подальший розвиток науки і практики, 
заздалегідь встановлюючи конкретні правила і норми, які є орієнтиром 
перспективного розвитку. Тому вона випереджає і направляє розвиток 
технічного прогресу. 

Істотну роль відіграє стандартизація в розвитку інших наук. Тут 
вона, як і в матеріальному виробництві, служить засобом 
систематизації, закріплення і реалізації знань. Без встановлення і 
застосування певної системи понять не може існувати ніяка наука. 
Поняття ж закріплюються в науці у вигляді відповідної системи 
термінів і визначень, а процес упорядкування і закріплення термінів і 
визначень є також стандартизація. 

Стандартизація представляє одну з форм управлінської 
діяльності, що володіє своїми принципами, методами, специфікою. Це 
робить її невід'ємною складовою такого комплексного чинника 
інтенсифікації, як наукове управління народним господарством. В 
умовах планового господарювання стандартизація є невід'ємним 
елементом планування, організаційно-технічною основою планового 
управління народним господарством. Вона має безпосереднє 
відношення і до якості живої праці, підвищення дієздатності робочої 
сили. З усіх обставин, що впливають на якість праці, основоположним 
є поступове витіснення ручної праці машинами і перехід на 
механізовану та автоматизовану працю, оскільки стандартне 
обладнання найбільш пристосоване для автоматизації виробництва. 

У сучасних умовах необхідно використовувати стандартизацію 
для всебічного вдосконалення управління народним господарством,  
поліпшення якості продукції, раціонального та економічного 
використання ресурсів. 
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13.2.МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ 
 
Стандартизація в агропромисловому комплексі набула 

широкого поширення і нині, продовжує успішно розвиватися й 
вдосконалюватися. Послідовно сформувалися її основні цілі: 

• прискорення науково-технічного прогресу; 
• поліпшення якості продукції й забезпечення її оптимального 

рівня: 
• удосконалення системи оцінки якості продукції з урахуванням 

її цільового використання; 
• підвищення продуктивності праці в сільському господарстві; 
• підвищення ефективності сільськогосподарського вироб-

ництва; 
• забезпечення надійного і стабільного постачання країни 

сировиною та продовольством; 
• удосконалення методів управління виробництвом; 
• удосконалення форм організації виробництва. 
• максимальне використання виробленої продукції; 
• забезпечення безпеки праці виконавців; 
• забезпечення умов для розвитку експорту продукції високої 

якості.  
Для здійснення  поставленої мети в агропромисловому 

комплексі необхідно вирішити такі основні завдання: 
 підвищити рівень якості продукції в стандартах у зв'язку із 

зростанням вимог споживачів і зростаючими можливостями сільського 
господарства; 

 розробити і впровадити стандарти на типові технологічні 
процеси і складаючи їх операції та прийоми; 

 встановити вимоги до якості продукції за показниками, що 
визначають технологічні переваги (цукор, крохмаль, сухі речовини, 
кислотне число масла, вміст і якість волокна) і підвищити 
збереженість сільськогосподарської продукції; 

 встановити диференційовані вимоги до якості товарних сортів 
і категорій сільськогосподарської продукції з урахуванням подальшого 
її цільового використання; 

 встановити в стандартах санітарно-гігієнічні вимоги, 
допустимі норми залишкових кількостей пестицидів, а також методи і 
порядок їх визначення; 
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 забезпечити системний підхід до підвищення якості продукції 
та праці; 

 створити умови для матеріальної зацікавленості працівників 
сільського господарства, в збільшенні частки продукції високої якості, 
а також у підвищенні вмісту основних речовин, що визначають 
технологічну і харчову цінність продукції; 

 ввести в стандарти нові показники якості й методи 
об'єктивного й експресного їх визначення із застосуванням сучасної 
вимірювальної техніки; 

 забезпечити максимальну оперативність і достовірність 
випробувань (аналіз продукції землеробства і тваринництва); 

 удосконалити і стандартизувати методики агрохімічних 
аналізів ґрунтів, кормів і добрив; 

 вирішити проблему метрологічного забезпечення облікових 
операцій при виробництві, заготівлях, транспортуванні, переробці і 
зберіганні рідких, твердих і сипучих продуктів, кормів і мінеральних 
добрив; 

 забезпечити отримання достовірних даних про властивості 
ґрунтів, добрив, кормів, харчових продуктів і засобів захисту рослин; 

 удосконалити стандарти на сільськогосподарську техніку й 
обладнання. 

 
13.3. ПРОБЛЕМА ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ В СІЛЬСЬКОМУ 

ГОСПОДАРСТВІ Й СТАНДАРТИЗАЦІЯ 
 
Зростаючий рівень сільськогосподарського виробництва 

одночасно ставить такі завдання: підвищення якості продуктів 
харчування та технологічних якостей сільськогосподарської сировини 
для промислової переробки.  

Якісні фактори в сільському господарстві, нарівні із зростанням 
виробництва та заготівель сільськогосподарських продуктів, все 
більше виступають на перший план. 

Перед сільським господарством стоїть завдання не тільки 
систематично збільшувати врожаї сільськогосподарських культур і 
продуктивність тварин, але і підвищувати якість продукції: вміст білка 
в зерні, жиру в молоці, цукру в коренеплодах буряка, а кислоти в 
шишках хмелю, жиру (або рослинного масла) з високим йодним 
числом олійних культур, волокна з великим виходом елементарних 
волокон і технічно цінної клітковини у волокнистих рослин тощо. 
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У поєднанні високих урожаїв кожної культури і продуктивності 
сільськогосподарських тварин з високою якістю продукції закладений 
великий резерв збільшення її виробництва. Кількісні показники 
виробництва сільськогосподарської продукції змінюються залежно від 
її якості. 

Підвищення якості продукції сільського господарства дозволяє 
повніше задовольняти потребу населення в продуктах харчування, а 
промисловість – у сировині. 

Тенденція поліпшення якості продукції носить об'єктивний 
характер. У її основі лежить дія об'єктивного економічного закону 
підвищення потреб. Його суть полягає в тому, що в мірі розвитку 
продуктивних сил і виробничих відносин підвищується рівень потреб 
суспільства й одночасно розширяються можливості їх задоволення. 

Підвищення якості продукції сільського господарства є 
головною проблемою і однією з основних умов його інтенсифікації. 
Сучасна продукція має втілювати в собі останні досягнення науки, 
відповідати самим високим техніко-економічним, естетичним та 
іншим споживчим вимогам, бути конкурентоздатною на світовому 
ринку. Підвищення її якості – надійний шлях більш повного 
задоволення потреб країни в необхідних виробах і зростаючого попиту 
населення на різноманітні товари.  

У вирішенні цієї проблеми основна роль належить стандарти-
зації як одному із засобів впровадження наукових досягнень, 
високопродуктивної техніки і передової технології. 

Впровадження в сільське господарство та всі галузі агропро-
мислового комплексу наукових досягнень, високопродуктивної 
техніки і передової технології, стандартизація підвищують технічний 
рівень виробництва і таким чином створює умови для отримання 
продукції оптимальної якості. 

При перегляді стандартів на сільськогосподарську продукцію 
повинні бути вирішені завдання подальшого підвищення якості і 
найбільш повного її використання шляхом встановлення диференці-
йованих вимог до якості товарних сортів і категорій (обліком напрямів 
використання); посилення матеріальної зацікавленості працівників у 
збільшенні виробництва високоякісної продукції та підвищенні її 
технологічної і харчової цінності; підвищення показників і норм якості 
в умовах подальшої механізації збирання і товарної обробки продукції. 

Стандартизація умов зберігання, транспортування, упаковки і 
складування продуктів сільського господарства забезпечує відповідні 
умови для збереження високої якості продукції. У стандарти мають 
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бути включені вимоги до продукції, що закладається на зберігання,  
способів її укладання і доробки (сушці, очищенню, сортуванню), до 
тари, упаковки, транспортних засобів, сховищ, режимів і термінів 
зберігання та методів переробки. 

Удосконалення стандартів на сільськогосподарську техніку й 
обладнання. Стандартизація сільськогосподарських машин, інвентарю, 
інструментів машин з механізації тваринництва, кормопереробних 
машин, а також іншої техніки, що використовується в сільському 
господарстві, сільськогосподарських культур і тварин, комбікорму, 
добрив, пестицидів сприяє підвищенню врожайності, продуктивності 
тварин, поліпшенню якості продукції і чіткої технологічної 
послідовності проміжних процесів. 

Важливу роль у вирішенні цієї проблеми, відіграє суворе 
дотримання технологічної дисципліни, стандартних вимог до окремих 
операцій і процесів, оскільки від своєчасного і високоякісного 
виконання всіх робіт на стадіях виробництва, збирання, 
післязбиральної товарної обробки значною мірою залежить кількість і 
якість продукції, що отримується. 

Стандарти на технологічні процеси й операції повинні стати 
нормативною основою технологічної дисципліни, могутнім засобом 
впровадження досягнень науки і передової практики у виробництво, 
мірилом якості робіт, що буде сприяти вдосконаленню оплати праці з 
урахуванням якості роботи, морального і матеріального стимулювання 
за добру працю. 

Основна мета програм комплексної стандартизації – норма-
тивно-технічне забезпечення цільових комплексних народно-
господарських і науково-технічних програм. 

Значне підвищення якості мінеральних добрив, засобів захисту 
рослин, машин і обладнання, тари, пакувальних матеріалів для 
сільськогосподарського виробництва і харчових галузей 
промисловості, а також застосування сучасних методів оцінки якості 
цієї продукції, передбачені програмами комплексної стандартизації, 
дозволять підвищити технічний рівень виробництва в сільському 
господарстві та якість сільськогосподарської продукції і продовольчих 
товарів, раціональне й повне їх використання. 

Стандартизація впливає на всі основні чинники інтенсивного 
розвитку, які в сукупності дають можливість поліпшити якість 
продукції і забезпечити його оптимальний рівень. 
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13.4. ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦІЇ 
 
Державна система стандартизації – це система, яка визначає 

основну мету і принципи управління, форми та загальні організаційно-
технічні правила виконання всіх видів робіт із стандартизації. Вона є 
комплексом взаємопов'язаних правил і положень, які регламентують 
організацію та порядок проведення робіт з усіх питань практичної 
діяльності у сфері стандартизації країни. 

У 1970 р. була запроваджена Державна система стандартизації 
(ДСС), яка об'єднала роботи із стандартизації на всіх рівнях 
управління народним господарством. ДСС не може розглядатися як 
абсолютно стабільна система положень і правил. Вона постійно 
розвивається, вдосконалюється, доповнюється новими правилами і 
стандартами, суттєво впливає на методи роботи із стандартизації, 
значно поширює сферу застосування нормативної документації тощо. 
З 1970 р. до 1993 р. у ДСС сталися значні зміни, що пов'язано з 
розвитком науки і техніки, впровадженням світового досвіду в 
технології виробництва, організацією управління якістю продукції та 
народним господарством. За цей період ДСС декілька раз 
переглядалася й оновлювалася. 

Комплекс правил та положень ДСС України наведено в 
основоположних стандартах України: 

 ДСТУ 1.0. Державна система стандартизації. Основні поло-
ження. 

 ДСТУ 1.1. Державна система стандартизації. Стандартизація 
та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять. 

 ДСТУ 1.2. Державна система стандартизації. Порядок 
розроблення стандартів. 

 ДСТУ 1.3. Державна система стандартизації. Порядок 
розроблення, побудови, викладу та оформлення технічних умов. 

 ДСТУ 1.4. Державна система стандартизації. Стандарти 
підприємства. Основні положення. 

 ДСТУ 1.5. Державна система стандартизації. Загальні вимоги 
до побудови, викладу, оформлення та змісту стандартів. 

 ДСТУ 1.6. Державна система стандартизації. Порядок дер-
жавної реєстрації галузевих стандартів, стандартів науково-технічних 
та інженерних товариств і спілок. 

 ДСТУ 1.7. Державна система стандартизації. Правила і методи 
прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів. 



 575

Чинна ДСС, що затверджена у 1993 p., нині є основною 
системою у галузі стандартизації країни і носить міжгалузевий 
характер. ДСС формує національну систему стандартизації України. 

Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації 
України (Держстандарт України) створює та забезпечує 
функціонування ДСС, зокрема: 

•  визначає єдину організаційно-методичну основу проведення 
робіт із стандартизації на всіх рівнях управління національною 
економікою (міжгалузевому, галузевому, на рівні підприємств); 

•  планує, розробляє, проводить експертизи та розповсюджує 
державні (національні) стандарти; 

•  затверджує державні стандарти України, веде їх облік і 
реєстрацію; 

• гармонізує національні стандарти України з міжнародними та 
європейськими стандартами, забезпечує відповідність ДСТУ вимогам 
ринку, застосовує системний підхід до розробки комплексів 
нормативних документів у пріоритетних галузях економіки України; 

• розробляє основні положення системи класифікації та 
кодування техніко-економічної, соціальної інформації, затверджує 
державні класифікатори та здійснює їх реєстрацію; 

• забезпечує доступ вітчизняних товаровиробників (експортерів) 
до міжнародних стандартів (директив, норм і правил) шляхом 
розвитку та актуалізації Національного автоматизованого інформа-
ційного фонду стандартів та поширення необхідної інформації через 
засоби масової інформації й спеціальні видання. 

 
13.5. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ 

СТАНДАРТІВ 
 
Державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил, за 

станом засобів вимірювань, а також інших вимог, пов'язаних з якістю 
продукції, здійснює Держстандарт України, його територіальні                 
органи – центри стандартизації, метрології та сертифікації, а також 
інші спеціально уповноважені на це органи відповідно до чинного 
законодавства в усіх галузях народного господарства на всій території 
України. 

Крім державного нагляду, існує відомчий контроль за 
впровадженням та додержанням стандартів, норм і правил на 
підприємствах певного міністерства (відомства). Діяльність відомчого 
контролю обмежується рамками закріпленої галузі народного 
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господарства. Завдання відомчого контролю аналогічні завданням 
державного нагляду. 

Об'єктами нагляду є: 
• продукція виробничо-технічного призначення, товари 

народного споживання, продукти харчування тощо; 
• імпортна продукція – чи відповідає чинним в Україні стандар-

там, нормам безпеки для життя, здоров'я та майна людей і навколиш-
нього середовища; 

• експортована продукція – на відповідність стандартам, 
нормам і окремим вимогам, які обумовлені договором і контрактом; 

• атестовані виробництва – на відповідність установленим 
вимогам з сертифікації продукції; 

• проектна, конструкторська, технологічна та інша 
документація. 

Державний нагляд і відомчий контроль за додержанням 
стандартів здійснюються з метою припинення та попередження 
порушень стандартів, технічних вимог, іншої нормативної 
документації, випуску продукції з порушенням вимог стандартів, 
підвищення державної дисципліни і законності в галузі стандартизації. 
Суб'єкти підприємницької діяльності за порушення обов'язкових вимог 
стандартів, норм і правил несуть відповідальність згідно з чинним 
законодавством України. 

 
13.6.СТАНДАРТИЗАЦІЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ 

ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА 
 
Зернові культури. До групи зернових і зернобобових культур, 

що обробляються в нашій країні належать: пшениця, жито, ячмінь, 
овес, кукурудза, рис, просо, гречка, сорго, горох, квасоля, сочевиця, 
вика, чина, нут, люпин, боби. 

ДСТУ 2422-94 "Зерно, що заготовляється і поставляється. 
Терміни і визначення" встановлює, що зерно цих культур, що 
закуповується державою через державну заготівельну систему – зерно, 
яке заготовлюється, а зерно, що направляється державною 
заготівельною системою для продовольчих, кормових і технічних 
цілей – це те зерно, яке поставляється. 

У галузі хлібопродуктів стандартизація розвивається у 
наступних напрямах – подальше підвищення вимог до якості зерна і 
продукції, яка виробляється; введення ознак і норм якості, що 
визначають технологічні властивості зерна і споживчу цінність 
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продукції; розробка вимог до якості зерна у вигляді класів, які 
базуються на обмеженому числі основних ознак, що визначають 
технологічні властивості зерна (класи повинні передбачати можливість 
використання усього вироблюваного зерна, попередньо вирішувати 
його цільове призначення і бути пов'язаним з оплатою за зерно); 
розширення асортименту продукції; збільшення випуску продукції 
високих сортів; скорочення сортності круп'яної продукції і 
встановлення вимог до її якості на рівні вищих сортів; вдосконалення 
методів випробувань якості зерна і продуктів його переробки; дотри-
мання принципів комплексної стандартизації, тобто взаємозв'язку 
стандартів на зерно, яке поставляється і заготовляється, продукції, що 
виробляється і методів оцінки, їх якість, подальший розвиток робіт з 
міжнародної стандартизації, розширення співпраці. 

Якість зерна визначається як сукупність властивостей зерна, що 
обумовлюють його придатність задовольняти певні потреби відповідно 
до призначення. 

На зерно всіх зернових і зернобобових культур, що 
заготовляється, існують державні стандарти. На окремі культури 
(пшеницю, жито, ячмінь, овес, просо, гречку, горох) затверджені і 
діють стандарти технічних умов, окремо на зерно, що заготовляється і 
поставляється за цільовим призначенням (для круп'яної 
промисловості, на солод у спиртовому виробництві, до торговельної 
мережі, на експорт). На інші культури діють єдині стандарти, у яких 
встановлено вимоги як на те зерно, що заготовляється, так і на зерно, 
що поставляється за певним призначенням. 

Показниками якості зерна є: запахи – сажковий, пліснявий, 
полиновий, затхлий, солодовий, сторонній; домішки – зернова, смітна, 
мінеральна, органічна, шкідлива, металомагнітна, важковідо-
кремлювана; вади зерна – пошкоджене, зіпсоване, щупле, бите, 
давлене, морозобійне, знебарвлене, проросле, недозріле, обрушене, 
пошкоджене шкідниками та сажкою, фузаріозне, рожевозабарвлене, а 
для рису – червоне, глютинозне, пожовтівше; зараженість зерна шкід-
никами – у явній і прихованій формі; консистенція – скловидне зерно, 
борошнисте, частково скловидне. Показниками якості, введеними в 
стандарти, є також вологість зерна, плівчастість, колір, якість 
клейковини, здатність проростання, життєздатність, зольність, число 
падіння, вихід зерна з качанів кукурудзи маса 1000 зерен. 

У стандартах на зерно всіх культур встановлено базисні і 
обмежувальні норми щодо вологості, вмісту смітної і зернової 
домішки, зараженості шкідниками хлібних запасів, а на пшеницю, 
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жито, ячмінь і овес – за натурою зерна, відповідно до яких проводять 
розрахунок за зерно, що продається господарствами (табл. 13.6.1). 

Базисні норми характеризують загальний стан маси продукції, 
що гарантує збереження властивостей зерна в процесі зберігання і 
нормативний вихід продукції за об'ємами і якістю при подальшому 
використанні такого зерна. 

Встановлення базисних норм має важливе значення для 
господарства, що постачає державі зерно і зернобобові культури. 
Зерно, що відповідає за якістю встановленим базисним кондиціям, 
повністю зараховується в рахунок державного плану закупівлі. 
Відповідно до базисних норм виробляють грошові розрахунки за 
якість зерна, що продається. Причому поліпшення якості в порівнянні 
з базисним заохочується надбавками до ціни, збільшенням залікових 
мас, а погіршення карається утриманням з ціни і зменшенням 
залікових мас. 

 
Таблиця 13.6.1 

Базисні і обмежувальні норми зерна основних культур України 
 

Норми показників якості зерна 
базисні обмежувальні 

домішка, % домішка, % 

Культура 
 
 
 

натура
зерна, 
г/л 

воло-
гість, 

% 
смітна зер-

нова

воло-
гість, % смітна зернова

Пшениця озима 755 14 1 3 17,18 5 15 
Пшениця яра, м'яка 755 14 1 2 17,19 5 15 
Жито 715 14 1 1 17 5 15 
Ячмінь 630 14 2 2 17 8 15 
Овес 460 14 1 2 17 8 15 
Просо  13 1 1 17 8 15 
Гречка  14 1 1 17 8 15 
Кукурудза  22 1 2 25 8 15 
Рис  14 3 2 19 5 10 
Сорго  15 2 2 17 8 15 
Горох  16 1 2 20 8 15 
Боби кормові  16 1 2 20 8 15 
Чина  16 2 3 20 8 15 
Квасоля  20 1 2 23 8 15 
Люпин кормовий  16 1 4 20 8 15 
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З метою забезпечення придатності зерна, що заготовляється для 
використання за призначенням, а також для транспортування і 
короткочасного зберігання, в стандартах встановлено обмежувальні 
норми, що гранично допускаються з вологості, вмісту смітної і 
зернової домішок, зараженості шкідниками хлібних запасів та інші 
показники, що характеризують стан зерна за його свіжістю (кольору, 
запаху). 

Перевищення обмежувальної норми за одним з показників є 
основою для віднесення всієї партії зерна до нестандартної. Таке зерно 
приймається згідно зі спеціальним дозволом. 

Стандарти встановлюють категорію зерна за натурою, станом 
вологості і смітної домішки, що дає підставу використати зерно за 
певним цільовим призначенням (табл. 13.6.2). 

Зерно всіх культур, що заготовляється, повинно бути не 
нагрітим, у здоровому стані, мати колір і запах, властиві нормальному 
зерну (без затхлого, солодового, пліснявого та інших сторонніх 
запахів). При цьому зерно сильної пшениці повинно бути не 
потемнілим і не знебарвленим, а в зерні твердої пшениці допускається 
наявність і знебарвлених зерен, що потемніли в такій кількості, щоб 
вони не порушували світло і темно-янтарного кольору. 

При заготівлі ячменю і вівса допускається приймання зерна, що 
потемніло, що втратило під впливом несприятливих умов свій 
природний колір, або має кінці, що потемніли. Таке зерно приймається 
і складується окремо від зерна нормального кольору. 

Зараженість зерна, що заготовляється, шкідниками хлібних 
запасів не допускається, крім зараженості кліщем. 

Різноманіття сортів, що вирощуються в сільськогосподарському 
виробництві, гібридів зернових і зернобобових культур, що володіють 
різними технологічними і поживними властивостями, мають різні 
грунтово-кліматичні умови, агротехніку, дози внесення добрив, 
забезпеченість вологою в період вегетації, умови прибирання і 
підробітків продукції перед продажем її державі – все це накладає свій 
відбиток на фактичну якість вирощеної сільськогосподарської 
продукції. 

Продукція поступає на заготівельні підприємства партіями, як 
правило, неоднорідними за окремими показниками якості (за 
вологістю, забрудненістю тощо). 
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Таблиця 13.6.2 
Показники якості деяких зернових культур 

 
Значення показників якості для культур Назва показника 

зерна пшениця жито   ячмінь овес   кукурудза
Натура за категоріями, г/л 

Високонатурне 785 і  
вище 

730 і 
вище 

Понад 605 Понад 510  

Середньонатурне 745–785 700-730 Понад 545 
до 605 

Понад 460 
до 510 вкл.

 

Низьконатурне Нижче 
745 

Нижче 
700 

545 і 
нижче 

460 і 
нижче 

 

За станом вологості, % 
Сухе До 14 вкл. До 14 

вкл. 
До 14 вкл. До 14 вкл. До 16 вкл.

Середньої сухості Понад 14 
до 15,5 
вкл. 

Понад 14 
до 15,5 
вкл. 

Понад 14 
до 15,5 
вкл. 

Понад 14 
до 15,5 
вкл. 

Понад 16 
до 18 вкл. 

Вологе Понад 
15,5 до 17 

вкл. 

Понад 
15,5 до 17 

вкл. 

Понад 15,5 
до 17 вкл 

Понад 16 
до 18 вкл.

Понад 18 
до 20 вкл. 

Сире Понад 17 Понад 17 Понад 17 Понад 18 Понад 20 
За станом смітної домішки, % 

Чисте До 1 вкл. До 1 вкл. До 2 вкл. До 1 вкл. До 1 вкл.
Середньої чистоти Від 1 

до 3 вкл.
Понад 1 
до 2 вкл.

Понад 2 до 
4 вкл. 

Понад 1 до 3 
вкл. 

Від 1 до 3 
вкл. 

Смітне Понад 3 Понад 2 Понад 4 Понад 3 Понад 3 
 
Оскільки методи визначення окремих показників якості зерна 

розповсюджуються на ряд культур, то на кожний метод затверджені і 
діють самостійні стандарти. Нині такі стандарти встановлено на 
методи відбору проб для аналізу, методи визначення вологості, 
домішок, запаху, смаку, кольору, натури зерна, типового складу, 
зараженості і пошкодженості шкідниками, скловидності, кількості і 
якостей клейковини в пшениці маси 1000 зерен, виходу зерна з качанів 
кукурудзи, плівчастості, зольності, кислотності по бовтанці, крох-
малю, білку, екстрактивності ячменю, крупності насіння бобового, 
енергії і здібностей проростання зерна тощо. Для зернових культур, які 
мають спеціальне цільове призначення і використання, стандарти 
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містять додаткові показники, за якими судять про відповідність їх цим 
вимогам. 

Наприклад, додаткові вимоги встановлено для зерна сильної і 
твердої пшениці (одержання сирої клейковини і її група), до ячменю 
для переробки на крупи (натура і вміст дрібного зерна), до ячменю 
пивоварного (вміст білка і дрібних зерен, крупність, здатність 
проростання і життєздатність), до ячменю на солод у спиртовому 
виробництві. 

Такі додаткові показники встановлено на всі основні зернові 
культури. 

 
Таблиця 13.6.3 

Вимоги до м'якої пшениці за класами (ДСТУ 3768-2004) 
 

Показники Характеристика і норми для м'якої пшениці за 
класами 

1 2 
Типовий склад І–IV типи І–IV типи, допускається  

VII тип 
Натура 760 755 730 710 710 Не обмежується
Вологість 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 
Домішки 

Зернова домішка, % не більше
5,0 5,0 8,0 10,0 15,0 15,0 

У тому числі пророслі зерна 1,0 1,0 3,0 3,0 5,0 У межах зерно-
вої домішки 

Смітна домішка, % не більше 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 
У тому числі зіпсованого 
зерна 

0,2 0,2 0,5 0,5 1,0 1,0 

фузаріозні зерна 0,3 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 
Кукіль 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Мінеральна домішка, % 0,3 0,3 0,5 1,0 1,0 1,0 
У тому числі галька, шлак, 
руда 

0,15 0,15 0,2 0,3 У межах мінеральної 
домішки 

Шкідлива домішка, % 0,2 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 
У тому числі: сажка і ріжки, 
гірчак повзучий, пажитниця 
п'янка, софора лисохвоста, 
термопсис ланцетний (разом) 

0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 0,1 

в'язіль різнокольоровий 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
триходесма сива Не допускається 
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1 2 
Сажкові (забруднені, синьо-
гузні) зерна, %, не більше 

5,0 5,0 5,0 8,0 8,0 10,0 

Масова частка 
білка, %, не менше 

14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 Не обмежу-
ється 

сирої клейковини, %, 
не менше 

30 27 23 18 18 Не обмежу-
ється 

Якість клейковини  
група 

І І–II І–II І–II І–III Не обмежу-
ється 

умовних одиниць (показники 
приладу ІДК) 

45–75 45–
100 

45–
100 

20–
100 

20–110 Не обмежу-
ється 

Число падіння, с Понад
200 

Понад 
208 

Понад 
150 

Понад 
100 

Не 
менше 
100 

Не обмежу-
ється 

 
На зерно пшениці діє ДСТУ 3768-98 "Пшениця. Технічні умови, 

який розповсюджується на всю пшеницю, що заготовляється, а також 
що поставляється на кормові цілі і для вироблення комбікорму. 
Пшениця, що заготовляється поділяється на типи: І – м'яка червона яра 
твердозерна, II – м'яка червона озима твердозерна, III – м'яка біла яра 
твердозерна, IV – м'яка біла озима твердозерна, V – тверда яра, VI – 
тверда озима, VII – некласифікована. 

Пшениця, що втратила внаслідок несприятливих умов збирання, 
зберігання і дозрівання свій природний колір, номери підтипу не отри-
мує і визначається як "така, що потемніла" (за наявності темних відтін-
ків) або, як "знебарвлена" з вказівкою міри знебарвлення: 

1-ий ступінь – початковий, втрата блиску і знебарвлення зерна з 
боку спинки (є під час перебування зерна в колосі або на токах при не-
значному зволоженні); 

2-ий ступінь – втрата блиску, знебарвлення зерна в області 
спинки і боків (при більш тривалому зволоженні); 

3-ій ступінь – повне знебарвлення (при тривалому зволоженні 
зерна як у колосі, так і на токах). 

Пшеницю, що заготовляється, поділяють на класи відповідно до 
вимог, зазначених у табл. 13.6.3 для пшениці м'якої і в табл. 13.6.4 для 
пшениці твердої. Пшеницю, що не задовольняє одну з вимог вищого 
класу, переводять в нижчий. 

Зерно пшениці окремого сорту або суміші сортів, що 
характеризується генетично зумовленими дуже високими 
хлібопекарськими якостями і потенційною здатністю поліпшувати 
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слабку в хлібопекарському відношенні пшеницю, належить до сильних 
пшениць. 

Зерно пшениці окремого сорту або суміші сортів, що 
характеризується генетично зумовленими високими хлібопекарськими 
якостями, що використовується для виробництва хлібопекарського 
борошна в чистому вигляді або в суміші з невеликими кількостями 
слабкої у хлібопекарському відношенні пшениці, належить до цінних 
пшениць. Тому до сильної пшениці відносять зерно І і II класів, а до 
цінної – III класу. 

Пшениця, що поставляється на кормові потреби і для 
вироблення комбікорму, повинна відповідати вимогам і нормам, 
наведеним у табл. 13.6.5. 

 
Таблиця 13.6.4 

Вимоги до твердої пшениці за класами (ДСТУ 3768-2004) 
 

Показники Характеристика і норма для твердої пшениці за 
класами 

Типовий склад V і VI типи V, VI типи, 
допускається 

VII тип 
1 2 3 4 5 6 

Зерна пшениці інших типів, %, 
не більше 

10 10 10 10 Не обмежу-
ється 

Зокрема білозерної пшениці 2 4 8 10 » 
Натура, г/л, не менше 750 750 730 710 » 
Вологість, %, не більше 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 
Скловидність, %, не менше 
 

70 60 50 40 Не обмежу-
ється 

Домішки 
Зернова домішка, %, не більше

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

Зокрема: пророслі зерна 1,0 1,0 3,0 3,0 У межах зер-
нової 

домішки 
Смітна домішка, %,      
не більше 2,0 2,0 3,0 5,0 5,0 
У тому числі:      
зіпсованого зерна 0,2 0,2 0,5 1,0 1,0 
фузаріозні зерна 0,3 0,5 0,5 1,0 1,0 
кукіль 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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1 2 3 4 5 6 
Мінеральна домішка ~ 0,3 0,3 0,5 0,5 1,0 
Зокрема:      
галька, шлак, руда 0,15 0,15 0,2 0,3 У межах 

мінеральної 
домішки 

Шкідлива домішка 0,2 0,3 0,5 0,5 0,5 
Зокрема:      
сажка і ріжки, 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 
гірчак повзучий,      
пажитниця п'янка,      
софора лисохвоста,      
термопсис ланцетний      
(разом)      
в'язіль різнокольоровий 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
триходесма сива   Не допускається  
Сажкові (забруднені, синьо-
гузні) зерна, %, не менше 

15,0 14,0 12,0 11,0 Не обмежу-
ється 

 
Таблиця 13.6.5 

Вимоги до зерна пшениці на кормові потреби і виготовлення 
комбікорму 

 
Назва показника Норма 

1 2 
Стан Не нагрівається у здоровому стані 
Запах Властивий нормальному зерну пшениці; без 

сторонніх запахів, не затхлий, не солодовий, 
не пліснявий 

Колір Властивий нормальному зерну пшениці, 
допускається без кольору, потемнілий 

Вологість, %, не більше 16,0 
Смітна домішка, %, не більше 5,0 
у тому числі:  
мінеральна домішка  
шкідлива домішка  
зокрема шкідливі домішки:  
гірчак повзучий і в'язіль різноко-
льоровий (за сукупністю), ріжки і 
головня (за сукупністю), кукіль  

 
1,0  
0,2 
 
0,1  
0,1  
0,5 
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1 2 
Зернова домішка, %, не більше 15,0 
Зараженість шкідниками хлібних 
запасів 

Не допускається, крім зараженості кліщем не 
вище II ступеня 

 
До основного зерна належать цілі і пошкоджені зерна пшениці, 

за характером пошкоджень, що не належать до смітної або зернової 
домішки. 

До смітної домішки відносять висіяне зерно пшениці, яке 
отримується при просіюванні пшениці через сито з отворами 
діаметром 1,0 мм: 

• мінеральну домішку (грудочки землі, гальку, частки шлаку, 
руди тощо); 

• органічну домішку (частини стебел, остюки, полова, плівки, 
частини листя та ін.); 

• насіння всіх дикорослих рослин; 
• насіння культурних рослин, не віднесене до зернової домішки; 
• зерна пшениці, полби, жита і ячменю, що прогнили, 

пропліснявіли, підсмажені – все з явно зіпсованим ендоспермом, від 
коричневого до чорного кольору; 

• шкідливу домішку: ріжки, сажку, угрицу, в'язіль різно-
кольоровий, гірчак повзучий, софору лисохвосту, термопсіс ланцет-
ний, плевел п'янкий, геліотроп опушеноплідний, триходесму сиву. 

До зернової домішки належать зерна пшениці: 
 биті і поїдені, незалежно від характеру і розміру 

пошкодження, в кількості 50% від їх маси (інші 50% відносять до 
основного зерна); 

 давлені; 
 щуплі, сильно недорозвинені; 
 пророслі з корінцем, що вийшов назовні, або паростком, або з 

втраченим корінцем, або паростком, але деформовані, з явно зміненим 
кольором оболонки внаслідок проростання; 

 підморожені, зморщені (деформовані), білясті (деформовані), 
що сильно потемніли, зелені; 

 пошкоджені самозігріванням або сушкою (обжарені), зацвілі із 
зміненим кольором оболонок і порушеним ендоспермом від кремового 
до світло-коричневого кольору; 

 роздуті при сушці; 
 зелені; 
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 зерна жита, ячменю і полби цілі і пошкоджені, не віднесені за 
характером пошкоджень до смітної домішки. 

Насіння і садивний матеріал.  
Стандарти на насіння і садивний матеріал встановлюють 

нормативи якості насіння, призначеного для сівби і що пройшло 
очищення, сортування, калібрування та інші види обробки, методи 
аналізу якості насіння, правила приймання, пакування, маркування, 
зберігання і транспортування (ДСТУ 2240-93; ДСТУ 3641-97; ДСТУ 
4138-2002). 

Стандарти для багатьох зернових, зернобобових, олійних, 
овочевих, бавовника, картоплі та інших культур, встановлюють 
вимоги до сортових і посівних якостей насіння. До ряду культур 
(цукровий буряк, льон-довгунець, коноплі, кенаф та ін.) ставляться 
вимоги тільки до посівних якостей насіння. 

Стандарти ставлять високі вимоги до сортової чистоти. Так, 
насіння першої і подальших репродукцій поділяють на три категорії. 
Насіння зернових, зернобобових та інших культур відносять до 
першої, другої або третьої категорій, якщо їх сортова чистота складає 
відповідно не менше за 99,5, 98 і 95% (при цьому вміст форм 
червонозерного рису допускається у насінні рису за категоріями не 
більше за 0,1, 0,3 і 1%). Для насіння сорго норми сортової чистоти за 
категоріями становлять 98, 95 і 90%. 

Сортова чистота для насіння еліти більшості зернових і 
зернобобових культур становить 99,7%, проса – не менше за 99,8%; 
насіння елітних сортів і ліній сорго – не менше за 99%, а суперелітних 
сортів і ліній сорго – не менше 100%. 

Насіннєву картоплю залежно від сортової чистоти посівів, з якої 
вона отримана, і наявності в посівах рослин, уражених хворобами, 
поділяють на три категорії. 

Наявність карантинних хвороб і шкідників (рак картоплі, 
картопельна нематода), а також рослини неракостійких сортів у 
посівах ракостійких не допускається. 

Насіння бавовнику за сортовою чистотою на категорії не 
поділяють. Вимоги за цим показником встановлено залежно від 
репродукції насіння. Так сортова чистота насіння еліти і посімейних 
зборів повинна бути не менше за 100%, І репродукція – не менше за 
99%, II – не менше за 98% і III – не менше за 96%. 

За посівними якостями, що характеризуються в основному 
показниками вмісту насіння основної культури, забрудненості, 
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схожості і вологості насіння більшості культур поділяють на три, а 
овочевих культур на два класи (табл. 13.6.2). 

Найважливішим показником посівних якостей є схожість насін-
ня, бо від неї залежить одночасність сходів, інтенсивність їх розвитку і 
зростання та зрештою – рівень врожайності. Крім того, з обліком 
схожості визначають норму висіву і відповідно витрати насіння. 

Насіння бавовнику поділяють на класи тільки за схожістю. При 
цьому до першого класу належить насіння із схожістю не менше за 
95%, до другого – не менше за 90% і до третього – не менше 85%. 
Абсолютно не допускаються в насіннєвому матеріалі насіння 
карантинних бур'янів, шкідники і хвороби, насіння отруйних бур'янів – 
геліотропа опушеноплідного і триходесми сивої, пшеничної нематоди 
(пшеничної вугриці) в насінні пшениці, живих шкідників та їх 
личинок, що ушкоджували насіння. Тільки в насінні третього класу 
допускається наявність кліща в кількості не більше за 20 штук на 1 кг 
насіння. 

Не допускається до сівби насіння, зібране з полів, уражених, за 
даними польового випробування, стебловою і карликовою сажкою 
(насіння пшениці і полби); запорошеною сажкою (за стеблами) більше 
за 2% або твердою сажкою більше за 5% (насіння пшениці і полби); 
стебловою і твердою сажкою (сумарно) більше за 5% (насіння жита); 
різними видами сажки (сумарно) більше за 5% (насіння ячменю і 
вівса); запорошеною сажкою більше за 3% (насіння проса). 

Обмеження в стандартах за вмістом у насінні шкідників і 
хвороб, хворих і пошкоджених бульб, які є в насіннєвій картоплі та 
інших показниках, сприяють виділенню і використанню для сівби 
(посадки) найбільш здорового і якісного насіннєвого (посадкового) 
матеріалу. 

Вимоги за сортовими і посівними якостями встановлено в 
стандартах залежно від призначення насіння. Найвищі вимоги 
ставляться до насіння, що використовується для насіннєвих посівів, 
особливо до насіння супереліти, еліти і розплідника розмноження. 
Таке насіння зернових культур повинно мати сортову чистоту не 
нижче за 99,7 і 99,8%, а за посівними якостями відповідати вимогам 
категорії насіння не нижче ОН, ЕН, РН-1-3. 

Насіння еліти пшениці, ячменю, вівса, зібране з посівів, 
уражених за даними польового випробування запорошеною сажкою 
(по стеблах) більше за 0,3% або твердою сажкою більше за 0,1%, не 
допускається до сівби як еліта. На елітних посівах проса і сорго 
кількість стебел, уражених запорошеною сажкою, не повинно 
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перевищувати 0,1%. Пошкодження посівів супереліти сорго 
запорошеною сажкою не допускається. 

Не допускається до приймання, продажу і сівби як еліта щупле, 
дрібне і недорозвинене насіння рису незалежно від відповідності його 
вимогам за сортовою чистотою і посівними якостями. Насіння еліти і 
подальших репродукцій повинно бути добре виповненим і мати високу 
масу 1000 зерен. 

Важливим показником є вологість насіння, від якої залежить 
його збереження. Підвищення вологості посилює дихання насіння, 
підвищує його життєдіяльність, створює сприятливі умови для 
розвитку мікроорганізмів і хвороб, що веде до зниження схожості і 
різкого погіршення якості. 

Норми за вологістю в стандартах для більшості культур 
встановлені шляхом диференціювання за ґрунтово-кліматичними 
зонами країни. У південних, більш посушливих областях вологість 
насіння незалежно від його категорії і класу якості повинна бути не 
більше 13–14% (за культурами); для середньої смуги – 14,5–15%; у 
зонах із середнім і сильним зволоженням – відповідно не більше за 
15,0, 15,5 і 16%. 

При використанні для посіву свіжозібраного насіння зернових 
культур допускається підвищена вологість, але не більше, ніж 16%. 
Вологість насіння, призначеного для тривалого зберігання, не повинна 
перевищувати 13,5–14% (за культурами). 

У стандарти на насіння окремих культур включено додаткові 
вимоги з ряду інших показників, направлених на підвищення його 
якості. Так, у зв'язку із застосуванням у буряківництві сівалок точного 
висіву, різко зросли вимоги до якості насіння цукрового буряку, 
особливо до його схожості, одноростковості і вирівняності. 

У стандарті на насіння соняшнику нормований показник 
виповненості (маса 1000 насінин повинна складати не менше ніж             
50 г). Енергія проростання насіння соняшнику першого класу повинна 
бути не нижчою, ніж 90%, що забезпечує високу польову схожість. 

При визначенні категорії насіння однорічного (кормового) 
люпину враховують, крім його сортової чистоти, показник вмісту 
алкалоїдних зерен. 

У стандартах на саджанці деревних і чагарникових порід, 
саджанці ефіроолійних культур (герань, лаванда, троянда) визначено 
вимоги до чистосортності посадкового матеріалу, до наземної частини 
рослини (кількість пагонів, висота рослини, діаметр штамба або 
кореневої шийки, кількість міжвузль) і кореневої системи (довжина 
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стрижневого і бічних коренів, довжина основних типів коренів та ін.). 
Передбачено також вимоги до різних пошкоджень. 

При визначенні посівних якостей насіння Державні насіннєві 
інспекції в своїй роботі користуються методами, встановленими у 
спеціальних стандартах. Тільки ці інспекції мають право видавати 
відповідні документи про посівні якості насіння. 

Кожна партія насіння еліти і супереліти для сівби супро-
воджується атестатом на насіння, а інших репродукцій – посвідченням. 

Кожна партія насіння, що засипається в посівні фонди 
господарств і надалі, що використовується для сівби, оформляється 
актом випробування або актом польового обстеження і посвідченням 
про кондиційність насіння. 

Стандартами визначено правила упаковки, маркування, 
транспортування і зберігання насіння, спрямовані на запобігання їх 
втратам та зниження якості. 

Олійні культури. До олійних культур, що обробляються в 
нашій країні, насіння яких використовується для промислової 
переробки, належать: соняшник, рицина, гірчиця, льон олійний, мак 
олійний, рижій, сафлор, рапс, перилла, ляллеманція, кунжут та ін. Для 
отримання олії промисловість переробляє багато насіння інших 
культур: льону-довгунцю, конопель, кенафу, бавовнику, сої, арахісу. 

Одним з основних показників якості насіння, що визначають 
якість олії, яка виробляється з нього, є кислотне число, що показує, яка 
кількість їдкого калію в міліграмах йде на нейтралізацію жирних 
кислот, що містяться в 1 г олії. Чим кислотне число нижче, тим вища 
якість олії. 

Відповідно до діючого стандарту на олію соняшникову до 
вищого сорту належить олія з кислотністю до 1,5 мг/КОН. При кислот-
ності понад 2,25 кг/КОН олія є непридатною для харчування без попе-
реднього рафінування (нейтралізація кислотності), а при 6 мг/КОН і 
більше її можна використовувати тільки для технічних потреб. 

Висока кислотність олії в насінні значно збільшує його втрати 
при промисловій переробці, витрати на отримання готової продукції, 
знижує рентабельність роботи олійних заводів. 

Кислотне число олії зростає внаслідок самозігрівання 
несвоєчасно просушеного свіжозібраного насіння з підвищеною 
вологістю і підвищеним вмістом смітної і олійної домішок. Кислотне 
число значно підвищується при недотриманні необхідних умов 
зберігання насіння не тільки на току в господарствах, але і на 
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хлібоприймальних підприємствах через несвоєчасну сушку і 
очищення, при порушенні правил складування і зберігання. 

Насіння, що заготовляється з кислотним числом 4,1 мг/КОН і 
більше, а також те, що поставляється з кислотним числом 5,1 мг/КОН і 
більше, належить до некласифікованого і виробляють з нього олію, що 
використовується тільки для технічних потреб. 

Нині є стандарти загальних технічних умов, встановлені для 
насіння арахісу, гірчиці, рицини, конопель, кунжуту, льону-довгунцю, 
льону олійного, маку олійного, соняшнику, рапсу, рижію, сафлори, сої, 
суріпиці, бавовнику. 

Якість олії також залежить від вмісту різних жирних кислот, які 
різняться між собою насиченістю киснем. Важливим показником її 
якості є йодне число, яке визначається кількістю йоду в грамах, що йде 
на окислення 100 г олії. Чим вище йодне число, тим швидше висихає 
олія. За властивістю до висихання олію поділяють на три групи: 

1. Висихаюча (йодне число понад 130), яку використовують в 
основному для технічних цілей: лляна, конопляна, макова, перилова 
тощо. 

2. Напіввисихаюча (йодне число 85–130). До цієї групи нале-
жить олія більшості культур харчового призначення: соняшникова, 
ріпакова, соєва, гірчична, кунжутова та ін. 

3. Невисихаюча (йодне число менше 85) – рицинова, арахісова. 
Стандарти на насіння всіх олійних культур встановлюють 

базисні норми за щільністю, вмістом смітної і олійної домішок, 
зараженості шкідниками, відповідно до яких проводять розрахунок і 
для насіння, що поставляється для промислової переробки, що 
заготовляється. За цими нормами визначають масу насіння в партії, яка 
підлягає заліку в рахунок виконання встановлених планів закупівлі. 

Базисні норми щодо вологості, вмісту смітної і зернової 
домішок олійних культур наведено в табл. 13.6.6. 

Для насіння льону-довгунцю і конопель замість показника 
вмісту смітної і олійної домішок встановлено єдину базисну норму за 
чистотою на рівні 100%. Базисною нормою щодо зараженості насіння 
всіх олійних культур шкідниками є повна їх відсутність у насінні. 

Для того, щоб виробляти якісну олію з насіння, що 
заготовляється і поставляється для промислової переробки олійних 
культур, воно повинно бути не зігрітим, у здоровому стані, мати колір 
і запах, властивий нормальному насінню відповідної культури. 
Стандартом допускається заготівля і постачання для промислової 
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переробки бобів арахісу з оболонкою, що потемніла внаслідок 
забруднення землею. 

 
Таблиця 13.6.6 

Базисні норми для насіння олійних культур 
 

Вміст домішок, % Культура 
 
 

Вологість, 
% 
 

смітної олійної

Соняшник 12–13–14 1 3 
Льон олійний 11–13 3 6 
Гірчиця біла, соя 14 2 6 
Гірчиця сарептська, суріпиця, ріпак, рижій, 
крамбе 

12 2 6 

Кунжут 9 2 6 
Рицина 9 2 4 
Арахіс (боби), чуфа 11 2 4 
Мак олійний 11 1 2 
Сафлор 13 2 4 
Льон-довгунець, конопля 13 - - 
Лялеманція, перилла 11 2 6 

 
Норму встановлено для окремих ґрунтово-кліматичних зон 

країни. 
Стандартами встановлено, що насіння одних культур при 

транспортуванні і зберіганні потрібно упаковувати в мішки, а інших – 
дозволяється перевозити і зберігати насипом. При виборі способу 
зберігання і транспортування насіння враховують його крупність, 
цінність, обсяги виробництва і заготівель, можливість засмічення 
насіння іншими культурами тощо. Незалежно від способу зберігання і 
транспортування стандартами встановлено основні вимоги до якості 
тари, транспортних засобів і місць зберігання. Вони повинні бути 
чистими, сухими, не зараженими шкідниками, без стороннього запаху. 

Іншим не менш важливим чинником є вимога стандарту до умов 
зберігання і транспортування насіння. 

Цукровий буряк для промислової переробки. ГОСТ 17421-82 
"Буряк цукровий для промислової переробки" регламентує якість 
буряків при прийманні, передбачає способи відбору і методи 
випробувань коренеплодів при визначенні якості. 
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Стандарт розроблено на основі даних про якість буряків з 
урахуванням його механізованого збирання потоковим і потоково-
перевалочним способом, доставки з поля на завод в тургорному стані і 
застосування сучасних методів забезпечення оптимальних умов його 
зберігання. Стандарт сприяє подальшому впровадженню у 
виробництво комплексної механізації обробітку і збирання цукрового 
буряку, розвитку інтенсифікації буряківництва. 

У партії кондиційного цукрового буряку коренеплоди повинні 
бути передусім без втрат тургору, тобто мають бути не зів'ялими. Не 
допускаються коренеплоди цукрового буряку: в'ялі або такі, що 
підсохли без відновлення тургору (муміфіковані), підморожені, з 
скловидними відшаруваннями, а також з почорнілими тканинами, що 
загнили, із вмістом цукру по зонах країв менше 11–15%. 

Допускається вміст цвітушних коренеплодів, але не більше ніж 
1% для бурякосіючих районів; підв'ялених (із зниженим тургором), 
при порушенні природної твердості і крихкості, із згинанням хвостиків 
без відламування – 5%; з сильними механічними пошкодженнями (зі 
сколами, зрізами, обривами), роздвоєні, пошкоджені тваринними, 
сільськогосподарськими шкідниками і гризунами на 1/3 коренеплоди і 
більше 12,0%; вміст зеленої маси не більше 3%. Партію, в якій 
виявлено більше ніж 3% зеленої маси, не приймають і виробнику 
пропонують довести її до кондиційного стану. 

Партію буряку, що містить коренеплоди підв'ялені або з 
сильними механічними пошкодженнями більше за норми, встановлені 
стандартом, а також коренеплоди, підморожені, але не почорнілі, 
відносять до некондиційної. 

Не допускаються до приймання партії, що містять коренеплоди 
муміфіковані (в'ялі, без відновлення тургору); підморожені зі 
скловидними відшаруваннями, а також з почорнілими тканинами; 
коренеплоди, що загнили, у яких під впливом пошкодженості грибами 
і бактеріями окремі місця або вся маса потемніли і втратили структуру. 

Земля, гудиння, черешки, листя, паростки, бур'яни, бічні корінці 
і хвостики діаметром не менше за 1 см, а також інші органічні і 
мінеральні домішки (показник загальної забрудненості і засміченості) 
повністю виключаються із залікових має партії буряку, що 
приймається. 

З метою забезпечення підвищення якості коренеплодів буряку 
при одночасному підвищенні врожайності і зниження витрат праці, а 
також завершення комплексної механізації виробництва розроблена 
програма комплексної стандартизації (ПКС) "Цукровий буряк", що 
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передбачає зниження кількості пошкодженого коріння на 2%, 
(підвищення вмісту цукру і виходу цукру на 0,5–1,0%. ПКС також 
передбачає стандартизацію технологічних процесів вирощування, 
способів і режимів зберігання. 

Програма комплексної стандартизації "Цукровий буряк" 
передбачає створення і впровадження нових високоврожайних 
однонасінних гібридів і сортів цукрового буряку підвищеної 
цукристості, стійкого до хвороб, придатного для механізованого 
обробітку в різних зонах бурякосіяння; вдосконалення зональних 
комплексних систем захисту посівів цукрового буряку від хвороб, 
шкідників і бур'янів; створення і впровадження технологічних 
процесів і джерел механізації для зменшення витрат ручної праці у 
процесі обробітку цукрового буряку та ін. 

Згідно з програмою, переглянуто 12 державних стандартів, 5 
технічних умов і затверджено знову 9 галузевих стандартів, 1 технічну 
умову і 2 методичні вказівки (всього 29 НТД), направлених на взаємо-
пов'язане підвищення вимог до якості буряку, мінеральних добрив, за-
собів захисту рослин, сільськогосподарських машин і знарядь, 
технологічних процесів і операцій щодо зберігання, а також на 
розширення застосування сучасних методів оцінки якості кінцевої 
продукції і способів обробітку культури. 

Комплекс затверджених і переглянутих НТД, направлений на 
виконання вимог основного документа ГОСТ 17421-82 "Буряк 
цукровий для промислової переробки. Вимоги при заготівлях. Технічні 
умови", що включає в себе науково обґрунтовані вимоги до основних 
показників якості коренеплодів, порядку встановлення базисних норм 
цукристості за зонами бурякосіяння, правил приймання буряку, 
методів визначення його якості, а також до норм точності зважування 
партії і проб, що відбирається для проведення аналізів на якість 
коренеплодів, загальну забрудненість і цукристість. 

Виконання програми можливо, насамперед, внаслідок забезпе-
чення господарств високоякісним насінням районованих сортів, що до-
зволяє отримати врожай коренеплодів 40–50 т/га, цукру – до 8 т/ra. 
Вимоги до насіння введено (внесено зміни) до ГОСТу 10882-82 
"Насіння диплоїдного однонасінного цукрового буряку. Посівні 
якості" і визначено норми показників якості диференціювання для 
насіння нешліфованого і шліфованого, що має правильну форму, 
гладку поверхню, підвищену одноростковість і призначене для 
точного висіву в полі. 



 594

Застосування дражування насіння дозволяє отримати досить 
рівномірні сходи в рядку, знизити затрати праці і скоротити терміни на 
формування густини насаджень. При сівбі дражованим насінням у 
порівнянні з сівбою недражованим урожай збільшується приблизно на 
1,6 т/га, збір цукру – на 0,38 т/га, а витрати при догляді за посівами 
знижуються на 43 т/га. Підвищені вимоги до схожості (до 90%), 
одноростковості і вирівняності насіння введено (внесено зміни) до 
ГОСТу 20799-87 "Насіння цукрового буряку дражоване. Посівні 
якості". З метою збереження цінного посівного матеріалу передбачено 
особливу його упаковку в картонні навісні барабани ємкістю до 36 л. 

Кроком уперед у розвитку селекції цукрового буряку є 
створення міжлінійних гібридів на основі цитоплазматичної чоловічої 
стерильності (ЦЧС) з підвищеною продуктивністю. ТУ 46-02-507-85 
уточнено вимоги до насіння супереліти, еліти і першої репродукції 
компонентів гібридів і гібридів на основі ЦЧС, призначеним для 
непродукційних посівів і промислових цілей. 

Удосконалення стандартів на продукцію, введення в них нових 
показників якості вимагають впровадження об'єктивних експрес-
методів їх визначення. 

Так вимоги до контролю напівавтоматичної лінії цукристості 
УЛС-1 встановлює РД 50-391-83, а до контролю установки типу 
"Рюпро" щодо визначення загальної забрудненості буряку РД 50-384-
83, у яких визначені методи і джерела первинної і періодичної 
перевірок вказаних ліній органами держнагляду. 

З метою регулювання взаємовідносин між виробником і 
заготівельниками цукробурякової сировини, а також для зручності 
користування НТД у виробництві і науковій діяльності виникла 
необхідність перегляду ГОСТ 20577-75 "Насіння цукрового буряку. 
Терміни і визначення" і ГОСТ 20578-75 "Цукровий буряк. Терміни і 
визначення", замість яких було затверджено новий ГОСТ 20578-85 
"Цукровий буряк. Терміни і визначення". 

Для нормального розвитку рослин цукрового буряку в ґрунт 
нарівні з азотом, фосфором і калієм необхідно вносити мікроелементи 
бору, марганцю, цинку та ін., які беруть участь в окислювально-
відновному процесі, у вуглеводному і білковому обмінах, утворенні 
хлорофілу. Згідно з ПКС, уперше розроблено і введено в дію ТУ 113-
08-628-83 на нітроамофоску з бором і ТУ 6-03-320-81 на добриво 
амонійне (рідке) з цинком. 

Інтенсивні технології обробітку цукрового буряку передбачають 
впровадження сучасних високоефективних засобів захисту рослин. 
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Підвищено вимоги до якості як технічних засобів виробництва 
цукрового буряку, так і до якості операцій, що виконуються ними, 
містить створений відповідно до програми ГОСТ 1114-84 "Культи-
ватори просапні. Типи і основні параметри" (замість ГОСТ 114-75), 
який розповсюджується на культиватори з пасивними робочими 
органами, призначені для передпосівного обробітку ґрунту, міжрядь і 
рядків, внесення рідких мінеральних добрив і пестицидів. 

У ГОСТ 7375-80 "Сівалки бурякові. Загальні технічні умови" 
внесено зміни, що передбачають робочу швидкість машини 3,6–                   
7,2 км/год, обмеження відхилення від заданого міжряддя +1,0 см, 
глибину закладення насіння на 2–6 см, а також інтервал висіву 
звичайного і дражованого насіння при їх одиничному розміщенні. 

Внесено також зміни до ТУ 23.2.1389-79 на автоматичні 
проріджування сходів цукрового буряку, які призначені для 
формування необхідної густини насадження в полі: 5–7 рослин на 
одному метрі рядка при підвищенні рівномірності їх розміщення. 

Уперше затверджено ТУ 23.2.1623-83 "Підживлювачі-обприску-
вачі, що монтуються на ПОМ" з метою забезпечення суцільного 
обприскування пестицидами просапних культур одночасно з сівбою і 
культивацією, внесення водного аміаку та інших рідких добрив у ґрунт 
при удобренні лугів і пасовищ, внесення гербіцидів для передпосівної 
культивації з одночасним загортанням препарату робочими органами 
ґрунтообробних знарядь. 

Затверджено ГОСТ 7496-84 (СТ СЕВ 2322-80) "Машини 
бурякозбиральні. Загальні технічні умови", який розповсюджується на 
машини, що забезпечують роздільне збирання буряку при ширині 
міжрядь 45 або 60 см і відхиленні розташування коренеплодів від осі 
рядка ±3 см. Передбачено наступні показники технічного рівня машин: 
втрати коренеплодів – не більше 3,0%, кількість коренеплодів з 
сильними механічними пошкодженнями – до 5%, загальну засмі-
ченість (зокрема гудиння) – до 10, втрати гудиння – до 3, засміченість 
гудиння – до 0,5%. 

До ТУ 105-815-83 включено вимоги до пристрою для 
автоматичного відкривання і закривання бортів причіпу тракторного 
самоскидного ПСЕ-20 при перекиданні і опусканні платформи. 

Дев'ять галузевих стандартів містять вимоги до основних 
технологічних процесів і операцій при виробництві і зберіганні 
коренеплодів цукрового буряку: до основного і передпосівного 
обробітку ґрунту, застосування добрив, гербіцидів, інсектицидів і 
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фунгіцидів, догляду за посівами і зберігання бурякової сировини на 
цукрозаводах. 

Виконання вимог документів, затверджених відповідно до ПКС 
"Цукровий буряк", буде сприяти вирішенню задач щодо збільшення 
врожайності і цукристості коренеплодів буряку. 

Продукція лубоволокнистих культур. Услід за підніманням 
соломи чи трести в полі її негайно відправляють на льонопереробне 
підприємство, м'яльно-тіпальний пункт господарства, а коли немає 
такої можливості – складають для тимчасового зберігання на краю 
поля чи в іншому місці з тим, щоб виконати цю роботу в 
ненапружений для транспорту час. Перебування снопів та рулонів у 
полі неприпустиме: вони намокають і псуються. 

Реалізація волокнистої сировини здійснюється відповідно до 
договору контрактації між льоносійним господарством і льонозаводом, 
який укладається до початку року. У ньому вказується кількість, вид, 
якість, порядок і строки доставки сировини, порядок розрахунків і 
відповідальність сторін за невиконання обов'язків. Відповідно до цього 
договору заготівник не пізніше ніж за десять днів до початку здавання 
льонопродукції складає з представниками льоносійних господарств 
графіки підвезення сировини на переробне підприємство чи 
заготівельний пункт. 

Договором контрактації передбачається забезпечення 
заготівником господарства діючими стандартами, технічними 
умовами, інструкціями, правилами приймання і оцінки 
льонопродукції. Не пізніше, ніж за місяць до початку заготівель він 
знайомить господарство із змінами, які відбулися в них. За проханням 
господарства заготівник консультує його працівників з питань 
приймання, оцінки продукції та взаєморозрахунків за неї. 

Волокнисту льоносировину переробні підприємства чи 
заготівельні організації приймають відповідно до Державних 
стандартів: 

1. 14897-69 "Солома льону"; 
2. ДСТУ 4149-2003 "Треста льону"; 
3. ДСТУ 4015-2001 "Льон тіпаний"; 
4. 9394-76 "Волокно лляне коротке". 
За ними кожен вид продукції мусить відповідати технічним 

вимогам і якості, які забезпечували б добру схоронність під час 
зберігання і найкращі кількісні та якісні показники виробленого 
продукту під час переробки. Технічні вимоги до соломи і трести льону 
наведено у табл. 13.6.7. 
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Технічними вимогами на солому і тресту льону обумовлено 
також, що цю продукцію можна здавати як у снопах машинного, так і 
ручного в'язання. Діаметр снопів не повинен бути меншим 13 см, а 
стебла в них мусять бути розміщені комелями в один бік. 
Відокремлюваність волокнистого шару від деревини у трести за ГОСТ 
2975-73 не повинна бути меншою 2, при відокремлюваності від 2,1 до 
4 вона вважається недолежаною, за що із загальної суми вираховується 
10 балів, а це відповідає погіршенню якості в середньому на один 
номер. 

 
Таблиця 13.6.7 

Технічні вимоги до соломи і трести льону 
 

Назви показників Солома 
(ГОСТ 

14897-69)

Треста 
(ГОСТ 

2975-73)

Треста 
(ГОСТ 

24383-80)
Довжина не менше, см 50 41 41 
Вміст лубу, волокна не менше, % 15 11 11 
Розривне зусилля не менше, кгс 4 2 2 
Придатність до обробки не менше 0,6 0,5 0,5 
Вологість не більше, % 25 25 25 
Вміст бур'янів і сторонніх домішок не  
більше, % 

10 10 10 

Розтягнутість снопів не більше 1,4 1,3 1,3 

 
Якщо середній діаметр стебел соломи буде більший 1,5, а                

трести – 1,6 мм, то із загальної суми вираховують 5 балів. 
Нормованою абсолютною вологістю стебел соломи і трести за 

вказаними ГОСТами є 19%. Якщо вона більша чи менша, то в 
допустимих межах цього показника (до 25%) здійснюється 
перерахунок фактичної маси. 

Нормований вміст бур'янів і сторонніх домішок у згаданій 
сировині 5%. Якщо він більший, то в допустимих межах (до 10%), для 
цього показника фактичну масу перераховують. 

Перерахунок маси сировини з підвищеною вологістю на 
нормовану, а також з підвищеними показниками вологості й 
засміченості на нормовану зручно здійснювати за спеціально 
встановленими коефіцієнтами, вказаними у стандарті. 
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Льон тіпаний (ГОСТ 10330-76) залежно від його якості за 
вмістом недоробленого волокна, костриці й інших домішок має 
відповідати вимогам даного стандарту. 

Нормовану вологість тіпаного волокна встановлено 12, 
допустиму – 16%. Обумовлено, що волокно, крім номера 8, із вмістом 
недороблених волокон вище встановлених норм, але не більш як на 
3%, оцінюється на номер нижче. 

Тіпане волокно приймають за кондиційною масою з 
урахуванням вмісту костриці. 

При фактичній вологості волокна менше 9% партію приймають 
за фактичною масою з урахуванням вмісту костриці. 

Волокно лляне коротке (ГОСТ 9394-76) залежно від номера 
мусить відповідати встановленим вимогам. ГОСТом обумовлено, що 
волокно номера 6, яке містить гнізда костриці й недороблених 
волокон, оцінюють номером 4. Лубоподібне волокно чи волокно 
зажмучене оцінюють не вище номера 4. Не допускається волокно, 
скручене в жмути, а також горстки, перев'язані скрученим волокном. 

Коротке волокно приймають за кондиційною масою з 
урахуванням вмісту костриці й домішок. Кондиційну масу 
вираховують за такою самою формулою, як і масу тіпаного льону. 

При фактичній вологості нижче 8% партію приймають за 
фактичною масою з урахуванням вмісту костриці й домішок. 

Визначення якості соломи і трести льону. Якість (номер) 
соломи і трести льону за ГОСТ 14897-69 та ГОСТ 2975-79 
встановлюють за показниками довжини, вмістом лубу в стеблах 
соломи і волокна в стеблах трести, розривним зусиллям, придатністю 
до обробки, кольором стебел у соломи і волокна у трести, діаметром 
стебел, їх визначають за допомогою таких приладів, як довжиноміри 
ДЛ-3 та ДЛ-2, затискних колодок з гребенем для прочісування, м'ялки 
МЛ-3, динамометра ДКВ-60, сушильної шафи для висушування проб, 
стеблемірів С-2, СП-50, а такий показник як колір – органолептичне, 
зіставленням з еталонними зразками. 

Потрібно зауважити, що інструментальне визначення якості 
соломи і трести за згаданими ГОСТами практикується лише, як засіб 
з'ясування конфліктів за результатами оцінки продукції між 
здавальником і приймальником, бо воно дуже трудомістке і 
застосувати його масово неможливо. Тому близько 95% всієї трести, 
яку реалізують льоносійні господарства, оцінює представник 
льонозаводу органолептично. Біля естакади оцінки, де відбираються 
середні проби соломи й трести і здійснюється їх огляд, встановлюють 
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стандартні зразки сировини по номерах, які виготовляють з урожаю 
льону потокового року компетентною комісією і перевіряють 
інструментально. 

Для визначення номера соломи чи трести в ГОСТах вміщено 
правила визначення показників якості та таблиці, в яких вказано 
значення цих показників сировини і бали за них, а також таблиці, за 
якими за одержаною сумою балів визначають номер соломи чи трести. 

Визначення якості льонотрести за ГОСТ 24383-80. Якість 
трести визначають за двома показниками – виходом довгого волокна і 
його кольором. 

Переробку на волокно пробних снопів трести здійснюють на 
м'яльно-тіпальному станку СМТ-200М. Нормалізацію маси за 
вологістю і засміченістю здійснюють так само, як і за ГОСТ 2975-73. 

Вихід волокна В визначають за формулою  
М1 В  = М  × 100, 

де М – маса 10 горсток трести при фактичній засміченості, г;  
М1 – маса волокна, г.  
При засміченості трести більше 5% вихід довгого волокна 

вираховують за формулою  
М1 В1  = МК  × 100, 

де М – маса 10 горсток трести при фактичній засміченості, г;  
М1 – маса волокна, г;  
К – коефіцієнт 0,9895; 0,9684, 0,9579 або 0,9474 при засміче-

ності трести відповідно 6,7, 8,9 або 10%. 
Колір волокна визначається зіставленням із стандартними 

зразками кожної горстки волокна, отриманого після обробки на станку 
10 горсток трести. 

Кількість горсток, волокна множать на число оцінки кольору 
групи, що їм відповідає, добутки додають і ділять на 10. За таблицею 
додатку стандарту знаходять поправку за кольором волокна. Якщо 
показник менше 3, поправку вираховують, а коли більше – додають до 
числа відсотко-номерів. 

Льонотресту, залежно від числа відсотко-номерів з поправкою 
вирахуваного за наслідками визначення виходу і кольору тіпаного 
волокна, відносять до одного з вищевказаних номерів (табл. 13.6.8). 
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Таблиця 13.6.8 
Числа відсотко-номерів з поправкою вирахуваного  

за наслідками визначення виходу  і кольору тіпаного волокна 
 

Число  
відсотко-номерів 
з поправкою 

Номер 
трести 

Число 
відсотко-номерів
з поправкою 

Номер 
 трести 

30–90 0,50 201–230 2,00 
91–120 0,75 231–290 2,50 
121–150 1,00 291–320 3,00 
151–165 1,25 321–350 3,50 
166–180 1,50 351 і вище 4,00 
181–200 1,75   

 
Визначення номера довгого волокна за ГОСТ 10330-76 "Льон 

тіпаний". За цим стандартом довге льоноволокно залежно від його якості 
може мати номери 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18,20, 22 і 24. 

Визначення номера волокна здійснюють органолептичним 
зіставленням його із стандартними зразками. При виникненні 
суперечностей щодо оцінки якості тіпаного льону здійснюють його 
контрольне прочісування на льонокомбінаті. 

Визначення номера короткого льоноволокна за ГОСТ 9394-76. 
Залежно від розривного зусилля скрученої стрічки, вмісту 

костриці та інших домішок коротке льоноволокно поділяють на 5 
номерів – 8, 6, 4, З і 2. Стрічку формують за допомогою приладу ЛО-2, 
скручують на приладі КВ-3, а міцність визначають, розриваючи її на 
динамометрі ДКВ-60. 

Плодоовочева продукція і картопля. Стандартизація фруктів, 
овочів і картоплі направлена на поліпшення їх якості і її гарантії, 
підвищення продуктивності праці і зниження собівартості продукції, 
ліквідацію невиправданого різноманіття вимог до якості одних і тих 
же видів продукції і їх упорядкування, скорочення витрат при 
виробництві, зберіганні, транспортуванні, торгівлі або переробці, 
полегшення процесу приймання здачі продукції для кращого її вико-
ристання. 

Регламентуючи якість, стандарти одночасно істотно впливають 
на введення у виробництво певних помологічних або ботанічних 
сортів, їх районування, на спеціалізацію районів обробітку і окремих 
господарств, їх економіку, на впровадження передової технології 
обробітку і прибирання і на всі умови, від яких залежить якість. 
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Для плодоовочевої продукції важливим показником є смак, 
аромат, вміст хімічних речовин, що визначають харчову цінність 
продукту, форму і забарвлення, що впливає на товарний вигляд, 
привабливість плодів і овочів, розмір, цілісність, чистоту, що входять у 
його характеристику. 

У стандартах на продукцію, що поставляється для промислової пе-
реробки, як правило, встановлюють базисний показник вмісту основної 
речовини, що характеризує технологічні властивості (вміст цукру у вино-
граді, крохмалю в картоплі, сухих речовин у томатах та ін.). 

У деяких стандартах є вимоги, які вказують на те, що продукцію 
треба збирати в такій фазі стиглості, щоб вона могла витримати в 
належних умовах транспортування (тобто, в знімальній або на початку 
споживчої зрілості), а в місцях призначення – мала зовнішній вигляд і 
смак, відповідний споживчій зрілості. 

Для плодових і ряду овочевих культур встановлюють вимоги до 
цілісності і наявності плодоніжок, оскільки при обриві плодоніжки 
ушкоджується тканина плоду, що призводить до забруднення і його 
загнивання. 

Характерною особливістю стандартів на плодоовочеву 
продукцію є так звані "допуски", тобто допустимі відхилення за 
розміром і якістю від норм. Це викликано особливостями продукції, її 
відносно невисокою стійкістю до пошкоджень, утруднення 
калібрування і сортування при високій точності. 

Вимоги до якості картоплі встановлено в стандартах ДСТУ 
4013-2001 "Картопля свіжа продовольча, що заготовляється і що 
поставляється. Технічні умови" і ГОСТ 26832-86 "Картопля свіжа для 
переробки на продукти харчування. Технічні умови", але треба знати і 
керуватися також ГОСТ 7194-81 "Картопля свіжа. Правила приймання 
і методи визначення якості". 

Свіжа картопля для виробничих цілей ділиться стандартом за 
термінами збирання на ранню і пізню, а залежно від якості – на 
звичайну і картоплю високоцінних сортів. 

З метою забезпечення високої якості бульб у стандарті 
встановлено вимоги за сортовою чистотою партії – не нижче за 90%. 
Основними показниками, що характеризують якість картоплі, є 
зовнішній вигляд, розміри, допустимі дефекти, забрудненість. На 
зовнішній вигляд бульби повинні бути цілими, сухими, непророслими, 
незабрудненими, без захворювань, можуть бути різнорідними за 
забарвленням і формою (для високоякісних сортів – однорідні за 
формою і забарвленням). У пізньої картоплі бульби повинні бути зрілі 
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з щільною шкіркою. Стандартом встановлено наступні допустимі 
відхилення від основних вимог. 

За механічними пошкодженнями допускається не більше 5% 
пошкоджень глибиною понад 5 мм і довжиною 10 мм: порізи, вириви, 
тріщини, вм'ятини (наявність бульб з пошкодженнями менших 
розмірів у стандарті не обмежується). Ці норми пов'язані з 
можливостями картоплезбиральних і сортувальних машин, врахо-
вується також здатність бульб "заліковувати" механічні пошкодження. 

Є різні види шкідників і хвороб, які пошкоджують бульби 
дротянкою, а також іржею і паршею (встановлено певну норму за 
кожним показником); допускається не більше за 2% бульб з 
виростами, наростами, позеленілих на площі більше 2 см2, але не 
більше ніж 1/4 поверхні бульб (наявність бульб з позеленілою 
поверхнею до 2 см3 не обмежується). 

У районах поширення фітофтори при заготівлі пізньої картоплі 
допускається не більше 2% бульб, уражених хворобою. 

Допускається не більше 1% землі, прилиплої до бульб (в ГОСТ 
7194-81 встановлено метод визначення землі в партії картоплі). 

У стандарті встановлено вимоги за розміром бульб, 
диференційовані залежно від форми і районів вирощування. 

Враховуючи, що сучасні сортувальні машини калібрують за 
найбільшим поперечним діаметром, розміри встановлено за цим 
вимірюванням для ранньої картоплі округло-овальної форми не менше 
ніж 30 мм і подовженої форми не менше 25 мм. Для картоплі пізньої і 
високоцінних сортів округло-овальної форми не менше 35 мм і по-
довженої не менше 30 мм для південних районів і для інших районів – 
відповідно не менше 45 і 30 мм. До бульб подовженої форми відносять 
бульби, у яких ширина (найбільший поперечний діаметр) відноситься 
до довжини (найбільшого діаметра) як 1 і 1,5, але не більше; бульби з 
меншим відношенням відносять до округло-овальних. 

ПКС "Картопля" направлено на підвищення якості картоплі і 
зниження втрат при її збиранні, зберіганні і реалізації, підвищення 
врожайності картоплі до 250 ц/ra на площі 1 млн. га при зниженні 
затрат праці до 0,6–1,0 люд.-год на 1 ц продукції за рахунок 
впровадження прогресивної технології її виробництва в основних 
зонах гарантованого врожаю. 

ПКС "Картопля" передбачає розробку нової і перегляд діючої 
нормативно-технічної документації на всі об'єкти, що беруть участь у 
технології виробництва, прибирання, товарного обробітку і зберігання 
картоплі, а саме на картоплю продовольчу і насіннєву; правила 
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приймання і методи визначення якості картоплі; сільськогосподарську 
техніку, що використовується в сільськогосподарському виробництві 
при вирощуванні, збиранні і товарній підробці картоплі; кошти і 
методи контролю якості бульб; технологію вирощування, збирання і 
зберігання картоплі. 

Для картоплі, що поставляється на спиртозаводи і крохмале-
патокові підприємства, встановлено найважливіший технологічний по-
казник крохмалистості. Базисні норми вмісту крохмалю диференційо-
вано за зонами країни від 13 до 16%. З метою більш повного 
використання отриманого врожаю стандарт допускає постачання на ці 
підприємства до 5% бульб розміром від 20 до 30 мм з механічними 
пошкодженнями глибиною до 5 мм і до 2% – глибиною більше 5 мм і 
довжиною більше за 20 мм, позеленілих (для спиртозаводів – без 
обмеження, для крохмале-патокових підприємств – до 2%), пошкод-
жених шкідниками (для крохмале-патокових підприємств – до 2%, 
пошкодження дротянкою – без обмеження), хворобами (паршею – без 
обмеження, сухою гниллю не більше 2%, фітофторою – не більше 2%). 

Для спиртозаводів допускається приймати підморожену 
картоплю (за умови її негайної переробки). 

Стандартом не допускаються для переробки партії картоплі зі 
сторонніми запахами, викликаними умовами вирощування, 
транспортування і зберігання. 

Не допускається вміст бульб запарених, підморожених, моро-
жених, з ознаками задухи, роздавлених і уражених мокрою, кільцевою 
гниллю, з наявністю сторонніх домішок (солома, гудиння та ін.). 

У стандартах на овочі і баштанні встановлені мінімальні 
вимоги, яким повинна відповідати продукція, що заготовляється, 
поставляється (що відвантажується) і що реалізовується для 
споживання у свіжому вигляді і для промислової переробки. 

За останній час розроблено і введено в дію нові державні 
стандарти, які побудовано так, що вони дозволяють використати всю 
придатну для споживання продукцію, передбачають розподіл плодів і 
овочів залежно від якості на товарні сорти. 

Розподіл на товарні сорти не передбачено в стандартах на карто-
плю, капусту білокачанну, червонокачанну і цвітну, моркву і буряк 
столові, свіжі томати, огірки, цибулю ріпчасту, часник, перець 
солодкий і баклажани, гарбузи, кавуни і дині, що заготовляються і 
постачаються. У всіх стандартах передбачається граничний вміст 
продукції з деякими відхиленнями від основних вимог (допусків), за 
наявності яких партію не треба переводити в більш низький товарний 
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сорт або в нестандартну. При встановленні допусків враховується, що 
плодоовочева продукція є неоднорідною і навіть при самому 
ретельному сортуванні можливий пропуск окремих партій (овочів), 
нерівномірних за забарвленням, розміром або з незначними 
дефектами. 

Стандарти на продукцію, що реалізується, тісно пов'язані зі 
стандартами на продукцію, що заготовляється і постачається. У 
стандартах на продукцію, що реалізується, встановлено її розподіл на 
два товарних сорти: "добірну" і "звичайну". Вимоги до продукції при 
заготівлі і вимоги до якості, що реалізується, картопля, капуста, буряк 
і морква "звичайних" повністю співпадають і за розмірами, і за 
допустимими відхиленнями від встановлених норм. Таким чином, за 
відсутності обладнання для мочіння, очищення, сортування і 
калібрування в магазини буде постачатися тільки "звичайна" 
продукція. 

Нові стандарти на картоплю, буряк, моркву, що реалізуються, 
зобов'язують, щоб бульби і коренеплоди були цілими, чистими, 
здоровими, сухими, непідв'ялими, а "добірна" продукція, крім того, 
була митою або обчищеною від землі сухим способом і фасованою. 
Кожна упаковка "добірної" продукції повинна супроводжуватися 
етикеткою з вказівкою найменування продукції, товарного і 
ботанічного сорту, маси нетто, дати упаковки, а також найменування 
відправника і номера бригади або пакувальника. Це дозволить 
підвищити відповідальність за якість продукції і вирішити питання 
матеріальної зацікавленості осіб, що готують картоплю, плоди і овочі 
до реалізації. 

ДСТУ 4013-2001 "Картопля свіжа продовольча, що реалізується 
в роздрібній торговій мережі. Технічні умови" розповсюджується як на 
свіжу продовольчу картоплю, що поставляється підприємствам 
роздрібної торгової мережі і громадського харчування, так і на ту, що 
реалізується у роздрібній торговій мережі. 

Картопля поділяється на ранню, що реалізується до 1 вересня та 
пізню, що реалізується з 1 вересня. Рання картопля може бути двох то-
варних сортів: "добірна" і "звичайна"; пізня – трьох товарних сортів: 
"добірна високоцінних сортів", "добірна" і "звичайна". 

Високоцінна добірна пізня картопля повинна бути одного 
ботанічного сорту. Чистота її (сортова) повинна бути не нижче 90%. За 
всіма іншими показниками вимоги до якості цієї картоплі і просто 
"добірної" абсолютно ідентичні. 
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Встановлення підвищених вимог до добірної картоплі і цін на 
неї буде стимулювати постачання населення картоплею високої якості. 

Мінімальні вимоги до якості "добірної" картоплі значно вище за 
вимоги до звичайної. Збільшений мінімальний розмір бульб; залежно 
від ґрунтово-кліматичної зони для пізньої картоплі, наприклад, він по-
винен бути для бульб округло-овальної форми не менше за 45 або                     
50 мм за найбільшим поперечним діаметром; для бульб подовженої 
форми – не менше за 40. Вміст бульб менше встановленого розміру в 
партіях добірної картоплі не допускається. Зменшений допустимий 
вміст бульб із механічними пошкодженнями глибиною більше 5 мм і 
довжиною більше за 10 мм (порізи, тріщини, вм'ятини): 2% замість 5%. 

Вимоги до якості "звичайної" картоплі ідентичні щодо вимог, 
які раніше діяли ГОСТ 7176-68. Однак обумовлено, що сума 
відхилень, що допускаються до партії "звичайної" картоплі не повинна 
перевищувати. Для ранньої картоплі – 10, а для пізньої – 11%. 

Картоплю високоцінних сортів, яка за якістю не відповідає 
вимогам, встановленим для добірної картоплі високоцінних сортів, 
відносять залежно від якості до просто "добірної" (якщо сортова 
чистота є нижчою за 90%) або до звичайної. На картоплю 
високоцінних сортів, за якістю, що відповідає вимогам "звичайної", 
надбавку в ціні не введено. 

Вимоги до якості картоплі, що постачається і заготовляється, 
встановлені ГОСТ 7176-85 "Картопля свіжа продовольча, що 
заготовляється і що поставляється. Технічні умови" (із змінами № 1 і 
2). Відбір проб і визначення якості картоплі проводять за ГОСТ 7194-
81 "Картопля свіжа. Правила приймання і методи визначення якості". 

Стандарти на капусту білокачанну свіжу, що заготовляється, 
поставляється і реалізовується в роздрібній торговій мережі, поділяють 
її на ранньостиглу, середньостиглу, середньопізню і пізню. 

Качани повинні бути зачищені до щільно облеглого зеленого 
або білого листя. Листям, яке щільно облягає, вважають таке, що 
прилягає до качана по всій поверхні або не менш, ніж на 2/3 висоти 
качана. 

ГОСТ 1724-85 "Капуста білокачанна свіжа, що заготовляється і 
що постачається. Технічні умови" допускає для зимового зберігання 
качани з двома-чотирма нещільно прилеглими зеленими листками. 

Мінімальну масу ранньої капусти (до 1 серпня) встановлено 
залежно від зони і терміну від 0,25 до 0,4 кг. З 1 серпня стандартними 
вважаються качани масою не менше за 0,8 кг. 



 606

ГОСТ 26768-85 "Капуста білокачанна свіжа, що реалізовується 
в роздрібній торговій мережі. Технічні умови" встановлює з 1 серпня 
до 1 лютого диференційовані за розміром вимоги до капусти 
"добірної" – не менше за один кілограм і "звичайної" – не менше за              
0,8 кілограма, а з 1 лютого мінімальний розмір качанів "звичайної" 
капусти встановлений менше. Для "звичайної" капусти при реалізації 
до 1 лютого допускаються качани зі зрізаними при зачистці місцями на 
площі, не більше за 1/8 поверхні качана, а з 1 лютого – не більше за                 
1/4 поверхні качана. 

ДСТУ 286-91 "Морква столова свіжа, що заготовляється і що 
постачається. Технічні умови" розповсюджується на свіжу столову 
моркву як для споживання у свіжому вигляді, так і для промислової 
переробки. Коренеплоди повинні мати типові для ботанічного сорту 
форму і забарвлення, можуть бути з черешками, що залишилися, 
довжиною не більше 2 см або без них, але без пошкодження плечиків 
коренеплодів. 

Державні стандарти також диференціюють вимоги до розміру 
коренеплодів залежно від сорту. ДСТУ 286-91 "Морква столова свіжа, 
що реалізовується в роздрібній торговій мережі. Технічні умови" 
встановлює, що "добірна" морква повинна містити тільки коренеплоди 
типової для ботанічного сорту форми і забарвлення. У "звичайній" 
допускаються коренеплоди з відхиленнями за формою, але не 
потворні. Коренеплоди "добірної" моркви повинні бути вирівняними, 
довжиною не менше 10 см, діаметром, незалежно від ботанічного 
сорту, від 3 до 5 см. Довжина коренеплодів "звичайної" моркви не 
нормується, допускаються більш значні коливання діаметра. 

Аналогічно побудовано вимоги ДСТУ 286-91 "Буряк столовий 
свіжий, що заготовляється і що постачається. Технічні умови" і ГОСТ 
26766-85 "Буряк столовий свіжий, що реалізовується в роздрібній тор-
гівлі. Технічні умови". 

У "добірних" картоплі, моркві і буряку вміст землі не 
допускається, а в овочах "звичайних" допускається у розмірі не більше 
за один відсоток від партії. Метод визначення землі в партіях моркви і 
буряку встановлено за ГОСТ 7194-81, так як і для картоплі. 

Порядок приймання і оплати партій картоплі, яка поставляється 
і яка заготовляється, що не відповідають вимогам стандарту, а також 
партій нестандартних овочів проводиться у встановленому порядку. 

Якщо партії, які реалізовуються, картоплі продовольчої, капусти 
білокачанної, моркви і буряку столових свіжих не відповідають 
вимогам стандартів на "добірну" продукцію хоч би за одним 
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показником, то їх відносять до "звичайної" продукції. Якщо ж у 
партіях продукції є відхилення, що допускаються, і вони перевищують 
граничні норми, встановлені для "звичайної" продукції, то такі партії 
вважають не відповідними вимогам стандартів. 

 
13.7. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ  

ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 
 
Важливе місце в системі стандартизації та управління якістю 

посідає правове забезпечення. За допомогою права і всієї сукупності 
правових засобів юридичного застосування здійснюється вплив на 
суспільні відносини, які пов'язані зі стандартизацією та забезпеченням 
якості продукції. Правове забезпечення стандартизації та управління 
якістю є однією із функцій державної системи управління якістю 
продукції. 

Правове забезпечення включає такі види діяльності: 
•    правове регулювання; 
•    правова діяльність; 
•    правоохоронна діяльність. 
Правове регулювання – це розробка та затвердження правових 

норм (стандартів, правил, зразків тощо). Правова діяльність – це забез-
печення ефективного застосування чинних норм та правил, їх впрова-
дження і додержання. Правоохоронна діяльність – це юридична 
відповідальність за дотриманням норм, які затверджені законодавчим 
шляхом. Право – це керуючий фактор, який регулює широке коло 
суспільних відносин, які пов'язані з розробкою, виробництвом, 
реалізацією та використанням продукції. Право є важливим 
інструментом управління господарством країни, яке регулює 
поведінку учасників виробництва на усіх етапах і забезпечує 
одноманітність, стабільність та належну спрямованість управлінських 
рішень. Право впливає на розвиток виробництва, прискорення 
технічного прогресу і поліпшення якості продукції. Цей вплив 
визначається шляхом надання технічним нормам сили норм права. 

Держава у відповідному законодавчому акті надає технічній 
нормі обов'язкову юридичну силу, що перетворює її у правову норму. 
Правильне, уміле використання правових норм сприяє розвитку 
ініціативи та заповзятливості підприємств щодо задоволення потреб 
промисловості, сільського господарства і громадян продукцією 
високої якості, закріпленню законності та підвищенню відпові-
дальності за якість продукції, забезпеченню надійного захисту 
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інтересів споживачів. Закріплюючи у правових нормах (стандартах) 
визначені вимоги до якості виробів у цілому чи до окремих його 
властивостей, держава тим самим регулює суспільні відносини, які 
пов'язані з виробництвом, обігом і споживанням продукції належної 
якості. У правових нормах закріплюються такі вимоги, які 
відповідають потребам суспільства і можуть бути виконані на даному 
етапі розвитку науки і техніки. 

Стандартизація є регулюючим видом діяльності з 
упорядкування і введення визначених правових норм технічного 
прогресу, науки, техніки, управління виробництвом. Вона є 
найкращим методом прямого, безпосереднього впливу права на 
технічний прогрес, на забезпечення якості продукції, що дозволяє 
підвищувати ефективність виробництва та суспільної праці. 
Стандартизація як засіб державного нормування вимог до технічного 
рівня й якості продукції становить адміністративно-правову основу 
управління якістю продукції. Тому стандартизація займає міцні позиції 
в економіці країни, у вирішенні вузлових проблем народного 
господарства і фактично є технічним законодавством. 

Нормативні документи, які затверджені в установленому 
порядку (юридичні акти), є формою вираження правових норм, 
наслідком правової діяльності. Особливість правових норм стандартів 
і технічних умов полягає у тому, що вони складають техніко-юридичні 
норми, мають двохелементну структуру (гіпотезу і диспозицію) і в них 
не закладена міра відповідальності за недотримання цих норм. Міра 
відповідальності передбачена в нормативних актах чинного 
законодавства України. Це обумовлено тим, що стандарти і технічні 
вимоги є частиною єдиного механізму регулювання і діють тільки у 
сукупності з іншими нормативними та законодавчими актами. Їх 
розробка, затвердження, використання і державна охорона 
забезпечуються за допомогою норм різних галузей права: 
адміністративного, цивільного, фінансового, трудового, кри-
мінального. 

До найактуальніших проблем права належить проблема 
визначення ефективних і раціональних правових форм закріплення 
технічних, економічних і організаційних рішень, які складають зміст 
системи управління якістю, а також дослідження механізму правового 
забезпечення суспільних відносин у стандартизації, метрології, 
управлінні якістю. 

На практиці та в науковій літературі проблема стандартизації та 
якості продукції розглядається головним чином у техніко-
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економічному аспекті. Значення правового аспекту стандартизації і 
забезпечення випуску продукції високої якості недооцінюються. 
Передбачена лише відповідальність підприємств і робітників за випуск 
недоброякісної продукції. Проте правовий аспект цієї проблеми значно 
ширший і не обмежується питаннями відповідальності. 
Недооцінювання правового аспекту проблеми якості призвело до того, 
що правові засоби забезпечення якості продукції застосовується на 
практиці неефективно. Усталений в економіці "правовий нігілізм", 
перебільшення ролі правової заборони і недооцінка права як 
конструктивного, творчого, регулюючого фактора є гальмом для 
розвитку вітчизняного виробництва. Підприємства в основному тільки 
стягують з виробників штрафи і не відшкодовують збитків, які 
заподіяні внаслідок постачання та використання недоброякісної про-
дукції. 

Розглядаючи питання правового регулювання стандартизації, 
метрології і якості, потрібно враховувати, що роль права не 
вичерпується лише встановленням і закріпленням технічних вимог. 
Значення правового регулювання полягає також у впливі на поведінку 
окремих людей у суспільстві, яке забезпечило би здійснення та 
додержання закріплених у правових нормах технічних вимог. Для 
цього держава: 

• встановлює загальний порядок приймання сировини, 
матеріалів і готової продукції визначеного рівня якості; 

• регулює відносини, які виникають у зв'язку з використанням 
вимірювальної техніки; 

• передбачає відповідальність за порушення стандартів і 
метрологічних правил; 

• регулює відносини щодо якості між підприємствами, 
організаціями і споживачами. 

Роль правового регулювання в цьому аспекті проявляється у 
закріпленні у правових нормах певних технічних вимог та 
забезпеченні правовими засобами додержання цих вимог при 
виготовленні й обігу продукції відповідно до встановлених технічних 
вимог. При додержанні технічних вимог промисловість виробляє і 
постачає у торговельні організації доброякісну продукцію. А 
доброякісна продукція – це відповідність сукупності властивостей 
продукції вимогам стандартів та іншої НД, а також умовам договору 
постачання. 
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Удосконалення правової основи стандартизації, метрології та 
управління якістю є неодмінною умовою для успішного вирішення 
важливих соціально-економічних завдань країни. 

 
Контрольні питання 

 
1. В чому суть стандартизації і які її завдання в галузі сільського 

господарства? 
2. Що таке стандарт? 
3. Підвищення якості продукції сільськогосподарського вироб-

ництва є головною проблемою сучасного товаровиробництва. 
4. Хто здійснює нагляд за додержанням стандартів? 
5. Нормативні показники якості зерна основних культур України. 
6. Вимоги до посівних якостей насіння окремих культур. 
7. Базисні норми для насіння олійних культур. 
8. Вимоги гостів до якості коренеплодів цукрових буряків для 

промислової переробки. 
 
14.ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО 

ЗЕМЛЕРОБСТВА 
 

14.1. ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 
 
До недавнього часу розвиток людського суспільства і само-

очищення навколишнього природного середовища від техногенних 
забруднень перебували в динамічній екологічній рівновазі. Проте 
останніми роками інтенсивне зростання населення планети, 
надзвичайно інтенсивний розвиток промисловості, сільського й 
комунального господарства та інші чинники антропогенної дії на 
навколишнє середовище, незважаючи на колосальні екологічні резерви 
біосфери, призвели до різних негативних наслідків, з якими біосфера 
впоратися не здатна. Насамперед це стосується забруднення біосфери 
хімічними речовинами – ксенобіотиками (не властивими природі), 
порушення природних геохімічних циклів, а також інтенсивного, 
нераціонального використання природних ресурсів, що підриває саму 
можливість природи до самовідтворення відновних ресурсів. 
Невідновні ресурси вичерпуються швидше, ніж людське суспільство 
здатне перебудувати власну економіку, власну господарську 
діяльність. (Нинішня екологічна ситуація в Україні характеризується 
як кризова. Цьому сприяють структурні деформації господарства, за 
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яких перевага віддавалась сировинно-видобувним галузям промисло-
вості, використання значною мірою енерго- та ресурсомістких техно-
логій без будівництва ефективних очисних споруд. 

Серед головних причин, що призвели до незадовільного стану 
довкілля на  Україні можна назвати такі: 

 застарілі технології виробництва з високою енерго- та 
матеріаломісткістю, що перевищують у два-три рази відповідні 
показники в розвинених країнах; 

 високий рівень концентрації промислових об'єктів у деяких 
регіонах; 

 відсутність ефективних природоохоронних технологій 
(зворотних систем водозабезпечення, очисних споруд тощо), 
незадовільний рівень експлуатації існуючих природоохоронних 
споруд; 

 відсутність ефективного правового й економічного механізмів, 
які сприяли б використанню екологічно безпечних технологічних 
процесів. Найбільшими забрудниками атмосферного повітря є 
підприємства теплоенергетики, які викидають близько 29% усіх 
шкідливих забруднень. Теплова енергетика сприяє також значному 
забрудненню земель унаслідок накопичення великої кількості таких 
відходів, як золи, шлаку та пилу. Металургійна промисловість разом із 
суміжними та допоміжними виробництвами є однією з найбільш 
“забруднювальних” галузей промисловості, її викиди становлять 38% 
загальної кількості забруднювальних речовин. Підприємства 
нафтохімічного комплексу у великій кількості викидають у довкілля 
вуглеводні, гідрогенсульфід (сірководень), сульфатну кислоту, ртуть, 
сполуки хлору та ін. 

Україна з її багаторічною енергетично-сировинною спеціаліза-
цією та низьким технологічним рівнем промисловості належить до 
числа країн з найвищими абсолютними обсягами утворення та 
накопичення відходів. Щороку в поверхневих сховищах складується 
понад 1,5 млрд т твердих відходів. У різних звалищах, відвалах та 
териконах нагромаджено всього понад 20 млрд т відходів, які займа-
ють близько 130 тис. га земель. Значна кількість відходів (до 90%) 
утворюється на підприємствах гірничодобувної промисловості під час 
розробки родовищ та збагачення корисних копалин. На сьогодні 
утилізують лише третину загальної кількості відходів. При цьому 
частка  вторинної  сировини  в загальному споживанні ресурсів не 
перевищує 15%. 
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Поверхневі води України належать здебільшого до дуже 
забруднених.  Найбільш забруднені ріки – Дніпро, Сіверський Донець і 
ріки Приазовья. До основних забруднювальних речовин належать 
нафтопродукти, феноли, сполуки фосфору, нітрогену, меркурію, 
важких металів.  

За умов інтенсифікації землеробства без належного дотримання 
ефективних ґрунтозахисних заходів площі еродованих земель швидко 
зростають і досягли на кінець 90-х років до 9,28 млн га. 

В Україні здійснюється нераціональне використання  природних 
ресурсів. Розорюваність є найвищою в світі і досягла 56% території 
країни і 80 % сільськогосподарських угідь.  

За останні 50 років через високий ступінь розорювананості в 
Україні (Степ – 83%, Лісостеп – 85% та 69,9% в Поліссі) та зростання 
більш, як у двічі площ просапних культур, щорічні втрати грунту від 
ерозійних процесів досягли близько 600 млн т, а сумарні щорічні 
втрати чистого прибутку від недобору урожаю – понад 15 млрд грн. 

Значної шкоди завдають земельним ресурсам забруднення 
ґрунтів викидами промисловості та використання засобів хімізації в 
аграрному секторі. Понад 40% органіки, що утворюється в результаті 
діяльності великих тваринницьких комплексів та птахофабрик, з 
потенційних виробників органічних добрив перетворюється на 
джерела забруднення довкілля. 

Значного забруднення зазнала велика територія країни після 
аварії на Чорнобильській АЕС. Радіонуклідами забруднено понад               
4,6 млн га земель. З використання вилучено 119 тис. га сільсько-
господарських угідь, зокрема 65 тис. га ріллі. 

Значною проблемою є використання відвалів видобутку корис-
них копалин та відходів збагачення й переробки мінеральної сировини. 
Вже нині обсяги цих відходів перевищують 20 млрд т. Щороку 
викидається в атмосферу близько 12 млн т забруднювальних речовин. 
Лише за останнє десятиріччя від промислових викидів загинуло                     
2,5 тис. га лісових насаджень. Радіаційного забруднення через аварію 
на Чорнобильській АЕС зазнали 3,3 млн га лісів. Значної шкоди 
останнім завдають пожежі, тисячі яких щороку виникають на великих 
лісових площах. 

Площа природно-заповідного фонду становить 1,5 млн га, або 
2,5%, а за деякими даними – до 4% території країни і є недостатнім 
гарантом збереження й відтворення генофонду рослин і тварин та 
різноманіття природних екосистем. Під дією антропогенного чинника 
кількість видів рослин і тварин, що перебувають під загрозою 
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зникнення і занесені до Червоної книги, значно зросла. До неї внесено 
151 вид вищих рослин і 85 видів та підвидів тварин (ссавців – 29, 
птахів – 28, плазунів – 6, земноводних – 4, комах – 18). Забруднення 
внутрішніх природних водойм, порушення природного гідрологічного 
режиму, відсутність ефективних рибозахисних пристроїв на 
водозабірних спорудах негативно позначаються на відтворенні запасів 
цінних видів риби. 

 
14.2. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ 
ВИРОБНИЦТВІ, ЇЇ ПОЗИТИВНІ І НЕГАТИВНІ СТОРОНИ 

 
Світова сільськогосподарська наука постійно зайнята пошуками 

шляхів удосконалення технологій вирощування основних культур. 
Проте на початку XX століття замість інтенсифікації технологій 
відбувся перехід до інтенсифікації рослинництва у цілому. Це дало 
великий приріст сільськогосподарської продукції, забезпечило 
продуктами харчування всезростаючу кількість населення. 

Поряд з цим інтенсифікація рослинництва негативно позначила-
ся на родючості ґрунтів. Навіть за допомогою внесених органічних і 
мінеральних добрив у переважній більшості випадків не вдалось зу-
пинити деградацію ґрунтів від такої нещадної їх експлуатації. Особ-
ливо негативні тенденції у використанні землі спостерігаються в ос-
танні десятиліття. Нехтування багаторічними бобовими травами і 
парами в сівозміні, невиправдано велике насичення останніх про-
сапними і зерновими культурами спричинило стійку тенденцію до 
зменшення вмісту гумусу в ґрунті, посилення ерозійних процесів, за-
бур'янення, погіршення фізичних властивостей ґрунту та інших не-
гативних наслідків. Все це катастрофічно знижує природну родючість 
ґрунту. 

У XX столітті можна виділити три етапи удосконалення тех-
нологій вирощування сільськогосподарських культур. У 30-50-х роках 
основою прогресу залишались проблеми механізації виробничих 
процесів. До середини 50-х років в основному було повністю замінено 
важку ручну працю під час оранки, сівби, догляду та збирання 
врожаю. Стало можливим вести мову про створення індустріальних 
технологій вирощування польових культур. Негативним явищем цього 
стану стало надмірне ущільнення ґрунту важкими агрегатами. 

Характерною особливістю 50-60-х років стало широке 
використання мінеральних добрив. За рахунок добрив урожайність 
зросла на 25–40%. Баланс поживних речовин у ґрунті стали 
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підтримувати за допомогою виготовлених промисловим способом 
агрохімікатів. Для низки польових культур були створені прогресивні 
(передові) технології вирощування, що враховували всі науково-
технологічні розробки того часу. 

Починаючи з 60-х років, до мінеральних добрив широко 
долучаються пестициди. З'явилася можливість захистити посіви від 
бур'янів, шкідників, вилягання, хвороб за допомогою отрутохімікатів. 
Все це забезпечило значний приріст урожаю. Якщо в 1900–1930 рр. 
урожайність зернових в Європі складала лише 20 ц/га, то в 1970–               
1980 рр. вона досягала 60–70 ц/га. І найбільша частка в прирості 
врожаю належить саме хімізації, технології, що забезпечують високу 
врожайність і базуються на повному використанні досягнень науки і 
матеріально-технічних засобів, вчасному і якісному виконанні всіх 
агрозаходів, постійному диспетчерському контролі, отримали на 
початку 80-х років назву інтенсивних. 

При реалізації інтенсивної технології враховують біологічні 
особливості кожної культури, детально аналізують біокліматичний 
потенціал і рівень використання потенціальної родючості ґрунту. 

Біологічна сутність інтенсивної технології полягає у підви-
щенні використання рослинами сонячної енергії, збільшенні коефі-
цієнта корисної дії фізіологічно активної радіації (ФАР). Високими 
рахуються врожаї, що акумулюють не менше 2–3% ФАР. Урожайність 
зерна озимої пшениці при цьому буде в межах 40–45 ц/га. Цілеспря-
мованими агротехнічними заходами можна створити умови для кра-
щого засвоєння ФАР. 

Базою для інтенсивних технологій були зміни у застосуванні 
азотних добрив та значне підвищення доз внесення макроелементів з 
одного боку, і реалізації можливостей хімічного захисту рослин від 
шкідливих організмів, з другого. 

Теоретичні основи порційного внесення азотних добрив вперше 
були розроблені Ф.М. Куперман ще на початку 50-х років. В її працях 
детально обґрунтовано необхідність застосування азоту на певних 
етапах розвитку, коли йде інтенсивне його засвоєння для формування 
нових органів рослини. Ще в 60-х роках в Україні у Миронівському 
інституті пшениці, інституті землеробства УААН закладались досліди 
з вивчення порційного внесення азоту, тобто йшла практична 
реалізація цих розробок. Проте з різних причин широко у виробництво 
нові ідеї не проникли. Можливо, основною причиною цього був 
значно нижчий на той час обсяг виробництва азотних добрив в 
Україні, порівняно з розвиненими країнами Західної Європи. 
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Зростаюче виробництво азотних добрив потребувало нових 
сфер застосування. Господарська можливість внесення вищих доз 
азоту під зернові культури не давала очікуваного результату. 
Одноразове осіннє чи весняне внесення не забезпечувало приросту 
врожаю. Посіви вилягали, знижувалась зимостійкість тощо. 

Таким чином, зерновиробники Західної Європи були готові до 
сприйняття нових технологічних розробок. 

Виробництво порівняно дешевих добрив та отрутохімікатів 
призвело до різких змін у традиційних технологіях. Були порушені 
сівозміни, відмовились від внесення органічних добрив. Селекція 
нових сортів велась тільки з розрахунку на їх інтенсифікацію, тобто 
можливість якнайповнішого використання мінеральних добрив. 

Проте за високу врожайність інтенсивних технологій дово-
диться платити дорогою ціною, оскільки виникає маса різноманітних 
проблем. Як ніколи раніше, гостро постало протиріччя між 
економікою та екологією. Значно зросли витрати непоновлювальної 
енергії на виробництво одиниці продукції. Інтенсивні технології 
підійшли до верхньої межі свого розвитку. 

Екологічна криза поставила перед світовим землеробством 
принципово нові завдання. Чисельність населення планети 
залишається високою і продовжує зростати. Тому обсяги виробництва 
продуктів харчування і кормів для тварин повинні безперервно 
збільшуватись, однак низька їхня якість та деградація природного 
навколишнього середовища у різних регіонах планети ставлять під 
загрозу не тільки стан здоров`я і благополуччя людства, а й саме його 
існування. Завданням екологічної конверсії землеробства і рослин-
ництва є перетворення цих галузей на екологічно безпечні при 
зберіганні достатньо високих урожаїв продукції. Це проблема 
непроста. Вона потребує перегляду самої стратегії розвитку сільського 
господарства, вирішення нових підходів і принципів у землеробстві та 
рослинництві. Повернення культурним рослинам тієї початкової 
високої стійкості, яку вони втратили внаслідок інтенсивних прийомів 
вирощування, а головне, екологічна конверсія сільського господарства 
повинна змінити менталітет селянина, фермера так, щоб урожай, 
якість продукції й екологічно безпечне природне середовище стали не 
взаємовиключними поняттями, а частинами єдиного цілого. 

Небезпечними для природи є нульові технології (сівба по стерні 
без обробітку ґрунту), які агресивно почали пропагуватись хімічними 
концернами в кінці 90-х років. Забезпечуючи певні економічні 
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переваги, такі технології при масовому і тривалому їх застосуванні 
можуть спричинити непоправну шкоду довкіллю. 

Потребують додаткового дослідження генетично модифіковані 
сільськогосподарські культури, які внаслідок введення у рослину генів 
з цінними властивостями можуть бути стійкими до гербіцидів, 
шкідників, мати інші цінні ознаки. Проте тривале використання ге-
нетично модифікованої продукції може мати непередбачувану дію на 
людський організм, що проявиться через певний час. 

Як бачимо, ріст урожайності за рахунок удосконалення 
технологій вирощування у другій половині XX століття супровод-
жувався виникненням проблем екологічного характеру. Причому, чим 
складніша, більш наукоємка розробка впроваджувалась у практику, 
тим важче і лише впродовж довшого часу вдавалось виявити її 
негативний вплив. 

Тому в 90-х роках більшість дослідників зосередили свої 
зусилля на пошуку і розробці таких технологій, що забезпечували б 
гармонію з природою при збереженні високої врожайності. Постала 
проблема повернення до агротехніки вирощування, яка 
практикувалась впродовж тисячоліть, тільки на якісно новому рівні. 
Такі технології є досить наукоємкими і отримали назву ресурсоощадні, 
екологічно чисті, адаптивні тощо. 

Основними критеріями ефективності інтенсифікаційних про-
цесів у рослинництві повинні бути їх ресурсоощадність і природо-
охоронність. Перехід до адаптивної, агроекологічно обґрунтованої 
стратегії інтенсифікації рослинництва є найголовнішою умовою для 
гармонізації взаємовідносин природи і суспільства, переходу ос-
таннього до розумного керування еволюцією біосфери. 

Ідеї адаптивного рослинництва, інтегрованого застосування 
агрохімікатів у системі раціонального природокористування стають 
базисними у сучасній світовій агрономії. 

Необхідність існування інтенсивних технологій на сьогодні 
незаперечна. Враховуючи економічну, екологічну та енергетичну ціну 
продукції, потрібно встановлювати найвигідніший рівень урожайності. 
Можливо не варто надзусиллями одержувати 90 ц/га зерна, а вигідніше 
зупинитись на позначці 50–60 ц/га. 

Найважливішою особливістю інтенсивних технологій повинна 
стати біологізація технологічних процесів. Головний шлях біологіза-
ції – це використання можливостей сівозміни, сорту, раціональна 
система удобрення, інтегрований захист рослин, традиційна підготовка 
ґрунту. 
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14.3.  ДІЄВІ ЗАХОДИ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ РОДЮЧОСТІ 
ГРУНТУ, ЯКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 

ПРОДУКЦІЇ, ЕКОЛОГІЧНОЇ ЧИСТОТИ 
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 
Основними шляхами збільшення ресурсу органічної речовини 

ґрунту є: 
*сумісне внесення органічних і мінеральних добрив; 
*висівання сидератів та багаторічних трав; 
*залишення на полі високої стерні зернових культур, соломи та 

інших рослинних решток; 
*раціональний обробіток ґрунту; 
*дотримання оптимального співвідношення зернобобових і про-

сапних культур у сівозмінах; 
*застосування меліорантів (вапно, дефекат, гіпс та ін.); 
*використання проміжних культур (підсівних, післяукісних, піс-

ляжнивних). 
Найважливішу роль у збільшенні вмісту органічної речовини в 

ґрунті та її найціннішої складової частини – гумусу відіграють ко-
реневі і післяжнивні рештки, органічні добрива, розширені посіви 
багаторічних трав (особливо бобових), вирощування проміжних 
культур, сидератів і залишення на полі побічної продукції. 

За масою кореневих решток у ґрунті польові культури 
поділяють на чотири групи: 

*багаторічні трави (буркун, люцерна, конюшина, еспарцет), які 
залишають у ґрунті понад 4 т/га негуміфікованих решток; 

*кукурудза на зерно або силос – 3–4 т/га решток; 
*зернові колосові культури, соняшник – 2–3 т/га свіжої орга-

нічної маси; 
*горох на зерно, цукрові буряки, картопля – близько 2 т/га ко-

реневих решток. 
Важливим джерелом поповнення ґрунту органічними речовина-

ми є післяжнивні рештки, маса яких залежить від способу збирання, 
висоти зрізування культури під час збирання, її біології, технології 
вирощування, величини врожаю. З підвищенням урожаю культур маса 
післяжнивних і кореневих решток збільшується. 

Застосування біогумусу. Останнім часом поширюється один із 
нових напрямів біотехнології – вермикультивування, що полягає в 
промисловому розведенні деяких форм червоних каліфорнійських 
черв'яків. До речі, вони не пагано прижилися в Україні, утворивши 
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власні популяції. Пропускаючи органічну масу через власну систему 
травлення, черв`яки збагачують її ферментами, кислотами та 
мікроорганізмами. Формування й розвиток його зумовлені можливістю 
вирішення на біологічній основі важливих екологічних завдань – 
утилізації органічних відходів, виробництва високоякісного чистого 
органічного добрива, підвищення родючості ґрунту, вирощування 
екологічно чистої продукції рослинництва, істотного обмеження 
забруднення навколишнього середовища та ін. 

Вермикультура – це компостні черв'яки в органічному субстра-
ті. Іноді під цим терміном розуміють тільки черв'яків або, навпаки, 
тільки субстрат. Вермикультуру можна уявити як складне біо-
ценотичне угруповання, обмежене певним біотипом у складі куль-
турного ландшафту. 

Основне джерело  живлення черв`яків – рослинні рештки. Вони 
сприяють перемішуванню й розпушенню ґрунту, накопиченню 
органічної речовини, з якої утворюється гумус. Присутність черв'яків 
може бути тестом на збагаченість ґрунту на органічну речовину.  Чер-
в'яки поліпшують аерацію ґрунту, інтенсифікують процеси гумусо-
утворення, нітрифікації та амоніфікації. Вони вологолюбні й помірно  
теплолюбні.   Оптимальна  температура для  їх живлення  20–25°С, для 
розмноження – 12–17°С. Вимогливі до аерації ґрунту. Оптимальна 
реакція середовища – нейтральна або слабокисла. Для культивації 
черв'яків непридатні піщані, глинисті, кислі і засолені ґрунти. Вони не 
витримують надмірної хімізації ґрунтів і гинуть. 

 В останні роки в нашій країні значну увагу приділяють 
використанню  черв'яків для переробки різних відходів (гною, пта-
шиного посліду, соломи, листя, решток силосу, сіна, відходів харчової, 
м'ясної, плодоовочевої промисловості, комунального господарства). 
Дослідження засвідчують, що за допомогою черв'яків органічні 
відходи в короткий термін можна перетворити на добрива, які містять 
елементи живлення рослин у доступній для них формі і мають стійку 
до розмивної дії води зернисту структуру. Заселені черв'яками відходи 
швидко втрачають неприємний запах. 

Технологічний процес для отримання вермикомпосту 
умовно можна поділити на три етапи: 

• підготовка відходів (ферментація); 
• вермикомпостування; 
• доробка одержаного продукту. 
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Процес ферментації зележно від органіки триває 6–12 місяців. 
Тому у господарстві бажано мати кілька майданчиків для буртів, на 
яких буде розміщено відходи з різним рівнем ферментації. 

Коли бурт сформовано і він готовий до ферментації, треба 
визначити рН середовища та способи ферментації (які речовини 
додавати, щоб ферментація відбулася оптимально). Правильно 
здійснена ферментація супроводжується підвищенням температури на 
60–70°С. Іншими словами – органіка горить. 

Вермикомпостування. Після ферментації, під час другого 
етапу, органічна маса заселяється вермикультурою (черв`яками). Саме 
вони використовують ці відходи, як засіб для існування, 
перетворюючи її на біогумус. 

Найкраще процес перетворення органічних відходів на біогумус 
відбувається, коли рН близька до нейтральної. 

Прийоми захисту  ґрунтів від  ерозії. Захист ґрунтів від ерозії 
передбачає здійснення профілактичних заходів для запобігання її 
розвитку та вжиття конкретних заходів щодо ліквідації ерозії там, де 
вона вже розвинулась. Комплекс заходів щодо захисту ґрунтів від 
водної ерозії охоплює агротехнічні, лукомеліоративні, лісомеліо-
ративні, гідротехнічні та організаційно-господарські. 

Для запобігання процесам ерозії важливе значення мають такі 
основні агротехнічні заходи: 

• різноглибинний безполицевий обробіток ґрунту упоперек 
схилів з мульчуванням його стернею; 

• безполицеве лущення та культивація із залишанням стерні на 
поверхні поля; 

• щілювання ґрунтів на глибину 50–60 см упоперек схилів через 
кожні 5–7 м; 

• терасування стрімких схилів, нарізування валів упоперек схи-
лів, борознування та ямкування зябу; 

• впровадження ґрунтозахисних сівозмін; 
• внесення органічних і мінеральних добрив, зокрема нето-

варної частини врожаю – стебел кукурудзи, соняшнику, гички, си-
дератів, соломи; 

• снігозатримання та регулювання сніготанення; 
• залуження ерозійно небезпечних ділянок багаторічними тра-

вами; 
• зміна структури посівних площ. 
Використання соломи на добриво. У господарствах з високою 

насиченістю тваринництва корми привозять із полів, які віддалені 
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понад 10 км. Внесення рідкого гною економічно вигідно лише на 
відстані до 5 км від господарства. Транспортування гною на досить 
віддалені поля зв'язано з великими енергетичними витратами.  

Подрібнення соломи під час жнив для зберігання чи залишення 
її на полі дає значну вигоду господарству, оскільки не потрібні 
додаткові витрати на перевезення та скиртування соломи, а після 
збирання на полі проводять лущення, заробляючи солому в ґрунт. 
Наявність на полі решток соломи підвищувало його альбедо, ґрунт 
менше нагрівався та менше випаровувалося вологи. 

Дослідами Інституту землеробства та інших наукових установ 
встановлено високу ефективність мульчування поверхні ґрунту 
соломою. Залишені на полі 3 т/га соломи знижують випаровування 
вологи на 20–22 мм, особливо у посушливі роки. Після заробляння 
соломи в ґрунт починається її розкладання. Виділені в процесі 
розкладання органічні сполуки оструктурюють ґрунт, при цьому 
збільшується вміст водотривких агрегатів та знижується щільність 
орного шару. 

Цінність соломи, як органічного добрива, визначається не вміс-
том у ній вуглецю, азоту і фосфору, а співвідношенням С : N і С : Р. 

Результативність удобрення соломою залежить від того як її 
подрібнили комбайном, розкидали по полю і заробили у грунт. 

Тому збирати зернову культуру потрібно тільки комбайнами з 
подрібнювачами дотримуючись таких вимог: 

• висота зрізу підчас збирання не вище 20 см; 
• довжина 75% часток соломи не повинна перевищувати 10 см, 

а часток понад 15 см – не більше 5%; 
• по полю солому розстеляти рівномірно, не утворюючи валків; 
• солому загортати за допомогою дискової борони (БДТ-7) на 

глибину до 12 см одразу ж після збирання культури, недопускаючи 
висихання грунту. Достатня вологість забезпечує ефективну роботу 
мікроорганізмів і швидке розкладання соломи; 

• аміачну селітру вносити перед загортанням соломи з 
розрахунку N 10/т соломи (орієнтовно: 1 ц селітри на 1 га); 

• обов`язковим є проведення зяблевої оранки. 
Якщо подрібнити солому немає можливості через відсутність 

комбайнів із подрібнювачами, проблему можна вирішити за 
допомогою регулювання висоти зрізу під час збирання. За прямого 
комбайнування висота стерні може становити 30 і навіть 40 см. Тобто 
майже половина соломи все-таки залишається в полі, причому 
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рівномірно розподіленою. Після збирання таку стерню обробляють 
важкими дисковими боронами. 

Негативні результати одержуємо в разі спалювання соломи й 
стерні. Це неприпустимий прояв безгосподарності: в такому випадку 
знищується багато корисних мікроорганізмів і різко знижується 
потенціальна родючість грунту, безповоротно втрачаються органічні 
вуглець і азот. Крім того, завдається велика шкода довкіллю. 
Спалювання соломи – чи не єдиний сільськогосподарський фактор 
шкодочинності, що прирівнюється до промислових викидів у повітря. 

Найкращі результати одержують у разі поєднання двох способів 
альтернативного удобрення органікою. Після подрібнення і загортання 
соломи в грунт треба висіяти сидеральні культури. Найчастіше 
використовують капустяні види. Тоді грунт наповнюється органікою з 
двох джерел: соломи та зеленої маси. Крім того, сидерати, їхня 
коренева система та зелена маса сприяють мінералізації соломи й 
прискорюють її. Пізно восени всю масу заорюють.   

За наявності безпідстилкового рідкого гною замість азотних 
добрив його розбризкують по соломі (60–80 т/га), після чого проводять 
дискування та оранку на глибину 28–30 см. 

Заробка соломи в ґрунт поліпшує його водні властивості, 
підвищує вологоємність і водопроникність, знижує випаровування 
вологи з поверхні, поліпшує агрохімічні властивості – вміст гумусу, 
елементів живлення, біологічну активність. 

Слід застерегти негативну дію у разі спалювання соломи та 
стерні на полі. При цьому на 1 га втрачається до 30–40 кг азоту та 
2500–2900 кг вуглецю – основного джерела енергії для ґрунтової 
мікрофлори. 

За вмістом органічних речовин і впливом на відтворення гумусу 
1 т соломи прирівнюється до 3–4 т підстилкового гною. 

Бобові культури як фактор “біологізації” сівозмін 
Значення бобових у сівозміні вивчалося в Інституті земле-

робства УААН  в кількох напрямах, один з яких – оцінка бобових як 
попередників озимої пшениці. 

Бобові попередники впливають не тільки на збільшення врожаю 
культур сівозміни, а й на поліпшення якості зерна. Результати 
досліджень дають підставу стверджувати, що – за допомогою 
високоврожайних бобових культур можлива часткова “біологізація” 
сівозмін відповідно до вимог екології. Рекомендовані норми 
мінерального азоту можна зменшити вдвоє під культури, 
попередниками яких є високоврожайні бобові. Такими культурами для 
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Лісостепу є конюшина, люцерна, горох; для Полісся – конюшина, 
люпин на зелену масу. Для забезпечення високої продуктивності 
бобових насичення ними сівозміни проводять відповідно до вимог 
їхнього розміщення, тобто дотримуючись установлених періодів 
повернення на попереднє місце вирощування та розміщуючи одну 
бобову культуру після іншої не раніше, ніж через два роки. 

Використання властивостей бобових культур, бобових багато-
річних трав – один з основних шляхів “біологізації” сівозмін 
відповідно до вимог екології. 

Альтернативою використання в землеробстві мінерального 
азоту є впровадження екологічно чистого та економічно  дешевого   
біологічного  азоту,   який  створюється  в  симбіотичних системах з 
бобовими та асоціаціями мікроорганізмів  з  небобовими  культурами.   
Поповнення  азотного фонду ґрунту за рахунок біологічного азоту 
можливе використанням препаратів, що стимулюють розвиток 
азотфіксувальних мікроорганізмів. Багаторічна практика використання 
ризоторфіну показує, що він підвищує врожайність сої на 2,5–5 ц/га, 
гороху – на 2–4,5, люпину – на 2–3, сіна люцерни і конюшини – на              
6–8 ц/га. При цьому підвищується також вміст протеїну на 2–5%. 

Бобові рослини, які вирощують з використанням ризоторфіну, 
залишають в ґрунті з пожнивними рештками до 50–170 кг/га 
органічного азоту і є добрими попередниками для  культур  сівозміни.   
Препарат ризоторфін екологічно нешкідливий та економічно вигідний 
порівняно з азотними добривами.                                                                             

Останнім часом для поліпшення азотного живлення злакових 
трав, кукурудзи, пшениці, ячменю, проса, льону-довгунцю рекомен-
дують використовувати препарати ризосферних мікроорганізмів – 
флавобактерин, ризоентерин, а також культуру ізоспірин. Економія 
азоту від їх використання, за даними різних дослідників, при 
вирощуванні рису, ячменю, озимої пшениці становить 40–60 кг/га, а 
при вирощуванні ярої пшениці та льону – 20–35 кг/га. Ці біопрепарати 
завдяки високому заселенню мікроорганізмами кореневої системи 
підвищують стійкість рослин проти хвороб, стимулюють розвиток 
рослин та збільшують урожайність перелічених вище культур на 35–           
40 ц/га.      

Однією з проблем сьогодення є збільшення дефіциту фосфору. 
Цей елемент живлення засвоюється із мінеральних добрив всього на 
20–30%, а решта перетворюється на важкорозчинні сполуки, які 
малодоступні для рослин. Ці малодоступні сполуки фосфатів можна 
мобілізувати для використання рослинами за допомогою 
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мікроорганізмів. Відомо, що мікроорганізми зв'язують у своїй біомасі 
15–30 кг/га фосфору, що не перевищує використання його рослинами. 
Однак лише мікроорганізми здатні вивільнити фосфати із мінеральних 
й органічних речовин за рахунок своїх кислих метаболітів і ферментів 
та підвищити їхню доступність рослинам. В останні роки завдання 
поліпшення фосфорного живлення рослин вирішують за допомогою 
мікоризних та вільно існуючих мікроорганізмів (Велика Британія, 
Данія, США). 

Отже, раціональне використання мікробіологічних факторів у 
землеробстві дає змогу значно підвищити ефективність сільсько-
господарського виробництва, забезпечити його стабільність та 
природоохоронне значення.     

Використання сидератів. Рослини,  які використовують на 
зелене добриво, – важливе джерело органічних речовин для ґрунту. 
Під їх впливом підвищується накопичення гумусу та азоту, що сприяє 
поліпшенню фізичних властивостей ґрунту (вологоємності, структури, 
щільності та ін.), збільшується частка біологічного азоту, знижується 
кислотність ґрунтового розчину, підвищується буферність. Сидерати 
відіграють значну ґрунтозахисну роль, тому вони є важливим 
фактором зберігання і підвищення родючості чорноземів. Зелена маса 
сидератів містить стільки ж азоту, скільки підстилковий гній. 

В умовах Лісостепу культури на зелене добриво доцільно 
вирощувати в пару. За даними  дослідно-селекційних установ культури 
сидерального пару забезпечували надходження в орний шар ґрунту від 
4 до 10 т/га сухих органічних речовин. Для сидерату можна 
використовувати такі три групи рослин: багаторічні бобові (буркун, 
конюшина, люцерна, еспарцет та ін.); озимі (озима вика, озимий ріпак 
та ін.); ярі (редька олійна, ріпак та ін.). 

Під час вибору культури для сидерального пару в умовах 
нестійкого і недостатнього зволоження треба дотримуватися таких 
вимог: сидеральна рослина має забезпечувати ранній строк заробляння 
біомаси в ґрунт та зберігати накопичену вологу в ґрунті до сівби 
озимих. Рослини повинні мати низький коефіцієнт транспірації, щоб 
менше використовувати ґрунтову вологу. Крім того, важливою 
умовою є наявність у приорюваних сидератів дрібного насіння. 

Використання озимих культур у сидеральному пару 
визначається можливістю появи сходів в осінній період та 
сприятливими умовами перезимівлі – озима вика накопичує біоло-
гічний азот, добре перезимовує, тому є перспективною культурою. 
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Перспективним вважають використання ярих культур як фіто-
санітарів у сівозміні й енергозбереження. Для цього найкраще вико-
ристовувати бобові і хрестоцвіті культури, які накопичують 4–6 т/га 
органічних речовин. 

Важливим фактором є час заорювання рослин на добриво. 
Найдоцільніше їх заорювати у період максимального накопи-                  
чення елементів живлення і вегетативної маси, що відповідає фазі 
бутонізації – початку цвітіння. У разі посухи запізнюватися з 
заорюванням сидерату не слід, оскільки це в подальшому може 
призвести до оголення вузла кущіння в озимих під час осідання ґрунту 
та пониження їх зимостійкості. Швидкість розкладання біомаси 
сидерату залежить від глибини його приорювання, гранулометричного 
складу та вологості ґрунту. 

Значним резервом надходження органічних речовин у ґрунт є 
пожнивні сидерати. В умовах Полісся та Лісостепу після збирання 
зернових колосових (озимі пшениця та жито, ячмінь, яра пшениця та 
ін.) до кінця вегетаційного періоду залишається 80–90 діб. За цей час 
випадає 120–160 мм опадів. Для пожнивних сидератів найбільше 
підходять хрестоцвіті культури – гірчиця, редька олійна, ріпак та ін.               
(у бурякових сівозмінах ріпак не використовують унаслідок 
розмноження на ньому бурякових шкідників). У хрестоцвітих культур 
короткий вегетаційний період та високий коефіцієнт репродукції                      
(1 : 150–300), до того ж доступний посівний матеріал. Крім того, 
сидеральні культури знижують втрати від вимивання та поліпшують 
санітарний стан поля. 

Використання органічних добрив. Основою регулювання 
колообігу речовин у землеробстві й досягнення  бездефіцитного   
балансу  гумусу  в  ґрунтах  є   раціональне застосування органічних 
добрив. Основним органічним добривом є гній. У господарствах 
використовують підстилковий і безпідстилковий гній. 

При використанні органічних добрив перевагу надають 
напівперепрілому гною, оскільки втрати органічних речовин у ньому 
найменші, а схожість насіння бур'янів за правильного зберігання 
найвища. Звичайно такий гній утворюється через 3–4 міс. зберігання. 
Швидкість розкладання органічних сполук гною залежить від умов 
зволоження. Найінтенсивніше розкладання органічних речовин 
відбувається за вологості 55–75%, яка утворюється при щільному 
способі зберігання. Якщо гній складають у штабелі на забетонованих 
майданчиках, їхній розмір повинен відповідати кількості гною, що 
накопичиться за 1–1,5 міс. Під час зберігання гною в полі або біля 
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ферми на майданчику кладуть солому або інший матеріал (тирсу) 
шаром завтовшки 20–30 см. Зверху штабель гною закривають 
соломою. Ширина штабеля має бути не менш як 5–6 м, висота –                    
2,5–3 м. 

Гній використовують у сівозмінах на глинистих і суглинкових 
ґрунтах один раз у 4–5 років, а на супіщаних і піщаних – один раз у                 
3–4 роки. Оптимальна норма внесення гною в Лісостепу і на Поліссі 
під просапні культури – 30–50 т/га, під озимі – 20–30 т/га, у Степу 
відповідно 30–40 та 20–25 т/га. Перевищення норми супроводжується 
значним зменшенням (у 1,5–2 рази) окупності витрат і рентабельності, 
погіршенням якості продукції та умов вирощування культур, що 
призводить до негативних екологічних наслідків, пов'язаних із 
забрудненням навколишнього середовища і зниженням меліоративної 
дії органічних добрив. За узагальненими даними вчених, коефіцієнт 
гуміфікації органічних добрив становить 0,2–0,3. За даними Інституту 
ґрунтознавства та агрохімії ім.  О.Н. Соколовського УААН, коефіцієнт 
гуміфікації гною в чорноземі типовому лівобережного Лісостепу 
дорівнює 0,23. 

На процеси гумусоутворення значно впливає спосіб внесення 
органічних добрив у ґрунт: при поверхневому посилюються 
мінералізаційні процеси, при заорюванні – зменшуються. 
Дослідження, проведеш за допомогою нуклідного мічення вуглецю, 
при поверхневій локалізації органічних речовин зони надходження 
гумусоутворювачів і зони їх ефективної гуміфікації просторово не 
збігаються. За внутрішньоґрунтового надходження органічних речовин 
вони розкладаються у 2-3 рази швидше, ніж за поверхневого. 

Продукти ТОВ "Агрофірма "Гермес" – це органічні добрива 
комплексної  дії. На фоні гумінових речовин у них є корисна 
мікрофлора, макро- та мікроелементи, вітаміни і немає патогенної мік-
рофлори. Рістрегулюючих властивостей продуктам надають наявні в 
них фітогормони. Серед п'яти відомих типів фітогормонів, для яких 
встановлено хімічну будову та механізм регуляторної дії, чотири 
постійно наявні в продуктах ТОВ "Агрофірма "Гермес": 
гібереліни, цитокініни, індоліл-оцтова кислота, абсцизова кислота. 

Внесення в грунт продуктів від ТОВ "Агрофірма "Гермес" 
позитивно впливає на активність грунту, склад агрономічно цінних 
груп мікроорганізмів, підвищує чисельність азот-, амоні- та 
нітрофіксуючих, а також целюлоруйнуючих бактерій. 

Як відомо, під дією вермикомпосту, на основі якого ТОВ 
"Агрофірма "Гермес" виробляє органічні добрива, змінюються 
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агрохімічні показники грунту. Збільшується вміст: гумусу на 19,4%; 
легкогідролізованого азоту на 13,1%; аміачного азоту на 31,9%;  
нітратного азоту на 103,7%; обмінного калію на 36,7%. Технологія 
отримання рідких концентратів передбачає зберігання природних 
властивостей вермикомпосту та обумовлює перехід у розчин цілої 
низки речовин із регуляторною активністю. Особливу цінність 
продуктам серії "Гумісол" надають мікроорганізми, що продукують 
активні речовини, які стимулюють ріст і розвиток рослин. Це 
підтверджується науково-дослідною роботою Інституту сільсько-
господарської мікробіології УААН, вчені якого вивчали мікро-
біологічні властивості продуктів. 

 
Контрольні питання 

 
1. Причини, що призвели до незадовільного стану довкілля на 

Україні. 
2. Позитивні і негативні сторони інтенсифікації в сільсько-

господарському виробництві. 
3. Дієві заходи щодо поліпшення родючості грунтів. 
4. Поняття про вермикультуру. 
5. Прийоми захисту грунтів від ерозії. 
6. Використання соломи на добриво. 
7. Бобові культури як фактор підвищення родючості грунтів. 
8. Використання сидератів. 

 
15. ЗАСТОСУВАННЯ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ  

І ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

КУЛЬТУР 
 

15.1.ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 

 
На сучасному етапі розвитку перед сільським господарством 

України стоять складні завдання щодо визначення шляхів подальшого 
розвитку в умовах ринкових відносин. Позитивно-спіральний розвиток 
його може бути при всебічній державній підтримці шляхом пільгового 
кредитування, створення станцій обслуговування на державній основі 
та методично-консультативних наукових центрів, пріоритетних цінах 
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на сільськогосподарську продукцію та державні дотації для її 
виробництва. Отже, треба розвивати екологічно стале, ландшафтне, 
біологічне, промислово-інтенсивне рослинництво XXI ст.            

Біологічне, або альтернативне, рослинництво (ресурсозберіга-
ючі технології виробництва продукції рослинництва – система     
агротехнічних заходів, що випливають із екологічних закономірностей 
організації виробництва сільськогосподарської продукції, ніж того 
потребують традиційні способи ведення господарства. У “біоло-
гічному” (альтернативному) рослинництві немає суворо окреслених 
зон заборони, основне завдання – одержати екологічно чисту про-
дукцію рослинництва, критерії якої залежать від місцевих і 
господарських умов.  

Якщо складається комплекс таких заходів, то можна вести мову 
про введення елементів “біологізації”, що сприяють поліпшенню 
екологічного середовища і підвищення якості продукції  рослин-
ництва.   Основними   факторами   “біологічного” рослинництва є: від-
мова, по можливості  від використання легкорозчинних мінеральних 
добрив, і насамперед азотних, а  також хімічних засобів захисту 
рослин; стимулювання біологічної активності грунту застосуванням 
органічних відходів тваринного походження, компостів, зелених 
добрив, фіксації атмосферного азоту бульбочковими бактеріями. 

Кінцева мета альтернативного рослинництва – екологічно 
збалансоване землеробство і тваринництво з метою забезпечення 
людини екологічно чистими продуктами харчування. Разом з тим нові 
системи повинні бути конкурентоздатними тобто високопродук-
тивними.                                                

У зарубіжних виданнях висловлюється сумнів, що в май-
бутньому ґрунт може збіднюватися на фосфор і калій, у зв'язку з чим 
необхідне рециклювання поживних речовин. Тому “біологічне” 
рослинництво пропонується запроваджувати на землях з високим 
вмістом елементів живлення. 

“Біологічне” рослинництво не означає повернення до старої 
екстенсивної технології вирощування культур, хоч і не виключає 
використання окремих її елементів. Для дотримання  позитивного  
балансу поживних речовин в  альтернативному   рослинництві   вико-
ристовують підстилковий і безпідстилковий гній, компост, деревний 
попіл, кісткове борошно, а також “сирі” мінеральні породи – фосфорне 
борошно, крейду, вапно, доломіт, томасшлак, калімагнезію, розмелені 
сухі водорості та ін. Важливе значення в “біологічному” рослинництві 
має використання багаторічних бобових трав, сидеральних культур, 
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соломи зернових і бобових культур та гички цукрових і кормових 
буряків.  

 Проблеми захисту рослин, породжені традиційними системами 
землеробства, в “біологічному” рослинництві не існують, оскільки 
процес виробництва тут наближається до природного. Проте вони 
також виникають, хоча значно менше. Науково обґрунтовані сівозміни 
і системи обробітку ґрунту дають змогу значно скоротити розвиток 
шкідливих організмів, а поширення бур'янів контролювати у певних 
межах. Крім того, пропонується впровадження біологічних методів 
боротьби з шкідниками і хворобами сільськогосподарських культур,   а 
також застосування органосинтетичних  фунгіцидів, інсектицидів та 
гербіцидів, які є найменш шкідливими для навколишнього середовища 
і здатні повністю розкладатися в ґрунті на нешкідливі компоненти. 
Поступовий перехід до біологічних методів захисту рослин можна 
розглядати як фактор впровадження альтернативного рослинництва.                            

Розвиток ідей альтернативного рослинництва в Україні набув 
популярності в середині 80-х років XX ст. Впроваджуючи зарубіжні 
концепції відповідно до наших умов не механічно, а приймаючи 
найбільш раціональне зерно, вчені України визначили свій напрям 
розвитку альтернативного рослинництва, що враховує історичний 
поступ, рівень родючості ґрунтів і культуру землеробства. 

Одним із важливих факторів “біологізації” рослинництва є 
побудова науково обґрунтованих сівозмін для різних еколого-
технологічних груп грунтів з урахуванням їхньої спеціалізації, 
зональності і крутості схилу. При цьому враховують загальні 
положення, що посилюють ефективність вибраного напряму. У 
“біологічному” рослинництві найдоцільніше застосовувати чергування 
культур за принципом правильної плодозміни, вибору найкращих 
попередників, широкого впровадження посівів бобових культур, що 
включають у біологічний цикл атмосферний азот, посівів проміжних 
культур на корм худобі або на зелене добриво (в умовах достатнього 
зволоження або зрошення). 

У сівозмінах “біологічного” напряму посилюється значення 
боротьби з бур'янами механізованими способами, що повністю або 
частково виключає застосування пестицидів. На Поліссі система 
обробітку ґрунту передбачає концентрацію елементів живлення і 
післяжнивних решток у верхньому шарі ґрунту за рахунок неглибокої 
оранки, дискування з оранкою на глибину гумусового шару з 
періодичним його поглибленням без винесення на поверхню підзолу. 
У Лісостепу передбачається диференційований обробіток ґрунту з 
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чергуванням поверхневого мілкого, звичайного і глибокого обробітків 
полицевими та безполицевими знаряддями з обов'язковим 
періодичним (1–2 рази за ротацію) чизельним розпушуванням на 
глибину 40–45 см та щілюванням. У Степу система обробітку ґрунту 
здійснюється переважно за допомогою знарядь плоскорізного типу, 
загортання гною – звичайними або ярусними плугами. Систему 
боротьби з бур'янами застосовують на фоні лущення. 

Система удобрення в “біологізованих” сівозмінах передбачає 
використання насамперед органічних добрив (підстилковий і 
безпідстилковий гній, компост, торф, солома, подрібнена  побічна  
продукція – стебла кукурудзи, соняшнику та інших рослин, після-
жнивні рештки – гичка буряків, а також сидерати, сапропель, мул 
ставків, органічні відходи виробництва). Основну кількість органічних 
добрив вносять під просапні культури. Бездефіцитний баланс гумусу 
складається  при  внесенні  в  зерно-просапних  сівозмінах Полісся на 
зв'язних ґрунтах 12–13 т/га, на супіщаних 18–20, в Лісостепу 10–12 і в 
Степу 8–10 т/га підстилкового гною на фоні помірного  мінерального 
удобрення.  У спеціалізованих сівозмінах, зорієнтованих винятково на 
використання органічних добрив, як показали дослідження, приблизно 
той же ефект, що і органо-мінеральних добрив, забезпечує внесення 
полуторних або подвійних норм гною. Проте в умовах виробництва на 
площах з низьким вмістом поживних речовин відмова від застосування 
мінеральних добрив може призвести до зниження продуктивності 
сівозміни. У таких випадках допускається принцип “розумної достат-
ності”, який забезпечує стійкість продуктивності і безпечне 
функціонування агроландшафтів. Рекомендовані дози азотних, 
фосфорних і калійних добрив для інтенсивного землеробства 
зменшують на 30–40%, виходячи на оптимально-мінімальний рівень їх 
застосування. При цьому дози азотних добрив у сівозмінах Полісся не 
повинні перевищувати 20–60 кг/га, Лісостепу – 40–100, Степу – 30–90, 
при зрошенні – 120–150 кг/га. 

Щоб забезпечити позитивний баланс азоту в “біологічному” 
рослинництві, широко використовують традиційні накопичувачі 
атмосферного азоту – бобові культури, ризоторфін, а також біо-
препарати нового покоління, зокрема біомос, мізорин, флавіобактерин 
та ін., зокрема асоціативні, здатні фіксувати атмосферний азот у 
ризосфері злакових культур. У “біологічному” рослинництві особливе 
значення має рівномірне внесення органічних і мінеральних добрив. 
Тому перспективними є впровадження локальних способів внесення 
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мінеральних добрив, внутрішньоґрунтове внесення рідкого гною, 
позакореневе підживлення водними розчинами добрив та ін. 

Інтегрований захист сільськогосподарських культур передбачає 
повне або часткове вилучення з використання  пестицидів у 
“біологічному” рослинництві. Він передбачає насамперед сумісне 
застосування агротехнічних і біологічних заходів, які вибірково 
доповнюються хімічними засобами боротьби з бур'янами, шкідниками 
і хворобами. Впровадження науково обґрунтованих сівозмін вирішує 
проблеми боротьби з хлібною жужелицею, фітонематодою, корене-
вими гнилями, довгоносиками, злаковими мухами тощо. З біологічних 
способів боротьби із шкідниками найпоширенішим є застосування 
трихограм, а також біологічних препаратів – трихотецину, 
бітоксибациліну, боварину та ін. 

Хімічні засоби застосовують тоді, коли виникає реальна загроза 
економічно відчутних утрат урожаю і вичерпані всі можливості 
захисту посівів агротехнічними і біологічними способами. При цьому 
замість суцільних обробок застосовують обробку країв або вибіркову 
обробку осередків поширення шкідників. Обов'язковим заходом є 
протруювання посівного матеріалу мінімальними дозами препаратів. 

Боротьбу з бур'янами переважно проводять у системі зяблевого і 
передпосівного обробітків ґрунту, використовуючи різні схеми 
лущення, до- і післясходові боронування, а на просапних культурах – 
міжрядні обробітки, бажано знаряддями роторного типу, що дає змогу 
зменшити ширину захисної зони. 

Світова практика останніх десятиліть вказує на розвиток 
альтернативного землеробства, основним критерієм якого є одержання 
екологічно чистої продукції рослинництва впровадженням системи 
заходів, що випливають з екологічних закономірностей процесу її 
виробництва. Кількість альтернативних господарств у різних країнах 
світу не перевищує 1–2%, і вони зосереджені переважно на ґрунтах з 
високими показниками їхньої родючості. 

Українська модель “біологічного” рослинництва передбачає 
насамперед впровадження контурно-меліоративного землеробства, що 
стабілізує функціонування агроландшафтів із впровадженням науково 
обґрунтованих сівозмін за технологічними групами земель, 
інтегрованих систем обробітку ґрунту, удобрення і захисту рослин. 
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Таблиця 15.1.1  
Напрями стабілізації сучасних ресурсозберігаючих 
технологій виробництва продукції рослинництва 

 
Екологічні 
напрями 

Соціально-
економічні 
напрями 

Енергозберіга
ючі напрями, 

ресурси 
природних 

умов 

Поліпшення 
родючості 
грунтів 

Еколого-
безпечний 

захист рослин 

1 2 3 4 5 
Захист від 
забруднення 
агрохімікатами 
та важкими 
металами. 
Протиерозійні 
заходи.  
Захист від 
деградації 
грунту. 
Попередження 
засолення 
ґрунтів.  
Зниження про-
мислових вики-
дів в атмо-
сферу. 
Зниження 
мінералізації 
ґрунтових вод. 
Призупинення 
негативних 
процесів у ґрун-
ті (біологічна 
активність). 
Заболоченість, 
наявність 
поверхневих 
вод, зміна 
реакції водного 
розчину, 
окиснення 
мінералів, 
руйнування 
колоїдів ґрунту 

Кваліфікація 
спеціалістів. 
Рівень забезпе-
чення тех-
нікою. 
Своєчасне по-
стачання    па-
ливно-мастиль-
них матеріалів. 
Ремонтно-
реставраційна 
база.  
Кредитна 
система.  
Збалансування 
цін на сільсько-
господарську 
продукцію. 
Рівень оплати 
праці. 
Практикуван-
ня юридичної 
відповідально-
сті за пору-
шення техно-
логій та зни-
ження родю-
чості ґрунтів. 
Належні асор-
тименти куль-
тур і тварин з 
урахуванням 
ринкових 
потреб. 
Інтродукція 
нових рослин і 
технологій 

Впроваджен-
ня широко-
захватної та 
високопро-
дуктивної 
техніки. 
Підготовка 
насінного 
матеріалу. 
Мінімалізація 
обробітку 
ґрунту.  
Пряма сівба  
культур після 
просапних.  
Впроваджен-
ня високопро-
дуктивних 
сортів і гібри-
дів. Зниження 
механічного 
навантаження 
на ґрунт. 
Скорочення 
витрат палив-
но-мастильних 
матеріалів. 
Впроваджен-
ня коротко-
пільних сіво-
змін. Сіно- 
обороти. 
Ландшафтне 
землеробство 

Впровадження 
сидеральної, 
травопільної і 
перелогової 
систем 
землеробства. 
Розширення 
асортименту 
бобових 
культур. 
Застосування 
місцевих 
органо-
мінеральних 
компостів.  
Програмуван-
ня врожаю. 
Розширення 
площ зайнятих 
і сидеральних 
парів, заорю-
вання рослин-
них залишків. 
Внесення 
сапропелю, 
торфу та 
компостів. 
Внесення від-
ходів перероб-
ної промисло-
вості. 
Інокуляція 
насіння мікро-
організмами 

Інтегрована 
система захисту 
рослин.  
Біологічна 
система 
(сівозміни, 
перехресний 
посів). 
Агротехнічні 
заходи 
комплексного 
призначення. 
Зниження доз 
агрохімікатів, 
мікророзпилю-
вання  
Препарати 
комплексної дії, 
застосування 
екстрактів 
рослин. 
Виробництво 
мікрогербіцидів 
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Рослинництво як сфера виробничої діяльності є системою 
прийомів економічно спрямованого регулювання енерго- і масообміну 
з метою отримання оптимальної кількості енергії органічної маси 
рослин у вигляді необхідної продукції. З екологічних позицій 
рослинництво характеризується як комплекс прийомів і засобів 
раціонального використання природних та антропогенних ресурсів з 
метою оптимальних умов для засвоєння сонячної (світлової) енергії 
агрофіто-екосистемою у вигляді органічної маси господарсько ці-
леспрямованої кількості та якості. Важливою особливістю 
рослинництва є те, що це складний природний комплекс, до якого 
входить як складова частина так і сама людина. Нині, як свідчить 
світова практика, рослинництво розвивається в кількох напрямах: 
інтенсивне, біологічне або альтернативне інтенсивному, агроланд-
шафтне, індустріально-інтенсивне та ін. 

 
15.2.ЗНАЧЕННЯ СІВОЗМІНИ ТА ПОПЕРЕДНИКІВ У 

БІОЛОГІЗАЦІЇ РОСЛИННИЦТВА 
 
Основним завданням сівозміни є підвищення родючості ґрунту, 

покращення водного режиму, раціональне використання поживних 
речовин, поліпшення фітосанітарного стану, досягнення позитивного 
балансу гумусу і на основі цього підвищення врожайності і якості 
продукції. 

Завдяки чергуванню культур підвищується ефективність міне-
ральних добрив. Різні групи рослин виносять з ґрунту неоднакову 
кількість азоту фосфору і калію. Зернові використовують більше азоту 
і фосфору, коренеплоди і бульбоплоди – калію. Льон, пшениця, 
цукровий буряк засвоюють фосфор тільки з легкорозчинних сполук, а 
овес, картопля, гірчиця і, особливо, гречка та люпин засвоюють його з 
важкорозчинних, створюючи сприятливі умови для забезпечення 
вирощуваних у сівозміні культур фосфором. За рахунок чергування 
бобових і не бобових рослин покращується азотне живлення у 
сівозміні. 

Зменшення частки просапних культур у сівозміні поліпшує 
структуру ґрунту, сприяє підвищенню вмісту гумусу внаслідок 
природних процесів оздоровлення агробіогеоценозу. Особливо 
покращує структуру ґрунту вирощування бобових і злакових 
багаторічних трав. При використанні соломи зернових і зернобобових 
культур як добрива, ґрунт теж збагачується органічною речовиною. 
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Від співвідношення у сівозміні культур суцільної сівби і просапних, 
залежить розвиток вітрової і водної ерозії. 

Правильний підбір культур у сівозміні знижує ґрунтовтому, є 
ефективним способом боротьби з кореневими гнилями зернових, 
фітофторою картоплі, фузаріозом та іншими хворобами. Зменшується 
ураження посівів одновидовими шкідниками. 

На всіх етапах розвитку сільського господарства сівозміна 
складала основу технології. Інтенсивна технологія краще реалізовує 
потенціальні можливості попередника, ніж звичайна. З іншого боку, 
інтенсивні технології дещо знизили роль попередника, оскільки 
негативні наслідки повторного розміщення культури нейтралізувалися 
за допомогою хімічних засобів захисту рослин від шкідливих 
організмів. Проте така інтенсифікація за рахунок монокультурного 
вирощування є надзвичайно високозатратною. 

Ресурсоощадні технології передбачають вибір не просто 
доброго попередника, а найкращого. Це є основою ресурсозбереження 
і досягнення високих урожаїв при менших витратах коштів. 

До попередника ставляться такі вимоги: 
 своєчасне звільнення поля; 
 очищення поля від бур'янів; 
 покращення фітосанітарного стану ґрунту; 
 поліпшення поживного режиму ґрунту за рахунок удобрення 

органічною масою кореневої системи і вегетативної частини рослини; 
 поліпшення структури ґрунту, повітряного і водного режимів; 
 відсутність алелопатичної дії на сходи наступної культури.  
Скорочення асортименту вирощуваних культур, створення 

менших за розміром господарств не дозволяє мати багатопільні 
сівозміни. Тому необхідно перейти до сівозміни з короткою ротацією. 
Значення сівозмінного чинника при введенні короткоротаційних 
сівозмін зростає до такої міри, що за агротехнічною ефективністю не 
поступається таким заходам, як оновлення сортів, система удобрення, 
обробіток ґрунту тощо. В умовах економічної кризи і звуження попиту 
на сільськогосподарську продукцію (зерно, цукор, олія), прикладом 
оптимальної сівозміни може бути чотирипільна з таким чергуванням 
культур: 

  перше поле –  багаторічні бобові трави; 
  друге поле – озима пшениця; 
  третє поле – буряк, ріпак, соняшник, картопля, зернобобові 

та ін., крім зернових культур; 
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 четверте поле – ярий ячмінь, яра пшениця, однорічні трави з 
підсівом багаторічних трав. 

В умовах достатнього зволоження багаторічні бобові трави є 
кращим попередником, ніж чорний пар. Конюшина нагромаджує азот 
у ґрунті, очищає поле від бур'янів, покращує структуру за рахунок 
розвиненої кореневої системи і повернення в ґрунт значної кількості 
органіки. Це найкращий попередник для озимої пшениці. 

Озима пшениця не забур'янює полів, є можливість внести гербі-
циди. Солому при збиранні зерна подрібнюють, розстеляють на полі 
придисковують. На сидерати висівають гірчицю, зелену масу  якої 
разом з соломою приорюють пізно восени. Таким чином, на другому 
полі теж повертається у ґрунт органіка. 

На третьому полі висівається одна з перерахованих культур. 
Причому, гичка буряків, стебла ріпаку, соняшнику, солома зернобо-
бових повертаються в ґрунт і допомагають вирішити проблему без-
дифіцитного балансу гумусу. 

Четверте поле зайняте зерновими культурами з обов'язковим 
підсівом трав. Солому з цього поля можна використати на корм худобі. 

Така універсальна динамічна сівозміна в умовах економічної 
кризи дозволяє підтримувати баланс гумусу без внесення гною, 
боротися з шкідливими організмами без пестицидів, наполовину 
зменшити норму мінеральних добрив і одержувати екологічно чисту 
високоякісну продукцію при менших витратах матеріальних ресурсів. 

  
15.3.ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИЙ ОБРОБІТОК ГРУНТУ 

 
Одержання стабільних та високих врожаїв сільськогосподар-

ської продукції залежить від якості обробітку ґрунту. 
При його виконанні необхідно враховувати, що:  

 механічний обробіток є основним фактором регулювання 
гумусового балансу грунту, агрофізичних, біологічних та агрохімічних 
його властивостей;  

 обробіток ґрунту є найбільш енергоємним та дорогим 
прийомом (на його виконання відводиться 40% енергетичних та                   
25/6 людських витрат);  

 багаторазові проходи по полю важкими машинно-трак-
торними агрегатами чинять негативну дію на ґрунт, це призводить до 
значного поліпшення агрофізичних властивостей ґрунту, до посилення 
вітрової і водної ерозії та зниження врожайності сільсько-
господарських культур. 
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В умовах дефіциту палива, людських ресурсів традиційні 
технології і засоби механізації обробітку ґрунту перестали задо-
вольняти зростаючі потреби виробництва рослинницької продукції. 
Щорічні обсяги енергоємної оранки становлять 25–30 млн га. Вони 
недостатньою мірою враховують стан коренемісткого шару ґрунту, 
потреби вирощуваних культур і ресурсозбереження в агротехнічних 
системах. Це призводить до невиправданих по суті та значних за 
кількістю втрат енергії та засобів. Ураховуючи вагомий вплив                      
(18–25%) чинника обробітку ґрунту на врожайність сільсько-
господарських культур, недостатню кількість ефективної вологи в 
ґрунті на більшій частині території, розвиток водної та вітрової ерозії 
на  30% посівних площ, необхідно шукати вихід із кризи шляхом 
виконання робіт в умовах, що склалися, але при цьому отримувати 
урожай, який задовольняв би потреби населення в даній 
сільськогосподарській продукції. Тому останнім часом значну увагу 
приділяють розробці енергоресурсозберігаючих технологій та засобів 
механізації, які в умовах існуючого дефіциту палива, людських 
ресурсів дозволяють отримувати високі врожаї сільськогосподарських 
культур. При цьому вони повинні носити ґрунтозахисний характер, 
сприяти відновленню родючості ґрунту і поряд з енергозбереженням 
значно знижувати собівартість вирощеної продукції, не знижуючи 
врожайності сільськогосподарських культур. 

Основою енергозбереження в землеробстві є мінімізація 
обробітку ґрунту. Вона забезпечує підтримання оптимальних 
біологічних властивостей ґрунту, що дозволяє більш продуктивно 
використовувати поживні речовини. Важливою теоретичною основою 
мінімізації є необхідність усунення протиріччя між агротехнічною 
необхідністю механічного обробітку його негативною дією на 
структуру ґрунту, на його стійкість до ерозії, на баланс гумусу, а також 
вологи та поживних речовин. 

Мінімізація надає обробітку ґрунтозахисний характер і сприяє 
поширеному відтворенню його родючості. Важливим аспектом 
мінімізації є значна економія часу що дозволяє в більш короткі 
терміни проводити польові роботи, знижувати витрати на одиницю 
продукції, і зрештою ефективність мінімізації обробітку ґрунту 
збільшується з підвищенням культури землеробства, з покращенням 
якості виконання робіт. 

Основними направленнями мінімалізації обробітку ґрунту є: 
 скорочення кількості і глибини основного, передпосівного та 

міжрядного обробітку ґрунту; 
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 заміна глибокого обробітку більш продуктивним поверхневим 
або плоскорізним шляхом використання широкозахватних знарядь із 
активними робочими органами, які забезпечують високоякісний 
обробіток за один прохід; 

 суміщення декількох технологічних операцій та прийомів в 
одному робочому процесі шляхом використання комбінованих 
ґрунтообробних та посівних агрегатів. 

Інтенсивний обробіток ґрунту на велику глибину призводить до 
подальшого погіршення структурного стану грунту і сприяє його 
надмірному ущільненню. Багаторазове використання машинно-
тракторних агрегатів також викликає надмірне ущільнення ґрунту, 
погіршує його фізичні властивості і родючість. Встановлено, 
наприклад, що при глибокій оранці на поверхню виносяться шари з 
низьким вмістом органічної речовини, внаслідок чого ґрунт стає більш 
здатним до ущільнення. Таким чином, при вирощуванні сільсько-
господарських культур на фоні багаторазових проходів по полю 
машинно-тракторних агрегатів глибока оранка не забезпечує стійкого 
фізичного стану ґрунту і сприяє його суттєвому погіршенню. 

Мінімальний обробіток ґрунту, крім забезпечення оптимальних 
водно-повітряних умов для росту рослин і боротьби з бур'янами, 
створює умови, які сприяють гуміфікації рослинних решток. Процес 
гуміфікації значно активізується на фоні мінімального обробітку при 
поверхневій заробці рослинних решток. Процес гуміфікації регулюють 
три важливих фактори:  

•   кількість і якість органічного матеріалу; 
•  ступінь аерації; 
•  активність ферментних систем. 
Кількість і якість ми маємо внаслідок насиченості грунту 

коріннями і поживними рештками у верхньому шарі ґрунту, поверх-
невий обробіток сприяє вільному доступу повітря, систематичному 
зволоженню росою і дощами та впливом енергії сонця, у результаті 
чого значно збільшується кількість мікроорганізмів і підвищується їх 
активність. Тому спостерігається збагачення верхнього шару ґрунту 
гумусом і рослинними рештками, які значно підвищують стійкість 
ґрунту до надмірного ущільнення, а також водної і повітряної ерозії, 
що дозволяє вважати мінімальний обробіток ґрунтозахисним. 
Розпушений і збагачений органічними речовинами поверхневий шар 
ґрунту збільшує інфільтраційну властивість ґрунту, що дає можливість 
віднести технології на основі мінімального обробітку ґрунту до 
вологозберігаючих. При таких технологіях значно знижуються витрати 
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палива і затрати праці, що дає підставу вважати їх енерго- та ресурсоз-
берігаючими. 

При розробці енергоресурсозберігаючих технологій обробітку 
грунту необхідно керуватися метою, яку потрібно досягти, 
враховуючи і виключаючи при цьому причини, які призводять до 
негативних явищ. Для досягнення мети: 

 зменшити надмірне ущільнення ґрунту;     
 створити умови для накопичення вологи в грунті;  
 зменшити енергетичні витрати;  
 зменшити затрати праці на одиницю продукції.  
Ущільнення – це один із основних агрофізичних властивостей 

грунту. Від нього залежать усі режими і процеси, які протікають у   
ґрунті: дифузія газів, повітряємність, водопроникність, вологоємкість, 
випаковуюча та водопідйомна властивості, теплоємкість, теплопро-
відність та температуропроводність, а також мікробіологічні та 
окислювально-відновлювальні процеси. Воно впливає на технологічні 
властивості, тяговий опір і якість обробітку ґрунту. Зрештою все це 
відображається на величині і якості врожаю. Для сільсько-
господарських культур встановлено певні критичні показники 
ущільнення ґрунту (1,1–1,3 г/кв. см), перехід за які негативно впливає 
на розвиток сільськогосподарських культур. Так, надмірне ущільнення 
грунту – це руйнування структури ґрунту, збільшення змиву ґрунту 
(ерозія) та зменшення поглинання вологи. Ступінь ущільнення ґрунту 
збільшується, якщо роботи виконуються на вологому ґрунті, а також 
на легких ґрунтах із незначною кількістю органічних речовин. 

Шляхом для запобігання і зменшення надмірного ущільнення є 
наступне: 

• ширина захвату агрегату повинна бути максимальною; 
• хід коліс трактора повинен збігатися з колесами сільсько-

господарських машин; 
• роботи щодо обробітку ґрунту потрібно проводити на макси-

мально можливій швидкості; 
• скорочення кількості проходів по полю і кількості операцій 

обробітку. 
Від ступеня ущільнення ґрунту залежить повітряний баланс 

ґрунту, який регулюється такою важливою агрофізичною властивістю 
ґрунту, як пористість. Пористість – це загальний об'єм пор між 
твердими частками ґрунту  в одиниці об'єму. Пористість залежить від 
структури, яка виражається агрегатним складом ґрунту кількість 
грудок грунту за різними фракціями). Ґрунт із доброю пористістю 
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краще поглинає осадки, а в посушливих умовах забезпечує зволоження 
ґрунту за рахунок переміщення з глибоких шарів пароутворюючої 
вологи. 

Ґрунтова волога відіграє важливу роль у процесі 
грунтоутворення і поліпшення родючості ґрунту. Вода потрібна для 
проростання насіння, розчинення, пересування в ґрунті і надходження 
до рослини поживних речовин, фотосинтезу та інших фізіологічних 
процесів, що відбуваються в рослинному організмі. Потрібна волога і 
для мікроорганізмів, що населяють ґрунт і завдяки життєдіяльності 
яких нагромаджуються поживні речовини в доступній для рослини 
формі. Під дією води ґрунт м'якшає, що, в свою чергу, полегшує 
механічний обробіток і проникнення в ґрунт коренів. 

Створенню більшої кількості вологи в ґрунті сприяють: 
 збільшення поглинання вологи;  
 затримання снігового покриву;  
 зниження до мінімуму випаровування вологи. 

Вирішити ці завдання можна при збереженні пожнивних 
залишків на поверхні ґрунту, зменшенні кількості операцій обробітку 
ґрунту, а також зменшенні кількості обробітку ґрунту дисковими 
знаряддями на одному полі. Відомо, що багаторазове дискування на 
фоні одного поля значно затримує поглинання вологи. 

Щоб виробництво залишалося рентабельним в умовах збіль-
шення ціни на паливо, важливо здійснювати усі заходи для скорочення 
енергетичних потреб.  

Економія витрат енергії залежить, по-перше, від кількості 
проходів по полю сільськогосподарськими машинами і від вибору 
використовуваного агрегату, по-друге, від переходу традиційної 
системи обробітку ґрунту до мінімального, який дозволяє економити 
витрати енергії і затрати праці на одиницю продукції. 

При виборі засобів механізації енергоресурсозберігаючого 
обробітку ґрунту необхідно враховувати те, що їх використання: 

зменшує ущільнення ґрунту 
• за рахунок скорочення кількості операцій і виконання 

декількох операцій із підготовки ґрунту до посіву за один прохід; 
• за рахунок використання швидкісних робочих органів із 

покращеними показниками якості обробітку ґрунту; 
• за рахунок виконання операцій на максимально ре-

комендованій швидкості; 
• за рахунок якісного обробітку полів із такими попередниками, 

як багаторічні трави, кукурудза, соняшник та сидерати; 
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• за рахунок використання даного агрегату в технологіях 
обробітку ґрунту з достатньою кількістю пожнивних залишків на 
поверхні; 

забезпечує  збільшення   кількості  вологи   в ґрунті 
 за рахунок використання даної машини в технологіях, коли 

восени попередньо виконують глибоке розпушування ґрунту без 
обертання шару, залишаючи на його поверхні пожнивні залишки, а 
весною проводять обробіток даним агрегатом, який за один прохід 
готує ґрунт під посів, скорочує до мінімуму руйнування структури 
ґрунту і зменшує проходи сільськогосподарських машин по полю, 
забезпечує початок польових робіт вчасно; 

зменшує витрати енергії і затрати праці  
 за рахунок суміщення операцій і виконання підготовки ґрунту 

за один прохід. 
Впроваджувати   в   життя   енергоресурсозберігаючі технології 

допоможуть машини та агрегати, які виготовляються вітчизняними 
виробниками і зарекомендували себе з позитивної сторони. До таких 
машин відносяться ґрунтообробні агрегати, робочими органами яких є 
варіо-диски. Варіо-диск має напівсферичну поверхню з вирізною 
крайкою типу “ромашка” і діаметром диска 650 мм. Кожен диск 
встановлений на окремому стояку. Глибина обробітку ґрунту таких 
агрегатів складає 5–18 см. Вони забезпечують якісне рівномірне 
загортання до 70–80% рослинних залишків у ґрунт. Створений таким 
чином шар ґрунту, який насичений великою кількістю рослинних реш-
ток, має високу вологопроникну властивість, підвищену біологічну 
активність, що прискорює перетворення поживних речовин на гумус, 
підвищує тим самим родючість ґрунту. Виготовлюють такі машини 
ТОВ НВП “БілоцерківМАЗ” (агрегати АГ-1,8-20; АГ-2,1-20, АГ-2,4-20; 
АГ-3,0-20; УДА-2,4-20; УДА-3,1-20; УДД-3,8-20; УДА-4,5-20, 
модульний агрегат МАГ-3,6), СТ ВФ “Агрореммаш”, м. Біла Церква 
(агрегати АГД-1,3; АГД-1,8 АГД-2,8; АГД-3,5) та ВАТ “Умань-
ферммаш” (лущильник ЛДВ-4). Конструкція лущильника ЛДВ-4 
відрізняється від конструкцій перелічених вище машин тим, що має не 
два ряди варіо-дисків, а три, чим досягається краще подрібнення 
ґрунту. Ці машини виконують функції плуга, лущильника, культи-
ватора, дискової борони. 

Важкі дискові борони з V- подібним розміщенням секцій дисків 
також використовуються для обробітку ґрунту з великою кількістю 
рослинних залишків. За рахунок дисків великого діаметра (до 700 мм) 
такі борони якісно розробляють ґрунт, створюючи сприятливі умови 
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для протікання гумусовідтворювальних процесів. Диски напівсферичні 
і зібрані на двох валах, на одному валу – гладкі диски, на другому, 
який розміщений під кутом до першого, – типу “ромашка”. ТОВ 
“Краснянське  СП “Агромаш” (Тиврівський район Вінницької області) 
випускає цілу гаму таких борін шириною захвату від 2,5 м до 7,2 м 
(борони БДВП-2,5; БДВП-ЗД БДВП-3,8; БДВП-4,2; БДВП-5,5; БДВП-
6,3; БДВП-7,2). 

ВАТ “Вишевичі “Агротехніка” (Радомишльський район 
Житомирської області) випускає такі борони шириною захвату 4,2 м 
(борона БДВ-4,2М-03). 

Останнім часом ці борони комплектуються прикочуючим 
пристроєм (котком), який додатково подрібнює грудочки ґрунту і тим 
самим покращує підготовку ґрунту під посів за один прохід. 

За останній рік широкого розповсюдження набула розробка і 
виготовлення подрібнювачів (мульчувачів) рослинних залишків. 
Машини якісно подрібнюють рослинні залишки і рівномірно 
розподіляють їх по поверхні поля, чим забезпечується полегшення 
подальшого обробітку ґрунту, покращуються агрофізичні властивості 
ґрунту, прискорюється процес перетворення рослинних залишків на 
поживні речовини. 

ТОВ НВП “БілоцерківМАЗ” запустило в серійне виробництво  
мульчувачі  польові   навісний  ПН-2  та причіпний ПП-2. 
Агрегатуються мульчувачі з тракторами класу 1,4. Робочим органом 
мульчувачів є ротор із закріпленими на ньому ножами. Завдяки 
універсальності ножів і вдалій їх конструкції забезпечується за-
довільне подрібнення рослинних залишків. Привід роторів 
здійснюється від ВВП енергозасобу і має муфти, які усувають    
динамічне навантаження на трансмісію при зупинці ВВП. Конструкція 
мульчувачів забезпечує копіювання рельєфу поля та підйом їх при 
наїзді на перешкоду. ВАТ “Уманьферммаш” та СТ ВФ “Агрореммаш” 
(м. Біла Церква) також розробили мульчувачі для суцільного 
подрібнення залишків соняшнику, кукурудзи та подрібнення валків 
зернових культур.  

До засобів механізації, за допомогою яких впроваджуються 
енергоресурсозберігаючі технології, відносяться глибокорозпушувачі. 
Останнім часом на виставках-ярмарках стали з'являтися такі машини 
як іноземного виробництва, так і вітчизняного. Глибокорозпушувачі 
обробляють ґрунт на велику глибину – 25–50 мм, утворюючи таким 
чином щілини в ґрунті. Ці операції, як правило, виконуються восени, і 
за осінньо-зимовий період волога накопичується в них, а потім 
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використовується рослиною під час її розвитку. Рекомендується 
проводити ці заходи перед посівом озимих культур, на багаторічних 
травах та культурних пасовищах впоперек схилів для покращання 
дренажу, накопичення осінньо-весняної вологи, забезпечення захисту 
від вітрової  та   водної   ерозій.   Це   сприяє   ранньому дозріванню 
ґрунту весною і дозволяє раніше почати весняно-польові роботи. 
Ефективно обробляти глибокорозпушувачами поля з рельєфним 
утворенням блюдець, долин і косогорів. Висока ґрунтозахисна ефек-
тивність такого обробітку забезпечується збереженням на поверхні 
поля до 90% рослинних залишків та підрізанням бур'янів. 

В останні роки успішно пройшли випробування глибоко-
розпушувач ГР-2,5 виробництва ТОВ НВП “БілоцерківМАЗ”, агрегат 
ЧД-4 виробництва ТОВ “Краснянське СП “Агромаш” та чизельний 
агрегат АЧН-3 виробництва ТОВ “Галещина, машзавод”. Робочими 
органами глибокорозпушувача ГР-2,5 є шість долотоподібних лап 
оригінальної конструкції. На агрегаті ЧД-4 встановлені лапи 
комбінованої дії, які поєднують в собі операції чизелювання, 
плоскорізання, розпушення, щілювання. Агрегат ЧД-4 складається з 
двох модулів: модуля глибокого розпушення та модуля поверхневого 
обробітку грунту. Модулі можуть працювати як окремі машини, так і 
одночасно, виконуючи всі операції за один прохід, що зменшує 
витрати палива, затрати праці, покращує структуру ґрунту. 

Агрегат АЧН-3 у своїй комплектації має два змінних робочих 
органи: чизель у вигляді прямокутного долота та лапи у вигляді 
наральника з невеликими крилами, що виконує безполицевий 
глибокий обробіток до 35 см ґрунту. 

Впровадження енергозберігаючих технологій обробітку ґрунту 
на базі сучасних машин дозволить знизити затрати праці вдвічі, 
витрати палива – у 1,5 разу, експлуатаційні витрати – в 1,5–2,0 раза й 
отримати високі врожаї. 

Система удобрення. Система удобрення – це комплекс науково 
обґрунтованих прийомів раціонального екологічно чистого 
використання органічних і мінеральних добрив, хімічних меліорантів, 
розрахований на ротацію сівозміни. В  ньому передбачено норми, 
строки, способи та своєчасність заробляння в ґрунт добрив залежно від 
запланованого урожаю, біологічних особливостей, чергування культур 
у сівозміні з урахуванням властивостей та поєднання органічних, 
мінеральних добрив, їх прямої дії та післядії, ґрунтово-кліматичних і 
економічних умов господарства, охорони навколишнього середовища.  
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Основними завданнями системи удобрення є: 
• вирощування високих і стабільних урожаїв з високою якістю 

продукції; 
• забезпечення максимально можливої продуктивності 

сівозміни; 
• систематичне підвищення і раціональне використання 

родючості ґрунту за доцільного застосування добрив; 
• підвищення окупності одиниці внесених добрив і 

продуктивності праці; 
• зниження собівартості виробництва сільськогосподарської 

продукції, забезпечення високого прибутку господарства. 
Система застосування добрив передбачає: 
 накопичення місцевих добрив (гною, компостів, пташиного 

посліду, попелу тощо) і правильне їх зберігання; 
 закупівлю мінеральних добрив, хімічних меліорантів і прави-

льне їх зберігання; 
 своєчасне вивезення органічних і мінеральних добрив, хіміч-

них меліорантів на поля згідно з передбаченими нормами; 
 механізацію своєчасного і правильного внесення добрив, 

хімічних меліорантів під культури сівозміни; 
 заготівлю насіння, сівбу сільськогосподарських культур на зе-

лене добриво; 
 придбання нової техніки, підготовку механізаторів і спеціаліс-

тів; 
 організацію праці та транспортних засобів. 

 
15.4. БОРОТЬБА ІЗ ШКІДЛИВИМИ ОРГАНІЗМАМИ  
ПРИ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЯХ 

 
Впровадження енерго- і ресурсозберігаючих технологій 

вирощування сільськогосподарських культур у виробництво створює 
сприятливі умови для застосування науково обґрунтованих 
інтегрованих заходів, спрямованих на раціональне використання 
фітофармакологічних та інших засобів захисту рослин від шкідливих 
організмів, хвороб і бур'янів. Це сприяє зниженню втрат врожаю і 
одержанню додатково значної кількості високоякісної продукції. 
Стратегія вітчизняного землеробства за останні 25–30 років 
грунтувалася переважно на безперервному нарощуванні засобів 
хімізації, що значною мірою призводить до розвитку стійких видів 
шкідливих організмів, забруднення навколишнього середовища (грун-
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ту, води, повітря), продуктів харчування, негативного впливу на 
корисну фауну, флору і людину. 

Для запобігання цим небажаним явищам і запроваджуються 
інтегровані заходи захисту, зокрема організаційно-господарські, 
агротехнологічні, біологічні, фізико-механічні, генетичні, фіто-
фармакологічні, карантинні та інші методи. Перевагу віддають 
нехімічним методам. Захист рослин ґрунтується на принципі 
регулювання та контролю чисельності шкідливих організмів в 
агроценозах, утриманні її на господарсько безпечному рівні. 
Застосування фіто-фармакологічного методу виправдане лише тоді, 
коли чисельність шкідливих організмів перевищує економічний поріг 
шкодочинності, з урахуванням екологічних наслідків. 

Науково-дослідними установами України розроблено зональні 
інтегровані системи захисту найважливіших сільськогосподарських 
культур, встановлено економічні пороги шкодочинності основних 
шкідників, хвороб і бур'янів. Застосування цих систем в умовах су-
часного землеробства забезпечує економію затрат на захист рослин і 
пестициди на 30–40%. 

Значно розширено і вдосконалено асортимент препаратів, 
розроблено нові, більш ефективні та безпечні для навколишнього 
середовища, з низькими нормами застосування – 10–30 г/га. 

Організаційно-господарські, агротехнологічні заходи захисту 
Роль прийомів агротехніки в змінах чисельності ентомофагів. 

Агротехнологічний метод посідає одне з перших місць і в ін-
тегрованому захисті рослин. Несприятливі умови для розмноження і 
розвитку шкідливих організмів, що створюються деякими прийомами 
агротехніки, здебільшого прямо і опосередковано сприяють 
підвищенню ролі їх природних ворогів. З одного боку, деякі прийоми 
агротехніки створюють сприятливі умови для розмноження і живлення 
ентомофагів. Разом з тим окремі прийоми знижують ефективність 
природних ворогів, що також слід враховувати при побудові 
інтегрованої програми захисних заходів. 

Обробіток ґрунту. При зяблевій оранці полів, на яких вирощу-
вали коноплі, зимуючі жуки конопляної блішки потрапляють у більш 
глибокі шари ґрунту, навесні виходять на 10 днів пізніше і не можуть 
завдати відчутної шкоди розвиненим рослинам. При цьому  краще 
виживає і її паразит – перилітус двоколірний (Perilitus bicolor West), 
дорослі особини якого з'являються в період сприятливіших 
температур. З личинок паразита, які зимують у тілі блішок не глибоко 
в ґрунті, заляльковування і виліт дорослих браконід відбувається 
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наприкінці квітня – на початку травня. У результаті багато паразитів 
гине внаслідок впливу низьких нічних температур. 

Розпушення грунту поліпшує діяльність хижих жужелиць. Тому 
для зниження чисельності личинок хлібного жука і дротяників реко-
мендують проводити 2–3 весняні культивації перед посівом кукурудзи 
і проса. Якщо густота популяцій личинок хлібних жуків – хижих 
жужелиць перевищує 10 особин на 1 м2, то чисельність шкідника після 
3 культивацій знижується в 4–13 разів, причому проведення трьох 
культивацій втричі ефективніше, ніж однієї. Під час обробітку ґрунту 
личинок шкідника знищують також граки та інші птахи. 

До початку збирання зернових культур личинки пшеничного 
трипса закінчують живлення і заглиблюються в ґрунт. За даними                      
М.П. Дядечка, на тих ділянках, де дискування ґрунту було проведено 
відразу після збирання пшениці, личинки жука малашки зеленої 
(Malachius viridio F.) знищили 84–99% особин шкідника, а на ділянках 
без лущення або при запізненні з обробкою – лише 8–12%. 

Самки паразита капустяних, цибулевої та інших видів мух, які 
шкодять овочевим культурам, трибліографи ріпакової швидше зна-
ходять і заселяють своїх господарів у розпушеному ґрунті й гинуть в 
ущільненому, перезволоженому. 

Строки сівби. При ранніх строках сівби вівса яйця п'явиці зви-
чайної сильніше заселяються паразитом анафесом (Anaphes lemac 
Bakk). 

Пізніше (на 5–10 днів) посіви озимих культур менше пошко-
джуються шведською і гессенською мухами. На пізніх посівах озимої 
пшениці 92–98% яєць гессенської мухи заселяє паразит платигастер. У 
роки з великою кількістю опадів у цей період, за даними                      
М.П. Дядечка, пізні строки сівби допустимі. 

Змішані посіви різних культур. Установлено, що однолітні 
бобові культури менше пошкоджуються попелицями, якщо їх висі-
вають у суміші з гірчицею та іншими нектароносами, які приваблюють 
різних хижих афідофагів. При співвідношенні хижака і жертви в 
колоніях попелиць 1 : 40 або 1 : 60 масового розмноження шкідника не 
відбувається. 

Брюссельську капусту, яку вирощують в Англії з попередньо 
висіяною в міжряддях квасолею, весняна капустяна муха і капустяна 
попелиця пошкоджували на 60% слабше, ніж на ділянках з основною 
культурою. В змішаних посівах у ґрунтові пастки потрапляло вдвічі 
більше хижих жуків – жужелиць і стабілінів. Крім того, мухи виявляли 
підвищену активність, відкладали менше яєць і швидше відлітали. 
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Ефективнішому зменшенню частоти контактів мух з капустою сприяло 
однорядне чергування її з квасолею. 

Наведені приклади свідчать про перспективи подальших 
досліджень у цьому напрямі, оскільки вони дають змогу знизити 
втрати врожаю, особливо на присадибних ділянках, без використання 
інсектицидів.  

Полезахисні лісові смуги крім свого прямого призначення 
створюють сприятливі умови для проживання паразитів, хижаків і 
запилювачів рослин. Тут також поселяються граки, зупиняються 
перелітні птахи. Дорослі паразитичні комахи й деякі хижаки зимують 
у захисних смугах, живляться нектаром і пилком. 

Помічено, що заселеність яєць шкідливої черепашки телено-
мінами приблизно у п’ять разів нижча на посівах озимої пшениці, 
посіяної серед лісосмуг, ніж у степу. Заселеність яєць різнилась навіть 
у середині міжсмугового простору; на відстані 20–50 м від лісосмуги 
вона досягала 75%, в середині поля – 42,2%, у степу – 14,5%. Чисель-
ність золотоочок і мух сирфід на посівах серед лісосмуг у 4–6 разів 
вища, ніж у степу. 

Для посилення концентрації природних ворогів шкідників 
поблизу лісосмуг рекомендують висаджувати серед основних порід 
нектароносні – клен, липу, горобину, акацію, аличу та ін. 
Рекомендують також не засівати смуги поля вздовж лісосмуг 
завширшки 4–5 м зерновими культурами, які у зв'язку із затемненням і 
підвищеною вологістю не дозрівають вчасно, а займати їх під 
багаторічні бобові трави. 

Підготовка насіннєвого матеріалу. Надзвичайно важливе 
значення для вирощування будь-якої культури має використання 
здорового насіннєвого та садивного матеріалу. Вирішальну роль у 
оздоровленні розсади і насіння від інфекційних хвороб та шкідників 
відіграє калібрування і відбір здорового насіннєвого матеріалу, 
видалення плоского, малого за розмірами та подрібненого насіння. 
Крім того, добре відсортований насіннєвий матеріал забезпечує 
дружний розвиток сходів, сприяє підвищенню стійкості культурних 
рослин проти комплексу несприятливих чинників. 

Удобрення. Певне значення у підвищенні стійкості сільськогос-
подарських культур проти хвороб має внесення мінеральних добрив, 
збалансованих за фосфором і калієм. 

Оптимальні норми мінеральних добрив, як правило, негативно 
впливають на шкідників і збудників хвороб, підвищують стійкість 
рослин проти пошкодження. Мінеральні добрива підвищують осмо-
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тичний тиск клітинного соку, і сисні комахи втрачають здатність 
живитися такими рослинами. Фосфорно-калійні добрива надають 
механічній тканині більшої жорсткості і сприяють швидкій її реге-
нерації після пошкоджень. Крім того, вони утруднюють живлення 
личинок злакових мух і підвищують стійкість рослин проти шкідливої 
черепашки, шведської мухи, злакових попелиць, збудників іржі, 
борошнистої роси, септоріозу, кореневих гнилей. Добрива можуть 
безпосередньо діяти на шкідливі види фітофагів. Наприклад, внесення 
аміачної води пригнічує розвиток ґрунтових шкідників, застосування 
30%-го розчину сечовини для позакореневого підживлення рослин 
спричинює значну загибель (90%) клопів, що перезимували, яєць і 
личинок шкідливої черепашки. 

Істотна роль в обмеженні розвитку багатьох хвороб належить 
мікродобривам. Так, внесення бору є ефективним заходом захисту бу-
ряків. Позакореневе підживлення рослин солями цинку, мангану, бору 
та інших мікроелементів сприяє підвищенню стійкості культур проти 
неінфекційних вірусних і грибних хвороб. 

Зрошення є одним з найефективніших факторів, що діє на всі 
біологічні компоненти агроекосистеми. У зв'язку зі зміною режиму 
пологості ґрунту переважають гідрофільні види (дротяники, листкові 
попелиці, стебловий метелик, жужелиці), активізуються збудники 
хвороб (іржа, септоріоз, кореневі гнилі). Водночас знижується 
чисельність ксерофільних видів насамперед чорнишів, саранових, 
хлібних жуків, клопа-черепашки. Зрошення може діяти на шкідників 
прямо і опосередковано. Пряма дія полягає в згубному впливі на 
шкідників, що мешкають у ґрунті (гусениці підгризаючих совок, ко-
ренева бурякова попелиця). Під час дощування з рослин змиваються 
дрібні комахи, які масово гинуть. Опосередкований вплив зрошення 
виявляється через зміну мікроклімату, поліпшення загального 
фізичного стану рослин, у результаті чого завдані фітофагами 
пошкодження активно компенсуються. 

Боротьба з бур'янами. Традиційно прийнято вважати бур'яни 
резерваторами шкідливих фітофагів. Відомо багато прикладів пер-
винної концентрації шкідників на бур'янах з наступним переходом їх 
на посіви та насадження сільськогосподарських культур. Подібні 
випадки характерні для багатоїдних шкідників (озима совка, лучний 
метелик, сірий довгоносик та ін.). 

Значна кількість шкідників постійно розвивається на бур'янах, 
які забезпечують їм живлення у той період, коли культурні рослини ще 
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не зійшли або вже зібрані. Так, дикі злаки можуть бути  резерваторами 
вівсяної нематоди, шведської мухи, злакової попелиці.  

Біологічні заходи боротьби з шкідливими організмами 
Біологічний метод захисту рослин полягає в застосуванні для 

боротьби з шкідниками, збудниками хвороб і бур'янами живих органі-
змів та продуктів їх життєдіяльності. 

Тваринний світ за трофічною спеціалізацією поділяють на такі 
групи: фітофаги, які живляться рослинами, зоофаги – тваринами, 
сапрофаги й некрофаги – рештками рослин і трупами тварин, 
сапрофаги також живляться продуктами життєдіяльності тварин (екс-
крементами тощо). 

Для біологічної боротьби з шкідливими членистоногими та 
гельмінтами інтерес становлять зоофаги. Їх поділяють на ентомофаги, 
акарифаги, гельмінтофаги та ін., які живляться відповідно комахами, 
кліщами, нематодами. 

Взаємовідносини між організмами в біоценозах багатогранні. 
Для біологічної боротьби використовують хижаків і паразитів. Крім 
хижацтва і паразитизму відомі й інші типи взаємовідносин між ор-
ганізмами, зокрема симбіоз та антибіоз. 

Хижацтво – найпростіший і найпоширеніший тип взаємовідно-
син у тваринному світі. Хижаки поїдають свою жертву зазвичай від-
разу або впродовж короткого періоду, щоправда, окремі з них можуть 
повертатися до жертви повторно. Для завершення свого розвитку хижа 
личинка використовує, як правило, не одну, а кілька жертв, які після 
живлення хижака зазвичай гинуть. Залежно від цього розрізняють 
фатальне (жертва гине) і нефатальне (жертва залишається живою) 
хижацтво. Хижаками є багато видів комах, павуків, кліщів. 

Важливими ентомофагами на полях є дрібні жужелиці-
бігунчики. Жуки живляться яйцями бульбочкових довгоносиків, 
капустяних і злакових мух, зменшуючи їх чисельність. 

Дуже цікавою є родина сонечок. Дорослі комахи і личинки 
живляться попелицями, листоблішками, кокцидами, яйцями комах. 
Дрібнокрапковен сонечко знищує павутинового кліща. Деякі з них 
завезені та акліматизовані на Україні і використовуються для 
знищення шкідливих комах. 

Хижі кліщі нині широко використовується в біологічній 
боротьбі з шкідниками теплиць: фітосейулюс – проти звичайного і 
червоного паутинового кліщів; амблісейюс Маккензі – в боротьбі з 
тютюновим трипсом.   
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Канібалізм також належить до цього типу взаємовідносин і по-
лягає в тому, що хижак поїдає особин свого виду чи роду. Трапляється 
він серед личинок золотоочок, деяких хижих клопів, жужелиць та ін. 
Часто хижий спосіб життя ведуть личинки, тоді як дорослі особини 
живляться за рахунок рослин (наприклад, деякі золотоочки з ряду 
сітчастокрилих, дзюрчалки з ряду двокрилих, тахіни). 

Найпоширеніша золотоочка звичайна, яка відноситься до 
родини золотоочок, вона відкладає яйця серед колоній тих попелиць, 
яких найохочіше поїдають личинки золотоочок. Крім того, вони 
можуть живитися яйцями інших комах, зокрема колорадського жука, 
листоблішками, різними дрібними личинками комах і кліщами. 

В останні роки розроблено методику лабораторного розмно-
ження золотоочки для боротьби з шкідниками квітів та овочевих 
культур в умовах захищеного грунту. 

У боротьбі з попелицями використовують галицю афідиміза. 
Личинки галиць можуть живитися більш ніж 60 видами попелиць. 
Перед живленням личинка паралізує жертву сильнодіючим токсином. 
За період свого розвитку личинка знищує 20–60 попелиць, найчастіше 
личинки паралізують більшу кількість попелиць, ніж їм потрібно для 
живлення.  

Паразитизм – складніша форма взаємовідносин між організ-
мами. Це однобічне використання одного організму (так званого 
живителя) іншими для живлення і як середовища для життя паразита 
впродовж усього періоду розвитку його личинкової фази. Таким 
чином, личинка паразита для свого розвитку використовує зде-
більшого тільки одну особину живителя. При цьому останній зазвичай 
гине в кінці розвитку паразита. В окремих випадках живитель 
лишається живим, але дуже виснаженим і не може завершити свій 
розвиток. Якщо живителем паразита є доросла комаха, яка після його 
розвитку залишається живою, то, як правило, вона виявляється 
повністю або частково безплідною. 

Трихограми – паразити яєць багатьох небезпечних шкідників 
сільськогосподарських культур і лісових насаджень. Трихограму 
розводять у виробничих біолабораторіях або на біофабриках для 
боротьби проти озимої та інших підгризаючих совок. 

Для боротьби з білокрилками у розсадних теплицях  овочевих 
культур використовують енакзію (спеціалізований внутрішній паразит 
білокрилки, завезений із Канади. 
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Останнім часом у промислово розвинених країнах виробляють 
десятки препаратів на основі різних ентопатогенних бактерій, 
актиноміцетів, грибів, вірусів.  

Бактеріальні препарати. Більшість мікробних бактеріальних 
препаратів створено на основі кристалоутворювальних бактерій групи 
Bacillus thuringiensis. 

Кристали, які утворюють ці бактерії поряд зі спорами в кишеч-
нику комах, куди вони потрапляють з кормом, здатні розчинятися, 
виділяючи токсин, який припиняє живлення комах, а згодом при-
зводить до їх загибелі. Більш інтенсивне живлення, а отже, і зараження 
бактеріями відбувається за температур понад 15 °С. Оптимальною для 
зараження комах є денна температура в період обробки 22 - 24 °С. 

Цінними якостями бактеріальних препаратів є відсутність спе-
цифічних запахів, нешкідливість для людини, тварин, ентомофагів, 
рослин і патогенність для багатьох видів небезпечних шкідників. 
Завдяки цим особливостям бактеріальні препарати можна застосо-
вувати, на відміну від пестицидів, навіть у період цвітіння та збирання 
врожаю. 

Мікробні препарати, як правило, діють повільніше, ніж хімічні 
інсектициди. Так, загибель комах під дією бактеріальних препаратів у 
кращому випадку настає на 3–5, а максимальна – 10–11 добу після 
обробки. Проте після їх застосування комахи швидко припиняють 
живлення і пошкодження рослин значно знижується. 

Бактеріальні препарати застосовують шляхом обприскування 
рослин. Ураховуючи повільність їхньої дії, біологічну ефективність 
обробки рекомендується оцінювати за допомогою обліку чисельності 
шкідників до і через 10 і більше днів після обробки. 

Робочу суспензію готують зі стандартного препарату. Порошок 
змішують з невеликою кількістю води до отримання рідкої пастопо-
дібної маси. Потім додають решту води і змішують у баку об-
прискувача. У зв'язку з тим, що в теплій воді спори бактерій пророс-
тають швидше, для приготування суспензії слід брати за можливості 
холодну (криничну, водопровідну) воду, щоб на рослини потрапляли 
непророслі спори. Їх проростання має відбутися в кишечнику комахи. 
Приготовлену робочу рідину потрібно використати впродовж одного 
дня, застосовуючи обприскувачі для обробки рослин інсектицидами, 
обладнані мішалкою. Для економного витрачання препарату доцільно 
користуватися апаратурою, яка забезпечує дрібне розпилювання 
робочої рідини й рівномірне покриття нею листя. 
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Біологічні препарати  не токсичні для людини і теплокровних, 
проте не виключена можливість їх алергенної дії. Особи, що працюють 
з препаратами, мають бути забезпечені засобами індивідуального 
захисту органів дихання – протипиловими респіраторами. 

Для захисту рослин від шкідливих організмів використовують 
такі біологічні препарати: бітоксибацилін, лепідоцид, турингін, 
новодор, астур, гаупсин, інсектин, гомелін, бактоспеїн, децимід, 
ентобактерин. 

У боротьбі з гризунами на Україні застосовують препарат 
бактероденцид. 

В останні роки у боротьбі з шкідливими комахами та кліщами 
стали використовувати грибні препарати такі як: боверин, вертицилін 
зерновий, пециломін, тметаризин, мікоафідин. 

У зниженні чисельності шкідливих комах вірусні хвороби 
нерідко відіграють вирішальну роль або навіть повністю усувають їх 
шкідливу діяльність. Тому виникла думка про використання вірусів 
для боротьби з шкідливими комахами шляхом активного внесення 
інфекційного початку в популяцію шкідників. 

Вірусні препарати пройшли випробування і використовуються у 
виробництві (вірин-екс, вірин-кш, вірін-ос, вірин-хс). 

Застосування антибіотиків вважається перспективним напрямом 
у захисті рослин від хвороб. 

З метою отримання антибіотиків для захисту рослин розроблено 
технологію промислового виробництва кількох з них: трихотецину, 
фітобактеріоміцину (ФБМ), триходерміну, ризоплану, ампеломіцину. 
Вони пройшли виробничі випробування і рекомендовані для 
використання проти збудників хвороб рослин. 

Фізичні методи захисту рослин від шкідників. Фізичний 
метод захисту рослин – це використання різних фізичних явищ у 
боротьбі з шкідниками сільськогосподарських культур.  

У боротьбі проти шкідників використовують штучне освіт-
лення – люмінесцентні лампи, лампи розжарювання та ін. Комахи, 
приваблені світлом, потрапляють у механічні вловлювачі – на 
поверхню рідини під лампою або паралізуються електричним струмом, 
доторкаючись до металевої решітки. 

У період зберігання зерна проти шкідників використовують 
електричний струм високої частоти. Зерно пропускають між плоскими 
електродами, внаслідок чого кліщі та інші шкідники гинуть під дією 
електричного струму. Проти комірного довгоносика, кліщів, 
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хрущаків та інших шкідливих організмів використовують обробку 
сільськогосподарської продукції рентгенівським випромінюванням. 

Імунологічний метод захисту рослин 
За нинішніх умов господарювання єдиним реальним напрямом 

біологізації захисту рослин є підвищення ролі імунологічного методу 
та ширше використання стійких сортів. 

Стійкі сорти – це найдоступніший технологічний, рентабельний 
та екологічно безпечний захід. 

Адже нині для надійного захисту 1 га посіву озимої пшениці від 
хвороб і шкідників за запрограмованої урожайності понад 5 т/га зерна 
слід провести по три обробки фунгіцидами й інсектицидами, що за 
середньої ціни на препарати становить 201,33 і 107,04 грн. та плюс 
інші витрати на застосування 120,42 грн. Тобто вартість захисту 1 га 
посіву пшениці нестійкого сорту за інтенсивної технології 
вирощування становить 429,39 гривень. 

За використання сорту пшениці з груповою стійкістю проти 
основних хвороб (бура листкова іржа, борошниста роса, фузаріоз 
колосу) кількість обробок фунгіцидами може бути зменшена до однієї 
замість трьох, а витрати на захист 1 га – на 174,64 грн. без зменшення 
врожайності зерна. На середній площі озимої пшениці 3 млн га, яку 
вирощуватимуть за інтенсивними технологіями, щорічна економія 
становитиме 524 млн грн. За спрямування лише 2% цих коштів на 
селекцію стійких сортів та правильну їхню оцінку, розробку сортової 
технології проблема біологізації систем захисту озимої пшениці може 
бути вирішена в найближчі три-п'ять років, оскільки в арсеналі сортів 
озимої пшениці є понад 50% стійких проти груп збудників хвороб і 
навіть шкідників.  

Відносно високою стійкістю до одного чи групи збудників 
хвороб і шкідників характеризуються такі сорти основних культур: 

серед сортів пшениці Миронівського інституту пшениці                      
ім. В.М. Ремесла (МІПУААН) а також сортів селекції Селекційно-
генетичного інституту УААН – Миронівська остиста, Миронівська 33, 
Миронівська 65, Миронівська 66, Ліра, Експромт, Крижинка, 
Ремеслівна, Деметра, Вимпел Одеський, Одеська 162, Українська 
одеська та ін., які можна вирощувати без застосування фунгіцидів та 
інсектицидів або за екстремальних умов (у роки, сприятливі для 
епіфітотійного розвитку збудників хвороб чи спалахів розмноження 
фітофагів) – за зменшення кількості обробок у 1,5–2 рази. Вирощу-
вання цих сортів має значні технологічні, енергетичні, екологічні та 
економічні переваги. 
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Нині відомо надзвичайно багато картоплі, що мають різний  
ступінь стійкості проти найнебезпечнішої  хвороби – фітофторозу. До 
них (бал стійкості – 8–9): Водограй, Мавка, Невська, Горлиця, Либідь, 
Луговська, Українська  рожева,  Придеснянська, Слава, Західна, 
Воловецька, Зарево, Ракурс, Поліська рожева, Древлянка; стійких               
(бал – 6–7) – Бородянська рожева, Кобза, Пролісок, Гарт, Посвіт, 
Джаерла, Симфонія, Купава, Світанок київський, Берегиня, Доброчин, 
Малич, Пост-86, Радуч, Адретта, Астерікс, Цезар, Ікар. Стійкими 
проти колорадського жука (бал стійкості – 6–7) є сорти картоплі: 
Бородянська рожева, Горлиця, Зарево, Зов, Обрій, Повінь, Ракурс, 
Сатурна. Слов'янка, Серпанок та ін. 

Ячмінь ярий: селекції Селекційно-генетичного інституту                
УААН – Дерибас, Престиж; селекції Миронівського інституту 
пшениці – Миронівський-86. 

Гречка: селекції Подільської аграрно-технічної академії – 
Зеленоквіткова-90. 

Кукурудза: селекції Селекційно-генетичного інституту УААН – 
Вектор МВ, Одеський-346 МВ, Одма-408М; селекції Інституту 
кукурудзи УААН – Борисфен-433МВ, Борисфен-490 АМВ, ДНОД-453 
СВ, Славутич-162 СВ. 

Горох: селекції селекційного інституту УААН – Топаз-2; 
селекції Луганського НВО „Еліта” і Луганського національного 
аграрного університету – Надійний. 

Соняшник: селекції Селекційно-генетичного інституту УААН – 
Одеський-149; селекції Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр`єва        
УААН – Харківський-58, Харківський-49. 

Цукровий буряк: селекції Дікман, Німеччина – Астра; селекції 
Штрубе, Німеччина, – Атайр; селекції білоцерківської дослідної 
станції – Білоцерківський ЧС-57. 

Крім того, відомо багато сортів і гібридів різних культур, 
стійких проти шкідливих організмів, але вони не завжди поширені 
через причини:  

• недостатнє рекламування сортів, високостійких   проти   
окремих видів, груп і комплексів шкідливих організмів;  

• повільні   темпи    забезпечення насінням стійких сортів;  
• не завжди об'єктивна оцінка рівня стійкості сортів, бо в 

селекційних центрах та установах, що займаються селекцією культур, 
обмаль спеціалістів-імунологів (фітопатологів, ентомологів, гельмінто-
логів тощо); 
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• немає єдиних стандартизованих методик із польової оцінки се-
лекційного матеріалу і сортів на стійкість проти шкідливих організмів; 

• за паспортизації сортів під час реєстрації не передбачено 
їхньої характеристики на стійкість проти шкідників; 

• не стимулюється створення стійких сортів, не надається їм 
перевага.  

Переваги використання стійких сортів надзвичайно вагомі. 
Підраховано, що за повного переходу на вирощування стійких сортів 
лише зернових культур приріст урожаю буде рівноцінним збільшенню 
посівних площ на 25%. Крім того, істотно спроститься технологія 
їхнього вирощування та зменшаться енерговитрати завдяки вилученню 
операцій із захисту рослин. 

Жоден із методів не забезпечує такої окупності, як 
імунологічний. Так, досвід США свідчить, що за загальних витрат на 
селекцію стійких сортів пшениці, кукурудзи та люцерни проти 
основних шкідників у 12 млн доларів, вартість щорічного приросту 
врожаю становила 808 млн, тоді як окупність хімічного методу, в 
середньому, – 4,5–5 разів. 

За вирішення низки простих організаційних проблем та 
незначного збільшення фінансування на програму "Імунітет" 
інтегровані системи захисту рослин можуть майже вдвічі бути 
біологізованішими, а частка імунологічного методу збільшиться до 
40–50%. Окрім того, популяції низки шкідливих організмів будуть 
пригнічені, що значно зменшить їхній тиск на агроценози, а за змен-
шення обсягів застосування пестицидів збільшиться дія природних ен-
томофагів та інших регулюючих чинників. Тобто почнуть спрацьо-
вувати механізми саморегуляції агроценозів на значно вищому рівні. 

Отже, створення стійких сортів проти шкідливих організмів є 
найреальнішим і найрадикальнішим заходом із біологізації систем 
захисту рослин. 

Що ж потрібно зробити для інтенсивнішого розвитку цього на-
пряму та впровадження у виробництво комплексно стійких сортів?  

Пропонуємо таке: 
 насамперед слід оцінити реалії зі стійкими сортами та 

збільшити виробництво їх насіння для задоволення потреб виробників; 
 не менш важливим є спрямування наукових сил на прискорене 

вирішення цієї проблеми з об'єднанням зусиль селекціонерів та іму-
нологів (фітопатологів, ентомологів, вірусологів) і підвищення відпові-
дальності за оцінку сортів на стійкість проти шкідливих організмів, а 
також розробка сортових технологій; 
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 важливим поштовхом може бути вдосконалення умов 
реєстрації з наданням переваги стійким сортам і гібридам рослин, а 
також фінансове заохочення авторів. 

Реалізація цих простих завдань дасть змогу в найближчі три-
п'ять років значно біологізувати інтегровані системи захисту та 
збільшити врожайність культур на 0,6–0,7 т/га умовних зерноодиниць, 
зменшити обсяги застосування пестицидів та енерговитрати на                    
25–30%, спростити технології вирощування, а будь-які додаткові 
витрати на вирішення цих завдань окупляться більш як у 50 разів. 

Поява нових форм господарств розширює численність 
землекористувачів, що зацікавлені в одержанні екологічно чистої 
продукції. Аналіз вітчизняної та закордонної літератури, 
спостереження агрономів-аматорів, дослідження вчених свідчать, що 
це завдання є досить реальним. Його вирішення – цілеспрямоване 
дотримання комплексу організаційно-господарських і агротехнічних 
заходів, створення видового різноманіття рослин з урахуванням їх 
позитивного впливу на розвиток комах і репелентних (відлякувальних) 
властивостей, застосування мікробіологічних препаратів, викорис-
тання відварів і настоїв з диких і культурних рослин і у випадку 
гострої необхідності, – обмежена обробка рослин інсектицидами та 
фунгіцидами. 

 Екологічно чиста продукція визначається також місцем 
розміщення ділянки або посіву. Важко одержати чисту продукцію з 
рослин, що вирощується ближче ніж за 10 км від промислових 
підприємств, цементних заводів, ГРЕС, а також безпосередньо (ближче 
0,5 км) – біля автомобільних трас з інтенсивним рухом. 

Строки збирання врожаю. На взаємовідносини біоорганізмів у 
агрофітоценозі впливають своєчасне збирання врожаю та очищення 
поля від післяжнивних решток. Періодом збирання визначають роз-
множення шкідників і збудників хвороб, формування фітосанітарного 
стану посівів та втрат урожаю. 

Раннє збирання врожаю порушує й ускладнює завершення жит-
тєвого циклу розвитку багатьох видів бур'янів і особливо шкідників, 
які живляться і розвиваються за рахунок генеративних органів                
рослин – пуп'янків, квіток, насіння. Ранні строки збирання значно 
знижують ушкодженість зернових культур хлібними жуками, 
трипсами, черепашкою, а посівів кукурудзи – стебловим і 
кукурудзяним метеликами. 
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Скорочення періоду збирання врожаю зернових культур знижує 
втрати врожаю від фузаріозу, плісеневих грибів, кореневих і стеблових 
гнилей, запобігає ферментативно-мікозному стіканню зерна. 

Запізнення зі збиранням врожаю призводить до інтенсивного 
інфікування насіння фітопатогенними грибами і бактеріями, втрати 
схожості. 

Післязбиральні рештки, що тривалий час залишаються 
незаробленими в ґрунт, є резервацією злакових мух, іржі, борошнистої 
роси, кормом для мишовидних гризунів. Більшість шкідників і 
збудників хвороб, що паразитують на тій чи іншій культурі, 
перезимовують на рослинних рештках чи в ґрунті, а навесні вони 
знову здатні уражувати рослини, які висівають на цьому полі. Це може 
спричинити масові захворювання рослин. 

 
Контрольні питання 

 
1. Суть ресурсозберігаючих технологій. 
2. Значення сівозміни ресурсозберігаючих технологій. 
3. Особливості обробітку грунту. 
4. Оптимальне комплектування та агрегатування сільськогоспо-

дарських машин при ресурсозберігаючій технології. 
5. Особливості боротьби з шкідливими організмами. 
6. Імунологічний метод захисту рослин. 

 
ШИФР ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ НА ТЕСТИ 

 
Зернові культури 

Варіант І  Варіант ІІ  Варіант ІІІ 
1. – 1,2,5  1. – 3    1. – 1,3 
2. – 3,4,5  2. – 1,3   2. – 2   
3. – 2,4   3. – 2    3. – 2,3 
4. – 1,2,3,5,6   4. – 2    4. – 1  
5. – 3,4   5. – 2    5. – 1  

 
Озимі зернові  культури 

Варіант І  Варіант ІІ 
1. – 1,2,3  1. – 2,3,4 
2. – 1,2,4  2. – 1,3 
3. – 1,2   3. – 3  
4. – 3   4. – 2  
5. – 1,3   5. – 2  
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Озима пшениця 
Варіант І     Варіант ІІ     Варіант ІІІ     Варіант IV    Варіант V  
1. – 3          1. – 1,2     1. – 1,3  1. – 2             1. – 3  
2. – 2,3,5       2. – 2     2. – 1,4  2. – 4            2. – 4   
3. – 1,2         3. – 1,3      3. – 2,4,5  3. – 2            3. – 3,4,6  
4. – 3          4. – 1,3,4     4. – 1,4  4. – 3            4. – 3   
5. – 3         5. – 1,3     5. – 2   5. – 1,3             5. – 1,2,3  
 

 Озиме жито 
Варіант І  Варіант ІІ 
1. – 1,3,5  1. – 1,4,5,6 
2. – 2,4    2. – 2,3,5 
3. – 3   3. – 1,2 
4. – 3    4. – 1,3 
5. – 2,3   5. – 2  
 

Яра пшениця 
Варіант І  Варіант ІІ  Варіант ІІІ 
1. – 1,2,3  1. – 2,3    1. – 1,3 
2. – 3,4,6   2. – 3    2. – 2,3 
3. – 2    3. – 1,2   3. – 3  
4. – 2    4. – 1    4. – 3  
5. – 3    5. – 2    5. – 1  

 
Ярий ячмінь 

Варіант І Варіант ІІ Варіант ІІІ Варіант IV 
1. – 1,2,3,5,6 1. – 2   1. – 1  1. – 2   
2. – 3  2. – 2,4  2. – 1   2. – 2    
3. – 3   3. – 3   3. – 1,2,3 3. – 2  
4. – 1  4. – 3  4. – 1  4. – 1,2     
5. – 3   5. – 3,4  5. – 1,3  5. – 4  

 
Овес 

Варіант І  Варіант ІІ 
1. – 4   1. – 2   
2. – 3    2. – 3  
3. – 2,4   3. – 3,4  
4. – 3   4. – 1,3  
5. – 3    5. – 2  
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Кукурудза 
Варіант І  Варіант ІІ Варіант ІІІ Варіант ІV 
1.-  2    1. – 2   1. – 1,4  1. – 3  
2. – 3  2. – 2   2. – 1  2. – 2,3,4  
3. – 3  3. – 3, 4  3. – 3   3. – 1,3,4 
4. – 3   4. – 1,3  4. – 4  4. – 1,2   
5. - 2,3  5. – 2   5. – 1,4  5. – 1,2 
 

Просо 
Варіант І  Варіант ІІ 
1. – 3    1. – 2  
2. – 3    2. – 2, 3 
3. – 2   3. – 1   
4. – 2, 3   4. – 4  
5. – 2     5. – 2  

 
Гречка 

Варіант І  Варіант ІІ  Варіант ІІІ 
1. – 3   1. – 1   1. – 1    
2. – 1    2. – 3   2. – 3   
3. – 3   3. – 1   3. – 3   
4. – 1, 2, 3  4. – 2   4. – 2, 3   
5. – 4    5. – 2    5. – 4  
 

Зернобобові 
Варіант І  Варіант ІІ 
1. – 1, 3, 4  1. – 2  
2. – 2, 3, 4  2. – 3  
3. – 3    3. – 2  
4. – 2, 3   4. – 2   
5. – 2   5. – 2, 4 

 
Горох 

Варіант І  Варіант ІІ  Варіант ІІІ 
1. – 1    1. – 3, 4    1. – 1, 3  
2. – 2   2. – 4   2. – 2    
3. – 4    3. – 1, 4   3. – 3  
4. – 2    4. – 4    4. – 2, 4 
5. – 1    5. – 2   5. – 2   
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Соя 
Варіант І  Варіант ІІ  Варіант ІІІ 
1. – 2   1. – 4     1. – 2  
2. – 2, 3   2. – 2    2. – 3  
3. – 1   3. – 1, 2, 3  3. – 1, 2    
4. – 3    4. – 3   4. – 1, 2, 3  
5. – 3    5. – 2    5. – 1, 3 
 

Цукровий буряк 
Варіант І       Варіант ІІ         Варіант ІІІ       Варіант IV       Варіант V 
1. – 2               1. – 2           1. – 4                  1. – 1, 3              1. – 4 
2. – 3               2. – 2          2. – 1                  2. – 1                  2. – 2, 3, 4 
3. – 2, 3           3. – 4           3. – 3                  3. – 3                  3. – 1, 2, 4 
4. – 2               4. – 3          4. – 3                  4. – 2       4. – 1, 2, 3 
5. – 2               5. – 2, 4          5. – 2, 4              5. – 1, 3, 4          5. – 1, 2, 3 

 
Кормовий буряк 

Варіант І  Варіант ІІ 
1. – 2    1. – 1, 2, 3 
2. – 2    2. – 1, 4  
3. – 3   3. – 2   
4. – 2    4. – 2  
5. – 2    5. – 1, 3, 4, 6 

 
Картопля 

Варіант І      Варіант ІІ  Варіант ІІІ 
1. – 4    1. – 2, 3   1. – 2  
2. – 2    2. – 2, 3   2. – 1, 3 
3. – 2   3. – 1     3. – 2  
4. – 4    4. – 3, 4   4. – 2, 3  
5. – 1, 3   5. – 2   5. – 2   
 
Варіант IV  Варіант V  Варіант VІ 
1. – 1, 2   1. – 2     1. – 1, 3  
2. – 2    2. – 2    2. – 2  
3. – 2, 4   3. – 2   3. – 2   
4. – 1    4. – 2   4. – 4   
5. – 3    5. – 3   5. – 3 
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Соняшник 
Варіант І  Варіант ІІ  Варіант ІІІ 
1. – 2    1. – 2    1. – 3  
2. – 3   2. – 2   2. – 1, 2   
3. – 2, 3, 4   3. – 3   3. – 2   
4. – 2   4. – 3   4. – 3    
5. – 2    5. – 4    5. – 1 
  

Озимий ріпак 
Варіант І Варіант ІІ Варіант ІІІ Варіант IV 
1. – 2, 4  1. – 3  1. – 2  1. – 2    
2. – 1, 4  2. – 1, 2   2. – 1  2. – 2, 3   
3. – 3, 4  3. – 2  3. – 3    3. – 4  
4. – 1   4. – 2, 3  4. – 3  4. – 2, 3    
5. – 2   5. – 1, 2   5. – 2    
 

Льон 
Варіант І  Варіант ІІ  Варіант ІІІ 
1. – 5   1. – 3     1. – 1, 4 
2. – 1   2. – 1    2. – 2, 3 
3. – 1   3. – 1    3. – 2   
4. – 3    4. – 4, 5   4. – 1  
5. – 1   5. – 3, 4, 6   5. – 2, 3, 4 

 
Коноплі 

Варіант І  Варіант ІІ 
1. – 3   1. – 1  
2. – 1   2. – 1, 5 
3. – 1   3. – 1  
4. – 1   4. -  2, 3,4   
5. – 2    5. – 1, 3 

 
Тютюн 

Варіант І  Варіант ІІ 
1. – 2    1. – 2, 3  
2. – 2   2. – 3   
3. – 2   3. – 2   
4. – 4    4. – 1  
5. – 1, 2   5. – 1, 2  
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Махорка 
Варіант І   Варіант ІІ 
1. – 2     1. – 1  
2. – 2     2. – 2  
3. – 1, 2, 3, 4   3. – 2  
4. – 1     4. – 2  
5. – 1     5. – 1 
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