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В С Т У П 

 

Останні роки розвитку аграрного сектору економіки постійно 

підтверджують, що ця галузь набула стабільності і ефективно 

використовує природні та техногенні ресурси. Результативність роботи 

аграрної сфери в значній мірі залежить від стратегії весняного поля, яка 

закладає основи майбутнього урожаю. В цьому питанні важливо досягти 

балансу екологічних та економічних інтересів на основі оптимізації 

структури посівних площ, засобів інтенсифікації виробництва та 

посилення природних функцій землеробства. 

Наукові дослідження й практика сільськогосподарського 

виробництва свідчать, що вирішення проблеми підвищення врожайності 

та стабілізації щорічних обсягів виробництва зернових культур 

знаходиться перш за все в площині максимально ефективного 

використання комплексу агротехнологічних та організаційно-

економічних факторів, зокрема забезпечення трансферу інноваційних 

технологій виробництва, у тому числі ресурсо- та енергозберігаючих.  

Виконання весняно-польових робіт в оптимальні строки, 

забезпечення економії матеріально-грошових та трудових ресурсів має 

відбуватися на основі використання прогресивної широкозахватної 

техніки як вітчизняного, так і іноземного виробництва. Нормативні 

економічні розрахунки можуть служити орієнтиром для підбору агрегатів 

для виконання робіт з передпосівного обробітку ґрунту та сівби з 

оптимальним рівнем виробничих витрат. Так, залежно від складу 

агрегатів для передпосівного обробітку експлуатаційні витрати в 

розрахунку на 1 га в умовах 2017 року можуть варіювати при проведенні 

боронування ґрунту в межах 40–99 грн, суцільної культивації на  

6–8 см з одночасним боронуванням – 100–145 грн. На проведення сівби 

зернових колосових та зернобобових культур вітчизняними сівалками 

необхідно витратити від 110 до 260 грн/га, зарубіжними – від 280 до 470 грн/га, 

або більше ніж в 2 рази, кукурудзи, соняшника – від 170 до 390 грн/га.   

Впровадження науково обґрунтованих технологій, орієнтованих на 

підвищення реалізації врожайного потенціалу вирощуваних культур, буде 

потребувати відповідних затрат матеріально-грошових та трудових 

ресурсів. Так, для отримання в зоні Степу зерна в обсязі 28–30 млн. тонн 

потреба в ресурсах складе 62–66 млрд. грн на рік. Для забезпечення 

такого рівня зерновиробництва необхідно внести мінеральних добрив на 
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суму 20–23 млрд. грн, засобів захисту рослин – на суму 5,5–7 млрд. грн. 

При виконанні механізованих робіт потреба в фінансових ресурсах для 

придбання паливно-мастильних матеріалів становитиме 16–18 млрд. грн.  

Застосування науково обґрунтованих технологій в умовах степової 

зони здатне забезпечити максимальну віддачу гектару землі та 

найповнішу реалізацію генетичного потенціалу зернових культур. 

Загальний економічний ефект буде залежати від кон’юнктури 

внутрішнього ринку зерна в поточному році та ефективності застосування 

важелів його державного регулювання, а також від цінової ситуації на 

світовому аграрному ринку та обсягів експортної торгівлі зерном.  

 
 

РАЦІОНАЛЬНЕ РОЗМІЩЕННЯ ПОСІВІВ  

В СІВОЗМІНАХ 

 

Головним завданням сільського господарства є виробництво 

високоякісної, економічно рентабельної та екологічно чистої продукції за 

умови збереження родючості ґрунту. Рівень його розвитку значною 

мірою залежить від ефективності використання головного засобу 

виробництва – землі. Це можливо за умови впровадження науково 

обґрунтованої екологічно збалансованої системи землеробства.  

Запорукою підвищення культури землеробства та досягнення 

високих і сталих урожаїв є оптимальна структура посівних площ, яка дає 

змогу не тільки забезпечувати високу урожайність вирощуваних культур, 

але і сприяти регуляції водного і поживного режимів ґрунту. Загалом 

комплексне вирішення проблеми оптимізації структури посівів повинно 

спрямовуватись на формування зон прибуткового виробництва продукції 

на основі раціонального та ефективного використання природного і 

виробничого потенціалу. З урахуванням цього та особливостей ґрунтово-

кліматичних умов у структурі посівних площ слід дотримуватись 

оптимального набору і співвідношення зернових, технічних, кормових 

культур та парів, що забезпечить раціональніше використання запасів 

вологи й потенціалу орних земель.  

Площа посівів зернових культур в Україні протягом останніх років 

лишається досить стабільною і складає в Степу приблизно  

7,1–7,3 млн. га. Тут пріоритетними зерновими культурами є озима 

пшениця, кукурудза і ячмінь.  

В Степу України на сьогоднішній день реально існує наступна 

структура посівних площ: під зернові культури відведено 58,3% від 

всієї посівної площі (озимою пшеницею зайнято 27,1%, ярим ячменем – 
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9,9%, кукурудзою – 8,1%), під технічні – 32,4%, кормові – 4,7%, 

картоплю та овоче-баштанні – 4,7%. 

В польових сівозмінах степової зони зернові культури повинні 

займати 55–60% ріллі (рівень насичення озимими культурами  складає не 

менше 52–53% площі зернового клину). 

Важлива роль відводиться вирощуванню соняшника, під посіви 

якого можна відводити не більше 20–25% ріллі (при науково 

обґрунтованих нормах 10–12%). Реально ж у переважній частині областей 

України площа посіву соняшнику в структурі посівних площ значно 

перевищує рекомендовані норми, що з одночасним розширенням посівів 

кукурудзи підвищує імовірність погіршення водного балансу, 

фітосанітарного стану посівів і ґрунту та підвищення деградаційних 

процесів, зокрема високих втрат гумусу. 

Оптимальне співвідношення між озимими і ярими в структурі 

посівів зернових 1 : 1. Кращим співвідношення площ посіву ярого 

ячменю і кукурудзи на зерно у центральному Степу – 1,0 : 0,8–1,0,  

в північних, південно-східних і південно-західних районах Степу –  

1,0 : 1,2–1,4. 

В зоні Степу в господарствах, які спеціалізуються на вирощуванні 

товарного і фуражного зерна у зерно-паро-просапних або зерно-просапних 

сівозмінах зерновими доцільно займати 60%, кормовими – 30–40%, під пар – 

10% площі; в господарствах із вирощування зерна, олійних культур і 

виробництва тваринницької продукції у зерно-паро-просапних або зерно-

просапних сівозмінах під зернові – 55–60%, технічні – 10–20%, кормові – 

20–25%, під пар – 5–10% площ; у господарствах із вирощування олійних 

культур (соняшник, рицина, соя, сафлор) під зернові – 50%, олійні –  

20–30%, кормові – 10–20%, під пар – 5–10%; у господарствах із 

виробництва свинини і продукції птиці рекомендовані зернофуражні 

сівозміни – під зернові 65–70%, технічні – 10%, кормові – 20%, під пар – 10%. 

Під урожай 2017 року в Україні озимі посіяні на площі 7,1 млн. га, у 

тому числі, озимої пшениці та тритикале – 6,1 млн. га, озимого жита – 

169,3 тис. га, озимого ячменю 881,5 тыс. га. Обслідування посівів озимих 

зернових культур в кінці листопада 2016 року виявило, що сходи 

отримані на 95% посівів, з них в хорошому та задовільному стані 5,6 млн. 

га (83%), в слабому та зрідженому – 1,1 млн. га (17%). Подальший стан 

посівів, особливо слабких та зріджених, значною мірою буде залежати від 

умов перезимівлі. Але вже зрозуміло, що навесні необхідно буде 

провести пересів частини площ, де озимі не зійшли або загинули взимку.  

При плануванні пересіву озимих слід виходити з економічних 

можливостей господарства, але намагатись максимально дотримуватись 
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рекомендованої структури посівів, не допускати необґрунтованого 

порушення сівозмін, добиваючись максимальної компенсації втрат від 

необхідності проведення пересіву отриманням високого урожаю культур, 

якими будуть пересіяні озимі.  

При пересіві важливо враховувати рекомендовані строки 

повернення сільськогосподарських культур на теж саме поле. Так, урожай 

ярого ячменю та вівса не знижується при поверненні на старе місце не 

раніше, як через 2–3 роки, гороху – через 3–4, кукурудзи – через 1–3, 

соняшника не раніше, як через 6 років. 

Враховуючи високу урожайність кукурудзи, її конкурентну 

здатність на ринку зерна та можливість закупівлі якісного посівного 

матеріалу, частину площ озимих, що потребують пересіву, необхідно 

пересівати цією культурою. При відповідній спеціалізації господарств 

частину полів, що пересіваються, можна відвести під посів кормових або 

технічних культур. Зокрема, існує можливість деякого розширення 

посівів сої. При необхідності пересіву озимої пшениці, особливо в 

північних районах, не втрачає важливості використання такої зернової 

культури як ярий ячмінь. При наявності насіння можна рекомендувати 

відвести певну кількість площі пересіву під сорго. Серед зернобобових 

культур у Степовій зоні до найбільш поширених відноситься горох, 

площі посівів якого останні роки дещо розширюються внаслідок 

сприятливої цінової політики стосовно цієї культури. Це слід враховувати 

при плануванні весняного пересіву.  

В південній частині Степу в разі, якщо в ґрунті на момент 

проведення сівби ярих культур буде міститись недостатня кількість 

продуктивної вологи, слід розглянути можливість відведення частини 

площі під пар з метою накопичення вологи і якісної підготовки ґрунту під 

майбутній урожай озимих культур. 

При проведенні сівби ярих культур слід враховувати необхідність 

розміщення їх посівів після сприятливих попередників. Так, встановлено, 

що горох краще всього розміщувати після озимої пшениці і кукурудзи на 

зерно, дещо гірше він суміщається з ячменем та соняшником. Ячмінь 

краще розміщувати після озимої пшениці, гороху, кукурудзи на зерно. Ця 

культура дуже чутлива до рівня мінерального живлення. Для кукурудзи 

попередники мають менше значення, вона добре переносить і повторні 

посіви. Але найбільш високі урожаї отримують при розміщенні 

кукурудзи після озимої пшениці по чорному або зайнятому пару та 

зернобобових. Для цієї культури основним резервом підвищення 

урожайності є раціональне використання мінеральних та органічних 

добрив (табл. 1). 
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1. Попередники ярих культур 

 

Культура Сприятливі попередники 
Ячмінь ярий озимі зернові, зернобобові, баштанні, кукурудза, просо, гречка, 

картопля 

Кукурудза озима пшениця, зернобобові, картопля, баштанні 

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

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

на зелений корм і силос 

Овес озимі зернові, зернобобові, кукурудза. 

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

Соя озимі зернові, ярі зернові, кукурудза, картопля 

Соняшник озимі зернові, зернобобові, кукурудза, ячмінь 

 

За економічної кризи, коли ціни на енергію невпинно зростають, з 

метою зниження енергоємних витрат, а отже собівартості продукції 

рослинництва, доцільно не лише удосконалювати інтенсивні технології, а 

й проводити корекцію сівозмін у напрямі їх насичення культурами, 

вирощування яких вимагає менших енергетичних витрат. Вирощування 

бобових культур, проміжних посівів, як на зелений корм, так і на сидерат, 

використання побічної продукції тощо сприятиме не тільки підтримання 

рівня родючості ґрунту на належному рівні, а й дасть змогу підвищити 

продуктивність наступних культур та значно знизити економічні й 

енергетичні витрати.  
 

 

ВОЛОГОЗБЕРІГАЮЧИЙ ОБРОБІТОК ҐРУНТУ 

 

Весняний обробіток ґрунту має бути, перш за все, зорієнтований на 

збереження вологи, заощадження енергії і попередження ерозійних 

процесів за рахунок мульчування поверхні пожнивними рештками, 

зменшення глибини розпушування ріллі та кількості технологічних 

операцій, застосування комбінованих машин. 

Найвища якість обробітку досягається при фізичній стиглості 

ґрунту, яка на легких за механічним складом настає при вологості  

40–70% від НВ, на важких – 50–65%. Для чорноземів оптимальна 

вологість становить 15–18% (по відношенню до абсолютно сухого ґрунту). 

Ранньовесняне боронування проводять вибірково по мірі 
підсихання різних полів і ділянок. Закриття вологи в першу чергу 
виконується на полях брилуватого зябу важкими зубовими або 
пружинними боронами БП-8, БП-24, СТ-15, Flexi Coil, Magnum та ін. 
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Зволікання з боронуванням призводить до втрати великої кількості води, 
які можуть досягати 30–60 т з гектара щоденно, особливо в Степу. На 
вирівняних полях після стерньових попередників, оброблених з осені 
важкими дисковими боронами або безполицевими знаряддями, проводити 
ранньовесняне боронування недоцільно. 

Запізнення з проведенням передпосівної культивації, при відсутності 
опадів, затримує сівбу ранніх ярих культур і тим самим знижує їх 
урожайність. Надмірно глибокий обробіток навесні збільшує шпаруватість 
ґрунту, що посилює його висушування, особливо за жаркої вітряної погоди. 
Для більшості польових культур глибина заробляння насіння складає від  
2–3 до 4–6 см. Такі вимоги можуть не співпадати з наявністю у 
відповідному шарі вологи. Тому глибину передпосівного обробітку та 
глибину заробляння насіння встановлюють з урахуванням наявності вологи 
у верхній частині орного шару ґрунту. Серед знарядь для допосівного 
обробітку більш досконалими є культиватори зі стрілчастими лапами на  
S-подібних пружинних стояках (наприклад КБМ-10,8ПС, КБМ-9,6ПС-4Д,  
КБМ-14,4ПС-Д і інші). 

Під ярі зернові культури передпосівний обробіток ґрунту доцільно 
починати безпосередньо з ґрунтообробних операцій у момент, коли дві 
третини площі набули фізичної стиглості. На значних площах орних 
земель у Степу та Лісостепу «визрівання» ґрунту може розпочинатись 
вже у першій-другій декаді березня і на цей час слід значні площі вже 
активно готувати та засівання ранніми ярими культурами. При цьому, за 
якісного виконання зяблевого обробітку ґрунту, передпосівні заходи в 
умовах нестачі вологи доцільно звести до 1–2 операцій, причому останню 
можна проводити на глибину загортання насіння за кілька днів або 
безпосередньо у день посіву. Це дозволяє провести сівбу ранніх ярих 
культур в оптимально-короткі строки та забезпечує певну економію 
виробничих витрат. Під крупнонасінні ярі бобові культури, що також 
рано висівають (горох, люпин) закриття вологи за сприятливих умов 
проводять шляхом боронування, а передпосівну культивацію виконують 
на глибину 6–8 см. За недостатньої кількості вологи у орному шарі 
доцільно відразу розпушити верхній шар ґрунту та створити ущільнене 
вирівняне і вологе посівне ложе, щоб насіння розміщувалося в ньому і 
було прикрите розпушеним шаром ґрунту для кращого доступу до нього 
вологи, тепла і повітря. Слід відзначити, що бобові позитивно реагують 
на поглиблене розпушування орного шару, яке здатні забезпечити, 
наприклад, важкі культиватори. Тому можливе застосування агрегатів 
цього типу поліпшить азотфіксувальну здатність згаданих культур. 

Передпосівний обробіток під буряки цукрові проводять, зважаючи 
на необхідність мілкого загортання насіння. Тому комплекс 
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ґрунтообробних операцій має запобігати перемішуванню верхнього 
пересохлого шару з нижнім вологим, яке звичайно відбувається за 
весняного вирівнювання зябу. У першу чергу це стосується висіву 
дражованого насіння, яке вимогливіше до стану зволоженості ґрунту. 
Глибина розпушування не має перевищувати 3–4 см, щоб насіння лягало 
на капілярний шар і прикривалось 2–4 см ґрунту. У зв’язку з цим, 
вирівнювання поля необхідно проводити заздалегідь – восени. 

Передпосівний обробіток під ярі культури пізнього строку посіву 

(кукурудза, соя, гречка, просо та ін.), які висівають через місяць після 

початку весняних польових робіт, спрямовується на збереження вологи, 

боротьбу з бур’янами та вирівнювання поля. З настанням фізичної 

стиглості обробіток на легких ґрунтах починають з боронування або 

комбінованого (культивація з боронуванням) обробітку, на суглинкових і 

глинистих проводять лише культивацію ґрунту. По мірі появи бур'янів до 

посіву культур для зниження витрат гербіцидів можна провести одну-дві 

культивації на глибину від 10–12 см до 6–8 см. Кратність таких 

культивацій залежить від ступеню засміченості бур’янами та вологості 

ґрунту. У випадку недостатнього рівня вологи глибину культивацій та їх 

кількість зменшують, надаючи переваги обробітку сучасними 

комбінованими агрегатами. За посушливих умов весняний обробіток під 

пізні ярі культури не доцільно проводити глибше 8–10 см, а обмежитись 

лише боронуванням, спровокувавши проростання бур’янів, а потім 

застосувати гербіциди. 

Серед усіх варіантів обробітку ґрунту та сівби ярих культур 

найоптимальнішим є варіант, який забезпечує волого- і 

ресурсозберігаючий ефект – це застосування сучасних посівних 

комплексів типу Horsh, Soliter, Flaxi Coil, Great Plains, АTD та ін. Маючи 

сошники складної конструкції, ці агрегати створюють оптимальні за 

агрофізичними показниками умови для проростання насіння у посівній 

смузі, яку утворюють під час сівби. Окрім цього,  збереження і 

раціональне використання вологи, а також організаційні переваги 

забезпечують відмову від багатоопераційних технологій та залучення 

простих широкозахватних знарядь – зчіпок зубових борін, пружинних 

борін шириною захвату до 24 м (ЗБР-24) і ін. 

На основі вищевикладеного можна зробити висновок, що весняний 

обробіток ґрунту повинен бути перш за все своєчасним і зорієнтованим 

на збереження ґрунтової вологи, запобігати  ерозійним процесам та 

виконуватись безпосередньо перед самим посівом польових культур із 

мінімальною кількістю технологічних операцій, що дозволяє зекономити 

енергетичні ресурси. 
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ВЕСНЯНИЙ ДОГЛЯД ЗА ПОСІВАМИ  

ОЗИМИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР  

 

Проведене обстеження посівів озимих культур що проводилось на 

початку зимового періоду показало, що рослини пшениці озимої за ранніх 

строків сівби (10–20 вересня), як по чорному пару так і після непарових 

попередників знаходились в фазі кущіння, мали відповідно 2,5–3,0 та 1,5–

2,0 пагони та висоту рослин 19–23 та 17–20 см. За сівби в оптимальні 

строки по чорному пару (20–30 вересня) рослини також знаходились в 

фазі кущіння, налічували 1,5–2,0 пагони та висоту рослин 17–20 см. Після 

непарових попередників за цього строку сівби рослини пшениці озимої 

знаходились на початку фази кущіння, налічували 3–4 листки та висоту 

рослин 16–19 см. Посіви пшениці озимої, які висівалися після 10 жовтня 

налічували 1–2 листки та висоту рослин 8–10 см.  

Рівень зернової продуктивності озимих зернових культур значною 

мірою залежить від результатів перезимівлі (головним чином від ступеню 

їх стійкості до низьких температур, шкідливої дії льодової кірки та інших 

факторів і явищ, які можуть призвести до ушкодження і зрідження 

посівів). Так, у роки несприятливі для перезимівлі озимих культур 

урожайність пшениці озимої знижується, як правило, до 0,8–1,0 т/га, а в 

окремих випадках, як це було в 2003 та 2012 рр., спостерігається майже 

повна загибель рослин.  

Погодно-кліматичні умови зимового періоду в Степу відрізняються 

різноманітністю і складністю за роками, а тому проблема перезимівлі 

озимих культур має достатньо велике народногосподарське значення. Від 

розмірів загибелі озимих залежать заходи по ліквідації її наслідків: 

забезпечення насіннєвого матеріалу для пересіву, перегляд і перебудова 

планів весняних польових робіт тощо. При загибелі озимих неминучим є 

запізнення з сівбою ранніх ярих культур, а отже, зниження їх 

врожайності, зменшення в хлібному балансі держави частки 

високоякісного зерна через пересів озимих фуражними культурами.  

Аналіз агрометеорологічних умов перших двох місяців зимового 
періоду 2016/17 вегетаційного року свідчить, що в цілому вони були 
сприятливими для озимих культур, враховуючи, в першу чергу, 
температуру ґрунту на глибині вузла кущіння рослин, інтенсивність та 
тривалість її дії, висоту снігового покриву. Разом з тим, складною може 
видатися подальша зимівля озимини, оскільки чергування низьких 
температур з тривалими відлигами призводить до виснаження рослин, 
критичного зниження в них вмісту вуглеводів і, як наслідок, втрати 
морозостійкості. А тому весняне повернення холодів часто є причиною 
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ушкодження і загибелі посівів навіть при порівняно невеликих морозах. 
Агротехнічний догляд за посівами. Пошкодження і загибель 

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

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

Догляд за посівами навесні обумовлюється умовами зимівлі та 
станом озимих зернових культур навесні. А тому, враховуючи, що 
рослини озимини на переважній частині площ є недостатньо 
розкущеними, з відновленням активної весняної вегетації одним з 
основних завдань для господарств буде своєчасне і достатнє підживлення 
посівів азотними добривами. В ранньовесняний період по мерзло-талому 
ґрунту – це посіви після непарових попередників, особливо тих, які 
розміщені після соняшнику та кукурудзи на зерно, на решті посівів – слід 
враховувати стан рослин та забезпеченість їх поживними речовинами з 
осені, але не слід повністю розраховувати на прикореневе (локальне) 
підживлення по завершенні весняного кущіння рослин, коли з 
пересиханням верхнього шару ґрунту ефективність добрив різко 
знижується. Такі підживлення, особливо за посушливих умов степової 
зони,  слід проводити при першій можливості заходу агрегату в поле, 
коли ґрунт ще є достатньо зволоженим – як правило, це кінець березня – 
початок квітня.    

В зв’язку з цим, першочерговим заходом, який необхідно провести 
до або в перші дні після відновленням весняної вегетації озимини, є облік 
і обстеження посівів з метою встановлення кількості рослин на одиниці 
площі, визначення їх розвитку та ступеня можливого пошкодження за час 
зимівлі. При цьому слід знати, якщо рослини не розкущилися восени, то 
навіть повне їх збереження на площі тільки в окремі роки може 
забезпечити урожай близько 2,5–3,0 т/га (табл. 2).  

Зрідження таких посівів на 20–25% (зменшення густоти стояння до 
300–350 стебел на 1 м2) не гарантує одержання врожаю більше 2,0–2,5 т/га.  

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

 

2. Величина очікуваного врожаю залежно від стану озимих   

зернових культур на час відновлення весняної вегетації 

 

Стан рослин на 

час відновлення 

весняної вегетації 

Кількість 

рослин, шт./м
2

 

Очікувана 

врожайність, 
т/га 

Рекомендації щодо 

подальшого використання 

посівів 

3 – 4 пагони 

400–450 5,0–5,5 залишити 

300–350 4,0–4,5 залишити 

200–250 3,0–3,5 підсіяти 

100–150 2,0–2,5 пересіяти 

2 – 3 листки 

400–450 2,5–3,0 залишити 

300–350 2,0–2,5 підсіяти 

200–250 1,5–2,0 пересіяти 

100–150 1,0–1,5 пересіяти 
 

Нормально розвинені рослини, що мають 3–4 пагони, можуть давати 

1,5–2,0 продуктивних стебла. Для забезпечення урожаю  

2,5–3,0 т/га таких рослин повинно бути не менше 200 шт./м2. На 

насінницьких площах можна залишати посіви з меншою кількістю 

рослин. 

При весняному обстеженні стану посівів ячменю озимого, особливо 

в роки з несприятливими умовами зимівлі, слід звернути увагу на те, що 

часто при пошкодженні чи загибелі надземної маси рослин вузол 

кущення залишається живий, а озимий ячмінь має властивість швидко 

відновлювати вегетативну масу, добре кущитись, а потім формувати 

задовільну врожайність. Але рано навесні такі площі обов’язково слід 

підживити азотними добривами.  

Система догляду за пшеницею озимою та інших озимих зернових 

колосових культур у весняно-літній період вегетації повинна 

спрямовуватися на створення оптимальної щільності продуктивного 

стеблостою: 550–600 шт./м2, якомога повнішого забезпечення рослин 

елементами живлення і вологою, контролювання та дотримання 

задовільної фітосанітарної ситуації на полях. Тому мета комплексного 

обстеження посівів, крім визначення густоти, фази розвитку та 

життєздатності рослин після зимівлі, повинна передбачати визначення 
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наступних показників: 

 забур’яненості посівів (видовий та кількісний склад бур’янів); 

 ураженості рослин хворобами та шкідниками; 

 забезпеченості ґрунту елементами живлення, зокрема мінеральними 

формами азоту. 

Враховуючи зазначені вище параметри, а також беручи до уваги час 

відновлення вегетації та можливе стрімке наростання температури 

повітря, яке в останні роки часто спостерігається в степовому регіоні, 

планують подальші технологічні рішення.  

Рівень зернової продуктивності озимих колосових культур та 

технологія весняного догляду за ними (пересів та підсів, дози, строки і 

способи внесення добрив, застосування засобів захисту рослин) в значній 

мірі залежать від часу відновлення активної весняної вегетації, тобто за 

стійкого і остаточного переходу середньодобових температур повітря 

вище +5°С. Якщо в 2017 р. весна розпочнеться раніше середніх 

багаторічних строків (до 20–23 березня) і буде супроводжуватися 

поступовим наростанням позитивних температур повітря, то навіть 

нерозкущені рослини зможуть в подальшому збільшити густоту 

продуктивних стебел за рахунок процесів весняного кущення.  

За умови  відновлення весняної вегетації рослинами озимини у 

звичайні середньобагаторічні строки із швидким наростанням 

температурних показників, існує велика ймовірність того, що поліпшити 

стан посівів за рахунок ранньовесняних підживлень не вдасться. Тому, за 

такого розвитку погодних умов слід очікувати обов’язкового зниження 

врожайності. 

Після відновлення весняної вегетації пшениці озимої важливо 

створити для рослин сприятливі умови живлення, в першу чергу – 

підживити азотом ще до початку переходу їх до четвертого етапу 

органогенезу, коли відбувається закладка колоскових бугорків. 

Підживлення сприяє кращому кущенню рослин, інтенсивному 

відростанню, збільшенню кількості колосків, озерненості колосся, 

особливо за умов оптимального зволоження ґрунту і помірних 

температур. В першу чергу варто підживлювати неудобрені восени посіви 

з оптимальною густотою стеблостою, які можуть забезпечити найбільшу 

віддачу. 

Застосування мінеральних добрив. В господарствах степової зони, 

де озимі зернові культури розпочали зимівлю у фазі повних сходів, 

навесні 2017 р. доцільним буде обов’язкове дворазове підживлення 

посівів: перше по мерзло-талому ґрунту – для відновлення та 

нарощування вегетативної маси рослин, а друге, локальним чи 
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позакореневим способом, в період весняного кущення, до  початку 

виходу рослин в трубку – для безпосереднього підвищення зернової 

продуктивності.  

Посіви пшениці озимої, розміщені після непарових попередників, 

необхідно підживлювати більш високими дозами. Слід відмітити, що при 

пересиханні верхнього шару ґрунту ефективність добрив різко 

знижується, а тому за можливості підживлення посівів локальним 

способом це можна проводити і в дещо більш ранні строки, адже 

особливою умовою проведення даного технологічного заходу є наявність 

достатньої кількості вологи у прикореневому шарі ґрунту, необхідної для 

розчинення та оптимального засвоєння рослинами азоту.  

За ранньої весни та оптимальної густоти розкущених рослин після 

зимівлі, якщо добрива вносилися в осінній період, підживлення посівів по 

мерзло-талому ґрунту проводити недоцільно, оскільки внесений азот буде 

стимулювати утворення непродуктивних пагонів, на утворення яких 

додатково витрачатиметься волога та інші поживні речовини.  

Разом з тим, використання добрив під озимі зернові культури 

повинно здійснюватись диференційовано з урахуванням попередників та 

запасів доступних рослинам елементів живлення. Дози добрив доцільно 

визначати за даними агрохімічної діагностики ґрунту (табл. 3).  
 

3. Нормативні рівні забезпеченості озимих зернових культур 

мінеральним азотом в шарі ґрунту 60 см у фазі  

 весняного кущіння рослин 

 

Пшениця озима, яка вирощується по удобрених чистих та зайнятих 

парах, в умовах весни 2017 р. потребуватиме помірних та підвищених доз 

(45–60 кг/га д.р.) азотних добрив. В цілому, на парових полях для 

одержання сильного і цінного зерна  потрібно вносити 60–90 кг/га д.р. 

Рівень 

забезпеченості 

рослин азотом 

Вміст мінерального азоту Рекомендована доза 

азоту для внесення, 

кг/га д.р. мг/кг ґрунту кг/га 

Дуже низький менше 10 70 60 

Низький 11 – 15 71 – 100 45 

Середній 16 – 24 101 – 130 30 

Підвищений 25 – 30 131 – 150 20 

Високий 31 – 35 151 – 180 0 

Дуже високий більше 35 Більше 180 0 
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азоту, а після непарових попередників – не менше 90–120 кг/га, причому 

у вологі роки, коли складаються сприятливі умови для засвоєння азоту, 

дози його можуть бути підвищені до 150 кг/га  д.р. залежно від стану 

посівів. Так, якщо посіви зріджені до 200–250 рослин на 1 м2 під час 

першого підживлення можна вносити N60–80 (табл. 4).  

 

4. Норми внесення азоту (кг/га д.р.) під пшеницю озиму  

залежно від густоти рослин, фази їх розвитку та часу              

відновлення весняної вегетації 
 

Час  

відновлення 

весняної 

вегетації  

Фаза  

розвитку 

рослин  

Густота рослин,  шт./м2 

200–300 300–400 400–500 

час підживлення 

по мерзло-

талому 

ґрунту 

локально в 

кінці фази 

кущіння 

по мерзло-

талому 

ґрунту 

локально в 

кінці фази 

кущіння 

по мерзло-

талому 

ґрунту 

локально в 

кінці фази 

кущіння 

До 15.03 
(ранній) 

2–3 

листки 
45 45 45 45 60 45 

2–4 

пагони 
30 60 45 60 45 60–75 

>4 пагонів – 60 – 60 – 60–75 

20–25.03 
(кліматична норма) 

2–3 

листки 
45 45 45 45 60 45–60 

2–4 

пагони 
45 60 45 60 45 60–75 

>4 пагонів 45 60 – 60–75 – 60–75 

Після 5.04 
(пізній) 

2–3 

листки 
60 30–45 60 45–60 60 45–60 

2–4 

пагони 
45 60 60 60 60 60–75 

>4 пагонів 30 60 45–60 60 60 60–75 

 

Норму азоту слід збільшувати в роки з пізньою весною, особливо, за 

сприятливої вологозабезпеченості ґрунту. Для слабких посівів особливо 

ефективним є внесення азотних добрив по мерзло-талому ґрунту. Для 

цього використовують навісні розкидачі НРУ-0,5, НРУ-0,6, МВД-900, які 

рівномірно розкидають добрива на полі. Високі результати також 

забезпечуються при проведенні прикореневого (локального) підживлення 

рослин з використанням зернових сівалок (С3-3,6А-01, СЗ-5,4-01) з 

боронами, коли гранули добрив зароблюються в ґрунт. Також 

ефективним є застосування позакореневого підживлення пшениці озимої 

азотними добривами у вигляді КАС. 

Серед найбільш поширених форм азотних добрив, які 

використовуються у виробництві, є аміачна селітра, карбамід, КАС, 

сульфат амонію тощо. Ефективним також є використання водорозчинних 
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добрив на хелатній основі, які мають збалансоване співвідношення 

макро- та мікроелементів порівняно з твердими туками. Але, при всіх 

можливих умовах, дози внесення мінеральних добрив потрібно 

коригувати залежно від вмісту поживних речовин у ґрунті та рослинах на 

підставі ґрунтової та рослинної діагностики. 

Суттєвого поліпшення якості зерна можна досягти при пізньому 

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

функціонуванні прапорцевого листка, або у період, починаючи з фази  

колосіння рослин і закінчуючи фазою молочної стиглості зерна. При 

проведенні даного агроприйому  швидкість вітру не повинна 

перевищувати 3–5 м/с. Обприскують посіви з літаків або наземними 

обприскувачами. Концентрація водного розчину карбаміду (у фізичній 

вазі) в фазі колосіння пшениці озимої не повинна перевищувати 5–6%, а 

на початку молочної стиглості зерна – 4–5% (табл. 5). Менші дози азоту 

слід використовувати при жаркій посушливій погоді в посівах з помірною 

вегетативною масою і в пізні фази розвитку рослин, більші – при вологій 

погоді і на добре розвинених посівах. 
 

5. Максимальна концентрація водного розчину карбаміду  

для позакореневого (листкового) внесення 
 

Фаза розвитку Карбамід, % у розчині 

Початок кущіння 18–20 

Кінець кущіння 16–18 

Початок виходу в трубку 10–12 

Кінець виходу в трубку 6–8 

Колосіння 5–6 

Цвітіння – 

Молочна стиглість 4–5 
 

Підживлення рослин позакоренево є доцільним заходом тільки на 

тих полях, де є можливість перевести зерно з нижчого класу якості у 

вищий. За даними ДУ Інститут зернових культур НААН позакореневі 

підживлення посівів пшениці озимої в умовах Степу підвищують вміст 

білка в зерні на 0,7–1,2%, а клейковини – на 2,0–4,5%. Потребу в такому 

підживленні визначають за допомогою листкової діагностики рослин у 

фазі колосіння. 

В процесі весняного догляду за пшеницею озимою може бути 

корисним боронування посівів середніми, або важкими боронами  

залежно від стану поля. Боронуванням можна не тільки зруйнувати 
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ґрунтову кірку, розпушити верхні шари ґрунту, посилити доступ повітря 

до коренів рослин і тим самим інтенсифікувати мікробіологічні процеси в 

ґрунті, але й звільнити рослини від пагонів і листків, які відмерли 

впродовж зимового періоду, поліпшити освітленість конусів наростання і 

сприяти формуванню нормально розвинутого колоса. 

Разом з тим, питання боронування посівів пшениці озимої 

залишається доволі полемічним, адже тільки за дотримання всіх вимог 

при виконанні даного агроприйому можна досягти очікуваних 

результатів. Його доцільність визначається в кожному конкретному 

випадку. Доведено, що боронування озимих культур доцільне у таких 

випадках: 

 на перерослих посівах з вираженими ознаками випрівання 

рослин та ураження їх сніговою пліснявою; 

 на добре розвинених посівах, але коли рослини не закривають 

поверхню ґрунту листям і є загроза пересихання, утворення тріщин та 

значних непродуктивних витрат вологи з ґрунту. 

Тип борони підбирають з врахуванням фізичного стану ґрунту та 

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

руху агрегатів (вздовж, впоперек, по діагоналі рядків) вибирають таким 

чином, щоб не пошкоджувати культурних рослин і забезпечувати 

необхідну якість проведення боронування посівів. Польові досліди та 

результати практичної діяльності свідчать про те, що за допомогою цього 

технологічного прийому також можливо боротися з однорічними 

бур’янами, хоча, як відомо, більш ефективним способом боротьби з ними 

є застосування гербіцидів.  

Зрозуміло, що в умовах весни 2017 р. боронування за фактичної 

відсутності добре розвинених, а тим більше перерослих посівів, буде 

недоцільним, а за певних умов навіть шкідливим.    

 Особливості пересіву та підсіву озимих зернових культур. За 

можливого пересіву озимини перевагу краще надавати ячменю ярому та 

кукурудзі. Задовільні результати можливо отримати якщо висівати 

пшеницю яру, овес, гречку, просо, горох. Не є виключенням в цьому 

переліку культур і соняшник, особливо, коли його вирощування не дуже 

порушує існуючу в господарстві сівозміну.  

Процес підготовки поля при пересіванні озимини, яка загинула за 
час зимівлі, ячменем та іншими ранніми ярими культурами повинен 
заключатися у знищенні рослин, які залишилися, важкими дисковими 
боронами, а після цього – проведення передпосівної культивації на 
глибину заробки насіння. Під посів кукурудзи та інших пізніх ярих 
культур також слід провести дискування поля і, якщо надземна маса 

17



  

загиблих рослин є достатньо потужною, дві культивації. Першу – на 
глибину 12–14 см, другу – передпосівну, на 6–8 см. В послідуючому всі 
наступні агротехнічні заходи повинні виконуватися по загально-
прийнятих технологіях для кожної з культур окремо. 

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

Підсів слід проводити не пізніше початку ІІІ етапу органогенезу у 
рослин озимих зернових культур, а за вирощування ранньостиглих сортів 
озимих – ще раніше. При цьому календарні строки проведення підсіву 
повинні бути по-можливості найбільш ранніми.  

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

Щодо стратегії пересіву та першочергового визначення полів 
озимини під пересів, то ранню яру групу бажано пересівати по тих полях, 
де озимі зернові культури розпочали зимівлю в нерозкущеному стані. 
Пояснюється це тим, що на таких полях озимина не має достатньо 
розвиненої вегетативної маси, а тому витрати часу та матеріальні витрати 
на підготовку ґрунту будуть мінімальними, а якість заробки насіння на 
задану глибину буде кращою. Слід зазначити, що весною 2017 р., якщо 
виникне потреба в пересіві, таких посівів буде переважна більшість. 

Разом з тим, пізню яру групу доцільніше висівати по тих полях 
пшениці озимої, де її сівба проводилася в ранні та оптимальні строки і де 
надземна маса рослин, які загинули, може бути дещо більшою, ніж на 
слабких посівах. Також, враховуючи що під пшеницю озиму, яка 
загинула і яку слід пересівати, виділялися кращі попередники, є сенс 
проводити сівбу пізньої ярої групи тільки по озимині, а сівбу, наприклад, 
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ячменю провести на полях, які були зорані на зяб. 
Таким чином, навесні 2017 р. загальний стан посівів озимих 

зернових культур залишається задовільним навіть враховуючи те, що 

попередні результати їх зимівлі (на основі відбору і відрощування 

монолітів у січні) є в цілому достатньо успішними. В найкращому стані 

знаходиться пшениця озима, сівба якої проводилася в порівняно ранні та 

оптимальні строки (10–30 вересня) після кращих попередників. Слід 

зазначити, що кращим попередником озимини в зоні Степу є чорний пар, 

який є практично єдиним попередником після якого пшениця озима має 

можливість успішно протистояти несприятливим умовам зимового 

періоду і весняно-літньої вегетації та повністю реалізувати свій 

генетичний потенціал. В зоні Степу, особливо в південній його частині, 

площі чорних парів повинні займати в сівозміні не менше 8–12%, що в 

подальшому гарантує вчасну появу сходів, успішну перезимівлю та 

високу врожайність озимини.  

За умови утримання підвищеного температурного режиму та 

необхідного вологозабезпечення ґрунту в подальшому, з відновленням 

активної весняної вегетації раніше середніх багаторічних строків, в 

поточному році є всі підстави на більшості посівних площ після 

непарових попередників одержати середній врожай пшениці озимої, який 

загалом буде на рівні або дещо переважатиме врожайність ранніх ярих 

зернових культур.  
 
 

ЕФЕКТИВНИЙ  ДОГЛЯД  ЗА  ПОСІВАМИ  ОЗИМОГО  РІПАКУ 

 

Фаза осіннього розвитку ріпаку озимого характеризувалася 

дефіцитом ефективних температур. Своєчасні сходи культури вдалося 

одержати там, де вдалося зберегти запаси ґрунтової вологи в період 

оптимальних строків сівби. 

При наявності вологи в ґрунті сходи озимого ріпаку з'являються на 

4–6 день, а через 8–10 днів утворюється перша пара справжніх листків, а 

ще через 10–12 днів - листова розетка. Осінній період вегетації триває 76–

75 днів, а потім настає період зимового спокою – 140–145 днів. При 

оптимальному терміні посіву до настання періоду зимового спокою 

рослини утворюють потужну розетку з 6-8 листків довжиною 35–45 см. 

Гірше зимують рослини пізніх строків сівби – вони не встигають 

утворити потужну розетку листя, які бувають коротше 25–30 см. Такі 

рослини не накопичують достатньої кількості розчинних вуглеводів, 

необхідних для хорошого загартування. 
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Треба відзначити, що і ранні строки посіву не сприяють гарній 
перезимівлі рослин, хоча при ранніх строках є достатня кількість часу для 
накопичення вуглеводів. Однак у перерослих рослин у коренях і 
кореневій шийці перед зимівлею завжди вуглеводів буде менше, ніж у 
тих, які були посіяні в оптимальні строки. Це відбувається тому, що 
значна частина вуглеводів у вигляді поживних речовин витрачається на 
формування більш потужної вегетативної маси листя. 

Великий вплив на перезимівлю озимого ріпаку має густота стояння 
рослин, яка визначається нормою висіву. Загущені посіви навіть при 
оптимальному строку висіву не сприяють створенню умов для хорошого 
загартування рослин. Особливу увагу в процесі перезимівлі цієї культури 
слід приділяти режиму живлення рослин. Повна забезпеченість 
фосфорно-калійним живленням в осінній період сприяє підвищенню 
зимостійкості, а надлишок азоту знижує зимостійкість, так як  високий 
його вміст в ґрунті сприяє посиленому росту рослин, що призводить до 
витрати вуглеводів, необхідних для доброго загартування. Відбувається 
те ж, що при ранніх строках сівби. Треба відзначити, що і недолік азоту в 
осінній період також призводить до зниження зимостійкості, особливо 
при пізніх строках сівби. 

Аграріям слід уявити собі модель добре розвиненої рослини, що має 
високу морозостійкість і зимостійкість. Вона повинна мати перед 
відходом в зиму потужну розетку листя (6–8 з довжиною до 35–45 см), 
діаметр кореневої шийки повинен бути не менше 8–10 мм, а глибина 
проникнення стрижневого кореня – не менше 100 см. Такі посіви навіть 
при частковій їх загибелі (на 1 м2 число живих рослин, що залишилися, 
становить 40–50 штук) здатні забезпечити повноцінний урожай насіння 
завдяки підвищеній кущистості (гілки 1-го і 2-го порядку), а за рахунок 
цього підвищеної кількості стручків на одній рослині і більшому числу 
насінин в них. 

Контроль стану рослин в зимово-весняний період.  
• Стійкість ріпаку до морозу залежить від багатьох факторів. Так, при 

відсутності снігового покриву і перезволоженому ґрунті ріпак може 
загинути при -8 ºС, в той же час як при відносно сухому ґрунті він 
протягом декількох днів може витримати 18–25 ºС морозу.  

• При різких перепадах температур і зниженні концентрації вуглеводів 
у точці росту за рахунок зимової вегетації, а також після різкого 
зниження температур на глибині 3 см критичною для ріпаку є температура 
14–15 ºС морозу.  

• У зимово-весняний період крім візуального огляду посівів ріпаку для 
визначення фактичного стану рослин відбирають моноліти для 
подальшого відрощування рослин. Моноліти відбирають в ті ж строки, 
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що і для озимих колосових культур – 25 січня, 23 лютого і 10 березня. 
Залежно від регіону ці строки можуть відхилятися. Обов'язковим є відбір 
монолітів після різкого зниження температури нижче критичної для 
ріпаку (-14–15 °С) на глибині 3 см. Моноліти необхідно брати при 
температурі вище -12 ºС.  

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

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

відтавання ґрунту їх заносять в освітлене приміщення з температурою 20–

25 ºС, і через 12–14 днів визначають стан рослин в цих монолітах.  

Існуюча шкала оцінки стану посівів ріпаку та прогнозів його 

врожайності розрахована на посіви з оптимально розвиненими 

рослинами. Як показала практика, на посівах, де рослини вийшли з зими, 

навіть при благополучній їх перезимівлі у фазі 3-4 листка, урожай буде 

нижче як мінімум на 30% (табл.  6). 

 

6. Оцінка стану посівів після зими 

 

Оцінка посівів 
Кількість рослин на м2, шт. Прогноз урожаю, 

т/га Гібрид Сорт 

Густий  45> 65> 2,5–4,0 

Оптимальний  30–40 40–60 3,0–4,0 

Середній  20 35 3,0 

Мінімальний  15 20 2,0–2,5 

Критичний  5 10 1–1,5 

 

Весняна вегетація починається після десятиденного періоду за 

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

Особливу увагу треба приділити правильному підживленню рослин 

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

в можливі лютневі «вікна» підживлення стимулює ріст і тим самим 

послабить їх загартування, що може призвести до загибелі рослин навіть 

при незначних морозах, наступних за "вікнами". 

Оптимальний термін першого ранньовесняного підживлення 

озимого ріпаку настає при досягненні стійкої середньодобової 

температури повітря на рівні +5 ºС і вище. Перша доза азотних добрив під 

озимий ріпак вноситься по можливості в ранні терміни, після оцінки 

перезимівлі і становить 100–120 кг/га азоту. При внесенні більш високих 

доз рекомендується дрібне внесення азоту через 2,5–3 тижні в фазі 

стеблування, з розрахунку планованого урожаю.  
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У роки з ранньою весною в перше підживлення слід вносити  
40–60 кг/га азоту, а решту внести в фазі стеблування. В першу чергу слід 
підгодовувати ослаблені посіви і розташовані на легких ґрунтах. Дозу 
азоту слід підвищити на 20–40 кг/га при слабкому розвитку рослин або 
при густоті стояння рослин менше 40 шт./м2. Під озимий ріпак можна 
використовувати всі види і форми азотних добрив: аміачну селітру, 
сечовину, сульфат амонію, КАС, КСА, АСУ. Однак при підвищенні 
середньодобової температури навесні вище +5 ºС рідкі азотні добрива 
КАС, КСА і АСУ слід вносити розведеними 1:2 або 1:3 водою, щоб 
уникнути опіків листя і пригнічення рослин ріпаку. 

При внесенні азотних добрив у вигляді сульфату амонію їх 
рекомендується вносити в перше підживлення, другу – щоб уникнути 
зростання вмісту в насінні глюкозинолатів, слід проводити сечовиною 
або селітрою. 

Бажаним елементом догляду за посівами після ранньовесняного 
підживлення є боронування на суцільних рядкових посівах і культивація 
на широкорядних. 

При настанні середньодобової температури повітря понад 10 ºС 
протягом 5–7 днів спостерігається інтенсивний виліт приховано-
хоботника і ріпакового квіткоїда – основних шкідників культури. За 
наявності 5–6 жуків на 1 рослині при заселенні 10% рослин посіви 
необхідно обов'язково обробити одним із рекомендованих інсектицидів. 
У роки зі сприятливими умовами для розвитку шкідників, через 12–15 
днів необхідно провести обстеження і при перевищенні  ними порогу 
шкодочинності зробити другу суцільну або крайову хімічну обробку 
посівів, бажано іншими інсектицидами. Хімічну обробку посівів слід 
поєднати з позакореневим підживленням мікроелементами і ріст-
стимулюючими препаратами. 

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС ВИРОЩУВАННЯ  

ЯРИХ КУЛЬТУР 

 

ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ КУКУРУДЗИ 

 
Система добрив. Дози внесення мінеральних добрив під посіви 

кукурудзи застосовують з урахуванням забезпеченості орного шару 
ґрунту рухомими елементами живлення та середнього виносу 
макроелементів з урожаєм основної і побічної продукції. 

В традиційній системі землеробства зональна система удобрення 

кукурудзи поділяється за терміном внесення на основне, припосівне і 
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підживлення. Раціональні системи застосування туків в степовій зоні 

формуються, як правило, на основі використання помірного удобрення в 

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

15, підживлення – N15-20. 

В посушливих умовах степової зони найбільша ефективність 

основного внесення мінеральних добрив забезпечується при їх внесенні 

восени під основний обробіток ґрунту. 

Навесні при сівбі кукурудзи, за результатами досліджень ДУ ІЗК 

НААН та передового виробничого досвіду, доцільно використовувати рідке 

азотне добриво пролонгованої дії КАС28 сумісно з ґрунтовим гербіцидом 

(харнес  2,5 л/га). 

Весняний передпосівний обробіток ґрунту передбачає 

максимальне збереження вологи, створення пухкого посівного шару на 

зораних площах. Ранньовесняне закриття вологи і вирівнювання ґрунту 

здійснюють при настанні його фізичної стиглості. Вирівнювання 

проводиться під кутом 45–50° до напрямку основного обробітку з 

використанням вирівнювачів ВП-8, ВПН-5,6, шлейф-борін ШБ-2,5. 

Гібриди і їх структура. В степовій зоні з метою досягнення сталого 

виробництва і надійного визрівання зерна, а також скорочення витрат 

енергії і палива на збирання і післязбиральну доробку урожаю необхідно 

додержуватись орієнтовного співвідношення різних біотипів кукурудзи 

(табл. 7). 

 

7. Структурний склад гібридів для вирощування в зоні Степу 

 
Ґрунтово-еколо-

гічна підзона 

Група стиглості, % 

ранньостиглі середньоранні середньостиглі середньопізні  

Північний Степ 25–30 25–30 25–30 10–25 

Південний Степ 30–35 20–25 20–25 20–25 

 

Збільшення в структурі посівів кукурудзи ранньостиглих та 

середньоранніх гібридів до 50–60% сприяє скороченню енерговитрат на 

сушку зерна і насіння та дає можливість раніше звільнити поле від посівів 

кукурудзи для підготовки ґрунту під сівбу озимих культур. 

Для степової зони ДУ Інститут зернових культур НААН рекомендує 

великий набір гібридів кукурудзи, серед яких: ранньостиглі (ФАО 150–

199) – Дніпровський 181 СВ, ДЗ Латориця, Почаївський 190 МВ;  

середньоранні (ФАО 200–299) – Оржиця 237 МВ, ДН Галатея, ДН 

Корунд, Хмельницький, Подільський 274 СВ; середньостиглі (ФАО 300–

399) – ДН Аквозор, ДН Деметра, Розівський 311 СВ, Моніка 350 МВ;  
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середньопізні (ФАО 400–499) – ДН Гетера, Бистриця 400 МВ, ДН 

Вайткорн; гібриди розлусної – Гостинець, Фурор, Шанс та цукрової 

кукурудзи – Спокуса, Кліментіна, Марічка, Медунка. 

В господарствах Степу для забезпечення стабільної продуктивності 

кукурудзи в роки з різним зволоженням вегетаційного періоду при сівбі 

доцільно використовувати 50% простих і 50% трьохлінійних гібридів. В 

посушливих степових районах вирощування простих гібридів кукурудзи є 

менш доцільне, так як середня врожайність їх зерна в роки з 

недостатньою кількістю опадів в цій зоні, як правило, буде на 25–30% 

нижчою, ніж у більш сприятливому за зволоженням Лісостепу або 

Поліссі, при цьому в посушливих умовах будуть мати істотну перевагу за 

стабільністю врожаю трьохлінійні гібриди. 

Строки сівби. За узагальненими даними науково-дослідних установ 

степової зони, оптимальним строком сівби кукурудзи є стійке 

прогрівання ґрунту до 10-12 °С на глибині загортання насіння. Слід 

зауважити, що в умовах північної частини Степу відповідні параметри 

прогрівання ґрунту, за багаторічними метеорологічними спостережен-

нями, надходять 23.04–01.05, а в південній частині Степу – 18–28.04  

(табл. 8). 

 

8. Науково обґрунтовані середньобагаторічні строки  

сівби кукурудзи в зоні Степу 

 

Ґрунтово-екологічна  

підзона 

Строки сівби кукурудзи 

ранні оптимальні пізні 

Північний Степ 13–22.04 23.04–1.05 2–11.05 

Південний Степ 8–15.04 18–28.04 29.04–06.05 

 
За сприятливих умов проростання насіння і відсутності бур'янів 

оптимально рання сівба кукурудзи має суттєву перевагу відносно пізньої. 

Дослідженнями встановлено, що ранньостиглі та середньоранні форми, як 

правило, більш суттєво змінюють урожайність при запізненні з сівбою.  

Як надто ранні, так і пізні строки сівби знижують урожай зерна ку-

курудзи. Спостереження показують, що при оптимально ранніх строках 

сівби у рослин кукурудзи цвітіння волотей настає раніше, ніж при пізніх 

строках, що дає змогу раннім посівам раціональніше використовувати 

ґрунтові запаси вологи та певною мірою зменшити ризик негативного 

впливу посушливих явищ на рослини культури впродовж другої полови-

ни вегетації. 

Густота стояння рослин є одним із найважливіших елементів регу-
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лювання споживання води протягом вегетаційного періоду посівами гіб-

ридів кукурудзи різних груп стиглості для забезпечення високого рівня їх 

зернової продуктивності в умовах недостатнього і нестійкого зволоження. 

Оптимальна густота стояння рослин кукурудзи на час збирання урожаю з 

урахуванням морфобіологічних особливостей гібридів та гідротермічних 

умов зони їх вирощування наведена в табл. 9. 

 

9. Оптимальна густота стояння рослин гібридів кукурудзи  

різних груп стигло сті в зоні Степу, тис./га 
 Ґрунтово-екологічна  

підзона та зона 

Ранньо-

стиглі 

Середньо- 

ранні 

Середньо-

стиглі 

Середньо-

пізні  

Північний Степ 55–60 45–50 35–40 30–35 
Південний Степ 40–45 35–40 30–35 28–30 
Зрошувані умови Степу 80–90 70–80 60–65 50–60 

 

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

У переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених для використання 
в Україні, представлено гербіциди різного спектра дії. Догляд за посівами 
включає застосування ґрунтових і післясходових гербіцидів. Кращими з 
них є базові гербіциди: харнес, к.е. (2,5–3,0 л/га), трофі 90, к.е. (2,0–2,5 л/га), 
фронтʼєр 900, к.е. (1,1–1,7 л/га) примекстра Голд 720 SC, к.е. (2,5–3,5 л/га) 
і страхові – аденго 465 SC (0,5 л/га), тітус 25, в.г. (40–50 г/га) + ПАР 
Тренд 90, базис 74, в.г., (20–25 г/га) + ПАР Тренд 90, мілагро 040 SC, к.е. 
(1,0–1,25 л/га), майсТер, в.г. (150 г/га) + актіроб Б, діален, в.р. (1,9–3,0 
л/га), діален супер 464 SL, в.р.к. (1,0–1,25 л/га). Правильне застосування 
високоефективних гербіцидів дає змогу відмовитися чи обмежитись міні-
мальною кількістю механічних заходів догляду за посівами. 

 

 

ЯРІ ЗЕРНОВІ КОЛОСОВІ КУЛЬТУРИ 

 

Несприятливі погодні умови, які досить часто спостерігаються в 
останні роки, ставлять перед аграріями завдання щодо підвищення 
стійкості ярих зернових культур шляхом розробки і впровадження 
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комплексних агротехнічних заходів, чітке дотримання та якісне 
виконання рекомендованих наукою вимог. 

У 2017 році обсяги весняно-польових робіт збільшаться у зв'язку з 

складним станом озимих зернових культур і ріпаку на частині площ і 

ймовірністю їх пересіву. Це вимагає коригування структури посівних 

площ ранніх ярих зернових культур у бік їх збільшення, а також значної 

уваги до проведення комплексу весняно-польових робіт. 

Необхідно всі технологічні заходи спрямувати на отримання 

дружніх і своєчасних сходів, забезпечення рослин елементами живлення, 

досягнення оптимального розвитку 2–3 розвинених стебел на 1 рослину, 

захист посівів від бур'янів, хвороб та шкідників. 

 

ЯЧМІНЬ ЯРИЙ ТА ОВЕС. Кращими попередниками, що 

забезпечують у посушливих умовах високі врожаї ячменю і вівса, є 

кукурудза, картопля, баштанні та зернобобові культури, пшениця озима 

після пару. Задовільними ж попередниками, особливо за наявності 

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

та кормові. 

В умовах північного Степу України основний обробіток ґрунту 

(оранку або безполицевий на глибину 20–22 см) слід проводити при 

зниженні середньодобових температур повітря – наприкінці вересня-

жовтня. За даними ДУ ІЗК НААН кращий енергозберігаючий і 

ґрунтозахисний ефект мають плоскорізний і чизельний обробітки, які 

забезпечують накопичення вологи в ґрунті (близько до оранки) та 

одночасно зменшують на 18–20% витрати паливно-мастильних 

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

вдвічі. 

Під ярі колосові культури повинна застосовуватися 

диференційована система допосівного обробітку ґрунту з урахуванням 

особливостей кожного поля. Обробляти ґрунт слід тільки при фізичній 

стиглості, в стислі строки з використанням сучасних високоефективних 

комбінованих машин, знарядь і широкозахватних агрегатів. Якщо 

поверхня поля якісно вирівняна і посівний шар розпушений, то доцільно 

обмежитися боронуванням, використовуючи важкі борони, і провести 

пряму сівбу з одночасним внесенням мінеральних добрив у рядки. 

Використання зернових сівалок, переобладнаних анкерними та 

долотоподібними сошниками, забезпечить рівномірне загортання насіння, 

навіть при підвищеній вологості посівного шару ґрунту, що на  

3–4 доби раніше дозволить розпочати сівбу. 
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Складні мінеральні добрива (нітроамофоска, нітрофоска, нітрофос, 

амофос) під ячмінь і овес доцільно вносити восени або навесні локальним 

способом помірними дозами (30–40 кг/га д.р.) на глибину 8–10 см у 

вологий шар ґрунту, що забезпечить на 0,1–0,2 т/га вищий приріст 

врожаю зерна ніж еквівалентна суміш простих туків. Для прискорення 

ростових процесів, утворення та розвитку вузлових коренів, а також 

підвищення посухостійкості й продуктивності рослин обов’язковим 

заходом має бути припосівний спосіб внесення складних мінеральних 

добрив у рядки дозою 10 кг/га д.р. по фосфору. При застосуванні повного 

мінерального добрива сумарні витрати ґрунтової вологи на утворення 1 т 

зерна зменшуються на 20–30% при одночасному підвищенні зернової 

продуктивності культур. 

В господарствах доцільно вирощувати по 2–3 сорти ячменю і вівса, 

які мають різні морфо-біологічні властивості і ознаки та неоднакову 

реакцію на основні фактори довкілля. До найбільш придатних сортів 

ячменю ярого слід віднести: Адапт, Аскольд, Аспект, Вакула, Виклик, 

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

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

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

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

Статок, Степовик, Сяйво. 

До вирощування в господарствах зони рекомендуються такі сорти 

вівса: Бусол, Стерно, Дарунок, Закат, Марафон, Самуель, Скакун, Скарб 

України, Спурт, Чернігівський 28. 

Ярі колосові культури необхідно висівати в якомога ранні і стислі 

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

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

даними Ерастівської дослідної станції ДУ ІЗК НААН запізнення із сівбою 

на 5-10 діб призводить до суттєвого зниження (від 10 до 36%) зернової 

продуктивності ярих колосових культур. 

Сорти ячменю ярого варто висівати з нормою 4,5–5,5 млн., вівса – 

5,5–6,0 млн. схожих насінин на 1 га. В умовах посушливої весни норми 

висіву ярих колосових культур доцільно підвищувати на  

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

на глибину 4–7 см. 

Основним у догляді за посівами є прикочування, особливо  

в умовах посушливої весни. З метою підвищення адаптивних 

властивостей рослин ярих колосових культур, їх урожайності та якості 

зерна, важливого значення набувають позакореневі підживлення посівів 
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азотними добривами, краще всього водним розчином карбаміду (N10–15) у 

період кущіння. Підвищити ефективність позакореневого підживлення 

можна за рахунок поєднання обприскування посівів азотними добривами 

із застосуванням регуляторів росту. 

 

ПШЕНИЦЯ ЯРА. Пшеницю яру ефективно сіяти після бобово-

злакових сумішок, гороху, сої, кукурудзи. Недоцільно вирощувати 

пшеницю яру після ярих зернових, соняшнику та інших попередників, які 

сильно висушують ґрунт, наслідком чого є різке зниження врожайності і 

якості зерна. 

Основний обробіток ґрунту під пшеницю яру – зяблевий, 

полицевий або безполицевий. За розміщення її після кукурудзи на зерно 

проводять дискування важкими боронами з метою подрібнення 

пожнивних решток попередника і оранку на глибину 20–22 см. 

Система передпосівного обробітку ґрунту під пшеницю яру 

складається із ранньовесняного боронування за оптимальної фізичної 

стиглості ґрунту та передпосівної культивації безпосередньо у день сівби 

на глибину загортання насіння. Кращі результати забезпечують 

комбіновані агрегати, які дають рівномірний обробіток ґрунту, що значно 

підвищує польову схожість, ріст, розвиток та врожайність пшениці ярої. 

Азотні добрива разом із фосфорними і калійними вносять під 

зяблеву оранку або в передпосівну культивацію. Оптимальною дозою 

повного мінерального добрива в основне внесення є 40 кг/га д.р. За умов 

достатнього вологозабезпечення доза азоту може бути підвищена до  

60 кг/га. Пшениця яра добре використовує добрива, внесені при сівбі, 

тому доцільно вносити в рядки при сівбі 15–20 кг/га д.р. фосфорних або 

10–15кг/га комплексних добрив. Для отримання високоякісного зерна 

обов'язковим є забезпечення рослин достатньою кількістю азоту. За 

оптимального водного режиму необхідне роздрібнене його застосування 

– 30% загальної дози у період кущіння та виходу рослин в трубку, а 

решту 20% дози – у період колосіння та формування зерна. 

Ефективно реалізують потенціал продуктивності такі сорти пшениці 

ярої як: Аранка, Елегія Миронівська, Етюд, Жізель, Ізольда, Рання 93, 

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

Харківська 30, Харківська 27, Чадо, Харківська 41. Для підвищення 

стабільності виробництва зерна пшениці ярої в господарстві доцільно 

вирощувати 2–3 сорти з різною групою стиглості та неоднаковою реак-

цією на умови вирощування. 

Пшеницю яру слід висівати при настанні фізичної стиглості ґрунту. 
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Запізнення з сівбою цієї культури зумовлює добову втрату зерна в 

середньому на 0,05–0,08 т/га, а за пізньої і посушливої весни –  

на 0,10–0,17 т/га. 

Наведені сорти пшениці ярої в північній частині Степу варто 

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

– 3,5–4,5, а на зрошенні – 5,0–5,5 млн. шт. схожих насінин на 1 га. В 

умовах посушливої весни норму висіву необхідно підвищувати на 10–

15% від рекомендованої. Слід враховувати, що рослини пшениці ярої 

слабо кущаться, тому норму висіву занижувати не варто. 

При догляді за посівами варто пам’ятати, що прикочування посівів 

після сівби особливо необхідне в умовах посушливої весни. Боронувати 

посіви пшениці ярої потрібно на важких запливаючих ґрунтах, коли після 

проведення посівних робіт випадають інтенсивні опади і утворюється 

ґрунтова кірка. За сучасних умов уникнути хімічних обробок посівів 

пшениці ярої без значного зниження врожайності від негативного впливу 

шкідливих організмів практично не вдається. Тому, застосовувати 

пестициди у посівах пшениці ярої слід тільки за результатами 

моніторингу фітосанітарного стану посівів, при перевищенні економічних 

порогів шкодочинності. 

 

ТРИТИКАЛЕ ЯРЕ. Для тритикале ярого кращими попередниками 

є багаторічні та однорічні бобові трави, бобово-злакові сумішки, 

зернобобові культури (горох, соя), кукурудза, картопля. Допускається 

сівба культури після пшениці озимої та соняшнику. 

Оптимальним способом основного обробітку ґрунту на чорноземах 

є безполицеве розпушування на глибину 20–22 см із попереднім 

лущінням дисковими лущильниками на глибину 6–8 см. Після кукурудзи 

на зерно доцільно провести оранку на 20–22 см. Під тритикале яре, 

особливо при розміщенні його після цукрових буряків, необхідно 

виконувати безполицевий обробіток із застосуванням знарядь чизельного 

типу з метою знищення плужної підошви, що значно покращує 

агрофізичні властивості ґрунту та сприяє накопиченню ґрунтової вологи. 

Це також дає змогу на 5–6 діб раніше розпочати сівбу і забезпечує 

підвищення зернової продуктивності культури. 

Дози внесення мінеральних добрив під тритикале яре визначають 

залежно від забезпеченості ґрунту поживними елементами, що пов'язано з 

родючістю ґрунту, попередником та ін. 

Високим потенціалом продуктивності характеризуються  такі сорти 

тритикале ярого: Жайворонок харківський, Згурівський, Кобзар, Коровай 
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харківський, Легінь харківський, Лосинівське, Оберіг харківський, 

Соловей харківський та інші. Залежно від площі посіву, наявного 

агрофону, напряму використання для підвищення стабільності 

виробництва зерна тритикале ярого в господарстві доцільно вирощувати 

2–3 сорти з різною групою стиглості та неоднаковою реакцією на умови 

вирощування. 

Сівбу необхідно проводити при настанні фізичної спілості ґрунту, 

коли досягається якісне його кришення. В останні роки сіяти тритикале 

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

Сорти тритикале ярого найвищу врожайність забезпечують після 

кращих попередників за норми висіву 4,5–5,0 млн. шт. схожих насінин 

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

Основним у догляді за посівами тритикале ярого є захист від 

бур’янів, насамперед коренепаросткових. При появі шкідників вище 

порогу шкодочинності застосовують інсектициди. Завдяки високій 

стійкості та імунності проти поширених листкових хвороб у посівах 

тритикале ярого майже не застосовують фунгіциди. Винятком може бути 

лише епіфітотійний розвиток септоріозу листя. 

 

 

ЗЕРНОБОБОВІ КУЛЬТУРИ 

 

ГОРОХ. При виборі попередника слід пам’ятати, що посіви гороху 

краще розміщувати після зернових колосових культур. 

Для обробітку ґрунту краще під горох використовувати 

безполицеве (чизельне) розпушення ґрунту на глибину 20–22 см. Добрі 

наслідки на необроблених з осені полях забезпечує подрібнення 

рослинних решток дисковою бороною на весні. Це сприяє рівномірному 

мульчуванню поверхні поля, що обумовлює його раннє дозрівання та 

дозволяє вести пряму сівбу гороху без боронування і передпосівної 

культивації. 

Для покращення умов росту і розвитку рослин гороху на перших 

етапах органогенезу навесні застосовують припосівне внесення 

комплексних мінеральних добрив, до складу яких входить помірна 

кількість азотних – 10–15 кг/га д.р. 

У степовій зоні рекомендується вирощувати такі високопродуктивні 

сорти гороху: Глянс, Девіз, Степовик, Берсек, Баритон, Веселик, 

Готівський, Грегор, Кардіфф, Кео, Клеопатра, Лавр, Маскара, Магнат, 

Мадонна, Отаман, Оплот, Профіт, Стабіл, Схід, Терно, Тудор, Факел, 

Харді, Харківський еталонний, Чекбек, ЧБЛ-5. 
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Для знищення личинок та жуків горохового зерноїда насіння гороху 
у зерносховищах знезаражують газацією хлорпікрином. З метою 
попередження ураження рослин грибковими захворюваннями за три-
чотири тижні до сівби насіння обробляють фунгіцидами вітавакс 200 ФФ, 
в.с.к. (2,5 л/т) або фундазол, з.п. (2 кг/т). 

В день сівби доцільно провести нітрагінізацію насіння  
бактеріальними препаратами ризоторфін, ризоагрін або ризогумін  
(0,6–1,2 кг/т), поєднуючи її з внесенням молібденового (50% молібденово-
кислий амоній 25 г/ц) та борного добрива (борна кислота 25 г/ц). 

Горох необхідно висівати у перші дні після настання фізичної 
стиглості ґрунту звичайним рядковим способом з міжряддями 15 см 
краще сівалками, які переобладнані анкерними сошниками. 

Для більшості середньостиглих сортів оптимальна норма висіву 
становить 1,0–1,2, для середньопізніх – 0,8–1,0 млн./га схожого насіння. 
Глибина загортання насіння при нормальному зволоженні посівного шару 
6–8 см, на легких ґрунтах та при швидкому висушуванні поверхневого 
шару – 8–10 см. 

Важливим у догляді за посівами гороху є коткування ґрунту, а 
також боронування легкими боронами. Досходове боронування найкраще 
проводити на 4–5 добу після сівби гороху, післясходове – коли рослини 
знаходяться у фазі 3–4 листка. 

Для боротьби з дводольними бур’янами у фазі 3–6 листків гороху 
необхідно обробити посіви одним із гербіцидів: агрітокс, в.р. (0,5 л/га), 
базагран, в.р. (3 л/га), базагран М, в.р. (2-3 л/га). 

Необхідно передбачити комплексний захист рослин у посівах від 
розвитку і поширення шкідливих організмів. 

 
СОЯ. Найкращі попередники під сою – пшениця озима, ячмінь 

озимий та ярий, кукурудза на силос і зелений корм. Недоцільно висівати 
її після зернобобових і багаторічних бобових трав. В польовій сівозміні 
на попереднє місце сою повертають через 3–4 роки, а в коротких 
сівозмінах – через 2–3 роки. 

Вирішити проблему повного забезпечення рослин доступними 
формами макро- і мікроелементів в процесі вегетації сої можливо за 
рахунок застосування в системі удобрення багатокомпонентних, хелатних 
позакореневих добрив типу кристалон, реаком, вуксал, акварін та ін., які 
характеризуються досить високим коефіцієнтом засвоєння. 

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

Весняний обробіток ґрунту під сою по оранці розпочинають з 
боронування в два сліди під кутом до напрямку основного обробітку з 
метою збереження вологи і вирівнювання поверхні поля, що забезпечує 
рівномірне загортання насіння і гербіцидів, сприяє рівномірному висіву 
насіння на оптимальну глибину, дружній появі сходів та рівномірному 
дозріванню посівів. Доцільно, в першу чергу, використати комбіновані 
агрегати, поєднати ґрунтообробні комбінації, щоб зменшити кількість 
обробітків ґрунту і скоротити строки виконання робіт, не допустити 
пересихання посівного шару. 

Передпосівну культивацію під сою проводять за добу або в день 
сівби, на глибину загортання насіння, під кутом до напрямку оранки і 
сівби. При цьому необхідно зберегти структуру від надмірного висихання 
та ущільнення ґрунту і обробляти лише зону загортання насіння. Для 
передпосівної культивації застосовують культиватори УСМК-5,4, 
комбіновані агрегати РВК-5,4, РВК-3,6, АРВ-8,1 та інші, на глибину 
обробітку 4–6 см. 

Основним критерієм настання оптимальних строків сівби сої є 
прогрівання ґрунту до 10–12 °С на глибині 10 см. За календарними 
строками це припадає на третю декаду квітня – першу декаду травня. 

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

Сою висівають з міжряддями15 см, 30, 45 і 70 см. Норма висіву 
насіння для ранньостиглих сортів 500–650 тис., на зрошенні – 800 тис. 
схожих насінин на 1 гектар. Для проведення сівби використовують різні 
типи сівалок: овочеві СКОН-4,2, СО-4,2, добру якість сівби з міжряддям 
45 см забезпечують бурякові сівалки ССТ-12, обладнані пристроєм  
СТЯ-31000, УПС-12, Мульті-Корн, Майя, Нодет, а з міжряддям 70 см – 
СУПН-8А-02, Клен-5,6, Кінзе, Містраль 6000, Сігма та ін. 

Глибина загортання насіння сої за умов достатнього зволоження 
ґрунту 3–4 см. При пересиханні посівного шару ґрунту глибину 
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загортання збільшують до 5–6 см. 
При догляді за посівами варто пам’ятати, що гербіциди слід 

вносити за 3–4 доби до сівби з одночасним загортанням їх у ґрунт та 
доповнюють агротехнічними заходами. За рахунок цього майже повністю 
очищають поле від бур’янів. Використовують такі гербіциди: харнес –  
2–3 л/га, дуал – 1,8–2,5 л/га, півот – 0,6–0,8 л/га, фронтьєр – 1,4–1,7 л/га. 
При потребі застосовують страхові гербіциди, які вносять по сходах сої і 
тим самим виключають потребу в ручних прополках, у фазі 2–3 трійчатих 
листочків у рослин сої, при цьому використовують базагран, в.р. –  
1,5–3,0 л/га, селект 120, к.е. – 0,4–1,8 л/га, тарга Супер, к.е. – 1,0–2,0 л/га, 
зенкор, в.г. – 0,5 кг/га. 

Ефективна економічно та екологічно обґрунтована боротьба з 
хворобами і шкідниками потребує дотримання принципів інтегрованого 
захисту рослин. Добрі результати дає протруєння насіння протруйниками 
гранівіт або вітавакс 200 ФФ – 2,5 л/т. 

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

При недостатньому розвитку бульбочок на коренях рослин (менше  
5 шт.) проводять підживлення фосфорними і азотними добривами у нормі 
20–30 кг/га в фазі бутонізації. У фазі утворення зелених бобів у нижньому 
ярусі агроценозу – позакореневе підживлення, яке включає такі 
компоненти як азот, фосфор, калій, молібден та бор. 
 

 

ОЛІЙНІ КУЛЬТУРИ 

 

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

При розміщенні соняшнику після стерньових попередників зяблевий 
обробіток (оранку або безполицевий обробіток) слід починати з 
післяжнивного лущення або обробітку культиваторами-плоскорізами, а 
основне розпушення виконувати на 20–22 см після останнього 
відростання падалиці та бур’янів. На полях, забур’янених багаторічними 
коренепаростковими бур’янами, прийоми обробітку треба проводити з 
метою виснаження і знищення бур’янів. Для цього відразу після збирання 
пшениці необхідно в міру відростання бур’янів проводити дво-, 
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трикратне підрізання їх на 6–8 і 10–14 см, а за 12–15 діб до останнього 
глибокого розпушення бур’яни обробити гербіцидом раундап (4 л/га) або 
його аналогами. 

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

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

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

Для сівби використовувати тільки включені в Реєстр гібриди, стійкі 
до основних хвороб, шкідників, чутливі на добрива. Гібриди, які сильно 
уражуються вовчком та хворобами, висівати не слід. Серед районованих 
вітчизняних гібридів слід широко використовувати у виробництві 
високопродуктивні: Зорепад, Символ, Синтез, Базальт, Антрацит, Квін, 
Ясон, Дарій, Форвард, Романс, Рюрик, Степовий тощо. 

У системі догляду, передусім для знищення патогенів і шкідників 
слід проводити хімічне протруювання насіння інсекто-фунгіцидами. 
Серед ефективних препаратів застосовують проти несправжньої 
борошнистої роси, фомозу, гнилей: апрон, 3 л/т; максим, 1 кг/т; вінцит,  
2 л/т; дерозал, 1,5 л/т; колфуго Супер, 2 л/т; роял Фло, 2,5 л/т; проти 
дротяників, довгоносиків, мідляків, попелиць високий ефект дає круізер, 
6–9 л/т; космос 250, 4 л/т та ін. 

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

Науковими установами розроблені орієнтовані норми удобрення 

34



  

соняшнику для основних зон: Степ південний – N30-60Р40-90, Степ 
північний – N30-40Р60. Калійні добрива слід вносити на ґрунтах з низьким 
вмістом цього елементу. При наявності його більше 30 мг на 100 г ґрунту 
вносити калійні добрива недоцільно. Для фосфорних добрив (за 
Чириковим) ця величина складає 24 мг. 

Всі існуючі види добрив можна вносити під соняшник. Добрі 
прибавки врожаю (0,35–0,40 т/га) дає внесення восени або навесні по  
2 ц/га аміачної води, РКД. Органічні добрива велике значення мають не 
тільки як джерело поживних речовин, а і як фактор стабілізації родючості 
ґрунту. 

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

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

Для некореневого підживлення можна застосовувати у фазі  
5–6 пар листків ЖКУ-10-34 та КАС-28 або мікродобрива та фізіологічно-
активні речовини (вимпел, 0,5 л/га). 

Рано сіяти соняшник недоцільно не тільки через повільне 
проростання бур’янів, які слід знищити під час передпосівної культивації, 
але й через необхідність якомога швидше одержати сходи соняшнику. 
Адже при понижених температурах вони затримуються, насіння і 
паростки сильніше ушкоджуються шкідниками, гнилями, ніж при сівбі у 
прогрітий до 8–12°С ґрунт. Паростки соняшника витримують заморозки 
до 7–8°С.  Календарно оптимальні строки сівби настають у період з 15 
квітня, а закінчуються 10 травня. В окремі роки ранньостиглі гібриди 
можна сіяти й до 20–25 травня, навіть до початку червня, але тоді 
доведеться використовувати для підсушування кошиків десиканти. 

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

При догляді за посівами варто пам’ятати, що у посівах соняшнику 
можна використовувати проти злакових та дводольних бур’янів ґрунтові 
гербіциди: харнес Новий (2,0–2,5 л/га), стомп 330 (3–5 л/га), трефлан  
(3–6 л/га), трофі (2,0–2,5 л/га), фронтьєр 900 (1,1–1,7 л/га), дуал 960 ЕС 

35



  

(1,6–2,6 л/га), гезаград 50 (2–4 кг/га); проти дводольних – гоал 2Е  
(0,8–1,0 л/га). Страхові гербіциди фуроре Супер (0,8–2,0 л/га), ілоксан 
(3,0–3,5л/га), селект 120 (0,4–1,4 л/га), фюзілад Супер (1–2 л/га), шогун 
100 ЕС (0,6–0,8 л/га), арамо 50 (1–2 л/га) та інші знищують тільки злакові 
бур’яни в період вегетації соняшнику. Вищеназвані гербіциди не 
знищують багаторічників – осоту, березки, молочаю та інших. Навіть 
застосування з осені або навесні по сходах багаторічних бур’янів 
гербіциду раундап і його аналогів (4 л/га) не завжди повністю вирішує 
проблему. Тому, часто ефективними бувають міжрядні обробітки і 
присипання бур’янів у рядках.  

При сівбі після пшениці озимої соняшник можна вирощувати без 

гербіцидів, застосовуючи досходові та післясходові боронування і два-

три міжрядні обробітки, останній із яких обов’язково із загортачами для 

присипання бур’янів у рядках. 

В ДУ ІЗК НААН розроблено нову технологію вирощування 

соняшнику на основі звужених міжрядь. Мета її – підвищення 

врожайності насіння соняшнику при зниженні затрат на вирощування 

завдяки скороченню прийомів догляду за посівами, повнішому 

використанню факторів зовнішнього середовища за більш рівномірного 

розміщення рослин на площі. Цього досягають при висіванні соняшнику 

після озимих хлібів. Підготовку ґрунту, внесення добрив, гербіцидів 

здійснюють так само, як і за звичайною технологією. Однак сівбу 

проводять сівалкою HORCH–1835 або СУПН-8 двома проходами з 

міжряддями 30–35 см, а густоту стояння рослин до збирання формують 

більшу на 15–20% за оптимальну для широкорядного посіву з 

міжряддями 70 см (залежно від морфотипу гібрида в межах  

70–80 тис./га). За необхідності після сівби проводять прикочування 

ґрунту, боронування до і після появи сходів соняшнику для знищення 

бур’янів. Збирають урожай звичайними приставками або комбайнами з 

ліфтерами. У середньому за 2006–2008 рр. при сівбі з міжряддями 30 см 

урожайність соняшнику одержали 3,14 т/га, а з міжряддями 70 см, де 

провели два міжрядних обробітки, – 2,86 т/га. 

В роки з достатньою вологозабезпеченістю і на зрошенні в 

Лісостепу і Степу скоростиглі гібриди і сорти соняшнику можна 

вирощувати на насіння в післяукісних і післяжнивних посівах. Сіяти його 

треба після поверхневого обробітку або використовувати сівалки для 

прямої сівби в необроблений ґрунт. Міжряддя 30, 45 або 70 см, добрива 

(N45P30) вносити краще при сівбі. 
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КРУП’ЯНІ КУЛЬТУРИ 

 

СОРГО ЗЕРНОВЕ. Вирощування сорго дозволяє зменшити 
негативні наслідки посухи і недобір фуражного зерна, коли знижується 
урожайність озимих і ярих зернових культур та кукурудзи. Тому в умовах 
північної частини степової зони України заслуговує уваги збільшення 
площ посіву сорго зернового.  

Кращими попередниками для сорго є озимі і ярі зернові колосові, 
зернобобові та просапні культури. Недоцільно висівати сорго після 
судансь-кої трави, проса і небажано – після соняшника. За даними 
Інституту зернових культур НААН при внесенні добрив і гербіцидів 
сорго можна вирощувати і в беззмінних посівах впродовж 3-5 років без 
суттєвого зниження урожайності.  

Навесні  проводиться боронування поля важкими зубовими 
боронами в 2 сліди. Якщо поле чисте від бур’янів, то достатньо однієї 
передпосівної ку-льтивації на глибину 5-6 см. На засмічених полях 
проводять дві культивації: першу на 10-12 см, другу – перед сівбою на 
глибину загортання насіння.  

Для реалізації потенційної продуктивності сорго необхідно застосо-
вувати добрива. Їх кількість для отримання запланованої урожайності 
роз-раховують на основі показників агрохімічного аналізу ґрунту. Для 
умов північного Степу середня доза мінеральних добрив становить 
N60P60K30. Внесення мінеральних добрив навесні під культивацію менш 
ефективне у зв’язку зі швидким пересиханням верхнього шару ґрунту. 
Краще  застосовувати добрива восени врозкид під оранку або навесні 
локальним  способом. 

При вирощуванні сорго слід використовувати сорти і гібриди, які 
занесені до “Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення 
в Україні”, в тому числі селекції ДУ Інституту зернових культур (Вінець, 
Дніпровський 39, Ковчег, Краєвид, Дніпрельстан, СВАТ, Гудок, Лан 59, 
соризу – Самаран 6 і Тразерко) і сорти  Селекційно-генетичного інституту 
(Одеський 205, соризу - Дружний, Ізумруд, Факел, Атлант, Фонтан та 
Одеський 302). Для протруювання насіння застосовують препарати 
максим XL 035 FS, т.к.с. і круїзер 350 FS, т.к.с.  

За даними багаторічних досліджень, проведених у різних регіонах 
України, оптимальний строк сівби сорго настає, коли середньодобова 
температура ґрунту на глибині 10 см сягає 12–15оС.  

Спосіб сівби – пунктирний з міжряддями 45–70 см. В умовах 
північного Степу України оптимальна густота стояння рослин 
вітчизняних сортів і гібридів (після кращих попередників) дорівнює  
140 тис./га. По гіршим попередникам (переважно соняшник) і при  
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недостатньому накопиченні продуктивної вологи в осінньо-зимовий 
період її доцільно зменшити на 20 тис./га. При визначенні норми висіву 
насіння необхідно враховувати, як його посівні якості, так і біологічні 
особливості сортів і гібридів сорго.  

Рослини сорго характеризуються низькою конкурентною здатністю 
в боротьбі з бур’янами за основні фактори життя. Тому одним із перших 
агротехнічних прийомів є боронування посівів легкими боронами до 
появи сходів. Внаслідок неодночасної появи сходів бур’янів проводять і 
післясходові боронування посівів сорго: перше у фазі 4–5 і друге – у  фазі 
6–7 листків. Цей агрозахід виконують звичайно у другий половині дня, 
коли рослини втрачають тургор, при швидкості руху агрегату 4,5 км/год. 
Міжрядний обробіток проводять для зменшення засміченості і 
розпушення ґрунту.  

У системі хімічних заходів догляду за посівами сорго до сівби або 
після неї застосовують ґрунтовий гербіцид Примекстра Голд 720 SC, к.е.  
(2,5–3,5 л/га) з обов’язковим використанням антидоту Концеп ІІІ для 
обробки насіння.  

Перелік страхових гербіцидів, дозволених до використання в 
Україні на посівах сорго включає 2М-4Х 750, в.к. (0,5–1,1 л/га), Агрітокс, 
в.р.  (0,7–1,7 л/га), Пріма, с.е. (0,4 л/га) і Пік 75 WG, в.г. (15–20 г/га). 

Для боротьби зі злаковою попелицею необхідно восени проводити 
лущення стерні і глибоку оранку. При масовій появі цього шкідника, 
особливо в початковий період росту і розвитку рослин, посіви обприс-
кують інсектицидами Енжіо 247 SC, к.с. та Карате Зеон 050 CS, мк. с.  

Зернове сорго збирають у фазі повної стиглості зерна прямим 
комбайнуванням звичайними зернозбиральними комбайнами. При цьому 
оберти молотильного барабану комбайна знижують до 500–600 на 
хвилину. Зерно після обмолоту відразу треба очистити, а вологе – 
обов’язково підсушити.  

 

ГРЕЧКА. Як вологолюбна культура вона в посушливі роки дає 
низькі врожаї, особливо негативно діють на культуру високі температури, 
що мають місце в Степу, і дефіцит вологи в ґрунті. 

Гречку краще сіяти після пшениці озимої, ячменю, цукрових 
буряків, кукурудзи, зернобобових та пересіву озимини. Вона є добрим 
попередником для інших культур у сівозміні. 

Обробіток ґрунту під круп’яні культури після стерньових 
попередників включає два лущення стерні, потім оранку або 
плоскорізний обробіток на глибину 25–27 см. Така обробка знижує 
забур’яненість поля і забезпечує приріст урожаю гречки на  
0,2–0,5 т/га. Після кукурудзи можна виконати одне лущення й оранку на 
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25–27 см. 
Весняний обробіток ґрунту під гречку по зябу та після загиблої 

озимини повинен забезпечити найбільше знищення бур’янів і зберегти 
оптимальну вологість ґрунту. Це досягається проведенням двох 
культивацій на 10–12 і 6–8 см. 

Гречка добре реагує на післядію добрив. У дослідах ДУ Інститут 
сільського господарства степової зони внесення під оранку N60P60K45 
забезпечило підвищення урожайності гречки на 0,68 т/га. Позитивно 
впливала на урожайність обробка насіння разом з протруюванням 
мікроелементами бором, цинком, молібденом, марганцем. 

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

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

Протруєння насіння (вітавакс, 2,5 л/т) потрібно проводити разом з 
обробкою мікроелементами, фізіологічно активними речовинами 
(емістим С, агростимулін, 10 мл/т) і 15%-м розчином препарату тур. 
Витрата препарату тур 3–4 кг/т, а солей мікродобрив – 50–100 г. 

Сіяти гречку треба після стійкого прогрівання ґрунту до  
10–12°С. При сівбі за цих умов сходи її з’являються на 6–8 добу, а цвісти 
вона починає наприкінці травня або на початку червня, на  
30–33-у добу. При більш пізніх строках сівби гречка зацвітає у жарку 
посушливу пору літа, що зумовлює запали посівів і значне зниження 
врожайності. При 4-5°С сходи гречки гинуть. 

Спосіб сівби гречки залежить від можливостей господарства. В 
дослідах ДУ ІЗК НААН широкорядні посіви з міжряддями 45 см і 
нормою висіву насіння 2,5 млн. шт./га забезпечували додатково  
0,2–0,5 т зерна з 1 га порівняно зі звичайним рядовим (15 см). 

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

Догляд за посівами включає післяпосівне коткування ґрунту, 
боронування до появи сходів і у фазі утворення 1–2 справжніх листків у 
гречки. При боронуванні середніми боронами у фазі 1–2 справжніх 
листків посіви гречки зріджуються на 15–20%. На широкорядних посівах 
при появі бур’янів, утворенні ґрунтової кірки необхідно провести 
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міжрядні обробітки, а також підгортання рослин у рядках. 
Кращий спосіб збирання гречки – роздільний, при побурінні  

70–75% зерен на рослині. 
 

ПРОСО. В Степу України просо слід розміщувати після озимих 
зернових культур, цукрових буряків, кукурудзи, пересіву озимих, під які 
внесено достатню кількість органічних і мінеральних добрив. Цінними 
попередниками для нього є зернобобові культури і багаторічні трави. 

Після зернових, зернобобових культур під просо обробіток 
починають із лущення стерні на глибину 6–8 см, що сприяє збереженню 
вологи. Поля, засмічені багаторічними бур’янами, дискують важкими 
боронами на глибину 6–8 см, вдруге, через 10–15 діб – на 10–12 см. 
Зяблеву оранку проводять на глибину 20–22 см. 

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

Добрива в дозі N60P60 краще вносити під зяблеву оранку, що 
особливо важливо в Степу, навесні під першу культивацію або перед 
сівбою. Якщо основного внесення мінеральних добрив не проводили, 
доцільно довнести їх під час сівби в рядки з розрахунку 10–15 кг/га д.р., 
на широкорядних посівах – з обробітком міжрядь. 

Проти збудників хвороб насіння протруюють фундазолом, 50% з.п. – 
2,0 кг/т, вітаваксом, 75% з.п. – 2,0 кг/т з додаванням плівкоутворюючих 
речовин. 

Просо можна висівати суцільним рядковим способом, який 
проводять зерновими сівалками різних типів, з нормою висіву  
3,5–4,0 млн./га. На забур’янених полях краще застосовувати широкорядну 
сівбу (45 см) з нормою висіву 2,0–2,5 млн./га схожих насінин. 

Просо слід висівати в оптимальні строки, коли ґрунт на глибині  
10 см прогріється до 12–15°С. Насіння загортають на глибину 3–5 см, а 
якщо вологи недостатньо, загортання збільшують до 5–7 см. 

Найшкодочиннішими бур’янами проса є пізні ярі – мишій і куряче 
просо. Вони сходять наприкінці травня – у червні. Поява весняних сходів 
їх майже збігається з появою сходів проса. Цьому можна запобігти, 
посіявши просо у вказані строки з тим, щоб масове проростання насіння 
названих бур’янів припало на період появи зміцнених сходів проса. Це 
дасть змогу ефективно боротись з мишієм і плоскухою за допомогою 
післясходових боронувань. 
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Важливим заходом догляду за посівами є коткування ґрунту слідом 
за сівбою. При цьому поліпшується контакт насіння з ґрунтом, 
збільшується вологість його посівного шару та підвищується 
температура. Усе це сприяє дружньому проростанню насіння і прискорює 
появу сходів. 

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

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

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

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

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

 
ПІСЛЯЖНИВНІ ПОСІВИ ПРОСА І ГРЕЧКИ. Після збирання 

озимих ячменю й пшениці до осінніх заморозків залишається 90–100 діб 
із сумою температур до 1000°С. Цієї кількості тепла достатньо для 
дозрівання проса і гречки. Досліди показують, що просо в післяжнивних 
посівах забезпечує врожайність 2,0–2,5 т/га, гречка – 0,8–1,2 т/га. 

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

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

Збирати просо слід прямим комбайнуванням, при побурінні 75–80% зерен. 
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ЕФЕКТИВНІ НАПРЯМИ ЗНИЖЕННЯ  

ЗАБУР'ЯНЕННЯ ПОСІВІВ 

 

У поточному році очікується спалах забур’яненості посівів 

внаслідок накопичення насіння малорічних та вегетативних органів 

розмноження багаторічних бур’янів. Тому система захисту посівів від 

бур'янів набуває першочергового значення.  

Боротьбу з бур’янами, у більшості випадків, розпочинають з 

ранньовесняного боронування. Застосовують зубові або пружинні 

борони, причому останні є ефективнішими. За підготовки ґрунту під пізні 

ярі культури недоречно проводити обробіток глибше 8–10 см через 

загрозу різкого пересихання посівного шару та блокування проростання 

насіння бур’янів. Затримка їх проростання обумовлює активну появу їх 

сходів після сівби, що є небажаним. 

Ефективними заходами при догляді за ярими просапними 

культурами є до- і післясходові боронування, міжрядні обробітки і 

підгортання у посівах просапних культур. Досходове боронування 

проводять через 3–6 днів після сівби культури у фазі «білої ниточки» у 

бур’янів. Після з’явлення сходів боронування проводять легкими або 

середніми боронами на невеликій швидкості впоперек рядків.  

У інтенсивному землеробстві із прогресивним розвитком 

агрохімічної промисловості вже тривалий час існує домінування 

хімічного методу захисту сільськогосподарських культур з 

використанням синтезованих гербіцидів. Виробництву пропонуються 

препарати різних діючих речовин, строків внесення та доз використання.  

За незначного розвитку озимих колосових у осінній період 

прогнозується низька конкурентоздатність культур у весняний період. За 

таких умов буде доцільним провести обробіток посівів у ранні строки, за 

температури повітря до +10о одним із гербіцидів згідно «Переліку 

пестицидів та агрохімікатів, дозволених до використання в Україні». При 

коренепаростковому агротипі засміченості посівів (3–5 шт./м2 і більше 

розеток багаторічних бур’янів) доцільно використати для їх контролю у 

фазі повного кущіння – на початку виходу культурних рослин у трубку 

гербіциди: еллай супер, в.г. (15 г/га), естрон, к.е.  (0,8–1,0 л/га), лонтрел 

гранд, в.г. (0,12 кг/га), ланцелот, в.г.  (0,033 кг/га), старане преміум, к.е.   

(0,5 л/га) тощо; із малорічним агротипом засміченості (10–15 сходів 

зимуючих або ранніх ярих бур’янів на 1 м2 і більше) можна провести 

хімічну обробку гербіцидами: мушкет, в.г. (60 г/га), аркан,  в.г.  
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(20 г/га), банвел 4S, в.р.к. (0,3 л/га), гранстар голд, в.г. (18 г/га) або 

гранстар про, в.г. (20–25 г/га). При високій забур’яненості посівів 

коренепаростковими та дводольними бур’янами треба використовувати 

комбіновані препарати – гроділ максі, о.д. (100 мл./га), калібр, в.г.  

(60 г/га), лінтур, в.г. (150 г/га), які відзначаються досить широким 

спектром дії на бур’яни, але є більш коштовними. В разі високої рясності 

в посівах зернових колосових культур однорічних тонконогових бур’янів 

(плоскуха, бромус, мишій, мітлиця, вівсюг) і їх кількості, що перевищує 

еколого-економічний поріг забур’яненості, необхідно застосувати 

гербіциди: аксіал, к.е. (1,0 л/га), пума Супер, е.м.в. (1,0 л/га). У боротьбі з 

важковикорінюваними коренепаростковими багаторічниками та 

однорічними злаками слід використати гербіцид: монітор 750,  в.р.г. в 

поєднанні з ПАР тренд 90 у дозах 26 г/га+ 0,2 л/га відповідно. 

Ярі зернові колосові культури забур’янюються переважно 

однорічними двосім’ядольними бур’янами, тому за температури  

14–16 оС для контролю їх присутності у посівах застосовують гербіциди: 

2,4-Д 500, в.р. (0,9–1,7 л/га), агрітокс (гербітокс), в.р.  

(0,7–1,7 л/га), 2М-4Х, в.р. (0,9–1,5 л/га), старане, к.е. (0,5–0,7 л/га), агро 

Макс, в.р. (0,8–1,0 л/га) та ін. Проти однорічних двосім'ядольних в т.ч. 

стійких до 2,4-Д та 2М-4Х ефективними будуть: базагран М, в.р.  

(2,0–3,0 л/га), дікамба Форте, в.р.к. (0,5–0,8 л/га), гроділ Максі, о.д.  

(9–11 г/га), аркан, в.г. (0,02 л/га), формула, в.г. (10–15 г/га) у поєднанні з 

ПАР. Проти однорічних та деяких багаторічних двосім'ядольних – 

препарати: ультра 730, в.р. (0,7–1,2 л/га), логран, в.г. (6–10 г/га), адор, в.г. 

(15 г/га), дезормон, в.р. (0,8–1,4 л/га), шефілд, к.е. (0,6–0,8 л/га), магнум, 

з.п. (15 г/га) або інші. За присутності у посіві однорічних злакових 

бур’янів доцільно провести обприскування гербіцидами: пума супер, 

м.в.е. (1,0 л/га), аксіал, к.е. (1,0 л/га), еверест, в.г.  

(35–120 г/га), а за наявності багаторічних злакових  внести гербіцид 

монітор 750, в.г. (13–26 г/га) + ПАР генамін, (0,4–0,6 л/га). 

При підготовці ґрунту під пізні ярі культури за умови забур’янення 

багаторічними видами за два тижні до сівби культури використовують 

гербіциди на основі гліфосату: глісол Євро, в.р. (4–6 л/га), ураган Форте, 

в.р. (2–4 л/га), гліфос 360, в.р. (2–5 л/га) або інші. Чітке виконання 

регламенту застосування нових високоефективних гербіцидів є 

запорукою одержання високих і стабільних урожаїв цих культур.  

У посівах кукурудзи та соняшнику при коренепаростковому 

агротипі засміченості бур’янами (осот (види), пирій повзучий, березка 

польова, латук дикий, латук татарський, молочай лозяний), які в кількості 
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5 шт./м2 призводять до втрат 50% і більше врожаю просапних культур,  

необхідно восени або весною, за 2–4 тижні до сівби культури, внести 

гербіциди загальновинищувальної дії: раундап, в.р. (4,0–6,0 л/га), 

гліфосат, в.р. (4,0–5,0 л/га), буран, в.р. (3,0–5,0 л/га), напалм, в.р.  

(2,0 л/га). Після внесення 2–4 тижня не роблять жодного механічного 

обробітку для проходження гліфосату у кореневу систему бур’янів.  

До посіву (під передпосівну культивацію) або після посіву (під 

борони) кукурудзи та соняшнику необхідно вносити ґрунтові гербіциди. 

Найкращими для знищення тонконогових та дводольних бур’янів є: 

харнес, к.е. (2,5–3,0 л/га), трофі, к.е. (2,0–2,5 л/га), стомп, к.е. (4,0–6,0 

л/га), фронтьєр Оптима, к.е. (1,2–1,4 л/га), мерлін, в.д.г. (0,1–0,15 л/га) або 

бакову сумішку дуал голд, к.е. (1 л/га) + гезагард, к.с. (2 л/га). 

Для знищення дводольних бур’янів в посівах кукурудзи у фазі  

3–5 листків слід застосовувати страхові гербіциди: гроділ Максі, о.д. 

(100–110 мл/га), естрон, к.е. (0,6–0,8 л/га), лонтрел гранд, в.г.  

(150–200 мг/га) тощо.  

В разі присутності на полі дводольних, тонконогових та 

коренепаросткових бур’янів в фазі 4–6 листків у кукурудзи необхідно 

застосовувати такі страхові гербіциди: стеллар, в.р. (1,25 л/га), майстер 

пауер, о.д. (1,5 л/га), таск Екстра, в.г. (440 г/га) + ПАР тренд, (0,2 л/га), 

стеллар, в.р. (1,25 л/га) + ПАР метолат, (1,25 л/га), бакова сумішка 

мілагро, к.с. (0,16 л/га) + пік, в.г. (15г/га) + ПАР експедитор, (100 г/га). Ці 

препарати мають широкий спектр дії і їх можливо використовувати по 

технології No-till, в якій застосовувати ґрунтові гербіциди неефективно. 

Для знищення тонконогових бур’янів у фазі 3 листків - до кінця 

кущіння та за висоти 15–20 см в посівах соняшнику можна застосовувати 

такі страхові гербіциди: агіл, к.е. (0,8–1,2 л/га), арамо, к.е. (1,0–2,0 л/га), 

зелек супер, к.е. (0,4–1,0 л/га), фюзілад форте, к.е. (0,5–2,0 л/га) тощо. У 

виробничій системі вирощування соняшнику «Clearfield» для захисту 

посівів від дводольних та злакових бур’янів треба застосовувати євро-

лайтнінг, в.р. (1,0–1,2 л/га) на гібридах, стійких до цього гербіциду. 

Міжрядні обробітки проводять з фази 5–6 листків у кукурудзи та  

3–4 пар листків у соняшника з метою знищення бур’янів, запобігання 

втратам вологи, поліпшення аерації.  

При внесенні післясходових гербіцидів на озимій пшениці, 

кукурудзі, соняшнику можна використовувати регулятор росту вимпел, 

добриво оракул біоцинк і оракул мультикомплекс, що дає змогу 

зменшити гербіцидний стрес на рослину та підвищити врожайність.  
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Хімічні заходи боротьби у посівах гороху і сої передбачають 

застосування ґрунтових гербіцидів: дуал голд, к.е. (1,6 л/га) до сівби, або 

до сходів культури (за посушливих умов – із загортанням), фронтьєр 

оптіма, к.е. (0,8–4,0 л/га), юпітер, в.р.к. (0,50,75 л/га) – до або після сівби, 

але до сходів культури. За наявності у бур’янів 2–3 справжніх листків у 

культури проти дводольних бур’янів застосовують: юпітер, в.р.к. (0,5–

0,75 л/га), пульсар, в.р. (0,75–1,0 л/га), пікадор, в.р. (1,0 л/га), сапфір, к. е. 

(0,5–1,0 л/га) або інші. У післясходовий період для контролювання 

однорічних двосім’ядольних бур’янів вносять базагран, в.р. (3,0 л/га) у 

фазі 5–6 листків культури; у посівах сої – 1,5–3,0 л/га у фазі 1–3 

справжніх листки у культури. 

У боротьбі з однорічними злаковими бур’янами у посівах сої можна 

застосовувати: центуріон, к.е. (0,2–0,4 л/га) + ПАР аміго, (0,8–1,2 л/га), 

фюзілад Форте, к.е. (0,5–1,0 л/га) у фазі 3–4 листків бур’янів, селект, к.е. 

(0,4–0,8 л/га) за висоти бур’янів 3–5 см., пантера, к.е. (1,0 л/га). Для 

знищення багаторічних злакових, висота яких становить 10–15 см, норми 

внесення цих гербіцидів підвищують у 1,5–2 рази.  

На ріпаку озимому та ярому ефективним заходом контролювання є 

внесення ґрунтових гербіцидів. Так, проти однорічних злакових і деяких 

дводольних видів перед або після сівби і до появи сходів вносять дуал 

голд, к.е. (1,6 л/га), тайфун, к.е. (1,6–2,6 л/га) або інші. Проти 

однорічних та багаторічних злакових, що переважають у бур’яновому 

ценозі цих культур, рекомендовані: арамо, к.е. (1,2–2,3 л/га) – 

застосовують від фази 3 листків до кінця кущіння однорічних злакових 

бур'янів, за висоти пирію 15–20 см (незалежно від фази розвитку 

культури); норвел, к.е. (1,0–3,0 л/га), ореол Максі, к.е. (0,4–0,8 л/га) – 

обприскування у фазі 2–4 листків у однорічних. Проти багаторічних 

норму ореол Максі, к.е. збільшують до 1,0–1,2 л/га. У боротьбі з 

однорічними злаковими бур’янами у посівах ріпаку ефективними будуть 

композиції у складі: центуріон, к.е. (0,2–0,4 л/га) + ПАР аміго,  

(0,8–1,2 л/га), фюзілад Форте, к.е. (0,5–1,0 л/га), селект, к.е. (0,4–0,8 л/га), 

пантера, к.е. (1,0 л/га). Проти багаторічних злакових, висота яких 

становить 10–15 см, норми внесення гербіцидів підвищують у 1,5–2 рази. 

У цьому випадку буде ефективним також застосування галери Супер, р.к. 

(0,2–0,3 л/га). 

Слід нагадати, що доволі дієвим заходом підвищення ефективності 

гербіцидів є їх застосування у бакових сумішах, оскільки препаратів як 

системної, так і ґрунтової дії, що контролюють весь спектр присутніх у 

агроценозі бур’янів, практично немає. Поєднання у баковій суміші різних 
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за спектром дії препаратів дозволяє знизити їх залежність від зовнішніх 

чинників (погоди, строків внесення і т.п.), знизити норми витрат та 

скоротити виробничі витрати через зменшення кількості обробок. 

 

 

ЗАХИСТ  ПОЛЬОВИХ  КУЛЬТУР  ВІД  ШКІДНИКІВ  

І ХВОРОБ У ПЕРІОД ВЕСНЯНО-ЛІТНЬОЇ ВЕГЕТАЦІЇ 

 

Нестандартні погодні умови весняно-літніх періодів 2015–2016 рр. 

обмежили поширення та накопичення фітофагів, але, водночас, сприяли 

поширеному розвитку грибних хвороб. Тому необхідно проводити 

постійний моніторинг фітосанітарного стану посівів для своєчасного 

застосування заходів захисту. 

Пшениця озима. Враховуючи запас інфекції хвороб, за 

несприятливих умов перезимівлі озимих культур, є загроза ураження 

посівів хворобами, що особливо небезпечно для ослаблених 

перезимівлею рослин. Після танення снігу в посівах пшениці озимої слід 

звернути увагу на наявність снігової плісняви, тифульозу, склеротиніозу, 

особливо на полях, де сівба проведена непротруєним або неякісним 

насінням. Ранньовесняне підживлення посівів азотними добривами 

сприятиме підвищенню стійкість рослин до ентомофітопатогенного 

комплексу. 

Оброблення посівів фунгіцидами проти хвороб листя проводять, 

починаючи з фази кінець кущіння – вихід у трубку за появлення ознак 

хвороб і погодних умовах, сприятливих для їхнього розвитку (висока 

вологість повітря, тривалі і часті роси, дощова тепла погода, часті дощі з 

вітрами тощо) препаратами відповідно до «Переліку пестицидів та 

агрохімікатів, дозволених до використання в Україні».  

За інтенсивних технологій вирощування зернових культур, в яких 

застосовують високі дози азотних добрив, а також за високих рівнів 

вологи рекомендується застосування регуляторів росту рослин, які 

стримують ріст стебла, надаючи йому жорсткості, попереджаючи 

вилягання зернових культур, а також перешкоджають проникненню в 

рослину збудників хвороб. 

В період вегетації пшениці озимої за помірного розвитку хвороб для 

зменшення пестицидного навантаження та збереження довкілля 

пропонується використовувати біологічні препарати з високою  
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технічною ефективністю: проти борошнистої роси та септоріозу листя – 

біокомплекс БТУ, р. (0,3–2,5 л/га), фітоцид, р. (0,5–0,6 л/га); проти 

септоріозу колоса та кореневих гнилей – планриз БТ, в.с.  

(1–3 л/га), гаупсин, р. (4–6 л/га), фітоцид, р. (0,5–0,6 л/га); проти хлібних 

жуків – актофіт, к.е., (0,4 л/га), натургард, в.р., (0,3–1,0 л/га).  

Протягом фаз кущіння – трубкування необхідно здійснити заходи 

із запобігання втратам урожаю від шкідників, якщо їхня чисельність 

перевищує економічні пороги шкідливості (ЕПШ). Враховуючи характер 

заселення посівів шкідниками, обприскування можна обмежити 

крайовими смугами. 

До застосування хімічних заходів варто вдаватися лише після 

застосування інших методів захисту та за можливості забезпечення 

охорони довкілля. Віддавати перевагу менш токсичним препаратам для 

людей і тварин, застосовувати мікроелементи та інші біологічно активні 

речовини і клейові добавки в бакових розчинах. Необхідно 

дотримуватись рекомендованих строків обробки, норм витрати 

препаратів і методів їх використання. За співпадання термінів оброблення 

посівів проти хвороб, шкідників або бур'янів доцільно застосувати бакові 

суміші. 

Для збереження якості зерна, обмеження кількості клопа шкідливої 

черепашки, хлібного туруна, хвороб колоса проводити першочергове і в 

стислі строки збирання прямим комбайнуванням урожаю сильних та 

цінних сортів пшениці, насіннєвих посівів, а також посівів, найбільш 

заселених шкідливою черепашкою і уражених фузаріозом та іншими 

хворобами колоса. 

 

Захист пшениці озимої від шкідників і хвороб  

Фази росту, 
строки 

Хвороби і шкідники, 
умови проведення 

заходу 

Заходи захисту, препарати і норми 
їх витрати 

Відновлення 
весняної 
вегетації 

Хлібна жужелиця  
(4–6 личинок/м) 

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

Борошниста роса, 
септоріоз, злакові мухи 
та ін. 

Ранньовесняне боронування посівів 
впоперек рядків, підживлення 
азотними добривами (40–60 кг/га)  
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Вихід рослин 
в трубку 

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

Обприскування посівів одним із 
фунгіцидів: альто супер, к.е. (0,4 га), 
амістар екстра, к.с. (0,5–0,75 л/га), 
арбалет, к.с. (2,0 л/га), голдзім, 
дерозал, к.с. (0,5л/га), імпакт 25, к.с. 
(0,6–0,8), тілт, к.е. (0,5 л/га), рекс 
дуо, к.с. (0,4–0,6 л/га), фалькон, к.е. 
(0,6 л/га), солігор, к.е. (0,7–0,9л/га) 
тощо. 

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

Обприскування крайових смуг 
посівів одним із інсектицидів: 
актара, в.р.г. (0,1–0,14 кг/га), 
блискавка, к.е. (0,1–0,15 л/га), 
фастак, к.е. (0,12 кг/га), карате зеон, 
м.к.с. (0,15 л/га), Бі-58 новий, к.е. 
(1,5 л/га), вантекс, м.к.с. (0,06 л/га), 
децис профі, в.г. (0,04 кг/га), 
данадим, к.е. (1–1,5 л/га), моспілан, 
р.п. (0,1 л/га), ф'юрі, к.е. (0,07 л/га), 
протеус, о.д. (0,5–0,75 л/га), 
фуфанон, к.е. (1,2 л/га), коннект, 
к.с. (0,4–0,5 л/га) тощо. 

Колосіння та 
цвітіння 

Борошниста роса (3% 
ураженості верхніх 2-х 
листків), септоріоз, 
іржа, фузаріоз колоса 

Обприскування посівів одним із 
фунгіцидів: альто супер, к.е. (0,4–
0,5 л/га), імпакт 25, к.с. (0,5 л/га), 
амістар екстра, к.с. (0,5–0,75 л/га), 
амістар тріо, к.е. (1 л/га), фалькон, 
к.е. (0,6 л/га), фолікур, к.е. (1 л/га) 
тощо. 

Формування 
– налив зерна 

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

Обприскування посівів одним з 
інсектицидів, що й при виході 
рослин в трубку 
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Ярі зернові колосові. Протруювання насіння є обов’язковим 
профілактичним хімічним заходом. Більшим спектром дії володіють 
препарати, які у своєму складі утримують комбінацію фунгіцидів: іншур 
перформ, т.к.с., вітавакс 200 ФФ, в.с.к. та ін. Проти борошнистої роси та 
септоріозу листя на ранніх етапах розвитку рослин ефективні кінто дуо, 
к.с., раксіл ультра 120 FS, ТН або ін. 

У разі вимушеної сівби після колосових попередників для захисту 
посівів від хлібного туруна, підгризаючих совок, дротяників та інших 
ґрунтових шкідників слід обробити насіння перед сівбою такими 
комбінованими препаратами: нупрід макс ТН, с.к. (2,0 л/т), селест макс 
165 FS, ТН (1,5–2,0л/т), юнта квадро 373,4 FS, к.с.  
(1,4–1,6 л/т), які крім інсектицидної мають фунгіцидну дію проти 
сажкових хвороб, кореневих гнилей, септоріозу листя, пліснявіння 
насіння, темно-бурої плямистості, борошнистої роси, жовтої іржі. 

Для підвищення стійкості рослин проти вірусних хвороб та інших 
шкідливих факторів одночасно з протруюванням насіння обробляють 
мікроелементами (сполуки добирають з урахуванням результатів 
агрохімічного аналізу ґрунту) і біостимуляторами росту рослин 
агростимулін, в.с.р. (5–10 мл/т),  вермистим, в.р. (8–10 л/т),  емістим С, 
в.с.р. (10 мл/т) або ін. 

Із біопрепаратів проти кореневих гнилей, сажкових хвороб, 
пригнічення розвитку листкових хвороб на ранніх етапах розвитку, а 
також для підвищення урожайності застосовують біологічні препарати із 
високою технічною ефективністю – планриз БТ, в.с., (0,5 л на гектарну 
норму насіння), триходермін, р. (10 мл/т), біокомплекс-БТУ, р. (1,0 л/т), 
хетомік, п. (1,3 кг/т) та фітоцид, р. (0,5–1,5 л/т). Для підвищення технічної 
ефективності біопрепаратів їх доцільно використовувати в комплексі із 
стимуляторами росту – емістим С, в.р. (10 мл/т), вермістим, р. (7–8 л/т) або ін.  

У фази сходи – 3-й листок за чисельності шкідників вище ЕПШ  
проводять крайове або суцільне обприскування посівів одним з 
рекомендованих інсектицидів: бі-58 новий, к.е. (1,5 л/га), данадим Мікс, 
к.е. (1,0 л/га), карате 050 ЕС, к.е. (0,15–0,20 л/га) тощо. 

У фази вихід у трубку – колосіння ячменю та вівса за чисельності 
п’явиць 150–200 і більше личинок на 1 м2; злакових попелиць – 5–10 
імаго на стебло проводять вибіркове обприскування посівів в осередках 
шкідника одним із препаратів: біммер, к.е. (1,0–1,5 л/га), золон 35, к.е. 
(1,5–2,0 л/га) тощо. 

У фази вихід у трубку – цвітіння може виникнути необхідність у 

захисті посівів від плямистостей листя, борошнистої роси, іржі, 

септоріозу листя та колоса, фузаріозу колоса із застосуванням  
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фунгіцидів: бампер Супер 490, к.е. (0,8–1,2 л/га), рекс Дуо, к.е.  

(0,4–0,6 л/га) тощо. За помірного розвитку хвороб рекомендується 

використовувати біологічні препарати.  

У фазі формування зерна необхідно запобігти втратам зерна від 

шкідників за чисельності, що перевищує ЕПШ. Обприскування крайових 

смуг або суцільне проводять одним із рекомендованих інсектицидів: 

децис ф-Люкс ЕС, к.е. (0,20–0,25 л/га), карате 050 ЕС, к.е. (0,15–0,20 л/га), 

карате Зеон 050 СS, мк.с. (0,1–0,3 л/га) або ін. 

Кукурудза. У допосівний період обов’язково проводити ґрунтові 

розкопки, не засівати кукурудзу на площах, де виявлено більше  

10 дротяників та несправжніх дротяників на 1 м2. За їх чисельності  

3–5 особин на 1м2 насіння обробляють одним із інсектицидних 

протруйників: гаучо 70 WS, з.п. (28 кг/т), круїзер 350 FS, т.к.с.  

(6,0–9,0 л/т) або ін. Обробку можна суміщати з протруюванням насіння 

проти хвороб. За потреби проти комплексу ґрунтових шкідників за сівби 

непротруєним насінням у ґрунт вносять ґрунтовий системний інсектицид 

регент 20 G, г. (5,0 кг/га) спеціальними сошниками та дозаторами або  

10 кг/га суцільним способом з подальшим загортанням у ґрунт перед сівбою. 

Для захисту насіння в період проростання від пліснявіння, 

кореневих і стеблових гнилей, пухирчастої сажки обов’язкове 

протруювання насіння препаратами вітавакс 200 ФФ, в.с.к  

(2,5–3,0 л/т), аліос, т.к.с. (1,0–2,0 л/т), гранівіт, в.с.к. (2,5–3,0 л/т), іншур 

Перформ, т.к.с. (0,5 л/т); за відсутності летючої сажки – максим 025 FS, 

т.к.с. (1,0 л/т), флуосан, т.к.с. (3,0 л/т) або їх аналогами та інкрустація з 

додаванням в робочий розчин регуляторів росту емістим С, в.с.р. (15–20 

мл/т), зеастимулін, в.с.р., (15 мл/т), марс-У, р. (260 г/т), нано-Гро, в.р.г. 

(24 г/т). За нестачі мікроелементів їх додають у вигляді солей цинку, 

марганцю, молібдену по 0,5–0,6 кг/т з додаванням плівкоутворювача Nа 

КМЦ – 0,2 кг/т або ПВС – 0,5 кг/т. 

У фазі сходів за чисельності, що досягає ЕПШ, сірого довгоносика – 

2 та більше на 1м2; озимої совки – 0,2–0,4 гусениці/ м2, або 2–3% 

пошкоджених рослин; лучного метелика – 5–10 гусениць/м2; шведських 

мух – 30 екз./100 помахів сачком, або при 15% пошкодженні рослин 

проводять крайові або суцільні обприскування посівів інсектицидами: 

децис f-Люкс 25 ЕС, к.е. (0,4–0,7 л/га), карате Зеон 050 CS, мк.с. (0,2 л/га) 

або їх аналогами. 

У фазу трьох листків – стеблування за наявності понад 18% рослин з 

яйцекладками кукурудзяного метелика або 6–8% рослин з гусеницями 

кукурудзяного метелика чи бавовникової совки І та ІІ віків, 2–3 личинок 

на 1 м2 першого віку італійського пруса рекомендовано обприскування 
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посівів інсектицидами: децис f-Люкс 25 ЕС, к.е. (0,4–0,7 л/га), карате Зеон 

050 CS, мк.с. (0,2 л/га), кайзо, в.г. (0,2 л/га) тощо.  

У фазі викидання волоті проти кукурудзяного метелика та 

бавовникової совки доцільно провести випуск вогнівочної або совочної 

форми трихограми у два строки: на початку і в період масового 

відкладання яєць шкідником. 

Соя. В системі захисту сої від шкідників і хвороб значну увагу слід 

приділяти агротехнічним заходам, що попереджують розвиток інфекції та 

стримують розмноження шкідників.  

Проти збудників грибних і бактеріальних хвороб проводять 

передпосівне (за 3–6 тижнів) протруювання насіння одним із препаратів: 

бенорад, з.п. (3 кг/т), віал Траст, к.с. (0,4–0,5 л/т) або ін. 

Проти комплексу наземних і ґрунтових шкідників сходів 

(дротяників, личинок пластинчастовусих жуків, бульбочкових 

довгоносиків, озимої совки, паросткової мухи та ін.) застосовують 

інсектицидний протруювач табу, к.с. (0,4–0,6 л/т), команч WG, в.г.  

(7,0 л/т). У день сівби посівний матеріал сої обробляють штамами 

азотфіксувальних та фосформобілізивних бактерій: ризоторфіном, п. (200 

г/га), ризобофіт, р. (0,3–3,0 л/га), агат 25-К, па (30–40 г/т) з додаванням 

мікроелементів. Для підвищення врожайності та імунітету рослин до 

хвороб проводять інкрустацію насіння біоінокулянтом – БТУ-т, п.  

(1–4 кг/т), мікосан Н, в.р.к. (6 л/т). При обробці слід пам’ятати, що пряме 

сонячне проміння згубно діє на бульбочкові бактерії.  

В період вегетації культури, при появі на листках перших ознак 

аскохітозу, пероноспорозу, борошнистої роси, іржі, фузаріозу, септоріозу, 

антракнозу та інших хвороб посіви сої обробляють препаратами: фортеця 

Тотал ЕС, к.е. (1,0 л/га), бенорад, з.п. (1,5 кг/га) або їх аналогами. 

Для захисту культури в період вегетації від комплексу шкідників, 

чисельність яких досягла ЕПШ, використовують інсектициди: борей, к.с. 

(0,10–0,12 л/га проти акацієвої вогнівки, біланів; 0,14 л/га проти совок), 

брейк, м.е. (0,07–0,10 л/га проти акацієвої вогнівки, трав’яних клопів),  

бі 58 - новий, к.е. (0,5–1,0 л/га проти вогнівок, попелиць), децис f-Люкс, 

к.е. (0,25–0,30 л/га проти люцернової та бобової совок), драгун, к.е.  

(1,2 л/га проти листогризучих совок, соєвої плодожерки, тютюнового 

трипса, акацієвої вогнівки), енвідор 240 SC, к.с. (0,4–0,5 л/га проти 

комплексу шкідників), золон 35, к.е. (2,5 л/га проти кліщів, трипсів, 

совок, п’ядунів), золон 35, к.е. (3,0 л/га проти плодожерки соєвої), цезар, 

к.е. (0,2 л/га проти кліщів, акацієвої вогнівки, клопів). 

В роки з підвищеною кількістю опадів перед збиранням врожаю за 
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вологості насіння не більше 35–40% проводять десикацію посівів за 14 

днів до збирання врожаю препаратами гефест, в.р. (3,0 л/га), баста 150 SL, 

р.к. (2,0 л/га) та ін. у фазу початку побуріння бобів нижнього і середнього ярусів. 

Горох. Проти кореневих гнилей, аскохітозу, пероноспорозу, сірої 
гнилі проводять передпосівне оброблення насіння препаратами фундазол, 
з.п. (2,0 кг/т), вітавакс 200 ФФ, в.с.к. (2,5 л/т), вінцит, 050 CS, к.с. (2,0 л/т) 
або ін. 

З появою сходів проводять систематичне обстеження посівів з 
метою своєчасного виявлення шкідників, хвороб та виконання заходів по 
боротьбі з ними. Проти бульбочкових довгоносиків (за чисельності  
10–15 екз./м2) проводять крайові чи суцільні обробки інсектицидами: 
карате 050 ЕС, к.е. (0,10-0,125 л/га), коннект 112,5 SC, к.с. (0,4–0,5 л/га) 
або ін.  

На початку цвітіння – утворення бобів проти горохового зерноїда, 
горохової плодожерки, трипсів, попелиць та інших шкідників 
обприскують посіви препаратами: нурел Д, к.е. (0,1 л/га), фастак, к.е. 
(0,15–0,25 л/га), енжіо, к.с. (0,18 л/га), фаскорд, к.е. (0,1 л/га) тощо. 

Проти горохової плодожерки, акацієвої вогнівки, лучного метелика, 
совок на початку та в період масового відкладання яєць доцільно 
випускати буру та жовту трихограму. 

Ріпак озимий та ярий. В зимовий період слід провести протруєння 
насіння ріпаку ярого препаратами інсектицидної та фунгіцидної дії. 
Проти хрестоцвітих блішок, попелиць, ріпакового трача й інших 
наземних шкідників та комплексу ґрунтових шкідників (бурякова 
нематода, совки) ефективними є препарати космос 250, к.с. (8,0 л/т), 
круїзер 350 FS, т.к.с. (4,0 л/т), модесто 480 FS, к.с. (12,5 л/т), нупрід 600 
ТН, к.с. (3,0–6,0 л/т) або ін.; проти пліснявіння, чорної ніжки, фомозу, 
альтернаріозу, бактеріозу, гнилей – максим XL 035 FS, т.к.с. (5,0 л/т), 
віспар, к.с. (2,0–3,0 л/т) та фунабен Т 480 FS, к.с. (2,5 л/т).  

У фази сходи – 2–4 листки та утворення розетки при виявленні 
шкідників (хрестоцвітих блішок, ріпакового пильщика і листоїда, 
капустяного білана і совки, хрестоцвітих клопів і інших наземних 
шкідників) в кількостях, що перевищують поріг шкодочинності, 
необхідності провести обприскування ріпаку робочим розчином одного з 
препаратів: альфагард 100, к.е. (0,10–0,15 л/га), карате Зеон 050 CS, мк.с. 
(0,15 л/га) тощо. 

За появи ознак хвороб (пероноспорозу, альтернаріозу, сірої гнилі, 
септоріозу та ін.) та умов, сприятливих для їх розвитку, одночасно 
застосовують фунгіциди карамба, в.р. (0,75–1,25 л/га) або фортеця Тотал 
ЕС, к.е. (1,0 л/га). За висоти рослин ріпаку 20–25 см оброблення 
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препаратом карамба, в.р. можна повторити. 
Проти прихованих шкідників проводять обробку проти імаго в період 

кладки яєць або від народження личинок. 

В період бутонізації – цвітіння значної шкоди завдають ріпаковий 

квіткоїд та оленка волохата, що вимагає застосування дозволених до 
використання інсектицидів. 

Можливе застосування десикації для прискорення дозрівання 

(реглон-супер, раундап Макс та ін..) та склеювання – нанесення на рослину 
полімерних препаратів, які запобігають розтріскуванню достиглих верхніх 

стручків, наприклад біоклей липосам. 

Гречка. В її системі захисту перевага надається агротехнічному та 
біологічному заходам. 

Важливе значення в боротьбі зі збудниками хвороб має очищення 

насіння та доведення його до високих посівних кондицій. Для підвищення 
урожайності бажано провести оброблення насіння регуляторами росту: 

агростимулін, в.с.р. (10 мл/т), емістим С, в.с.р. (10 мл/т) або іншими 

аналогами. Сівбу слід проводити в оптимальні строки, що обмежує 
ураженість рослин хворобами. 

Після появи сходів бур’янів та за утворення кірки проводять 

розпушення за допомогою легких борін, що призводить до знищення 
бур’янів та обмежує ураженість рослин кореневими гнилями. 

При загрозі пошкодження посівів гречки совками або лучним 

метеликом у період відкладання ними яєць випускають трихограму в два 

строки. 

Протягом вегетації до змикання рядків гречки посіви обробляють 

регуляторами росту: вермістим, р. (8–10 л/га), вимпел (агролайт), р.  
(300–500 г/га), радостим, в.с.р. (50 мл/га) або ін. 

Просо. Перед сівбою насіння слід протруїти препаратом фундазол, 

з.п. (2,0 кг/т) проти сажки, кореневих гнилей; для підвищення 
урожайності бажано провести інкрустацію насіння регуляторами росту: 

вимпел (агролайт), р. (300–500 г/т), марс-У, р. (260 г/т) або іншими 

аналогами.  
Оптимально рання сівба істотно обмежує пошкодження посівів 

проса хлібною блішкою, просяним комариком та стебловим метеликом. 

Проти смугастої хлібної блішки сходи по краях поля обприскують 
інсектицидом бі-58 новий, к.е. (0,7–1,0 л/га). На широкорядних посівах 

проти гусениць совок та стеблового метелика першого покоління 

застосовують трихограму в два строки. 
У фазу викидання волоті посіви обстежують на визначення 

інтенсивності льоту просяного комарика. На початку періоду масового 
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льоту шкідника крайові смуги до 100 м обприскують інсектицидами  
бі-58 новий, к.е. (0,7–1,0 л/га) або ін. 

Соняшник. Рано навесні, перед сівбою, проводять знезаражування 
насіння від збудників хвороб (пероноспорозу, білої та сірої гнилі, 
фомопсису, фомозу, пліснявіння насіння) такими препаратами, як апрон 
XL 350 ES, т.к.с. (3,0л/т), вінцит 050 CS, к.с. (2,0 л/т), колфуго Супер, в.с. 
(2,0 л/т) або ін. 

Для захисту соняшнику від ґрунтових шкідників (за досягнення 
ними ЕПШ 5 екз./м2) та за високої прогнозованої чисельності шкідників 
сходів проводять передпосівне оброблення насіння одним із 
інсектицидних протруйників: круїзер 350 FS, т.к.с. (6,0–10,0 л/т), табу, 
к.с. (6,0 л/т) або їх аналогами. 

За потреби, проти комплексу ґрунтових шкідників (якщо сівбу 
проводили непротруєним насінням) під час сівби в ґрунт вносять 
ґрунтовий системний інсектицид регент 20 G, г. (5,0 кг/га) спеціальними 
сошниками та дозаторами або перед сівбою 10 кг/га суцільним способом 
з подальшим загортанням у ґрунт. 

У фазі 2–4 пар справжніх листків проти несправжньої борошнистої 
роси соняшник обробляють фунгіцидами амістар Екстра 280 SC, к.с. 
(0,75–1,0 л/га), дерозал 500 SC, к.с. (0,5 л/га). За умов очікування 
епіфітотій (гнилей кошиків, фомопсису, пероноспорозу) проводять 
обробку посівів (перша на початку цвітіння, друга – через 14 діб після 
першої) препаратами дерозал 500 SC, к.с. (0,5 л/га), тайтл 50, в.г.  
(0,4–0,6 л/га) або ін. 

Після проведення обстежень за виявлення квітконосів вовчка 
випускають муху фітомізу. 

Під час масового відкладання яєць лускокрилими випускають 
трихограму (за рекомендаціями). За чисельності гусениць І-го покоління 
лучного метелика 8–10 екз./м2, ІІ-го покоління – 20 екз./м2; за високої 
чисельності саранових (за рекомендаціями); заселенні понад 20% рослин і 
наявності на кожній 40–50 екз. попелиць та за відсутності ентомофагів 
посіви обробляють одним із інсектицидів: децис f-Люкс, к.е. (0,3 л/га), 
енжіо 247, к.с. (0,18 л/га), моспілан, р.п. (0,50–0,075 кг/га) тощо. 

На початку побуріння кошиків, за високої вологозабезпеченості 
(ГТК>1,5) і вологості насіння 25–30% проводять десикацію препаратами: 
аргумент, в.р. (3,0 л/га), вулкан Плюс, в.р. (3,0 л/га), баста 150 SL, р.к.  
(2,0 л/га); за вологості насіння 33–37% – везувій, в.р.к. (2,0–3,0 л/га) або ін. 

Для обмеження розвитку білої та сірої гнилей на кошиках збирають 
урожай за побуріння 75–85% кошиків та вологості насіння 12–14% через 
7–10 днів після десикації. 
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e-mail: inst1930@gmail.com    

www.market.institut-zerna.com 

 

 

 
 

 

Державна установа Інститут зернових культур НААН України та 

мережа його дослідних станцій і господарств пропонує до реалізації еліт-

не та репродукційне насіння високоврожайних сортів і гібридів озимих та 

ярих зернових колосових, бобових, олійних, кормових культур, кукурудзи 

та її батьківських форм, занесених до Державного реєстру сортів рослин 

України на 2017 рік. 

 

 

 

З питань придбання насіння та отримання консультацій звертатися: 

 

49027, м. Дніпро, 

вул. В. Вернадського, 14 

тел. (0562) 47-14-33 

факс (0562) 36-26-18 

e-mail: inst1930@gmail.com 

    www.market.institut-zerna.com 

 

 

Реалізація насіння проводиться після передплати за договірними ці-

нами. З виробниками насіння першого покоління укладаються  

ліцензійні договори. Вчені-технологи Інституту нададуть науково-

практичні поради з особливостей вирощування сільськогосподарських 

культур. 
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Мережа дослідних станцій та господарств  
ДУ Інститут зернових культур НААН 

 

 
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ДНІПРО» 
52071, Україна, Дніпропетровська область, 
Дніпропетровський район, с. Дослідне    

тел. (056)  722-20-28 
722-20-32 

 
ЕРАСТІВСЬКА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ 
52151, Україна, Дніпропетровська область, 
П’ятихатський район, п/в Лозоватка       

тел. (05651) 6-03-60 
                6-03-85 

                   факс (05651) 6-05-03 
 

СИНЕЛЬНИКІВСЬКА СЕЛЕКЦІЙНО-ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ 
52523, Україна, Дніпропетровська область, 
Синельниківський район, с. Раївка     

тел. (05663) 4-67-28 
 
 
РОЗІВСЬКА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ 
70303, Україна, Запорізька область, 
Розівський район, смт. Розівка      

 тел. (06162) 9-72-76 
                9-94-10 

                  факс (06162) 9-90-40, 9-73-80 
 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО  
«КРАСНОГРАДСЬКЕ» 
63300, Україна, Харківська область, м. Красноград              

тел. (05744) 9-31-45 
 
ГЕНІЧЕСЬКА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ 
75560, Україна, Херсонська область, 
Генічеський район, с. Новоолексіївка                

 тел. (05534) 5-11-46 
                   факс (05534) 5-14-59 

               3-22-86 
 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО  
«ПОЛИВАНІВКА» 
51106, Україна, Дніпропетровська область, 
Магдалинівський район, с. Радянське                

тел. (05691)  9-61-46 

56



 

З М І С Т 

ВСТУП…………………………………………………………………....... 
РАЦІОНАЛЬНЕ РОЗМІЩЕННЯ ПОСІВІВ В СІВОЗМІНАХ………………
ВОЛОГОЗБЕРІГАЮЧИЙ ОБРОБІТОК ҐРУНТУ……………………….   
ВЕСНЯНИЙ ДОГЛЯД ЗА ПОСІВАМИ ОЗИМИХ ЗЕРНОВИХ     
КУЛЬТУР……………………………………………………………….......

Агротехнічний догляд за посівами………………………………… 
Застосування мінеральних добрив……………………………….....
Особливості пересіву та підсіву озимих зернових культур…........ 

ЕФЕКТИВНИЙ ДОГЛЯД ЗА ПОСІВАМИ ОЗИМОГО РІПАКУ…………..... 
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС ВИРОЩУВАННЯ ЯРИХ КУЛЬТУР.......... 

ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ КУКУРУДЗИ…………………..
ЯРІ ЗЕРНОВІ КОЛОСОВІ КУЛЬТУРИ………………………........
 Ячмінь ярий та овес…………………………………………... 
 Пшениця яра…………………………………………………... 
 Тритикале яре…………………………………………………. 
ЗЕРНОБОБОВІ КУЛЬТУРИ……………………………………….. 
 Горох………………………………………………………....... 
 Соя……………………………………………………………... 
ОЛІЙНІ КУЛЬТУРИ………………………………………………... 
 Соняшник…………………………………………………........
КРУП'ЯНІ КУЛЬТУРИ……………………………………………... 
        Сорго зернове………………………………………………….  
        Гречка…………………………………………...................... 
        Просо…………………………………………………………… 
        Післяжнивні посіви проса і гречки…………….................... 

ЕФЕКТИВНІ НАПРЯМИ ЗНИЖЕННЯ ЗАБУР'ЯНЕННЯ ПОСІВІВ…. 
ЗАХИСТ ПОЛЬОВИХ КУЛЬТУР ВІД ШКІДНИКІВ І ХВОРОБ……... 
       Пшениця озима………………………………………………………. 
        Ярі зернові колосові…………..……………………………………....
        Кукурудза…………………………………………………………...... 
        Соя…………………………………………………………………….. 
        Горох…………………………………………………………………..   
        Ріпак озимий і ярий…………………………………………………...
        Гречка……………………………………………………………….... 
        Просо…………………………………………………………………..
        Соняшник……………………………………………………………...
Високопродуктивні сорти і гібриди – виробництву………………….
Мережа дослідних станцій та господарств ДУ Інститут зернових 
культур НААН………………………………………………………….....

  3
  4
  7
 
10
11
13
17
19
22
22
25
26
28
29
30
30
31
33
33
37
37
38
40
41
42
46
46
49
50
51
52
52
53
53
54
55
 
56

 57



  

 
 

ДЛЯ НОТАТОК 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

58



ВЕСНЯНОМУ ПОЛЮ – ІННОВАЦІЙНІ СОРТИ І ТЕХНОЛОГІЇ  

ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

КУЛЬТУР В  СТЕПУ УКРАЇНИ В 2017 РОЦІ 

 

Рекомендації підготовлені на основі експериментальних і 

аналітичних результатів, одержаних в процесі виконання програм 

наукових досліджень та наукового забезпечення АПК науковими 

співробітниками ДУ Інститут зернових культур НААН України:  

доктори с.-г. наук В. Г. Нестерець, С. В. Краснєнков, І. Д. Ткаліч, 

кандидати с.-г. наук Ф. А. Льоринець, С.  С. Ярошенко, О. І. Желязков,  

С. К. Грузінов, М. П. Явдощенко, М. А. Остапенко, О. О. Педаш,   

О. В. Бочевар, Ю. Я. Сидоренко, С. М. Остапенко, О. В. Ільєнко, 

О. М. Шевченко, Т. М. Педаш, В. Л. Матюха, С. С. Кравець, О. І. Бокун, 

Т. В. Гирка, В. О. Компанієць, О. В. Яланський, С. М. Шевченко,  

 С. Ф. Артеменко, О. Ю. Подобед, С. О. Скотар, Ю. С. Базілєва,  

О. А. Горщар, А. О. Семяшкіна, А. С. Бондаренко, І. О. Кулик,  

В. П Шапка, В. М. Сучкова, Л. В. Моргун, наукові співробітники 

Т. П. Черенкова, О. В. Бондаренко, Ю. М. Прядко, Н. В. Швець,  

А. О. Кулик, О. В. Ковтун, С. С. Носов, С. В. Березовський, Я. В. Алексєєв, 

В. І. Середа, Д. А. Коцюбан, А. С. Семенкова, Е. І. Мамєдова  
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