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1. ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ 

СІВОЗМІН 

 

Теоретичною основою побудови сівозмін є плодозміна, тобто щорічна 

або  періодична зміна культур у полях сівозміни, що різняться між собою 

біологічними властивостями й агротехнікою вирощування. Чергування 

культур позитивно впливає на водний і поживний режими, мікробіологічні 

процеси та фітосанітарний стан ґрунту, а в поєднанні з добривами та іншими 

засобами підвищує його родючість. 

Для забезпечення їх чергування на території всю земельну площу 

сівозміни розділяють на окремі поля (рівновеликі за площею або близькі до 

неї ділянки орної землі), на яких щороку почергово вирощуються культури 

сівозміни та розміщується чистий пар. Вважається за правило на окремих 

полях сівозміни планувати вирощування тільки одного виду культур. Коли 

ж на полі в один рік доводиться розміщувати кілька видів культур окремими 

масивами, то таке поле сівозміни називається збірним. Треба намагатися, 

щоб таких полів у сівозміні було якнайменше. Якщо ж земельний масив 

сівозміни є одним полем, то сільськогосподарські культури (а за наявності і 

чистий пар) щороку або періодично змінюються лише в часі. Така форма 

сівозміни інколи  

використовується науковими установами, а в практиці 

сільськогосподарського виробництва — в невеликих фермерських та 

індивідуальних господарствах.  

Польові культури, в свою чергу 

поділяють: 

 за способом вирощування 

на просапні і культури суцільної 

сівби (висіяні розкидним або 

рядковим способом із вузькими 

міжряддями); 

 за видом продукції — на 

зернові (в тому числі бобові), 

технічні і кормові, 

 за тривалістю життєвого 

циклу —на однорічні, дворічні і 

багаторічні. 

В умовах, що змінилися, для сільськогосподарського виробництва 

необхідні нові моделі побудови сівозмін та пов’язаних з ними технологій 

вирощування культур. 

Раніше рекомендовані 8–12-пільні сівозміни недостатньо повно 

відповідають сучасним потребам ведення системи землеробства в 

реформованих господарствах. У цьому плані, досить актуальним виявилося 

впровадження сівозмін з вузькою спеціалізацією й коротшою ротацією. 
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Переваги таких сівозмін полягають у тому, що вони можуть бути 

організовані на невеликих земельних територіях не тільки фермерських, але 

й великих господарств, що орендують землі на короткі терміни і які не 

розміщено одним масивом. Такі сівозміни можна швидко освоїти, вони не 

потребують великого кількості машин і знарядь, що робить їх економічно 

вигідними. 

Слід зазначити, що на пайових землях, де неможливо організувати 

стаціонарні сівозміни з причин різного терміну оренди, відсутності єдиного 

масиву варто організувати так звані динамічні сівозміни короткої ротації з 

чергуванням культур у часі, що не порушує основні принципи системи 

землеробства. 

Для того, щоб 

науково обґрунтувати 

необхідність 

вирощування 

сільськогосподарських 

культур у сівозміні, 

треба мати уяву про 

причини зниження 

продуктивності рослин у 

беззмінних посівах. 

Найбільш правильне і повне наукове обґрунтування необхідності 

чергування культур у полях сівозміни дав видатний агрохімік, биохімік та 

фізіолог рослин Д. М. Прянишников, який вважав, що урожайність культур 

у беззмінних посівах зменшується внаслідок дії хімічних, фізичних, 

біологічних та економічних факторів. 

Хімічні фактори. Сільськогосподарські рослини виносять з ґрунту 

неоднакову кількість поживних речовин і в різному співвідношенні. Якщо 

зернові культури відносно більше використовують азоту, то цукрові буряки 

і картопля - калію. Тому при багаторічному вирощуванні на одному і тому 

самому полі однієї і тієї самої культури з часом настає однобічне 

виснаження ґрунту. До широкого застосування мінеральних добрив це 

вважалось однією з головних причин виснаження ґрунту. Тепер причина 

ліквідовується після внесення науково обґрунтованих доз добрив відповідно 

до вимог рослин з врахуванням наявності в ґрунті поживних речовин у 

доступних формах. 

 Чергування культур у полях сівозміни сприяє кращому використанню 

рослинами поживних речовин, внесених з добривами. Органічні добрива 

вносять під основні культури, а інші культури використовують їх післядію. 

Отже, правильне чергування культур у полях сівозміни створює сприятливі 

умови для живлення рослин, ніж при беззмінних посівах. Окремі культури 

(гречка, люпин), підкислюючи ґрунт, переводять слаборозчинні сполуки 

фосфору на доступні, до того ж у більшій кількості, ніж споживають самі і 

цим самим поліпшують умови живлення фосфором для наступних культур 
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сівозміни. Азотне живлення рослин поліпшується у разі введення в 

сівозміну бобових культур, що здатні фіксувати азот повітря за допомогою 

бульбочкових бактерій. 

Фізичні фактори. Фізичні властивості ґрунту і вміст поживних 

речовин у ньому значною мірою залежать від наявності кореневих решток, 

які залишаються після збирання урожаю сільськогосподарських культур.  

Розкриваючи фізичні причини необхідності чергування культур, треба 

зазначити, що лише в науково обґрунтованій сівозміні поліпшується 

фізичний стан ґрунту за рахунок поліпшення структури, водного і 

повітряного режимів кореневмісного шару. Коли ж на полі тривалий час 

вирощуються просапні культури, більшість з яких залишають після себе 

мало рослинних решток, то крім погіршання структури спостерігається 

зниження її водостійкості, що в свою чергу призводить до запливання й 

ущільнення орного шару, утворення кірки і погіршання повітряного 

режиму. 

Фізичною причиною необхідності чергування культур є й те, що за 

тривалого вирощування на полі рослин з високим водоспоживанням 

погіршується водний режим. А тому для оптимізації умов 

вологозабезпечення рекомендується чергувати культури з більшим і 

меншим водоспоживанням. Наприклад, після цукрових буряків і 

соняшнику, що споживають багато води і висушують ґрунт на значну 

глибину, рекомендується вирощувати на полі кукурудзу на зелений корм, 

яка споживає мало води з ґрунту і з невеликої глибини. До фізичних причин 

необхідності чергування культур на полі слід віднести також і те, що за 

беззмінного вирощування просапних посилюються ерозійні процеси 

внаслідок погіршання структури верхнього шару ґрунту під час 

інтенсивного його механічного обробітку та через слабку здатність посівів 

цих культур захищати ґрунт від руйнівної дії потоків води і вітру. Тому на 

ерозійноне безпечних землях площі просапних культур скорочуються до 

мінімуму і одно часно розширюються площі багаторічних трав. 

Біологічні фактори. Необхідність чергування культур у сівозміні 

зумовлена також шкідливою дією бур’янів, шкідників і хвороб на рослини, 

внаслідок якої знижується урожай та погіршуються його якості. 

Відомо, що більшість бур’янів засмічує всі сільськогосподарські 

культури. Проте є такі бур’яни, які пристосувались тільки до певних 

культур і засмічують переважно лише їх посіви, наприклад стоколос житній 

— жито, куряче просо — просо, вівсюг — овес тощо. 

Забур’яненість посівів залежить також від біологічних особливостей 

розвитку вирощуваних культур. Наприклад, озиме жито рано навесні 

розвиває значну вегетативну масу і затінює бур’яни. Тому посіви цієї 

культури менше забур’янюються. Просо, льон, яра пшениця на початку 



7 

 

вегетації ростуть повільно, розвивають невелику листкову поверхню і тому 

дуже заростають бур’янами.  

 Отже, при розміщенні культур у сівозміні 

треба враховувати біологічні особливості їх 

розвитку. Різні сільськогосподарські культури 

пошкоджуються певними шкідниками: 

пшениця - клопом-черепашкою; кукурудза - 

дротяником тощо. Крім того, вони уражуються 

різними хворобами: кукурудза - сажкою, озима 

пшениця - іржею, або борошнистою росою. Як правило, збудники хвороб, 

шкідники, а також органи розмноження бур’янів накопичуються в ґрунті та 

на рослинних рештках. При повторному вирощуванні або частковому 

поверненні культури на попереднє місце підвищуються засміченість та 

ураженість збудниками хвороб і шкідниками полів та ґрунту. Зміна культур 

різних ботанічних класів та родин сприяє очищенню полів і ґрунту від 

бур’янів, шкідників та збудників хвороб. Це свідчить про велику роль 

сівозміни в усуненні причин 

зниження урожайності 

сільськогосподарських культур. 

Необхідність вирощування 

культур у сівозміні випливає також 

з того, що за тривалого 

вирощування на полі одновидових 

рослин у ґрунті накопичується 

багато збудників хвороб і 

шкідників. Навіть повторні посіви є причиною поширення шкідливих 

організмів, збудники яких тривалий час зберігають свою життєздатність у 

ґрунті та рослинних рештках попередників.  

До біологічних причин необхідності чергу  вання культур на полі 

відносять також те, що за беззмінного вирощування окремих видів рослин в 

ґрунті накопичуються токсини і шкідливі організми, які зумовлюють 

ґрунтовтому. 

Організаційно-економічні фактори. Правильне чергування культур 

має велике організаційно-господарське значення. Якщо при монокультурі в 

окремі періоди в господарстві створюється велике напруження у 

використанні робочої сили, тракторів, сільськогосподарських машин та 

інших засобів виробництва, то запровадження правильних сівозмін сприяє 

кращій організації праці. Раціональне розміщення у сівозміні озимих і ярих 

зернових, просапних, зернобобових культур створює умови для 

продуктивнішого використання засобів виробництва, тому що сівба, догляд 

за посівами і збирання урожаю цих культур не збігаються в часі. 

Разом з тим вирощування в господарстві різних культур дає змогу 

отримувати щорічно гарантовані високі урожаї. 
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У дослідженнях Донецької ДСДС за комплексом оціночних критеріїв 

найбільш перспективними є сівозмінні варіанти з питомою вагою парів 

(чорний/сидеральний) – 20-22%, зернових культур – 50-53% і технічних 

культур – 30-33% (у тому числі 11% соняшнику і 22% озимого ріпаку). При  

корегуванні структури посівних площ ярих культур варто врахувати те, що 

в північних і, особливо північно-західних районах врожайність кукурудзи 

вище за ярий ячмінь, в центральних і південних вона приблизно однакова. 

Тому при сприятливих запасах вологи в ґрунті співвідношення площ 

кукурудзи і ячменю повинно відповідати їх врожайності, а саме 2:1, 1:1. 

Ярі зернові культури – ячмінь, пшениця яра, овес, які мають, як 

продовольче, так і кормове значення, доцільно розміщувати на 6-11 % ріллі. 

Не можна забувати і про круп’яні культури, такі як гречка та просо, які нині 

займають невеликі площі у структурі посівних площ. Аби їх крупа не стала 

дефіцитом і не закуповувати її за кордоном, площі цих культур доцільно 

збільшити. Слід зазначити, що включення в склад сівозмін пізніх зернових 

культур – кукурудзи та сорго значно підвищує їх зернову продуктивність. 

Саме сівозміни з цими культурами забезпечують максимальний вихід зерна 

із одиниці сівозмінної площі. Надмірна насиченість соняшником у структурі 

посівів стала однією з вагомих причин різкого падіння врожайності 

культури. Нагадаємо, що за умов незадовільного фітосанітарного стану 

полів (за значної розповсюдженості хвороб і бур’янів, особливо вовчка) 

питома вага соняшника в структурі ріллі не повинна перевищувати 10-15 % 

та потребує впровадження спеціальної технології.  

Для більшості польових культур період чергування у  3-4 роки дозволяє 

досягти високої та стабільної їх продуктивності, збалансованості показників 

родючості ґрунту і фітосанітарного стану посівів. У той же час, тривалість 

ротації повинна забезпечити дотримання нормативів чергування для тих 

культур, які можуть повертатися в сівозміні на попереднє місце 

вирощування не раніше чим через 6-8 років. Це означає, що на окремих 

полях допускається вирощування декількох культур, близьких між собою за 

біологічними властивостями та технологією вирощування. Так, допустимі 

нормативи періодичності вирощування на одному і тому самому полі 

становлять: 

 для озимих жита і ячменю, вівса, гречки - не менше ніж через 1 рік; 

  для пшениці озимої, проса - не менше ніж через 2 роки; 

 для кукурудзи в сівозміні або на виведеному полі - протягом 2-3 років 

поспіль; 

 для багаторічних бобових трав, зернобобових культур, буряку 

цукрового і кормового, ріпаку озимого і ярого - не менше ніж через 3 

роки; 

 для льону - не менше ніж через 5 років; 

 для соняшника - не менше ніж через 7 років. 

В умовах п’ятипільних експериментальних сівозмін ярі ранні та пізні 

зернові культури (ярий ячмінь, кукурудза, сорго) слабо реагують на 
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попередники. Основним принципом їх розміщення повинно бути 

недопущення повторних посівів, що є реальним завданням, враховуючи 

запропоновану оптимальну сівозмінну структуру. Цінним попередником 

для соняшнику є парова озимина. Але варто пам’ятати, що дана культура, 

як і сорго інтенсивно виснажує ґрунт, тому краще їх розміщувати в 

останньому полі (п’ятий рік ротації), як попередником чорного пару. 

Дані наших досліджень дозволяють рекомендувати для впровадження 

кращі варіанти п’ятипільних сівозмін, спеціалізованих на вирощуванні 

зернових культур і соняшнику. При цьому культури доцільно розміщувати 

в сівозміні за одним із варіантів: 

1. Чорний пар – Пшениця озима – Соняшник – Ячмінь озимий – Сорго. 

2. Чорний пар – Пшениця озима – Кукурудза – Ячмінь озимий –Соняшник. 

3. Чорний пар – Пшениця озима – Ячмінь ярий – Кукурудза – Соняшник. 

4. Чорний пар – Пшениця озима – Пшениця озима – Соняшник – Сорго. 

5. Чорний пар – Пшениця озима – Ріпак озимий – Ячмінь озимий – 

Соняшник. 

6. Сидеральний пар – Пшениця озима – Ріпак озимий –Ячмінь озимий – 

Соняшник. 

7. Сидеральний пар – Пшениця озима – Ріпак озимий – Ячмінь озимий –

Кукурудза. 

8. Чорний пар – Пшениця озима – Ріпак озимий – Пшениця озима – 

Соняшник. 

 

 

 

Розроблені схеми дають можливість у різній мірі покращити показники 

ефективності використання ріллі, у тому числі за рахунок збільшення 

виходу зерна (на 10-30%), підвищення енергетичної ефективності (на 5-

25%), зростання рівня рентабельності та чистого прибутку (на 5- 20%), 

досягнення бездефіцитного балансу гумусу за рахунок можливого 

використання побічної продукції. 
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2. ОЗИМІ КУЛЬТУРИ 

 

Пшениця озима. Осіння вегетація пшениці озимої в господарствах 

Донецької області відрізнялася в залежності від району, строку сівби, 

технології вирощування, 

норми висіву та сорту.  

За даними обстежень, 

проведених науковцями 

Донецької ДСД станції 

НААН рослини 

перейшли до зимівлі 

переважно у доброму та 

задовільному стані.  

Умови перезимівлі та 

стан посівів навесні 

зумовлюють заходи ве 

сняного догляду. Тому з 

відновленням весняної вегетації необхідно перш за все провести облік і 

обстеження посівів озимих культур і встановити стан рослин. По Донецькій 

області середньобагаторічний показник відновлення весняної вегетації 

(перехід через 5°С) припадає на 27-31 березня, на півдні області – 23 

березня. Обстеження посівів озимих культур проводять через 10 днів після 

відновлення вегетації.  

Весняний догляд за рослинами пшениці озимої має мету створити 

найсприятливіші умови для подальшого росту та розвитку рослин. Він 

включає: підживлення посівів, весняне боронування, підсів або пересів 

посівів, що негативно перенесли умови перезимівлі, проведення своєчасної 

боротьби з бур’янами, хворобами, шкідниками та проведення заходів, які б 

попереджали вилягання посівів та знімали стресовий стан після 

застосування гербіцидів.  

Ранньовесняне підживлення. Для росту та розвитку зерновим, як і 

іншим культурним рослинам, поряд із іншими факторами оточуючого 

середовища (світло, тепло, волога) необхідні мінеральні речовини. Для 

отримання високої якості визначальне значення має правильно підібрані 

добрива. Не зважаючи на відносно однаковий винос поживних речовин 

зерновими культурами, їх потреба у добривах значно відрізняються. Перш 

за все ця відмінність сформована через різність кореневих систем, 

тривалість періоду вегетації та динамікою росту.  

Підсів або пересів посівів. Зрідженість посівів на 20-25 % (зменшення 

густоти стояння до 250-350 стебел на 1м2) не гарантує одержання врожаю 

більше 2,5 т/га. Рослини, які не розкущились восени, хоча і утворюють іноді 

весною вторинні стебла, грають дуже малу роль у формуванні 

продуктивності. При умові, якщо на метрі квадратному залишилось менше 

150 розкущених або 200-250 нерозкущених рослин, такі площі доцільно 
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пересіяти. Підсіву підлягають посіви з густотою 150-200 розкущених 

рослин або 250-300 нерозкущених, а також площі, де рослини на період 

відновлення вегетації знаходяться у фазі сходів кількістю менше 300 шт./м2. 

Частково і рівномірно зріджені посіви з густотою 250-300 здорових, добре 

розвинених рослин на квадратний метр підсівати недоцільно. При густоті 

200-250 рослин на квадратний метр посіви підсівають тільки при пізньому 

відновленні весняної вегетації, коли пригнічені процеси весняного кущіння 

і росту. 

Найбільш доцільне підсівання озимини пшеницею ярою. При такому 

підсіві товаровиробники не втрачають, а тільки покращують якісні 

показники врожаю. При використанні ячменю ярого для підсіву пшениці 

озимої отримана продукція годиться лише для кормових цілей, що істотно 

знижує рентабельність вирощування пшениці озимої. 

Ранньовесняний догляд. Перехід аграрної економіки до інноваційної 

моделі розвитку потребує широкого і прискореного впровадження в 

агровиробництво науково-технічних розробок щодо енергозбережних 

технологій вирощування культур на основі суміщення технологічних 

операцій. 

Щоб досягти стійкого зростання виробництва сільськогосподарської 

продукції в Україні особливу увагу слід зосередити і на створенні 

високопродуктивних агрофітоценозів, зведенні до мінімуму втрат від 

бур'янів, хвороб, шкідників 

і стресових погодних явищ 

за умови збереження 

екологічної рівноваги та 

підвищення окупності 

енерговитрат. 

Ріпак озимий. Оцінка 

стану посівів після 

зимового періоду є 

основою для прийняття 

рішення про майбутнє 

посівів. Оцінку посівів дають після вегетації посівів, визначаючи кількість 

рослин на одиницю площі та їх стан.(табл. 1).  

 

Таблиця 1 - Оцінка стану посівів ріпаку озимого 
 Кількість рослин на м2, шт. Прогноз урожаю, 

т/га гібрид сорт 

Загущений 45 65 2,5-4,0 

Оптимальний 30-40 40-60 3,0-4,0 

Середній 20 35 3,0 

Мінімальний 15 20 2,0-2,5 

Критичний 5 10 1-1,5 
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Слід зауважити, якщо густота посівів сортів і гібридів вітчизняної 

селекції становить 30-45 шт./м, то такі посіви можна не пересівати. Окрім 

кількості рослин на 1м2 також необхідно оцінити біометричні показники 

рослини: товщину кореневої шийки, кількість листя на рослині та 

фізіологічний стан.  

Озимий ріпак добре реагує на внесення азотних добрив ранньою 

весною, тому при першій же можливості слід провести підживлення посівів 

у дозі N30. У світі все ширше використовують позакореневі підживлення 

багатокомпонентними препаратами, до складу яких входять основні 

елементи живлення (NРК), мікроелементи та стимулятори росту, КАС. Ці 

препарати вносять по вегетації рослин у бакових сумішах з гербіцидами та 

фунгіцидами, що дає змогу зменшити норму витрати добрив під основне 

внесення.  

 
 

2.1. Вплив метеорологічних чинників на врожайність пшениці озимої 

в умовах Південно-Східного степу України 

 

Південно-східна частина України має свої особливості погодно-

кліматичні умови. Кліматичні зміни загрожують врожайності 

сільськогосподарських культур через зміни температури, кількості опадів, 

та більш значні зміни погодних умов.  

Сільськогосподарське виробництво дуже сильно залежить від 

погодних умов, які впливають на ріст культур. Як результат, сільське 

господарство швидко реагує на довготривалі тенденції та зміни кліматичних 

умов. Таким чином, врахування взаємозалежності між короткостроковим 

впливом погодних умов та врожайністю пшениці озимої є важливим для 

кращого розуміння та прогнозування реакції росту культури на 

довготривалі зміни погодних умов та для формулювання вчасних 

адаптаційних заходів та реакцій на кліматичні зміни.  

Одним із найважливіших показників оцінки ефективності будь-яких 

агроекосистем є досягнутий рівень врожайності зернових культур та 

продуктивність сівозмін. Це пов’язано з тим, що врожайність різних культур 

в окремі роки досліджень істотно коливається під впливом 

агрометеорологічних чинників. В результаті виникає необхідність вивчати 

ефективність різних складників систем землеробства у площині змінних 

погодних умов. 

Згідно досліджень, які проводилися на земельних ділянках Донецької 

державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії 

аграрних наук України, які розташовані в центральній частині Донецької 

області у Великоновосілківському районі, с. Розлив. Територія 

землекористування характеризується в цілому континентальним кліматом з 

жарким сухим літом, малосніжною з відлигами зимою.  
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За багаторічними даними в період з 2013р. по 2019р. середньорічна 

температура повітря складає 8,1-11,1°С. Найжаркіший місяць – липень (21,0 

- 25,6°С), найхолодніший – січень (-6,2°С).  

Вегетаційний період триває 208 діб, а тривалість періоду з 

температурою вище +10°С складає 160-170 діб. Сума позитивних 

температур за вегетацію – 3010°С, що дає можливість вирощувати всі 

основні сільськогосподарські культури. Безморозний період триває в 

середньому 150-160 діб, останні весняні заморозки спостерігаються у квітні, 

а перші осінні – у жовтні. 

Середньорічна кількість опадів складає 422-541,2 мм, максимум опадів 

припадає на червень (84 мм), які випадають у вигляді злив, мінімум – на 

лютий – березень (30,2-46,2 мм). Гідротермічний коефіцієнт 0,8-0,9. Запаси 

вологи в ґрунті формуються під впливом осінньо-весняних опадів. Взимку 

частина опадів випадає у вигляді снігу, який захищає ґрунт від сильного 

промерзання і служить джерелом накопичення вологи. Середня висота 

снігового покрову 14 см, максимальна – 23 см, мінімальна – 3 см. Відносна 

вологість повітря в літні місяці 58-63%, порівняно низька, що негативно 

позначається на вегетації рослин. Кількість діб з відносною вологістю 

повітря 30% і нижче – 60 за рік.  

Результати проведених досліджень показують, що погодні умови 

вегетаційного періоду за 2013-2019 рр. були наступними. 

 

Таблиця 2 -   Показники гідротермічних умов, Донецької ДСДС 

за період 2013-2019рр. 
Показни- 

ки 

Місяць 

І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Температура повітря, ºС 

Кліматичн

а норма 
-5,8 -5,4 1,5 8,9 15,6 19,3 21,2 20,5 14,9 7,9 1,7 -2,6 

2013 рік -1,5 -0,4 1,2 11,5 20,5 21,8 21,8 22,4 12,9 7,7 5,2 -2,2 

2014 рік -5,3 -2,0 5,1 9,7 18,9 18,6 22,7 22,5 15,5 10,3 1,2 -2,1 

2015 рік -3,1 -1,2 3,5 8,8 15,9 20,9 25,6 21,9 19,9 6,0 3,2 -0,1 

2016 рік -6,0 -4,7 0,5 9,4 15,8 19,3 20,9 20,0 14,8 7,8 2,1 -2,6 

2017 рік -5,9 2,2 4,2 12,3 17,6 20,9 23,1 22,3 19,9 6,0 4,5 -0,1 

2018 рік -6,2 -4,8 1,2 10,6 18,1 22,5 25,6 28,6 21,7 8,5 3,2 4,5 

2019 рік -4,5 -1,5 2,5 10,2 17,5 20,2 23,0 20,0 18,0 7,5 3,5 1,3 

Середнє -4,67 -1,82 2,62 10,38 17,8 20,67 23,28 22,95 17,45 7,72 3,23 -0,43 

Кількість опадів, мм 

Кліматич- 

на норма 47 39 35 39 56 56 51 47 31 40 45 56 

2013 рік 90,9 15,7 68,9 9,6 27,3 100,0 17,6 16,0 82,2 79,8 6,7 19,5 

2014 рік  51,2 7,3 24,3 32,8 77,8 141,5 12,6 45,9 59,3 11,0 35,5 69,7 

2015 рік 59,6 47,6 32,3 93,3 34,7 58,6 35,7 39,6 22,8 9,5 69,4 34,6 

2016 рік 74,9 34,6 60,7 47,9 75,6 116,9 12,4 44,2 22,0 9,5 33,4 34,6 

2017 рік 47,1 37,5 35,0 43,0 41,2 66,1 56,4 39,1 39,4 29,3 46,0 55,2 

2018 рік 65,9 38,6 55,7 27,5 21,1 25,6 57,6 38,4 28,6 21,5 34,2 33,5 

2019 рік 64,9 30,1 46,2 42,2 46,1 84,8 31,9 36,9 42,0 26,5 37,3 41,0 

Середнє 64,93 30,21 46,15 42,35 46,3 84,78 32,05 37,2 42,38 26,76 37,5 41,18 
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Вересень характеризувався  теплою погодою з випаданням  значних  

опадів. Середня температура повітря склала 17,45°С. Максимальна 

температура повітря підвищувалась до 21,7°С, на поверхні ґрунту до 46,3°С 

тепла. Мінімальна температура повітря знижувалась до 12,9°тепла, на 

поверхні ґрунту до 13° тепла. 

Жовтень  показав незначні опади. Середня температура повітря склала 

7,72°С. Максимальна температура повітря підвищувалась до 10,3°С. 

Мінімальна температура повітря знижувалась з 6,0°С до 10,3°С тепла. 

У листопаді була тепла погода з випадінням  незначних  опадів. 

Середня температура повітря склала 3,23°С.  

У грудні за період досліджуваних років була нестійка погода з 

випаданням значних опадів. Середня температура повітря склала -0,43°С 

морозу. Максимальна температура повітря підвищувалась до 6,2°, на 

поверхні ґрунту до 11,5°С тепла. Мінімальна температура повітря 

знижувалась до -4,3°С, на поверхні ґрунту до -7,5°С морозу. Січень  

характеризувався теплою погодою з випаданням  опадів у вигляді дощу та 

снігу. Середня температура повітря склала -4,67°С. У лютому були незначні 

опади. Середня температура повітря склала -1,87°С морозу.  

Березень показав 

теплу погоду з 

випаданням значних 

опадів у вигляді дощу. 

Середня температура 

повітря склала 2,62ºС, 

що на 2,0ºС вище 

багаторічної. 

Максимальна 

температура повітря 

підвищувалась до 9,0ºС, 

на поверхні ґрунту до 19,0ºС тепла. 

Мінімальна температура повітря знижувалась до -9,0ºС,на поверхні 

ґрунту до -10,0ºС морозу.  

Експериментальна частина польових досліджень виконувалась із 

пшеницею озимою – у відділу технології сільськогосподарської продукції 

Донецької ДСДС НААН, на дослідному полі ДДСДС НААН. 

Таким чином, для нормального росту і розвитку озимих культур в зоні 

Південно-Східного Степу України, існують реальні умови достатнього 

теплозабезпечення, проте запаси вологи в ґрунті, які формуються виключно 

за рахунок опадів, а тим більше їх розподіл за фазами розвитку, особливо в 

критичний за водоспоживанням період виявляється недостатнім. 

Для виявлення загальної тенденції, представленої таблиці динамічного 

ряду врожайності озимої пшениці в розрізі сортів, використаний метод 

укрупнення інтервалів (багаторічна середня) і метод змінних середніх. 

Використовуючи метод укрупнення інтервалів, в нашому прикладі були 
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взяті середні рівні врожайності кожного сорту по трьохрічному ряду, 

вважаючи, що в них частково згладжуються випадкові коливання 

врожайності за рахунок різних умов, в тому числі і погодних (табл. 3). 

 

Таблиця 3 - Динаміка врожайності озимої пшениці різних сортів 

за період 2013 – 2019 рр. 
Сорти Врожайність, т/га Середня 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Перемога 4,11 4,08 5,01 5,51 4,01 4,12 5,69 4,65 

Юзовська 4,08 3,99 4,42 4,18 3,74 3,99 5,12 4,22 

Гармонія 3,89 3,65 4,11 4,69 3,18 3,47 4,81 3,97 

Житниця 4,39 4,15 4,47 4,39 3,48 3,97 4,79 4,23 

 

Аналіз врожайності пшениці озимої показав, що за відповідний період 

є тенденція підвищення врожайності. 

Для визначення функціонального зв’язку врожайності пшениці озимої 

зі сумою опадів нами розрахований коефіцієнт кореляції по кожному сорту. 

При цьому тіснота зв’язку між ними виявилась різною. Сорт Перемога 

показав – 0,4282, сорт Юзовська – 0,4669, сорт Гармонія – 0,6915, сорт 

Житниця – 0,8587.  

Зв'язок урожайності пшениці озимої з річними опадами описується 

рівнянням регресії другого порядку по кожному сорту, та графічну 

залежність наведено на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Кореляційне поле взаємозв’язку урожайності пшениці озимої 

від суми опадів 

 

Сорт Перемога = 42,672хур.+298,50 ОVIІІ-VІІ;  

Сорт Юзовська = 73,188хур.+188,16 ОVIІІ-VІІ;  
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Сорт Гармонія = 65,593хур.+236,30 ОVIІІ-VІІ;  

Сорт Житниця = 105,99хур.+48,001 ОVIІІ-VІІ; 

де хур. – урожайність за 2013-2019 роки, т/га; 

ОVIІІ-VІІ – сума опадів за 2013-2019 роки, мм. 

Таким чином, проаналізувавши залежність величин урожайності 

пшениці озимої залежно від суми опадів за період 2013 – 2019 роках видно, 

що за 2017-2018 роки опади зменшувалися у вересні по грудень, і це 

відобразилося на врожайності різних сортів пшениці озимої. На сортах 

донецької селекції Перемога та Юзовська урожайність 2017 року 

зменшилась у порівнянні до 2016 року на 0,44-1,5, та у 2018 році у 

порівнянні до 2016 року на 0,19 - 1,39 т/га. Урожайність сортів пшениці 

озимої Гармонія та Житниця також у 2017 році була менша за 2016 рік на 

0,91 - 1,51 т/га, та у 2018 році відповідно до 2016 року також була менше 

0,42 - 1,22т/га. 

У 2019 році урожайність пшениці озимої у порівнянні до 2018 року 

збільшилась на 1,57 т/га (сорт Перемога), 1,13 т/га (сорт Юзовська), 1,34 т/га 

(сорт Гармонія), 0,82 т/га (сорт Житниця).  

Отже, для пшениці озимої особливо важливе поєднання прояву 

температури повітря і випадання дощів, адже за забезпечення рослин 

вологою висока температура повітря не завдає значної шкоди, а навпаки 

покращує врожайність. 

Для ґрунтово-кліматичної зони Степу України характерним є істотне 

коливання рівня тепло- і волого- забезпечення, коли протягом вегетації 

сільськогосподарських культур періоди надмірного надходження тепла 

змінюються прохолодними, а надмірного зволоження, які обумовлені 

інтенсивними опадами у вигляді зливових дощів, тривалими посухами, що 

негативно впливає на ріст і розвиток рослин. 

Все це обумовлює безумовну актуальність проблеми встановлення 

залежності особливостей росту і розвитку рослин різних сортів озимих 

культур від кліматичних ресурсів тих чи інших областей з метою 

визначення більш сприятливих регіонів вирощування та збільшення обсягів 

виробництва зерна. 

 

2.2. Основні фактори, що викликають зрідження і загибель озимих в 

зимовий та ранньовесняний періоди 

 

Основні фактори, що викликають зрідження і загибель озимих в 

зимовий та ранньовесняний періоди в значній мірі виживання посівів 

залежить від таких факторів:  

 стану посівів перед входом в зиму (густота, кущистість, вегетативна 

маса, вузлова коренева система, глибина залягання вузла кущіння); 

 умов в період загартування; 

 вмісту вуглеводів в тканинах рослин; 

 видового та сортового складу посівів; 
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 динаміки залягання снігового покриву та промерзання ґрунту; 

 календарного часу сильних похолодань; 

  тривалості періодів з температурами ґрунту на глибині залягання 

вузла кущіння близькими до критичних або нижчими. 

Стійкість рослин і сортів до такого складного взаємозв'язку між 

біологічними особливостями і дуже динамічним сполученням умов 

середовища і метеорологічних факторів одержала назву зимостійкість. 

Загибель може походити від шкідливої дії одного ведучого фактору, а 

саме низької температури, при відсутності інших супутніх умов.  

Вимерзання рослин - головна причина, що викликає зрідженість і 

загибель посівів на значних площах. Вплив низьких температур на рослини 

посилюється вітряною погодою, зимовою засухою, пиловими бурями, 

льодовою кіркою. Зниженню морозостійкості сприяє перенасичення тканин 

вологою внаслідок значних опадів перед входом в зиму. 

Після поступового зниження температури, добре розвинені рослини (3-

5 стебел), які пройшли повноцінне загартування, в більшості випадків 

зріджуються або гинуть при зниженні температури до критичного 

показника на протязі 3-х днів, причому не обов'язково підряд. Якщо цей 

період коротший, такі посіви пшениці озимої спроможні переносити без 

значного зрідження морози на глибині вузла кущіння до -17-19 °С, а ячмінь 

озимий до -13-14 °С. Морозостійкість слаборозвинених нерозкущених 

рослин більш низька, критичні температури для них складають - 14-15 °С 

для пшениці озимої і -11-12 °С для ячменю озимого, або навіть вищі. 

Довготермінове (більше 3-х днів) зниження температури ґрунту до 

наведених вище критичних значень спричиняє часткове, або значне 

пошкодження та загибель всіх посівів. 

Найбільш небезпечні різкі зниження температур на початку періоду 

спокою, коли процес загартування ще не закінчився і критичні температури 

коливаються від -10 до - 13 °С морозу. При сильних морозах (нижче -25 °С) 

та відсутності снігового покриву в цей період значне зрідження або загибель 

може наступити при зниженні температури нижче критичної протягом 3-х 

діб. Такі наслідки можливі і в кінці зимівлі, коли через зниження 

концентрації енергетичних речовин (вуглеводів і водорозчинних азотистих 

речовин) та потепління стійкість озимих знижується. При відлигах 

тривалістю більше 5 днів, морозостійкість знижується, у першій половині 

зими на 1-1,5 °С, в другій – на 2-3 °С. 

 

2.3. Система захисту озимих  культур від хвороб у Донецькому 

регіоні 

 

Вплив способів раціонального землекористування на розвиток і ступінь 

захворювання культури впливає по-різному. Воно залежить від характеру 

хвороби, застосовуваного методу обробітку ґрунту, а також від 

ефективності використання досвіду боротьби з іншими хворобами. 
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Методи раціональної обробки ґрунту, в основному, сприяють 

зменшенню температури ґрунту, збереженню вологості ґрунту і розміщення 

рослинних залишків на поверхні ґрунту. Ці фактори можуть збільшувати, 

зменшувати або не чинити ніякого впливу на розвиток і інтенсивність 

хвороби, в залежності від особливостей цієї хвороби. 

Найбільша кількість хвороб, що мають місце при раціональних 

способах обробітку ґрунту, викликається хвороботворними організмами, які 

виживають в інфікованих рослинних рештках, залишених на поверхні 

ґрунту. 

Кожна сільськогосподарська культура є об'єктом для ураження різними 

хворобами. 

Кожна хвороба має набір умов, сприятливих для виникнення і розвитку 

інфекції. Тип і розвиток хвороб з року в рік, мають відмінності в різних 

регіонах, на різних полях і навіть в межах одного поля (незалежно від року 

в рік). 

Щороку на кожному полі фіксуються якісь хвороби, але мета полягає в 

тому, щоб утримати поширення хвороби, яка може завдати значних 

економічних збитків. 

Розвиток будь-якої хвороби залежить від трьох чинників: 

 сприйнятливість сорту культури; 

  наявності вірулентних хвороботворних організмів; 

  умов навколишнього середовища, сприятливих для виникнення і 

поширення хвороб. 

Хвороботворні організми включають різні види грибів, бактерій, 

вірусів і нематод. Найбільш критичні фактори навколишнього середовища: 

температура повітря і 

ґрунту, вологість 

ґрунту, тип ґрунту і для 

певних хвороб - фактор 

рН ґрунту. 

При наявності всіх 

трьох факторів (носія 

вірусу, 

хвороботворного 

організму, 

навколишнього 

середовища) в певний 

час і в певному поєднанні виникає хвороба. Якщо ці фактори залишаються 

сприятливими протягом тривалого періоду часу, то відбувається розвиток 

хвороби. При відсутності одного і більше факторів хвороба не отримує 

розвитку. Стратегія боротьби з хворобами передбачає виключення, або 

зменшення одного з факторів. Досвід боротьби з хворобами включає: 

сівозміна культур; використання толерантних і резистентних характеристик 

сортів; строки сівби; боротьби з комахами; контроль над бур'янами; 
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відповідне родючість ґрунту; застосування фунгіцидів, якщо це необхідно; 

обробітку ґрунту. 

У нашому дослідженні було проаналізовано захворювання таких 

культур як озима пшениця та ріпак озимий. 

Основні хвороби цих культур в північному-центральному регіоні 

можна розподілити на п'ять груп: 

 гниття насіння і захворювання сходів; 

 стеблова гниль; 

 захворювання листя; 

 захворювання качана; 

 вірусні хвороби. 

Гниття насіння і захворювання сходів відбувається, коли умови ґрунту 

є несприятливими для швидких сходів насіння і для росту сходів. Гниття 

насіння відбувається особливо інтенсивно, коли ґрунт холодний і вологий. 

Екологічні системи управління землекористування можуть сприяти 

збільшенню або зменшенню ступеня захворювання, в залежності від 

хвороботворного організму, контакту насіння з ґрунтом, якості насіння, 

вологості ґрунту і температури ґрунту. 

Стеблова гниль спостерігається щорічно на півночі центрального 

регіону Донецької області. Найбільш часто зустрічаються такі різновиди 

стеблової гнилі: антракноз, гібберелла, фузаріоз, чорна гниль і диплоідія. 

Для того щоб зменшити ступінь ураженості гниллю і область ураження 

в системах раціонального землекористування, потрібно виконати такі 

правила: 

1. Підбір сортів і гібридів, які є витривалими і стійкими до поразок 

стебловий гниллю. 

2. Провести сівозміну, особливо на полях, на яких спостерігалося 

значне ураження стебловою гниллю в попередньому році. 

3. Не перевищувати щільність рослин, рекомендованої для конкретного 

сорта і гібрида або для даної владності ґрунту; 

4. Знищення таких шкідників, як блішки довговусі і інше; 

5. Знищення стресогенних чинників (ущільнення ґрунту, недостатність 

поживних речовин, напруженість викликану гербіцидами, бур'янами) 

6. Здійснювати оперативне збирання врожаю. 

Хвороби пшениці а саме гниття насіння і захворювання сходів 

спостерігається коли умови ґрунту є несприятливими для швидких сходів. 

Щоб скоротити захворювання сходів і зменшити ступінь ураження сіянців 

гниллю в системах раціонального землекористування потрібно: відбирати 

здорове високоякісне насіння за адаптованістю сортів; виробляти посів на 

потрібній глибині з урахуванням необхідної відстані, коли метеорологічні 

умови і стан ґрунту сприятливі для швидких сходів і їх зростання; 

проводити обробку насіння фунгіцидами. 

При захворюванні коренів коренева гниль може викликати відчутні 

втрати врожаю, так як інфіковані рослини гинуть передчасно. Щоб 
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скоротити інтенсивність поширення захворювання коренів пшениці 

науковці вважають, що першочергово треба дотримуватися таких заходів, 

як: проводити сівозміну з включенням просапних культур; використовувати 

збалансовану програму по повішення родючості ґрунту; селективне 

використання сортів пшениці; проводити обробку насіння фунгіцидами, які 

можуть призупинити деякі захворювання коренів на 3-6 тижнів після сівби. 

Найбільш поширеними захворюваннями, що вражають колос пшениці, 

є парша та септоріоз колоскової луски пшениці. Вони можуть викликати 

значні втрати врожаю і погіршення якості зерна в умовах тривалої вологої 

погоди під час або після колосіння. На додаток можуть мати місце курна 

сажка і тверда головешка пшениці. Раціональні способи обробки ґрунту 

якщо і мають, то дуже незначний вплив на розвиток парші та септоріоз 

колосової луски пшениці, за винятком випадків, коли вирощуються 

дрібнозерність культури або пшениця в монокультурі. Пилова головешка і 

тверда головешка пшениці відносяться до захворювань, через насіння, і не 

піддаються впливу з боку раціональних способів обробітку ґрунту. 

Деякі вірусні захворювання можуть вражати пшеницю. Найбільш 

поширені хвороби в північно-центральному регіоні викликаються вірусами 

жовтої карликовості, жовтої мозаїки пшениці передається через ґрунт 

мозаїки і смугастої мозаїки пшениці. 

Для зменшення поширення вірусних захворювань в системах 

раціонального землекористування потрібно відбирати адаптовані 

культиватори з хорошою стійкістю до вірусних хвороб; не виробляти сівбу 

озимої пшениці до термінів гесенської мушки; відслідковувати само посівну 

пшеницю, а також рослини і злакові трави, які є господарем вірусів, 

щонайменше, на відстані 0,4 км від поля за 2-3 тижні до початку сівби. 

Захист від шкідливих організмів ріпака озимого навесні (відновлення 

вегетації) з метою знищення бур’янів, підвищення стійкості рослин до 

чорної ніжки, бактеріозу коренів, снігової плісняви проводиться 

боронування посівів, а на широкорядних – розпушення міжрядь; 

підживлення рослин азотними добривами.  

Захист посівів від бур’янів лише агротехнічними заходами не завжди 

сприяє повному їх зниженню, тому використовують й хімічні заходи. 

Приймаючи рішення про застосування гербіцидів, необхідно ураховувати 

видовий склад і фенофазу бур’янів, фазу розвитку культури, властивості 

препарату.  

Серед хвороб найбільш розповсюджені: ризоктоніоз, переноспороз, 

альтернаріоз, біла і сіра гниль, фомоз, ціліндроспоріоз, бактеріоз коренів. 

Навесні помірно тепла та дощова погода сприятиме поширенню 

переноспорозу, альтернаріозу. За появи ознаків хвороб посіви обприскують 

фунгіцидом Ридоміл Голд МЦ 68 WG, в.г., 2,5 кг/га. Далі впродовж вегетації 

для захисту рослин від вищеназваних хвороб, а також від фомозу, білої та 

сірої гнилі застосовують Амістар Екстра 280 SC, КС, 0,75- 1,0 л/га; Альфа-

Тебузол КЕ, 0,5-1,0 л/га та інші дозволені препарати.  
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Особливу увагу у весняний період слід приділити захисту посівів від 

шкідників, серед яких найбільш поширеними є ріпаковий пильщик, 

прихованохоботники (хрестоцвітний, стебловий, капустяний та 

насіннєвий), капустяна совка, білани (ріпаковий та капустяний), ріпаковий 

квіткоїд, капустяна попелиця. Критерієм для прийняття рішення про 

проведення обробки посівів інсектицидами є економічний поріг 

шкодочинності. При використання інсектициду необхідно враховувати вид, 

чисельність шкідника, строки його появи, стан посіву, спектр дії та 

регламент застосування препарату. 

В період утворення весняної розетки-початку бутонізації проти 

прихованохоботників (2ж./25росл.) доцільно застосування Нурел Д к.е. з 

дозою витрати 0,5-0,6 л/га; Борей, КС, 0,10-0,12 л/га; Каліпсо 480 SC, КС, 

0,20 л/га; Моспілан, ВП, 0,10-0,12 л/га; проти ріпакового пильщика (3 

екз./м2): Децис Профі 25 WG, ВГ, 0,07 кг/га; Данадим стабільний, к.с., 0,7-

0,12 л/га інші.  

В фазу бутонізації проти капустяної совки, біланів (на початку та 

масового відкладання яєць) випускають трихограми по 20-30 тис. особин на 

гектар в 2-3 прийоми з інтервалом 5-7 днів.  

Наприкінці бутонізації проти ріпакового квіткоїда, 

прихованохоботників (5-6 жуків на рослину), ріпакового пильщика, 

капустяної попелиці проводять обприскування посівів інсектицидом (з 

дотриманням санітарних строків останньої обробки до збирання врожаю): 

Карате Зеон 050 CS, мк.с., 0,15 л/га; Вантекс, мк.с., 0,04-0,06 л/га; Каліпсо 

480 SC, КС, 0,20 л/га; Децис Профі 25 WG, ВГ, 0,07кг/га та інші препарати.  

З метою зниження ураження рослин хворобами (альтернаріоз, фомоз, сіра 

гниль), прискорення збирання врожаю на 5-6 днів посіви обприскують 

десикантами: Реглон Супер 150 SL, РК, 2-3 л/га; за 14 днів – Гліфоган 480, 

в.р.; Домінатор Мега, в.р., 3,0 л/га. Десікація проводиться при побурінні 70% 

стручків. 

Таким чином, під час вирощування озимих культур найефективнішого 

захисту від шкідливих організмів можна досягти за своєчасного і якісного 

поєднання організаційних, агротехнічних, біологічних заходів та 

застосування хімічних засобів на основі знання біологічних особливостей 

культури й шкідливих організмів, з урахуванням їхніх економічних порогів 

шкодочинності й механізмів саморегуляції в агроценозі.  

 

3. ОБРОБІТОК ҐРУНТУ 

Основний фонд орних земель області складають чорноземи звичайні 

середньо і малогумусні на лесах і лесовидних породах важкоглинистого та 

легкоглинистого механічного складу. Вони займають 1215 тис. га, або 74% 

ріллі і мають високу потенційну родючість.  

Основна частина ґрунтів області характеризується підвищеним та 

високим вмістом гумусу. Так, площі ґрунтів з підвищеним вмістом 
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складають 411,0 тис. га, що становить 33,2%, з високим – 629,3 тис. га, що 

становить 50,8% від загальної площі. 

По забезпеченості рухомим фосфором переважають ґрунти з середнім 

та підвищеним вмістом. Площі ґрунтів з середнім вмістом складають 471,2 

тис. га, що становить 38,0%, з підвищеним – 448,8 тис. га, відповідно 36,2%. 

По забезпеченості обмінним калієм також переважають ґрунти з середнім та 

підвищеним вмістом. Площі ґрунтів з середнім вмістом складають 414,3 тис. 

га, що становить 33,4%, з підвищеним – 447,6 тис. га ( 36,1%). 

Вміст гумусу за 20 років (VI-IX тури обстеження) знизився на 0,23 

абсолютних відсотки (з 4,40 до 4,17%), за останні 5 років – на 0,03%. 

Середній вміст рухомого фосфору в цілому по області за результатами IX 

туру обстеження зменшився на 2 мг (з 109 до 107 мг/кг ґрунту). Середній 

вміст обмінного калію за результатами IX туру обстеження зменшився на 3 

мг (з 165 до 162 мг/кг ґрунту). 

Показником якості ґрунту є бонітет, виражений в балах, який є 

інтегральною величиною його різноманітних властивостей. На підставі 

матеріалів агрохімічної паспортизації спеціалісти центру провели якісну 

оцінку (бонітування) еколого-агрохімічного стану сільськогосподарських 

земель Донеччини в балах за їх агрохімічними властивостями відносно 

еталонних величин. В середньому по області ґрунти мають еколого-

агрохімічний стан – 52,8 бали відносно еталонного ґрунту. Найкращий 

еколого-агрохімічний стан мають ґрунти Красноармійського, 

Олександрівського, Добропільського районів.  

Внаслідок різкого скорочення внесення в ґрунт органічних та 

мінеральних добрив основна частина врожаю в більшості 

сільгосппідприємствах області формується за рахунок мобілізації ґрунтової 

родючості. 

У зв'язку з цим в землеробстві області склався від’ємний  баланс гумусу 

і елементів мінерального живлення рослин. В середньому за 2007-2011 роки 

щорічний відєۥмний баланс гумусу в області досяг 3,9 центнери з гектара. 

Втрати елементів живлення за цей же період в цілому по області складають 

146 кілограми діючої речовини на гектар. По суті, ми втрачаємо ту саму 

головну якість наших ґрунтів, яка називається родючістю.  

Для досягнення бездефіцитного балансу гумусу та елементів живлення 

необхідно довести рівень внесення мінеральних добрив до 90-110 кг 

поживних речовин та органічних до 8-9 тонн на гектар посівної площі. 

Використання правильного підібраного комплексу агрегатів на 

передпосівному обробітку ґрунту дозволяє отримати максимально якісні 

сходи ярих зернових. 

Система весняного перед- та післяпосівного обробітку ґрунту під ярі 

культури базується на ранньовесняному його розпушуванні (закриття 

вологи), безпосередньому обробітку перед сівбою та при догляді за 

посівами просапних культур, які, залежно від ґрунтово-кліматичних умов 

місцевості та біологічних особливостей вирощуваної культури, складаються 
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із культивації, глибокого розпушування, післяпосівного коткування, 

міжрядних обробок тощо. Польові роботи навесні розпочинають з 

урахуванням основного обробітку ґрунту, проведеного в осінній період, 

адже від нього залежить рівень урожайності польових культур 

Основним завданням є збереження у ґрунті нагромадженої за осінньо-

зимовий період вологи, яка навесні інтенсивно випаровується, особливо з 

ущільненого ґрунту. Для чорноземів оптимальна вологість становить 15–

18% (по відношенню до абсолютно сухого ґрунту). Передчасний обробіток 

ґрунту навесні призводить до залипання робочих органів ґрунтообробних 

знарядь, замазування поверхні ріллі, а запізнілий спричиняє засихання 

ґрунту й утворення великих грудок, тому ранньовесняне боронування 

проводять вибірково з урахуванням підсихання різних полів і ділянок. Під 

час боронування можна також використовувати шлейфи та шлейфові 

борони. Порядок розміщення знарядь залежить від стану ґрунту, зокрема, на 

дуже ущільнених у першому ряду тракторного агрегату знаходяться важкі 

борони, а в другому — шлейфи. На більш структурних ґрунтах, де після 

зяблевої оранки утворюється гребеняста поверхня, в першому ряду 

розміщують шлейфи, а в другому — борони. 

Основною вимогою при закритті вологи є утворення на поверхні ґрунту 

добре розпушеного дрібно грудочкуватого шару завтовшки 3–5 см. Для 

цього шлейфування і боронування виконують у два сліди по діагоналі (під 

кутом 45°) до напрямку осіннього обробітку. Залежно від фізичних 

властивостей ґрунту та його вологості запроваджують також інші схеми 

розміщення знарядь під час закриття вологи. Так, спочатку в один слід 

боронують, а через кілька годин пускають агрегат із шлейфів, борін і 

райборінок. 

Зволікання із боронуванням призводить до втрати великої кількості 

води, величина її випаровування може досягати в сонячну і вітряну погоду 

до 80–100 т/га щоденно, тому закриття вологи є терміновою весняною 

роботою. На вирівняних полях після стерньових попередників, оброблених 



24 

 

з осені важкими дисковими боронами або безполицевими знаряддями, 

виконувати ранньовесняне боронування недоцільно. 

Передпосівний обробіток ґрунту і сівба є єдиним технологічним 

комплексом. Розрив у часі між ними має бути мінімальним і становити не 

більше півгодини. Якщо посів проводити пізніше, то верхній шар ґрунту 

пересихає, що в майбутньому різко зменшує польову схожість насіння. 

Помилки у виконанні робіт. Головними помилками при 

передпосівному обробітку ґрунту є надто ранній початок робіт за сирого 

ґрунту, надмірна кількість робочих проходів через те, що окремі операції не 

поєднуються в одному агрегаті, велика робоча швидкість їх, глибоке 

передпосівне розпушування. Найкращим знаряддям для передпосівного 

обробітку ґрунту є культиватори з лапами, що підрізують його шари. Цими 

знаряддями можна досягти рівномірного і неглибокого розпушування 

ґрунту, знищити сходи та розетки бур’янів. На важких і зволожених ґрунтах, 

де потрібна глибша культивація, для передпосівного обробітку більш 

ефективні культиватори з розпушувальними лапами. 

Не використовують для передпосівного обробітку ґрунту просапні 

культиватори КПС-4; КПГ-4, адже це призводить до нерівномірності 

обробітку ґрунту, збільшення втрат вологи, гребенистості його поверхні. 

Врешті-решт маємо зниження польової схожості насіння. 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 та інші). 

Запізнення із проведенням передпосівної культивації, за 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. 

Тому глибина передпосівної культивації в усіх випадках повинна 

відповідати глибині загортання насіння. Порушення цієї агротехнічної 

вимоги призводить до зависання зерна в напівсухому прошарку ґрунту і 

зрідженості сходів. 

Під ранні ярі культури ґрунт культивують один раз. Під пізні 

застосовують, як правило, дві культивації: першу на більшу глибину і 

приблизно в ті самі строки, що й під ранні ярі, а другу — перед сівбою на 

глибину висівання насіння. Після кожної культивації під ранні і пізні 

культури ґрунт боронують. В роки з достатнім зволоження або на мало 

структурних ґрунтах, які запливають, передпосівну культивацію проводять 

на глибину 8–10 см, а за надмірного зволоження біля заплав річок із 

неглибоко залягаючими підґрунтовими водами в низинах мікрорельєфу, де 

ґрунт навесні дуже ущільнюється, глибину передпосівного обробітку 

доводять до 14 см і більше, використовуючи для цього, крім культиваторів, 

ще й чизелі. 

Основний глибокий обробіток раннього пару. Його проводять після 

масового проростання бур’янів на 16–18 см важкими культиваторами КПЕ-
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3,8, КРГ-3,6, КТС-10. На засмічених багаторічними бур’янами полях 

(гірчак, осот рожевий та жовтий, берізка польова тощо) кращі наслідки 

забезпечують культиватори-розпушувачі КР-4,5, КШН-5,6 «Резидент». 

За умов перезволоженості верхнього шару ґрунту слід обмежити 

застосування такого агротехнічного заходу, як прикочування посівів ярого 

ячменю, вівса, гороху важкими кільчато-зубовими котками. За умов різкого 

підвищення температури повітря у післяпосівний період і відсутності опадів 

на таких полях утворюється тверда ґрунтова кірка, яка травмує кореневу 

систему рослин. Тому коткування краще проводити за умов пересихання 

верхнього шару ґрунту. 

Підготовка площ під ярі культури, попередньо необроблених на зяб, 

одне з найскладніших завдань в умовах нестачі вологи в ґрунті та 

можливого прояву навесні суховіїв різної інтенсивності. Глибокий 

обробіток тут недоцільний. Залежно від погодних і ґрунтових умов його 

необхідно обмежити глибиною 12–16 см. Застосування плоскорізних 

знарядь на цих ґрунтах може призвести до збільшення брилуватості 

поверхні. Найбільш раціональним буде використання протиерозійних, 

чизельних та важких культиваторів із робочими органами підвищеної 

жорсткості. 

На полях після кукурудзи на зерно, сорго та соняшнику, де збирання 

відбувалось із залишенням рослинних решток, обробіток доцільно провести 

з використанням роторних знарядь активної дії вітчизняного (КВФ-2,8, КФ-

5,4) чи закордонного виробництва. При їх відсутності на необроблених з 

осені землях, які йдуть під посів ярих культур, спочатку необхідно стебла 

подрібнити знаряддями типу ПН-2.0, а ґрунт обробити на глибину 10–12 см 

широкозахватними дисковими боронами БД-10, ДМТ-6 в комплексі з 

культиваторами типу КПЕ-3,8 чи комбінованими агрегатами КР-4,5, КНК-

6Н, АКШ-5,6, КШН-5,6 із наступною сівбою. 

У разі потреби, залежно від стану поля та ґрунту, поєднуючи з 

весняним обробітком ґрунту перед сівбою польових культур, знищують 

бур’яни та заробляють у ґрунт добрива й гербіциди. Цей комплекс прийомів 

у кінцевому підсумку дає змогу мати дружні повноцінні сходи польових 

культур, а як підсумок, і вищий урожай. Особлива увага має приділятися 

полям, де озимина висівалась по кукурудзі та соняшнику, а також ділянкам 

із наявністю «блюдець» у поглибленнях мікрорельєфу та уражених ерозією 

замулення. На важких переущільнених ґрунтах тут не виключена 

вірогідність застосування дискових знарядь ощадної дії (ЛДГ-10, МФ-200). 

 

4. РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ 

ДОБРИВ 
 

Однією з умов інтенсифікації та екологізації сільського господарства є 

перехід до раціонального застосування добрив у сівозміні, що забезпечує 

збільшення врожайності культур та якості продукції, сприяє збереженню та 
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відтворенню родючості ґрунту, підвищує продуктивність сівозміни, економить 

витрати на застосування добрив, покращує екологічний стан довкілля. 

Раціональна система удобрення забезпечує оптимальне живлення 

сільськогосподарських культур упродовж вегетації сполуками азоту, фосфору 

й калію. Найефективнішою у сівозмінах є органо-мінеральна система 

удобрення. Дози застосування мінеральних добрив на фоні гною регулюють за 

рівнем забезпечення ґрунту рухомими формами елементів живлення, 

величиною виносу їх культурами, що дає змогу зменшити витрати добрив на 

одиницю врожаю і непродуктивне їхнє використання. 

 

Ярі зернові, 

зернобобові та круп’яні 

культури за органо-

мінеральної системи 

удобрення вирощують 

по післядії добрив, 

інколи систему 

удобрення цих культур 

доповнюють стартовою 

дозою в кількості, 

рекомендованій для 

певної зони 

зволоження. 

На урожайність сільськогосподарських культур у сівозміні значно 

впливає застосування органічних добрив. Гній у сівозмінах вносять під буряки 

цукрові, кукурудзу на зерно, соняшник, чорний пар з подальшим 

вирощуванням зернових культур. Доза застосування гною становить від 20 до 

40 т/га, але не менше як 7–12 т/га сівозмінної площі. 

Найвищої ефективності за застосування гною досягають на культурі, під 

яку його безпосередньо вносять, а його дію спостерігають на другий, третій і 

навіть сьомий рік після внесення. 

Використання гною поєднано з мінеральними добривами підвищує 

ефективність добрив, сприяє росту врожайності та якості продукції, посилює 

рециркуляцію елементів живлення та вуглецю в агроекосистемах, забезпечує 

збереження й відтворення родючості ґрунту. За вирощування 

сільськогосподарських культур агроекологічно обґрунтована система 

удобрення має забезпечувати зрівноважений баланс органічної речовини в 

ґрунті, враховуючи джерела її надходження та величину мінералізації гумусу. 

Встановлено, що під зерновими культурами втрати гумусу через мінералізацію 

становлять 0,5–0,8 т/га, просапними — 1,5–2, чорним паром — 2,2–2,5 т/га. 

Компенсація втрат гумусу в ґрунті в умовах сівозміни відбувається завдяки 

кореневим і післяжнивним решткам, залежить від частки багаторічних трав у 

сівозміні та доз внесення органічних добрив. 

За нинішніх умов реформування аграрного сектору економіки, що 

супроводжується різким скороченням кількості тваринництва, виробництво і 

застосування гною становить менше ніж 2 т/га ріллі. Дотримання 



27 

 

рекомендованих доз його внесення можливе лише за кількості тваринництва 

— не менше як однієї голови ВРХ на 1 га ріллі. Такі умови господарювання 

підтримують родючість ґрунту й забезпечують стабільні врожаї 

сільськогосподарських культур високої якості. 

За умов різкого дефіциту гною альтернативою йому може бути 

заорювання зеленої маси післяжнивних культур в якості зеленого добрива та 

використання на добриво побічної продукції: соломи зернових культур, стебел 

кукурудзи на зерно, гички буряків цукрових. Вирощування післяжнивних 

культур на зелене добриво (таких як гірчиця біла, редька олійна) після 

збирання зернових культур, забезпечує ґрунт органічною речовиною в 

кількості 30–40 т/ га, яка у процесі мінералізації покращує агрохімічні 

показники ґрунту та мінеральне живлення сільськогосподарських культур. 

Післяжнивні культури можуть бути рекомендовані для зони достатнього 

зволоження, оскільки в зоні нестійкого й недостатнього зволоження в процесі 

своєї вегетації вони використовують вологу, що істотно зменшує її запаси для 

послідуючої культури, що не сприяє зростанню врожаю. 

Перед сівбою післяжнивних культур, окрім мінеральних добрив 

(N30P10K30), доцільно застосовувати солому озимих і ярих зернових культур. Це 

прискорює мінералізацію соломи, сприяє гумусоутворенню та покращує 

поживний режим ґрунту. За нестійкого й недостатнього зволоження 

післяжнивні культури на зелене добриво малоефективні через значне 

використання вологи основними культурами сівозміни в процесі їхньої 

вегетації, що збіднює запаси ґрунтової вологи на час посіву ярих зернових. За 

цих умов доцільно заорювати на добриво багаторічні трави після першого 

укосу. Це збагачує ґрунт азотом та підвищує в ньому вміст органічної 

речовини. Післядія пласта люцерни на врожайність таких 

сільськогосподарських культур, як озима пшениця, буряки цукрові, кукурудза 

на зерно, є ефективною впродовж трьох-чотирьох років. 

Система удобрення культур у сівозміні має бути оптимізована за 

дозами та способами внесення органічних і мінеральних добрив. Одним із 

способів покращення азотного живлення культур у сівозміні є введення до її 

складу бобових культур: багаторічних трав, еспарцету, люцерни, гороху, сої, 

нуту. Вони поповнюють ґрунт біологічним азотом, зменшують мінералізацію 

гумусу, підвищують вміст мінерального азоту в ґрунті. Наявність бобових 

культур у десятипільній сівозміні підвищує кількість біологічного азоту до 10–

15 кг/га, у короткоротаційній (п’яти-чотирипільній) — до 20–25 кг/га 

сівозмінної площі. Оскільки біологічний азот має пролонговану дію, то його 

ефективність спостерігають у післядії під пшеницею озимою, буряками 

цукровими, кукурудзою на зерно, що дозволяє зменшити дозу застосування 

азотних добрив під ці культури на 10–15%. 

Найефективнішим застосування фосфорних добрив визначено в умовах 

Лісостепу України, особливо в зоні нестійкого й недостатнього зволоження. За 

насичення сівозміни просапними культурами від 30 до 50% використання 

фосфору сільськогосподарськими культурами значно зростає. Це 

спостерігають у Лівобережній частині Лісостепу, де ґрунти мають вищу 

забезпеченість рухомим калієм і меншу — рухомим фосфором. Фосфорні 
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добрива — як прості, так і складні — потрібно вносити під зяблевий обробіток 

ґрунту, в разі їхнього використання під весняну культивацію ґрунту 

спостерігають меншу рухомість фосфору та його доступність рослинам, 

оскільки добрива сконцентровані в шарі 0–10 см. За зяблевого обробітку 

ґрунту в шарі 10–20 см під цукрові буряки, кукурудзу на зерно, соняшник 

застосування фосфору має становити 90 кг/га, за високого забезпечення ґрунту 

— 60 кг/га, під зернові культури, сою — 60–90 кг/га. 

За тривалого безполицевого обробітку ґрунту застосування мінеральних 

добрив у сівозміні супроводжує нагромадження рухомого фосфору й калію у 

верхньому (0–10 см) шарі ґрунту та зменшення їхнього вмісту в нижніх шарах. 

Концентрація поживних речовин у верхньому шарі ґрунту не сприяє 

проникненню кореневої системи вглиб ґрунтового профілю, що утруднює 

використання вологи та елементів живлення з нижніх шарів ґрунту. 

За використання мілкого плоскорізного обробітку зменшується 

перемішування верхніх шарів ґрунту з нижніми, багатими на кальцій і магній, 

що зумовлює зростання його кислотності. Втім органічні та мінеральні 

добрива вносять у верхній шар ґрунту, а для глибшого їхнього загортання слід 

застосовувати чизель, який сприятиме оптимальному перерозподілу добрив і 

використанню елементів живлення рослинами. 

У сучасних умовах ведення землеробства все частіше здійснюють 

нульовий обробіток або пряму сівбу в попередньо необроблений ґрунт за 

системою no-till. Система удобрення культур у сівозміні за такого обробітку є 

ефективною, оскільки застосування добрив проводять сівалками прямої сівби 

з одночасним застосуванням добрив. Це зменшує перехід фосфорних добрив у 

важкодоступні сполуки, адсорбцію калію ґрунтом та іммобілізацію азоту 

ґрунтовою мікрофлорою. Дози застосування добрив під с.-г. культури за цих 

умов можна зменшити на 15–25% залежно від рівня родючості ґрунту. 

 

 

5. РЕКОМЕНДОВАНІ  ЕТАПИ 

ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ 

НАСІННИЦТВА 

 

У системі насінництва при вирощуванні, очищенні, сортуванні, 

зберіганні та реалізації насіння важливим є як державний так і 

внутрішньогосподарський контроль. Чітке дотримання вимог державного і 

внутрішньогосподарського контролю сприятиме підвищенню 

відповідальності посадових осіб та в кінцевому рахунку забезпечить 

гарантовано високу якість насіння. 

Мета внутрішньогосподарського контролю ‒ усунення причин, які 

призводять до сортового засмічення,  зниження якості насіння в процесі 

вегетації, збирання, очищення, складування, зберігання й транспортування. 

Головне завдання внутрішньогосподарського контролю ‒ домогтися 

виконання правил насінництва на всіх його етапах. Цей контроль 

здійснюється безпосередньо в господарствах. 
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Організація посівних 

робіт: Для сівби 

використовується насіння, 

що за даними аналізувань 

акредитованих лабораторій 

відповідає вимогам 

нормативних документів. 

Використання для сівби 

насіння або садивного 

матеріалу, що не має 

відповідного сертифіката, 

забороняється (ст. 17 ЗУ Про насіння і садивний матеріал»). 

Доставка насіння в поле супроводжується накладною. Особи, які 

беруть участь у підготовці насіння, його транспортуванні і сівбі повинні 

бути проінструктовані про недопущення змішування сортів і культур. При 

сівбі не слід виїжджати і розвертатись посівними агрегатами на суміжних 

полях, де розміщені інші культури. Краї полів засівати насінням тієї ж 

партії, а після закінчення сівби сівалки очищати на тому ж полі, де 

проводилася сівба. Переїзд з одного поля на інше з заправленими або 

неочищеними сівалками не допускається. 

Догляд за насінницькими посівами: З появою сходів на кожному 

насінницькому посіві встановлюють польову табличку, яка є своєрідним 

«паспортом» посіву.   

Зразок польової таблички насінницького посіву 

 Назва господарства                                                 

 Культура                                                                   

 Сорт                                                                          

 Генерація                                                              

 № поля                                                                      

 Площа                                                                       

 Попередник                                                              

В період колосіння – початку воскової стиглості зерна проводять видові 

і сортові прополки (видалення на відведених під вирощування насіння 

площах рослин інших видів та рослин культури, що за своїми сортовими 

ознаками не відповідають офіційному описові сорту. Під час прочисток, 

домішки, що видаляють, виривають з корінням і виносять з посіву, щоб вони 

не стали джерелом повторного засмічення при збиранні. Ця робота 

проводиться під безпосереднім керівництвом агронома - насіннєвода. 

Роботу організовують так, щоб робітники проходили на відстані витягнутої 

руки один від одного. По закінченні цього прийому по кожному полю 

складається акт сортової прочистки насіннєвого посіву. 
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Польове оцінювання 

посівів: Суб’єктам насінництва 

та розсадництва, що планують 

виробництво насіння необхідно 

подати до органу із сертифікації 

заявку на визначення сортових 

якостей насіння і садивного 

матеріалу для проведення  

польового оцінювання 

(інспектування) насінницьких 

посівів сільськогосподарських 

рослин.  

Польове інспектування є процедурою для встановлення ідентичності 

сорту і визначення сортової чистоти (типовості). Роботи з визначення 

сортових якостей насіння і садивного матеріалу має право здійснювати 

аудитор із сертифікації (агроном-інспектор). В подальшому орган із 

сертифікації розглядає заявку, проводить перевірку документів, не  пізніше 

десяти робочих днів після отримання заявки приймає рішення щодо 

можливості виконання робіт із 

сертифікації і надає заявнику 

повідомлення, в якому відповідно до 

поданої заявки зазначаються аудитор 

із сертифікації  (агроном-інспектор), 

який буде проводити польове 

оцінювання посівів, відбір проб, а 

також інші умови, що пов’язані з 

проведенням сертифікації. За 

результатами визначення сортових 

якостей видається акт польового 

оцінювання, який є підставою для видачі сертифіката, що засвідчує сортові 

якості. 

Збиральні роботи: На початку збирання доцільно організовувати 

контроль безпосередньо поступлення насіннєвого матеріалу з поля, не 

замінюючи цим, звичайно, контроль на току. 

Необхідно скласти план проведення збиральних робіт аби виключити 

можливість послідовного збирання одним комбайном двох сортів однієї 

культури або важко відокремлюваних культур. Починати збирання з обкосів 

на ширину захвату комбайна, а намолочене при цьому зерно 

використовувати на товарні цілі. Перевозити зерно від комбайна тільки 

закріпленим за ним транспортом, полем де посіяний даний сорт. Комбайни 

і транспорт після закінчення збирання ретельно очищувати на цьому ж полі, 

використовувати компресор; агроном має перевіряти якість очистки 

комбайна. Категорично забороняється проїзд транспортних засобів полями, 

призначеними для посіву озимих в поточному році. На початку збирання 
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іншого сорту або культури один-два бункери намолоченого зерна 

використовувати як товарне.  

Організувати вхідний 

контроль за якістю насіння, що 

надходить на тік від комбайнів, 

вчасно сигналізувати про 

необхідність внесення коректив 

в їх роботу. 

Завдання 

внутрішньогосподарського 

контролю на цьому етапі 

полягає в збереженні сортових 

якостей, доведення насіння до 

посівних кондицій, передбачених стандартом. 

Не допускається надходження на тік і в складські приміщення, де 

розміщено насіннєвий матеріал товарного зерна, складування фуражу та 

інших матеріалів. До початку збирання здійснюється комплекс заходів з 

підготовки току й складів до приймання насіння: ремонт, дезінфекція 

приміщень та інвентарю. 

Складається план розміщення партій на майданчиках току, черговість 

їх очищення, сушіння та сортування. 

Зерно, що перевозиться від комбайна на тік, супроводжується 

документом (талон, накладна, тощо) із зазначенням прізвища комбайнера й 

водія, дати, номера поля й автомашини, культури, сорту, генерації. 

Вхідний контроль проводиться за кожною ходкою закріпленого за 

комбайном транспортного засобу. На бурт зерна, що формується з першою 

ходкою переноситься польова табличка. 

Доробка насіння: Очищення й сортування насіння здійснюється на 

відповідних машинах, потокових лініях і насіннєвих комплексах та заводах. 

Процент виходу насіння залежить від культури, сорту і становить у 

зернових - 60-70 %, зернобобових - 70-80 %, соняшнику 40-50 %. Слід 

пам'ятати, що кожний додатковий пропуск підвищує травмування насіння, 

що негативно відбивається на його якості. 

Очищене й відсортоване насіння складується. Кожна партія насіння 

складується окремо і позначається штабельним ярликом, у якому 

зазначаються: 
 
ШТАБЕЛЬНИЙ ЯРЛИК:      Культура 

Сорт (гібрид, лінія)                                                              

Категорія за етапами насінництва                                   

Генерація                                                                       ___  

Рік урожаю                                                                           

Номер партії                                                                         

Маса партії                                                                           

Кількість місць                                                                     

Сортовий документ на насіння                                                            назва, номер, термін дії 
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Внутрішній контроль за насінням, що зберігається: Необхідно 

забезпечити повне зберігання сухого насіння від псування і засміченості 

іншими культурами і сортами. Для цього складають план розміщення 

насіння в насіннєсховищах. 

Відповідно до ДСТУ 2240-93 сховища повинні бути критими та 

сухими, знезараженими від комірних шкідників. Мішки зберігають при 

вологості насіння, яка не перевищує стандартну, на настилах або піддонах, 

віддалених від підлоги не менше ніж на 15 см, а від стіни – 70 см. Розміри 

штабелів та відстань між ними повинні сприяти відбору проб насіння з будь-

якого місця і проведенню технологічних операцій.  

При зберіганні насіння насипом висота бурту не повинна 

перевищувати: для олійних – 1,5 м, інших культур – 2 м. У складських 

приміщеннях з активною вентиляцією висота бурту насіння зернових 

культур допускається до 3 м.  Слід уникати розміщення в сусідніх засіках 

насіння важко відокремлюваних культур (жито і пшениця, ячмінь і овес). 

Усі партії до базового та базового насіння незалежно від призначення, 

а також партії сертифікованого насіння першої генерації, призначені для 

реалізації підлягають обов’язковому пакуванню та маркуванню.  

Слід також зазначити, що упаковки повинні забезпечувати надійну 

цілісність їх вмісту під час зберігання і транспортування та 

унеможливлювати зміну їх вмісту після закриття упаковок. 

Маркування партій насіння згідно до «Порядку маркування та 

пакування партій насіння» покладено на суб’єктів насінництва та 

розсадництва, і здійснюється ними в процесі доробки та пакування насіння. 

Облік насіння, його рух, якість відображають у "Шнуровій книзі обліку 

насіння". Записи в ній повинні відповідати сортовим і насіннєвим 

документам та даним бухгалтерського обліку. 

Контроль за зберіганням насіння включає в себе постійний моніторинг 

температури та вологості насіння за допомогою вологомірів та термоштанг, 

що дає змогу своєчасно виявити та запобігти його псуванню.  

Кожна партія насіння, що зберігається, повинна пройти перевірку 

посівних якостей та отримати Сертифікат, що засвідчують посівні якості 

насіння або товарні якості садивного матеріалу, згідно з встановленою 

формою, а до закінчення терміну дії документу про якість, здійснити аналіз 

повторно. 

Реалізація насіння: Під час відпуску насіння зі складу (реалізації) 

документи необхідно оформляти згідно до вимог Порядку проведення 

сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння або садивний 

матеріал (постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 року № 

97).  

Кожна партія насіння і садивного матеріалу для реалізації повинна 

супроводжуватися: 
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1) сертифікатами: 

насіння — сертифікатами, 

що засвідчують його сортові 

якості, та сертифікатами, що 

засвідчують його посівні 

якості;  

садивний матеріал — 

сертифікатами, що 

засвідчують його сортові 

якості, та сертифікатами, що 

засвідчують його товарні 

якості; 

2) супровідними 

документами згідно з ДСТУ 

4138-2002 “Насіння 

сільськогосподарських 

культур. Методи визначення 

якості ”: 

 - «Атестат на насіння» - 

на оригінальне (до базове) та 

елітне  - (базове) насіння; 

 - «Свідоцтво на насіння» 

- на насіння репродукцій 

(сертифіковане); 

 - «Свідоцтво на гібридне насіння» - на насіння першого покоління 

гібридів. 

Видані документи реєструються в Журналі відпуску насіння. 

Під час здійснення внутрішньогосподарського контролю необхідно 

взяти до уваги також Методичні вимоги у сфері насінництва щодо 

збереження сортових та посівних якостей насіння зернових культур, які 

набули чинності 23 листопада 2018 року (наказ МінАПК України від 

04.10.2018 № 476). Їх розроблено з метою виконання Угоди про асоціацію 

між Україною та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами. 

Звертаємо увагу на окремі положення цього документу. Так, визначено 

обов’язкові вимоги до насінницьких ділянок. Ділянка під посів має бути 

придатною для виробництва насіння відповідної культури. Попередній 

посів на відповідному полі має бути сумісним з виробництвом насіння 

відповідної культури. Має бути забезпечено відсутність засмічення посіву 

відповідної культури самосійними рослинами (наприклад, падалицею), що 

може стати джерелом погіршення сортових якостей насіння та поширення 

шкідливих організмів. Посіви мають бути чистими від бур’янів та 

якнайменше ураженими хворобами (особливо інфекційними) впродовж 

усієї вегетації рослин.  
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Частково змінено (в сторону збільшення) норми просторової ізоляції 

тритікале, гречки. Також змінено вимоги просторової ізоляції  для окремих 

категорій посівів кукурудзи і сорго. Передбачено просторову ізоляцію для 

гібридів пшениці та ячменю, чого раніше не було.  

Зазначено, що виробництво гібридів пшениці та ячменю з 

використанням ЦЧС (цитоплазматична чоловіча стерильність) має 

здійснюватись шляхом змішування базового насіння батьківських 

компонентів. Відповідно в таких змішаних посівах жіночі рослини мають 

ЦЧС, а чоловічі - є фертильними. Частка чоловічих фертильних рослин у 

посіві має становити не менше ніж 0,3-0,5 %. 

Для гібридних посівів пшениці, вівса, ячменю, рису та самозапильного 

тритікале (без ЦЧС) між материнським компонентом та будь-якими іншими 

сортами цих культур (за винятком чоловічого компонента) ізоляція має 

становити не менше 25 м. 

Означено вимоги до гібридів зернових культур, зокрема чоловіча 

стерильність батьківських компонентів гібридів жита в посівах з 

виробництва базового насіння має бути не нижче 98 %. 

Згідно до ст. 26 ЗУ «Про насіння і садивний матеріал», посадові особи, 

які здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері насінництва та 

розсадництва, у межах своїх повноважень при здійсненні заходів 

державного контролю мають право контролювати додержання суб’єктами 

насінництва та розсадництва вимог законодавства у сфері насінництва та 

розсадництва. Безперешкодного доступу в будь-яке місце вирощування, 

оброблення та зберігання насіння і садивного матеріалу відповідно до 

закону. Накладати на винних осіб адміністративні стягнення за порушення 

вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів, прийнятих 

відповідно до цього Закону. 
 

6. ПІДГОТОВКА НАСІННЯ ЯРИХ КУЛЬТУР ДО СІВБИ  
 

Високоякісне насіння – одна з найважливіших складових майбутнього 

врожаю. Як відомо життєздатність – це відносний показник, що засвідчує 

наявність живих насінин у відібраному зразку незалежно від їх здатності 

прорости у даний період. Звертає на себе увагу ще одна особливість, яку 

доцільно тримати у полі зору – це лабораторна схожість насіння, зокрема 

пшениці. Вона практично однакова у всіх фракціях, тоді як його польова 

схожість падає на 15-20%. Водночас насіння одного лінійного розміру, але 

з різних частин колосу різне за життєздатністю. Вище вона у насіння, що 

формується у середній частині колоса, бо такі зернівки утворюються і 

розвиваються першими і це більше впливає на їх життєздатність, ніж розмір. 

Знаючи життєздатність насіння можна розрахувати його норму висіву. 

Життєздатність насіння визначається в лабораторних умовах методом 

біохімічного тетрозольно-топографічного аналізування в лабораторіях 
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Державної інспекції сільського господарства в Донецькій області. Для 

насіння ярих культур життєздатність повинна бути на 3% вище від норми 

схожості. 

Тривалість післязбирального дозрівання насіння може бути від кількох 

діб до кількох місяців і залежить не лише від культури, але й від сортових 

особливостей та погодних умов під час дозрівання зерна. 
Найвідповідальнішим заходом у підготовці насіння є його очищення й 

сортування в одному потоці зі збиранням. Завдання післязбиральної 

обробки – відібрати найжиттєздатніше насіння, знайти шляхи поліпшення 

його якості. Щоб довести насіннєвий матеріал до високих посівних 

кондицій, дуже часто господарства по кілька разів пропускають насіння 

через насіннєочисні машини. Це призводить до значного його пошкодження 

(один пропуск зерна через навантажувач травмує від 2 до 9% насіння, через 

ОВП-20 і ОВС-25 – від 3 до 8%, через ОС-4,5 М і СМ-4 – від 2 до7%). 
Обмеження щодо маси 1000 насінин стандарт не передбачає, проте, 

практикою доведено, що краще використовувати насіння з більшою масою. 

Величина майбутнього врожаю в значній мірі залежить від оптимальної 

кількості висіяного насіння на 1 га. 
Маючи характеристику посівних якостей до сівби необхідно зробити 

розрахунок вагової норми висіву за формулою: 
Н=К х М х 100кг/га, д 

Н– норма висіву насіння в кг/га; 

К– рекомендована густота висіву насіння для даного сорту з урахуванням 

попередника, строку сівби, вологості ґрунту і ін., млн. шт.; М- маса 1000 

насінин в грамах; П – посівна придатність насіння в %. 

В свою чергу             П=ВхЧ, де 

В– схожість насіння в %; Ч – чистота насіння в %; 

На підставі даних розраховують: 

 потребу насіння на загальні посіви і насіннєві ділянки; 

 площі сівби по сортах і культурах; 

 обсяги виробництва сортового насіння з урахуванням страхових 

фондів. 

Основою агротехніки вирощування чистосортного насіння є спеціальні 

насінницькі сівозміни, в яких чергування посівів на полях виключає 

можливість засмічення їх падалицею попередньої важковідокремлюваної 

культури, накопичення шкідників і хвороб, забезпечує належну просторову 

ізоляцію між сортами перехреснозапилюваних культур. Не можна, 

наприклад, розміщувати зернові культури після зернових або один сорт 

після іншого сорту цієї ж культури. 
Розмежування посівів повинні становити не менше ніж 1м між сортами 

та 0,5 м між генераціями одного сорту. 
Крім того, при організації посівних робіт треба мати на увазі вимоги: 
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 особи, які беруть участь у підготовці насіння, його транспортуванні і 

сівбі, повинні володіти відповідними знаннями . 

 при сівбі не слід виїжджати і робити розвороти посівних агрегатів на 

сусідніх полях або ділянках, де розміщені посіви інших 

важковідокремлюваних культур; 

 краї засівають насінням тієї ж партії, а після закінчення сівби сівалки 

очищують на тому ж полі, де проводилась сівба; переїзд на інше поле з 

неочищеними сівалками забороняється. 

Обов’язковим профілактичним хімічним заходом є протруювання 

насіння. Доведено, що втрати врожаю від хвороб унаслідок використання 

для сівби непротруєного насіння за вартістю в десятки разів перевищують 

кошти, заощаджені таким чином у передпосівний період. Ніякий інший 

захід хімічного захисту не забезпечує такої окупності та екологічної 

безпеки, як протруювання. 

Протруюванням досягається знезараження насіння від збудників 

зовнішньої інфекції (збудників твердої, стеблової та карликової сажок, 

ріжків, пліснявіння) та внутрішньої (збудників летючої сажки, фузаріозу), 

захист проростаючого насіння та проростков від ураження в ґрунті 

збудниками стеблової та карликової сажок, кореневих гнилей, підвищення 

польової схожості. Крім того, протруйники з широким спектром дії 

забезпечують захист сходів від таких небезпечних хвороб як борошниста 

роса, іржа, септоріоз та інших плямистостей. 

Слід пам’ятати, що за тривалого використання одних і тих же 

протруйників патогени набувають резистентності до них. Тому 

протруйники слід чергувати. 

Потрібно дотримуватись рекомендованих норм витрати протруйників. 

За їх зменшення не досягається бажаний ефект, а завищення призводить до 

зниження схожості насіння внаслідок утворення аномальних проростків, 

нездатних до подальшого розвитку, які з часом гинуть. Особливо 

небезпечне підвищення норм витрати препаратів для травмованого насіння. 

Протруювати насіння можна як завчасно (за 2-3 тижні), так і 

безпосередньо перед сівбою. Завчасне протруювання особливо ефективне 

для захисту рослин від сажкових хвороб. 

Слід пам’ятати, що ряд системних протруйників вкорочують довжину 

колеоптиле, що належить враховувати при встановленні глибини заробки 

насіння. Недотримання цієї умови – одна з причин зниження його польової 

схожості. 

На сьогодні в Україні дозволено до використання понад 20 

протруйників. Кожен з них має свій спектр дії на шкідливі організми, різний 

її механізм і характер. Тому при виборі протруйників слід звернути увагу, 
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проти яких збудників хвороб їх слід застосувати. Проти різних видів сажок, 

грибкових хвороб та кореневих гнилей ефективні системні препарати. 

Доцільно передбачити обробку насіння регуляторами росту рослин, 

що, за науковими даними, дасть змогу підвищити врожайність на 3,2–7,2 

ц/га та значно поліпшити його якість. Обробку насіння регуляторами 

проводять перед сівбою або протягом місяця до сівби в спільній баковій 

суміші з пестицидами. 

 

6.1. Ячмінь ярий 

За останні 3 роки площа ячменю ярого в Донецькій області незначно 

варіює біля 200 тисяч  гектарів. Ліквідність і рентабельність зерна ячменю 

ярого визначається пропозицією і попитом внутрішнього ринку, який дуже 

нестабільний. Істотно підвищити рентабельність ячменю дозволяє його 

використання в тваринницьких галузях господарств у складі повноцінних 

комбікормів.  

Ячмінь – порівняно 

посухостійка культура, 

транспіраційний коефіцієнт 

знаходиться в межах від 300 до 

450, але він  чутливий до 

недостачі вологи на етапі 

розвитку від кущіння до 

колосіння. Дефіцит вологи в цей 

період призводить до 

формування малої кількості продуктивних стебел, короткого колосу, 

череззерниці, що в кінцевому результаті суттєвого знижує врожайність. В 

посушливих умовах Донецької області посіви ячменю часто зазнають 

дефіцит вологи у фазі кущіння, що уповільнює формування вторинної 

кореневої системи і вегетативної маси. В умовах регіону достатній рівень 

врожайності цієї культури залежить від можливості регулювання водного та 

поживного режиму, створення умов для обробітку ґрунту, оптимального 

терміну посіву та виконання відповідних елементів технологій по захисту 

рослин від хвороб, шкідників та бур’янів.  

Попередники і місце у сівозміні. Технологія вирощування ячменю 

ярого починається з  правильного підбору попередника. Кращими 

попередниками є зернобобові, кукурудза на силос та багаторічні трави. 

Недопустимий попередник – пшениця озима, тому що вона і ячмінь мають 

спільних шкідників та хвороби. Так, наприклад, за даними Донецької ДСД 

станції НААН ураженість ячменю ярого кореневими гнилями після озимини 

на 6-8% вища, ніж після кукурудзи і на 9-12% вища, ніж після соняшнику. 
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 Обробіток ґрунту весною. Передпосівна підготовка ґрунту – 

найважливіший прийом у системі технології ячменю ярого, який 

спрямований на створення добре розпушеного шару і зберігання вологи для 

забезпечення дружних і повних сходів.  

Для отримання високої якості передпосівного обробітку ґрунту 

необхідно використовувати комбіновані широкозахватні агрегати, які 

водночас рихлять, роздрібнюють, вирівнюють і ущільнюють ґрунт при 

настанні фізичної стиглості ґрунту (коли вологість його у верхньому шарі 

складає 20-22 %).   

За своїми біологічними особливостями ячмінь ярий є культурою 

раннього строку сівби. Тому сіяти його треба якомога раніше у стислі 

строки та добре підготовлений ґрунт. При надто ранньому строку сівби 

ячменю ярого польова схожість насіння (за даними ДДСДС НААН) 

знижується на 12,6% у порівнянні з сівбою у стиглий ґрунт, що призводить 

до недобору врожаю на 3,9 ц/га або на 12,5%. У більшості районів сівба 

ячменю ярого проводиться при температурі повітря 4-7 0С. Але слід 

пам’ятати що, при запізненні із сівбою сходи його в більшій мірі 

ушкоджуються шкідниками, слабше кущаться, внаслідок чого дають 

зниження врожайності. Бажані запаси продуктивної вологи в шарі ґрунту 0-

20 см більше 21 мм. 

Передпосівний обробіток ґрунту, за допомогою комбінованих посівних 

агрегатів проводиться безпосередньо під час сівби, що дозволяє 

максимально зберегти продуктивну вологу ґрунту, а також зменшує затрати 

виключаючи з технології окремий агротехнічний прийом передпосівну 

культивацію. 

Глибина загортання насіння у ґрунт – 4-5 см, при інтенсивному 

висиханні ґрунту у разі посушливої весни глибину збільшують - до 6-7 см. 

При збільшенні глибини загортання до 8-10 см, польова схожість 

знижується до 10-12%, тому норму висіву потрібно збільшувати. 

На полях, де оранка не проводилась, навесні можна застосовувати 

комбінований  агрегат ПЩН-2,5 (зі знятими щілинорізами), який 

складається з безвідвального розпушувача та дискової борони з 

несферичними дисками, що дає змогу підготувати ґрунт до сівби за один 

прохід (при одночасному зберіганні вологи та економії енерговитрат). Цей 

агрегат добре обробляє ґрунт як після стерньових попередників, так і після 

кукурудзи. Після проходу ПЩН-2,5 для сівби можна застосовувати 

стерньові сівалки СЗС-2,1 або звичайні зернові СЗ-3,6 з послідуючим 

коткуванням. 

При сівбі по необробленому фону (або при мінімальній обробці ґрунту) 

доцільно застосовувати сівалки прямої сівби типу СЗПП-4 або «Грейнт-



39 

 

Плейнз», використання яких дозволяє одночасно з сівбою вносити і 

гранульовані мінеральні добрива. 

Добрива. Оскільки ячмінь ярий має слаборозвинену кореневу  систему, 

він вельми чутливий до родючості ґрунту і добре реагує на внесення 

мінеральних добрив. Добрива можна внести під передпосівну культивацію 

локально за допомогою сівалок СЗС-2,1 або СЗ-3,6 (які відрегульовані на 

максимальну глибину загортання) у дозі  N30P30K20-30 або розкидним 

способом з послідуючим загортанням у ґрунт. Після стерньового 

попередника дозу азотних добрив треба збільшити до N45. Внесення під 

ячмінь дози азоту понад N60 у зоні Степу – недоцільно, так як додаткові 

витрати на добрива не компенсуються надбавками врожаю, які можна 

одержати. 

  За результатами досліджень локальне внесення мінеральних добрив у 

порівнянні з розкидним підвищує врожай на 2,3 ц/га (або на 6,8%), а у 

порівнянні з внесенням тієї ж дози добрив під оранку – на 4,5 ц/га (або на 

13,3%). 

Якщо  перед сівбою не вносили добрив, їх застосовують у фазі кущіння 

при підживленні за допомогою дискових сівалок. Для підживлення 

використовуються азотні добрива у дозі N30, або азотно-фосфорні у дозі 

N30P20. Ефективність підживлення залежить від рівня зволоження верхнього 

шару ґрунту, так як при його підсиханні значно знижується ступінь 

засвоєння добрив, а коренева система більше травмується.  Азотні добрива, 

що вносяться при підживленні, у більшій мірі впливають на якість зерна і 

сприяють підвищенню у ньому вмісту протеїну. 

Норми висіву. Оптимальна густота стеблостою рекомендованих сортів 

ячменю формується при нормі висіву 4,5 млн./га схожого насіння по кращих 

попередниках та 5,0-5,5 млн./га – по гірших. Сорти ячменю, які мають 

низьку стійкість до вилягання (Донецький 12, Донецький 14), а також ті, що 

характеризуються високим коефіцієнтом кущіння (Східний, Донецький 14), 

потребують нижчих норм висіву і, навпаки, стійкі до вилягання і з низьким 

продуктивним кущінням (Донецький 15) – підвищених. Слід пам’ятати, що 

скоростиглі сорти ячменю більш чутливі до загущення посіву, ніж 

середньостиглі. 

Рекомендовані сорти. Для одержання високих та стабільних врожаїв 

при вирощуванні у Донецькій області рекомендуються сорти, що більш 

пристосовані до континентального клімату Донеччини. Це сорти  селекції 

ДДСДС: Партнер, Донецький 12, Донецький 14, Донецький 15, Східний, 

Степовик, Аверс, Щедрик, Сталий. 

Усі сорти донецької селекції – це сорти зернофуражного та 

продовольчого призначення з високим вмістом протеїну в зерні (10-12%). 

Пивоварні сорти для зони Степу –Східний та Степовик. 
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На державному   сортовипробуванні  на цей час знаходяться ще один 

сорт ячменю ярого – Резерв. 

Підготовка насіння до сівби. Підготовка насіння включає в себе 

протруюванню насіння комбінованими системними  препаратами, які 

забезпечують захист від гельмінтоспоріоза, кореневих гнилей, плямистості, 

сажок, хвороб листя та шкідників. При підготовці насіння до сівби з метою 

стимуляції процесів проростання і подальшого розвитку рослин можна 

застосовувати нові розробки українських вчених, такі як регулятори росу 

рослин. Обробляти слід перед сівбою з одночасним застосуванням 

протруювачів. За даними ДДСДС такий спосіб підготовки насіння сприяє 

підвищенню врожайності  на 2,5 ц/га і більше. Найбільш добре 

зарекомендованими регуляторами росту в умовах Донецької області є Rost-

концентрат, Сизам та Айдар. 

Догляд за посівами  починається з коткування посівів, боронування 

сходів і закінчується у фазі кущіння – вихід в трубку обприскуванням 

посівів страховими гербіцидами. При переважанні в посівах 

коренепаросткових та інших багаторічних видів бур’янів обприскування 

гербіцидами доцільно перенести на більш пізній строк – безпосередньо 

перед виходом культури в трубку. Витрати робочого розчину – 50-100 л/га 

при авіаобробці та 100-200 л/га при поверхневому обприскуванні. 

Обробляти посіви треба с урахуванням погодних умов, а саме: температура 

повітря повинна бути у межах 16-20 ºС, швидкість вітру – не більш 5 м/с, як 

правило це ранкові або вечірні часи. При додаванні до бакової суміші з 

гербіцидом регулятору росту знижується негативна дія на культурні 

рослини, а також посилюється ефективність роботи гербіциду за рахунок 

стимуляції клітин бур’янів поглинаючої можливості. 

При наявності шкідників та хвороб в бакових сумішах рекомендується 

застосовувати гербіциди  з регуляторами росту в поєднанні з інсектицидами 

та фунгіцидами. Такі суміші  випробувані у сільськогосподарському 

виробництві області і виявили високу ефективність у боротьбі з бур’янами 

поряд з підвищенням продуктивності сільськогосподарських культур у 

порівнянні із застосуванням рекомендованих доз гербіцидів. Крім приросту 

врожайності від 2,5 до 5,7 ц/га, використання бакових сумішей сприяє ще й 

збільшенню вмісту протеїну у зерні ячменю ярого на 1-1,5%.    

 

6.2. Овес 

Овес – культура помірного клімату, невибаглива до тепла. Насіння 

починає проростати при температурі +1 ºС. Сходи в польових умовах можна 

одержати при +6 ºС. Овес невибагливий до ґрунтів. Але кращими для нього 

є структурні чорноземи із слабо кислою реакцією.  
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 Попередники і місце у 

сівозміні. Овес, порівняно з 

ячменем, є більш пластичною 

культурою, тому він менш 

вибагливий до попередників. 

Розміщують його після кукурудзи 

на зерно та відносно гірших 

попередників – пшениці озимої та 

соняшнику.   

Обробіток ґрунту весною. 

Весняний обробіток ґрунту 

повинен створити найсприятливіші умови для проростання насіння. Під 

овес, як правило, проводиться одна передпосівна культивація на глибину 5-

6 см в агрегаті з боронами. Застосування комбінованих агрегатів, що 

суміщають передпосівну підготовку ґрунту та посів, гарантує підвищення 

врожайності мінімум на 10 %, зменшення експлуатаційних витрат – на 20 

%. 

 Добрива. У підвищенні врожаю та якості зерна вівса велике значення 

має безпосереднє внесення мінеральних добрив під культуру. Вносити їх 

слід з урахуванням ґрунтових відмін, вмісту в них елементів живлення та 

біологічних особливостей сортів. 

Внесення повного мінерального добрива найдоцільніше проводити у 

допосівний період. Застосування N40-60P30-60K30-60 в середньому сприяло 

підвищенню врожайності вівса на 5,6-7,9 ц/га. 

Локальний спосіб внесення мінеральних добрив порівняно з розкидним 

підвищує врожайність на 2,3 ц/га, а порівняно з внесенням тієї самої дози 

під оранку – на 4,5 ц/га. Аналіз результатів досліджень показує, що при 

локальному внесенні під овес повного мінерального добрива, дозу фосфору 

можна зменшити на 25-30%, а дози азоту та калію – в два рази і отримувати 

такі ж прибавки до врожаю як при розкидному способі високої дози добрив. 

Овес дуже добре реагує на внесення при сівбі біогумусу, як окремо, так 

і разом з мінеральними добривами. Цей прийом дозволяє зменшити витрати 

на вирощування культури та знижує собівартість отриманої продукції. Так 

як біогумус здатен накопичувати та зберігати ґрунтову вологу, його 

використання дозволяє легше переносити критичні періоди культурою.  

Норми висіву. Результати дослідів, проведених науковими установами, 

свідчать, що густота посіву вівса перебуває в прямій залежності від 

кількості опадів та родючості ґрунту. 

Сорти вівса, які мають низьку стійкість до вилягання, а також ті, що 

характеризуються високим коефіцієнтом кущіння, потребують знижених 

норм висіву і, навпаки, стійкі до вилягання і з низьким продуктивним 
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кущінням – підвищених. Скоростиглі сорти вівса більш чутливі до 

загущення посіву, ніж середньостиглі. Норми висіву змінюються також 

залежно від фонів удобрення. 

За даними Донецької державної сільськогосподарської дослідної 

станції НААН норма висіву вівса складає: в південних районах – 4,5-5 

млн./га, в північних та центральних – 5 -5,5 млн./га. 

Рекомендовані сорти. Рекомендовані для вирощування сорти згідно 

реєстру сортів рослин на 2012 р.: Скакун, Чернігівський -27, 

Синельниківський 68, Синельниківський 1321. 

Посів. За багаторічними даними наукових установ Степу запізнення з 

сівбою вівса на 5-6 днів сприяє зниженню врожаю зерна на 3-4 ц/га та 

одночасне погіршення його якості. Установлено також, що ранні строки 

сівби сприяють підвищенню вмісту білка в зерні вівса в середньому на 0,5 

% порівняно з більш пізніми. Однак, при визначенні строку сівби, необхідно 

враховувати конкретні ґрунтово-кліматичні умови. Основним критерієм 

повинна бути стиглість ґрунту, коли забезпечується нормальне загортання 

насіння на необхідну глибину. Неможна висівати насіння у надмірно 

вологий, неякісно підготовлений ґрунт. 

Сіють культуру вузькорядним, звичайним рядковим способом. 

Оптимальна глибина загортання насіння при посіві сівалками з анкерними 

сошниками складає 2-4 см, дисковими – 4-6 см, стерньовими – 6-8 см. Для 

знезараження насіння від збудників хвороб його обов’язково слід протруїти. 

Сумісно з протруйником слід використовувати стимулятори росту, це 

дозволить зменшити негативний вплив протруйників на схожість насіння. 

Догляд за посівами. У систему догляду за посівами вівса входять: 

коткування, боронування і хімічні обробки від бур’янів з додаванням до 

бакових сумішей стимуляторів росту. 

У суху весну відразу після посіву необхідно поле закоткувати 

кільчасто-шпоровими котками. На важких ґрунтах під час опадів часто 

утворюється кірка, тому їх коткувати не треба. Корку знищують легкими 

боронами, пускаючи їх поперек рядків. Можна також застосовувати 

ротаційні мотиги, чи райборонки. 

Використовувати гербіциди слід у фазу кущіння. Якщо в посівах 

переважають коренепаросткові та інші багаторічні бур’яни, обробку 

препаратами доцільно перенести на більш пізній строк – безпосередньо 

перед виходом рослин у трубку. 

Для зменшення негативного впливу гербіцидів на рослини вівса до 

бакової суміші слід додати стимулятор росту.  

Також можна застосовувати суміші з інсектицидами проти шкідників. 

При цьому обов’язково треба враховувати погодні умови – температура 

повітря в межах 16-20ºС, швидкість вітру не більше 5 м/с. 
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В останні роки набуває поширення в нашій країні овес голозерний. 

Технологія вирощування цієї культури така, як і при вирощуванні 

звичайного вівсу. Найважливіша відмінність вівса голозерного в тому, що 

він не має плівки. При розділенні вівса з його плівкою з продуктами 

лущення втрачається близько 30% ваги вихідного зерна й більша частках 

найкорисніших амінокислот і вітамінів вівса. Ці процеси роблять 

виробництво вівса звичайного нерентабельним, навіть за умов низьких 

витрат на його вирощування. Крім того, овес голозерний по своїм якісним 

характеристикам майже рівний зерну кукурудзи. Тому при правильному 

підході до вирощування цієї культури можна отримувати високі відсотки 

рентабельності.  

 

6.3. Пшениця яра (тверда) 

Пшениця яра – одна 

з найголовніших ярих 

культур. Це обумовлено 

тим, що її зерно 

відрізняється більш 

якісними 

характеристиками 

порівняно з озимою. 

Зерно пшениці ярої 

використовується 

виключно для круп’яних 

цілей та виготовлення 

макаронних виробів.   

Попередники і місце у сівозміні. Кращими попередниками для 

пшениці ярої є багато- та однорічні бобові трави, бобово-злакові суміші, 

зернобобові культури. Пшениця яра ефективно використовує добрива, які 

вносили під попередню культуру. Тому її доцільно сіяти після просапних 

культур – кукурудзи, яка вирощувалась на добре удобрених фонах. 

Недоцільно вирощувати пшеницю яру після ярих зернових, соняшнику та 

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

зниження врожайності і якості зерна.  

Обробіток ґрунту весною. Система передпосівного обробітку ґрунту 

під пшеницю яру складається із ранньовесняного боронування за 

оптимальної фізичної стиглості ґрунту та передпосівної культивації 

безпосередньо у день сівби на глибину загортання насіння. Кращі 

результати при проведенні передпосівної культивації забезпечують 

комбіновані агрегати, які в своєму складі мають розпушуючі, вирівнюючи 

робочі органи і котки та забезпечують рівномірність обробітку ґрунту, що 
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значно підвищує польову схожість і синхронність розвитку рослин ярої 

пшениці на початкових етапах органогенезу і підвищує її врожайність. 

Добрива. За недостатньої кількості опадів та при їх дефіциті у весняний 

період азотні добрива разом із фосфорними і калійними вносять повністю 

під зяблеву оранку або передпосівну культивацію. За таких умов 

оптимальною дозою повного мінерального добрива в основне внесення є 40 

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

підвищена до 60 кг/га, з внесенням половини її на IV етапі органогенезу. 

Пшениця яра добре використовує добрива, внесені при сівбі, тому доцільно 

вносити в рядки 120-150 кг/га біогумуса + 10 кг/га д.р. фосфорних або 5-10 

кг/га комплексних добрив. Для отримання високоякісного врожаю зерна 

пшениці ярої обов’язковим є забезпечення культури поживними 

речовинами в продовж вегетації. Кращі результати для підвищення 

врожайності та якості зерна забезпечують обприскування посівів азотом 

сумісно з використанням стимуляторів росту в фази кущіння та вихід в 

трубку-початок колосіння.  

Норми висіву. Норма висіву пшениці ярої, в залежності від 

забезпеченості вологістю ґрунту, становить від 4,5 до 5,5 млн. шт. схожих 

насінин на 1 га. Необхідно враховувати, що рослини цієї культури слабо 

кущаться, тому норму висіву занижувати не слід.  

Рекомендовані сорти. Серед сортів з високим рівнем потенціалу 

продуктивності слід відмітити такі сорти твердої пшениці: Ізольда, 

Харківська 27, Чадо, Жізель.   

Посів. Пшеницю яру необхідно висівати в якомога ранні строки при 

настанні фізичної стиглості ґрунту. Запізнення з сівбою цієї культури на 

один день зумовлює втрати зерна в середньому на 50-80 кг/га, а пізньої і 

посушливої весни – на 100-170 кг/га. 

Догляд за посівами. Основними агротехнічними прийомами догляду за 

посівами ярої пшениці є прикочування, боронування, захист рослин від 

бур’янів, хвороб, шкідників та вилягання, підживлення азотом та 

стимуляторами росту. Додавання до бакових сумішей таких стимуляторів 

росту, як Айдар, Rost-концентрат, Альбіт позитивно відображається на 

врожайності та якості зерна ярої пшениці. Так, як ці стимулятори росту 

мають фунгіцидні властивості, то при повному варіанті їх використання 

можна зекономити на використанні фунгіцидів.  

Для боротьби з виляганням посівів, особливо на високих агрофонах 

необхідно застосовувати ретарданти на початку виходу в трубку. Цей захід 

є дуже актуальним при вирощуванні сортів пшениці твердої ярої. 
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6.4. Горох 

Попередники. Горох входить до групи рослин-поліпшувачів грунту. Це 

пов’язано з тим, що горох економить грунтовий азот, створюючи надземну 

масу за рахунок синтезу азоту повітря, а коренева система, маючи високу 

розчинну здатність щодо фосфорно-кислих та інших важкорозчинних 

сполук, позитивно впливає на фізичні і хімічні властивості грунту. В зв’язку 

з цим горох - відмінний попередник для сільськогосподарських культур. 

Кращими 

попередниками для 

гороху є культури, які 

залишають поле чистим 

від бур’янів і не 

висушують грунт - це 

озимі, ярі зернові та 

кукурудза. Горох в 

структурі посівних 

площ має займати 15-

20% і висівати його 

можна на тому самому 

місці не раніше, як через 5-6 років. Це захищає майбутні посіви від ураження 

кореневими гнилями, фузаріозом, плодожеркою, бульбашковими 

довгоносиками.  Зважаючи на це, не можна розміщувати горох ближче 500 

м від багаторічних бобових трав. Горох не терпить монокультури, втрати 

урожаю при повторних посівах можуть досягати 50%. 

 При виборі ділянки під посів гороху, слід пам’ятати, що бульбочкові 

бактерії найефективніше працюють при нейтральній реакції грунтового 

розчину і взагалі не формуються після попередника, який залишає в грунті 

багато нітратів.   

Добрива. Горох має відносно невеликий вегетаційний період, слабо 

розвинену кореневу систему, тому потреба у поживних речовинах велика. 

На формування врожаю зерна 20 ц/га йому потрібно близько 100-120 кг 

азоту, 30 кг фосфору, 35-40 кг калію. Горох є азотфіксуючою рослиною, 

засвоєння азоту з повітря починається у фазі 2-3 листків. 

Для покращання симбіотичної фіксації азоту необхідно застосовувати 

молібден, цинк і бор, якщо в 1 кг грунту їх міститься менше, ніж 0,3 мг. 

Приріст урожаю від внесення молібдену становить 3-4 ц/га. Його вплив на 

врожайність прирівнюється до внесення 30 кг/га д.р. азоту. Надходження 

азоту в рослини гороху покращують молібден і бор. Приріст врожаю від 

внесення бору – 2-4 ц/га. Цинк сприяє засвоєнню рослинами калію і магнію. 

Молібден вносять під передпосівну культивацію (молібденізований 

суперфосфат – 10 кг/га по Р2О5), бор - у вигляді борної кислоти для обробки 
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насіння в дозі 250-300 г/т або при обприскуванні посівів – 200-300 г/га. Цинк 

використовують у вигляді сірчанокислого цинку з нормою 500-1000 г/т 

насіння або 200-300 г/га під час вегетації рослин. 

Передпосівний обробіток ґрунту. Врожай гороху можна помітно 

підвищити за рахунок правильного обробітку ґрунту навесні, який 

покращує структуру орного шару. Як обов’язковий прийом, весняний 

обробіток ґрунту повинен включати ранньовесняне боронування. 

Передпосівну культивацію слід проводити на глибину від 4-5 см (на важких 

ґрунтах) до 10 см (на легких). Розрив між передпосівним обробітком і 

сівбою не повинен перевищувати 1 годину. 

В сучасних умовах дорожнечі добрив застосовують з осені мілкий 

обробіток на глибину 8-10 см, а весною - боронування та культивацію. 

Дослідження проведені в ДДСДС НААН показали, що при мілкому 

обробітку з осені врожайність гороху вища по всіх варіантах післядії 

добрив. На 100 л палива отримують кількість гороху в 1,5-1,7 рази більшу 

при мілкому обробітку, ніж при оранці. Крім цього існує ефект рівномірного 

дозрівання вирівняного ґрунту весною у верхньому шарі після обробки БДТ 

та боронування весною. При оранці борозни треба заробляти двічі 

культивацією, гребні часто пересихають при весняних суховіях, що 

призводить до втрат вологи та нерівномірності сходів насіння. В умовах 

застарілої техніки, яка часто ламається, постійного росту цін на пальне 

мінімізація обробітку ґрунту дозволяє краще використати вологу культурою 

шляхом посіву рано весною, і таким чином отримати високий врожай при 

відсутності добрив.  

Стабільною врожайністю за різних умов вирощування 

характеризувалися сорти: Девіз, Модус, Комбайновий 1. 

Підготовка насіння. Готувати насіння до сівби треба починати зразу 

ж після збирання врожаю. Насіння очищають на машинах типу «Петкус-

Гигант», при потребі просушують. Навесні перед сівбою підготовка насіння 

складається з трьох операцій: протруювання, обробки мікроелементами і 

бактеріальними добривами. 

Для захисту від бактеріальних та грибкових захворювань рослин 

насіння протруюють хімічними препаратами (Бенлат, 50% з.п., 2л/т; Віват, 

2,5 л/т; Вітавакс 200ФФ в.с.к., 2,5 л/т; Максим 0,25% т.к.с., 1,0 л/т; Максим 

XL035FS, т.к.с., 1 л/т насіння. Найбільш ефективне завчасне протруювання 

– за 2-3 місяці до сівби. 

Протруєне насіння в день сівби обробляють бактеріальними 

добривами, при необхідності поєднуючи з обробкою молібденом і бором. 

Бульбашкові бактерії можуть бути відсутні в ґрунті або малоактивні. 

Обробка бактеріальними добривами сприяє активному утворенню 
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бульбашок на коренях рослин гороху, кращому засвоєнню азоту з повітря і 

підвищенню врожаю. 

Сівба. Горох – культура ранніх строків сівби. Висівають його при 

настанні фізичної стиглості ґрунту в кінці березня – на початку квітня. 

Сходи гороху добре переносять весняні приморозки -5-7°С. Чим раніше 

посіяти, тим більший урожай можна одержати. Запізнення з сівбою на 10 

днів проти строків, у які можна починати польові роботи, знижує врожай на 

5-8 ц/га. 

При ранніх строках підвищена вологість ґрунту забезпечує добре 

набубнявіння і проростання насіння, створюються оптимальні умови для 

появи дружних сходів, краще розвивається коренева система, яка потім 

навіть за недостатньої вологості верхніх шарів ґрунту інтенсивно 

використовує запаси води з нижніх. Рослини раннього строку сівби краще 

використовують поживні речовини і менше пошкоджуються шкідниками та 

хворобами. 

В умовах східного Степу України суттєвої різниці між звичайним 

рядковим та вузькорядним способами сівби гороху немає. Обидва способи 

при рекомендованій густоті 1,0 млн. шт./га забезпечують майже однакову 

схему розташування рослин: 15х6,7 та 7,5х12 см. 

Оптимальною нормою висіву зернових сортів гороху є 1,2 млн. схожих 

насінин на 1 га. Короткостебельні сорти з вусатим типом листка через їх 

менший габітус слід висівати із збільшеною нормою висіву 1,4-1,5 

млн.шт./га. 

При вирощуванні гороху за нульовою або мінімальною технологією 

обробітку ґрунту, зважаючи на особливості негативного впливу продуктів 

неповного розпаду залишків стерні на насіння, що проростає, норму висіву 

культури слід збільшувати на 10-15% від розрахованої. 

Догляд за посівами. Першим заходом догляду за горохом є 

післяпосівне коткування. Це сприяє кращому контакту насіння з ґрунтом, 

підвищує схожість гороху і бур’янів, тим самим полегшує подальшу 

боротьбу з останніми. 

Горох сильно страждає від бур’янів, урожайність може знизитися на 

30-50%. У дощові роки чи в силу господарсько-організаційних причин не 

завжди є можливість провести боронування. Для знищення бур’янів у 

даному випадку використовують гербіциди (Агрітокс, 50 % в.р. – 0,5 л/га, 

Базагран, 48 % в.р. – 3,0 л/га, Базагран М, 37,5 % в.р. – 2,0-3,0 л/га, Гезагард, 

50 % к.с. – 3,0-5,0 л/га, Дуал Голд 960 к.е. – 1,6 л/га, Бастіон -   3 л/га). 

У технології вирощування гороху важливе місце належить захисту від 

шкідників та хвороб. Посіви гороху щорічно в різній мірі пошкоджуються 

попелицями і гороховим зерноїдом (брухусом). Гороховий зерноїд починає 

заселяти і пошкоджувати горох з початку цвітіння і до кінця формування 
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бобів. Тому з появою перших квіток гороху посіви необхідно обробити 

інсектицидами (Актара 25 в.г. – 0,1 л/га, Бі-58 нов. 48 % - 0,5-1,0 л/га та ін.). 

Через 7-8 днів обробіток провести вдруге. 

Рослини з вусатим типом листка пов’язані  вусами між сівбою, що 

дозволяє їм  стояти вертикально та найкраще використовувати сонячну 

енергію. При проході трактора на початку цвітіння зціплені між собою 

рослини гороху вилягають не тільки під колесами трактору,  а й на значній 

відстані – принцип «доміно». Тому в посівах сортів з вусатим типом листка 

застосування інсектицидів призведе до більшої втрати врожаю, ніж від 

шкідливої інсектофауни. 

Горох уражується багатьма хворобами, серед яких найбільш поширені 

і шкідливі кореневі гнилі, аскохітоз, борошниста роса, сіра гниль, іржа 

тощо. Вони порушують обмін речовин, знижують продуктивність рослин, 

погіршують насіннєву і кормову якість зерна. Для боротьби з хворобами 

використовують наступні препарати: Рекс топ, 33,4 % к.с. – 0,5-1,0 л/га, 

Танго, 50 % к.е. – 0,6-0,8 г/га.  

 

6.5. Гречка 

 Попередники. Для одержання високих врожаїв гречку треба 

розміщати на родючих, чистих від бур’янів полях. Кращими попередниками 

для неї є кукурудза, зернобобові культури, озима пшениця,  які 

удобрювались і за якими проводився  належний догляд. Не слід висівати 

гречку після  вівса, ярого ячменю та у повторних посівах. 

 В свою чергу, 

гречка - добрий 

попередник для інших 

культур, оскільки 

залишає грунт чистим 

від бур’янів, пухким з 

достатньою кількістю 

легкозасвоюваних 

речовин, зокрема 

фосфору і калію. 

 Обробіток 

грунту. Гречка - 

культура дуже вологолюбива. Її транспіраційний коефіцієнт складає 371-

625, тому обробіток грунту під гречку не можна спрощувати. Він повинен 

максимально спрямовуватись на зниження бур’янів і збереження вологи. 

Після стерньових попередників слід проводити лущення дисковими 

знаряддями на глибину 6-8 см, площі, засмічені кореневищними та 

коренепаростковими бур’янами на глибину 12-14 см безвідвальними 



49 

 

лемішними лущильниками або плоскорізними знаряддями. Після масового 

проростання бур’янів проводить оранку плугами з передплужниками на 

глибину 23-25 см.  

Після просапних культур, чисті від бур’янів поля обробляють 

дисковими боронами БДТ-7,  БДТ-10 або плоскорізами на глибину 23-25 см 

без попереднього лущення. 

Весняний обробіток починають з ранньовесняного боронування 

зубовими боронами, як тільки  верхній шар грунту досягне фізичної 

стиглості. Безпосередньо перед сівбою провести обробіток грунту на 

глибину загортання насіння комбінованими агрегатами. Якщо немає такої 

можливості, то слід провести дві культивації (на 10-12 та 8-10 см) з 

розривом у часі, який необхідно для проростання бур’янів.  Якщо грунт 

пухкий та недостатньо вологий, то перед сівбою проводять коткування. 

Добрива. При врожаї 20 ц/га зерна гречка виносить з грунту 88 кг азоту, 

61 кг фосфору і 151 кг калію. В першу чергу половину свого розвитку вона 

до загальної потреби використовує 60% азоту, 62% фосфору і 40% калію. 

Нестача азоту, в ранні фази розвитку рослин, негативно позначається в 

більш пізні - цвітіння - плодоутворення. В той же час, його надлишок в 

грунті, особливо при нестачі фосфору і калію викликає буйний ріст 

вегетативної маси, затримує плодоутворення та знижує урожай і якість 

зерна. Після добре удобреного попередника під гречку вносяться мінеральні 

добрива в рядки при сівбі з розрахунку N20P20K20 та проводиться 

підживлення рослин азотом в дозі 15 кг/га д.р. 

Гречка краще реагує на нітратні ніж на аміачні форми добрива, калійні 

добрива повинні бути без хлору. 

Підготовка насіння до сівби. Для посіву використовують виповнене, 

крупне насіння, яке забезпечує дружні і вирівняні сходи. Для кращого росту 

і розвитку рослин перед сівбою насіння обробляють мікроелементами 

(марганець, цинк, мідь, бор - у рекомендованих дозах). 

За даними Донецької ДСД станції НААН в умовах Донецької області 

найкращі результати по врожайності дали сорти Ювілейний 100, Крупинка, 

Іванна, Слобожанка, Сумчанка. 

Сівба. Гречку починають висівати при прогріванні грунту (на глибині 

10 см) до 12-13°С і зникненню загрози повернення заморозків. Строки сіву 

зміщують так, щоб під час цвітіння - формування плодів гречки, рослини не 

потрапили під максимально високі температури. 

Використовують два способи сівби гречки - широкорядний з 

міжряддями 45 см та звичайний з міжряддями 15 см. Вибір способу сівби 

зумовлений ступенем окультурення грунту. 

Оптимальною нормою висіву для широкорядного способу є 2,0-2,5 

млн. шт./га схожого насіння, для звичайного рядкового - 3,0-3,5 млн.шт./га. 
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Глибина загортання насіння в посухостійких умовах Донецької області 

5-6 см. 

Догляд за посівами. Вслід за посівом проводять післяпосівне 

коткування. В фазу першого справжнього листка для боротьби з бур’янами 

посіви боронують. Боронування проводять в сонячну погоду, коли рослини 

втрачають тургор. 

На широкорядних посівах проводять 2-3 розпушування міжрядь. 

Перше - на глибину 4-5 см, коли чітко з’являються рядки; друге - через 7-10 

днів на глибину 8-10 см з одночасним підгортанням рослин у рядках; третє 

- перед змиканням рядків. 

Важливим заходом догляду за посівами є запилення гречки за 

допомогою бджіл. Для цього вивозять пасіки з розрахунку 2-3 

бджолородини на 1 га. Відстань бджоловідвідування не повинна 

перевищувати 500 м. 

 

6.6. Кукурудза 

Кукурудза є важливою зерновою і кормовою культурою в Донецькій 

області і суттєво впливає на її зерновий баланс при вирощуванні в 

господарствах. 

В останні роки в господарствах області спостерігається суттєве 

коливання площ вирощування та валових зборів кукурудзи за рахунок змін 

господарсько-економічних умов, скорочення галузі тваринництва, 

зниження попиту на внутрішньому ринку, не відповідність ціноутворення 

за одиницю продукції при високих технологічних витратах, спрощення та 

недотримання технологічного процесу вирощування. 

Однак, наукові дослідження, а також досвід передових господарств 

свідчать, що для високоефективного та економічно вигідного виробництва 

продукції кукурудзи (зерна, силосу і посівного насіння) слід ретельно 

дотримуватись технологічного процесу вирощування, широкого 

впровадження наукових 

розробок, рекомендацій з 

урахуванням зональних 

ресурсів регіону. 

Найбільша продуктивність 

кукурудзи забезпечується, 

коли її розміщають після 

парової озимої пшениці, 

занятого пару та 

зернобобових, ранніх 

зернових і кукурудзи. 

Кукурудзу можна 
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вирощувати як монокультуру 3-4 роки поспіль. Несприятливими 

попередниками є суданська трава та соняшник.  

Не зовсім придатні малоструктуровані,  піщані, важкі, солончакові та 

кислі ґрунти для вирощування кукурудзи. 

Важливе місце у технології вирощування кукурудзи займає обробіток 

ґрунту. В останні роки з’явились  нові підходи до цього питання, а саме від 

поверхневого до  нульового або No-Till  обробітку. Однак, краще всього  все 

ж таки  ця культура вдається  при класичному обробітку. Це двократне 

лущіння або  дискування ґрунту  після збирання попередника та глибока 

оранка на 25-27 см.  При такому обробітку ґрунту збільшуються витрати 

пального на 1 га приблизно на 35 л, ніж при  No-Till, за рахунок застосування  

гербіцидів загальної дії (Раундап та його аналоги) витрати коштів при 

технології No-Till  зростають майже у двічі у порівнянні з оранкою, а саме з 

191,6 до 403,4 грн./га. 

Окрім того, застосування  No-Till  вимагає затримки з сівбою, пов’язане  

з більш пізнім  прогріванням і  підсиханням ґрунту та втрати вологи ґрунту,  

очікуванням проростання бур’янів.  

У зв’язку  з нестійким забезпеченням вологою Донецького регіону у 

весняний період передпосівний обробіток ґрунту повинен бути  

направлений  на накопичення та збереження вологи. З цією метою  при  

досягненні  ґрунту  фізичної  стиглості  зяб  боронують упоперек або по 

діагоналі до оранки важкими або середніми  зубчастими боронами. У 

випадках значної кількості роз’ємних  борозен та звальних  гребенів 

провести вирівнювання ґрунту   вирівнювачами ВПН-5,6А, ВП-8А або 

іншими знаряддями. 

Якщо мінеральні добрива не вносили з осені під оранку, їх необхідно 

внести весною локально або поверхнево під культивацію не менше 7,0 кг/га 

діючої речовини. Для цього краще використати складне добриво 

нітроамофоску N16P16K16 не більше двох центнерів на 1 га (у фізичній вазі) 

та при сівбі внести стартове добриво амофос по 50 кг/га у фізичній вазі.   

Для зберігання  вологи у  ґрунті при першому глибокому обробітку не 

бажано застосувати дискові знаряддя. 

При достатньо вирівняній  поверхні та відсутності 

кореневопаросткових бур’янів першу глибоку культивацію з метою 

економії  пального можна й не проводити. 

При настанні строків сівби внести ґрунтовий гербіцид: Харнес 90 – 2,5 

л/га, ПрімекстраГолд 720 SC – 3,0 л/га, Прімекстра ТZ Голд 500  SC – 4,0 

л/га, Ломакс 537,5 SЕ  - 3,5 л/га, Етанол – 2,0 л/га, Домінатор 36 – 2,0-5,0 

л/га, Дуал Голд – 1,6 л/га та інші. Для отримання кращого ефекту гербіциди  

треба заробити у ґрунт на глибину 5-6 см, як раз це  і буде передпосівною 

культивацією. 
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До сівби кукурудзи слід приступати, коли ґрунт на глибині 10 см стійко 

прогріється  до 10-12°С. Це у більшості випадків приходиться на середину 

третьої декади квітня. Раніше  сіяти недоцільно у зв’язку  з можливим 

пліснявінням насіння,  затримкою та зрідженням сходів. 

Разом з цим не слід також і затримувати сівбу, тому, що до повного 

визрівання зерна (16-18 % вологи) потрібно у залежності від гібридів від 

2200 до 2800°С активних (≥ 10°С) температур. У нашому регіоні цей 

показник  з квітня до жовтня складає 2800-3333°С. Отже, при сівбі  15-20 

травня і пізніше, рослини не доотримують 450-500°С активних температур. 

З огляду на це, з метою одержання зерна з вологою близькою до 14% 

необхідно збільшити питому вагу гібридів у структурі:  ранньостиглих і 

середньоранніх - до 45-50%, середньостиглих - до 40-45%  і середньопізніх 

- до 5-10%. У північних районах області при сівбі або у другій половині 

травня від середньопізніх гібридів слід зовсім відмовитись. 

У кожному господарстві слід висівати 2-3 гібриди різних груп стиглості 

згідно рекомендацій Донецького обласного державного центру експертизи 

сортів рослин. 

Для формування максимальної продуктивності необхідно забезпечити 

оптимальну для кожної групи стиглості гібридів густоту рослин. 

За даними досліджень, Донецької дослідної станції, оптимальною для 

ранньостиглих і середньоранніх гібридів є 40,0 тис.га, для середньостиглих 

і середньопізніх – 30,0 тис.га  перед  збиранням урожаю. 

У залежності від норми висіву та маси 1000 зерен витрати насіння на 

один гектар можуть складати від 9,0 до 20,0 кг/га. Для підрахунку необхідно  

кількість зерен, висіяних  на один погонний метр, помножити на 14300, а 

потім на масу 1000 зерен. Наприклад, при висіву на 1 п.м   4,0 зерна, що 

відповідає 57,2 тис.га  і масі 1000 зерен 200 г,  на  одному гектарі буде 

висіяно – 4,0 шт. п.м х 14300 п. м./ га х 0,2 кг маса 1000 зерен = 11,0 кг/га.  

У зв’язку зі значним подорожчанням насіння, особливо імпортного, 

такі розрахунки край необхідно робити, щоб уникнути зайвих витрат 

насіння і, відповідно, коштів. 

Сіють кукурудзу спеціальними просапними широкорядними сівалками 

вітчизняного та іноземного виробництва: СУПН-6А-02, СУПН-8А-02, УПС-

6, УПС-8, СКПП-12, СПЧ-6, «Кінзе», «Оптіма», Мульті Корн» та інші. 

Ширина міжрядь 70 см. За даними ДДСДС НААН добрі результати 

забезпечують ранньостиглі гібриди при ширині міжрядь 35-45 см. Урожай 

зерна збільшується на 3,0-3,7 ц/га або на 8,3-8,9 %. Доречи, сіяти з шириною 

міжрядь 45 см можна сівалками нового покоління УПС-6, УПС-8, а також 

буряковою сівалкою,  укомплектованою відповідним набором висіваючих 

дисків. 
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При сівбі з шириною міжрядь 70 см норму висіву збільшують на 25% 

відносно до оптимальної норми, а при ширині міжрядь 35-45 см слід 

оптимальну норму збільшувати на 10%.  

У зоні ризикового землеробства, до якої  ми саме і належимо, важливо 

висіяти насіння у  вологий грунт. У зв’язку зі швидким  пересиханням 

посівного шару ґрунту ні   в якому разі не можна  сіяти менше, ніж на 

глибині 5 см. У разі запізнення з сівбою, або з пересиханням ґрунту, глибину  

заробки  насіння  можна  збільшити до  9-10 см. 

Важливим елементом у технології вирощування кукурудзи є догляд за 

посівами. 

При використанні технології необхідно провести боронування до 

сходів. При затримці сівби провести два боронування по сходах. При цьому 

не допускати присипання та зрідження  сходів.  

 

6.7. Соняшник 

Реалізація потенційної продуктивності сорту, гібриду соняшнику в 

умовах регіону забезпечується при розміщенні їх після зернових озимих та 

ярих культур, а також зернобобових і кукурудзи з поверненням на 

попереднє місце через 5-8 років. 

Розміщення соняшнику 

після багаторічних трав, 

суданської трави та гречки 

суттєво зменшує його 

продуктивність. 

Система весняного 

обробітку ґрунту соняшнику 

повинна проводитись 

диференційовано з урахуванням 

попередника, ступеня та 

характеру його забур’яненості, а 

також технології вирощування. 

При механізованій  

технології вирощування 

соняшнику після осінньої 

оранки весняний обробіток ґрунту складається з раннього  боронування 

зябу, ранньої та передпосівної культивації на глибину 10-12 і 6-8 см 

відповідно, а після попередника кукурудзи  -  8-10 і 6-8 см. 

На вирівняних і чистих від бур’янів полях достатньо провести 

боронування і передпосівну культивацію на глибину заробки насіння в 

грунт. На площах, де не проведена оранка восени, необхідно провести 
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глибоке безвідвальне  рихлення, глибоку та передпосівну культивацію на 

глибину відповідно 8-10 та 6-8 см. 

При застосуванні інтенсивної технології вирощування з суцільним 

способом внесення гербіциду (Харнес, Трефлан (5-6 л/га), Дуал голд (1,6 

л/га), Гезогард (4 л/га) або їх суміші (відповідно, 1,2; 2,0 л/га) та інші 

необхідно об’єднати  операції заробки гербіциду після його внесення на 

поверхню грунту, з передпосівною культивацією на глибину 6-8 см, а при 

технології із стрічковим способом внесення  препарату заробку його  

проводити  після передпосівної культивації з внесенням і заробкою 

гербіциду в грунт одночасно з сівбою. Для більш ефективної заробки 

препарату (гербіциду) в грунт та  вирівнювання  поверхні поля  сівалку  слід  

дообладнати  шлейфом (ланцюг або трос). При застосуванні в технологіях 

гербіциду «Евро-Лайтинг» для знищення бур’янів, в тому числі і вовчка, в 

посівах соняшнику з обов’язковим використанням гібриду стійкого до 

препарату, посіви слід обробляти в фазі 4 пари звичайних листків у рослин.  

Технологія з нульовим обробітком грунту та прямою сівбою сівалкою 

«Кінзе» передбачає внесення гербіциду Раундап 4 л/га або Ураган 3 л/га по 

вегетуючим бур’янам до посіву, а Харнес - 2,5 л/га після сівби. 

В господарстві необхідно вирощувати 3-4 гібриди соняшнику різних 

груп стиглості залежно від зони, в якій розташоване це господарство. Для 

господарств області північної  степової зони питома вага гібридів в 

структурі посівної площі соняшнику повинна бути (по групі стиглості): 

скоростиглі – 15 %, ранньостиглі – 35 %, середньоранні – 40 % і 

середньостиглі – 10 %; для західної, південної степової  та  приазовської    

зон   ці  показники будуть складати  10, 20, 55 і 15 ; 10, 25, 45 і 20 % та 5, 10, 

60 і 15 %,   відповідно. 

Сівбу соняшнику провести за сумою ефективних температур грунту на 

глибині 20 см понад 5°С (початок 65ºС, кінець 225 ºС) районованими 

сортами і гібридами різних груп стиглості занесених до Державного реєстру 

сортів придатних для поширення в Україні (гібриди Кий, Регіон, Степок, 

Запорізький 28, Запорізький 32, Ясон, ПР62А91, Дарій, Надійний, ПР64А63, 

Тітанік, Арена, NKБріО, Опера та інші; сорти Донський 60, Прометей, 

Алмаз),  насінням першого класу посівного стандарту, інкрустованим, 

протруєним (Колфуго супер, Апрон,  Ровраль) і обробленим регуляторами 

росту  (Гумат амонію, Біолан, Радостім, мікродобривом Сизам) та 

прогрітими в безхмарні дні протягом 1,5-2 годин або азотфіксуючими та 

фосформобілізуючими бактеріями в дні сівби без попадання сонячного 

проміння на насіння при обробці. 

Норма висіву в поточному році повинна бути  збільшена на 15-20%, а 

на площах, де соняшник висівають на 3-4 рік, -  на 25%  в порівнянні з 

оптимальною нормою, рекомендованою при збиранні врожаю для сорту (40 
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тис./га) і гібриду (60 тис./га). На неудобрених або слабоудобрених 

попередниках  невід’ємною ланкою системи добрив є внесення Р2О5 із 

розрахунку 10-15 кг д.р. з сівбою та підживленням при першій міжрядній  

обробці  в дозі 20-30 кг азоту та фосфору на гектар при наявності вологи в 

грунті, а також обробки насіння в допосівний період і посівів соняшнику в 

фазі 3-4 пар листків у рослин препаратом Сизам. 

Догляд за посівами  повинен включати боронування до і після сходів, 

міжрядні обробки (при потребі). Остання міжрядна обробка виконується 

при висоті рослин не більш 45-50 см з підгортанням їх в рядку. Для 

запліднення квіток соняшнику слід розташувати пасіку з розрахунку 1,0-1,5 

бджолосімей на гектар. 

При наявності хвороб в посівах культури необхідно застосовувати 

фунгіциди: Квадріс, Хорус або суміші Скор + Квадріс.  

 

6.8. Багаторічні трави 

 В створенні міцної кормової бази важливу роль відіграють багаторічні 

бобові трави. Вирощування їх спрямоване на одержання відносно дешевого 

та якісного корму. При значно менших енергетичних затратах найбільш 

урожайними серед кормових культур є багаторічні трави, особливо бобові 

та їх сумішки із багаторічними злаковими травами.  

Крім цього вони відповідають  сучасним вимогам ведення польового 

кормовиробництва, сприяють збереженню і підвищенню родючості ґрунтів, 

раціональному використанню малопродуктивних земель, запобігають 

водній і вітровій ерозії та є кращими попередниками для наступних культур. 

В Донецькій області серед бобових багаторічних кормових трав 

найбільш розповсюдженими є люцерна посівна і еспарцет.  

Люцерна. Люцерна займає  

провідне місце серед багаторічних 

бобових трав. Ця культура вимоглива 

до ґрунтів. Вона добре росте на 

чорноземах з достатнім вмістом 

фосфору, кальцію та нейтральною 

реакцією ґрунтового розчину, 

витримує засолення ґрунту. Кращі 

попередники для люцерни – озимі, ярі 

колосові, просапні та овочеві.  

При розміщенні насіннєвих 

посівів люцерни необхідно 

дотримуватись просторової ізоляції (200-400 м) від посівів інших сортів. 

Для кращого перезапилення насіннєві посіви рекомендується 

розміщувати неподалік  лісосмуг, ярів, луків, посівів багаторічних злакових 
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трав та інших міст заселення диких бджіл і шершнів, які є основними 

запилювачами люцерни. Площі таких ділянок не повинні перевищувати  30-

40 га. Насінники допускається розташовувати не ближче 600-800 м від 

інших посівів люцерни  і таких сильних медоносів, як соняшник, фацелія, 

буркун, озима віка, які зацвітають одночасно з люцерною і можуть 

відволікати запилювачів.              

На полях, відведених під посів люцерни, необхідно провести весняне 

боронування важкими боронами аби максимально зберегти вологу в ґрунті, 

вирівняти площу під сівбу люцерни та знищити перші бур’яни. 

Передпосівну культивацію проводять на глибину загортання насіння 

покривної культури культиваторами в агрегаті з боронами. 

Люцерна позитивно реагує на забезпечення ґрунту поживними 

речовинами. Якщо добрива не внесли під оранку, їх можна внести під 

передпосівну культивацію.  

На посівах минулих років добрива  вносять під голчасту борону в 

активному стані з кутом атаки 18-20°, або під обробку дисковим знаряддям 

дозою N30Р30К30. Досить ефективним є підживлення за  допомогою 

стерньових сівалок. 

Весняне згрібання залишків стерні і дискування на суцільних рядових 

посівах минулих років та розпушування культиваторами міжрядь на 

широкорядних є ефективним способом знищення шкідників. Так, кількість 

лялечок люцернової совки після цих заходів зменшується в ґрунті більш як 

на 75 %. 

Навесні для закладки насінницьких посівів застосовують 

широкорядний спосіб сівби з міжряддями 45 або 70 см в чистому виді. На 

сіно і зелений корм сіють суцільним рядовим способом під покрив ярових 

культур.  

Для люцерни найкращими покривними культурами є кукурудза на 

зелений корм, просо, ячмінь. Норму висіву покривної культури зменшують 

на 30 %.  

Норма висіву люцерни на сіно під покривні культури – 12-14 кг/га, у 

чистому посіві – 10-12 кг/га, при застосуванні широкорядного способу сівби 

– 2-5 кг/га. 

Для вирощування у травосумішках в посушливих районах степової 

зони норма висіву люцерни складає 10-12 кг/га (або люцерни 5-6 + 

еспарцету 25-35 кг/га) + стоколосу безостого 8-10 кг/га або пирію 

безкорневищного 6-8кг/га.  

Перед та після сівби поле коткують кільчастими котками.  

Глибина загортання насіння у вологий ґрунт – 2-3 см, у сухий – 3-4 см. 
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За наявністю одно- та дводольних бур’янів в посівах люцерни в фазі 2-

3 справжніх листків застосовують гербіциди: Фюзілад (0,7-1,5 л/га), 

Базагран 48% в.р. (2,0 л/га). 

У фазі бутонізації насіннєві посіви люцерни обробляють проти 

шкідників (фітономусу, люцернового клопа, квіткового комарика) 

препаратами Фастак 10 %  к.е. (0,15-0,2 л/га), Актеллік 50 % к.е. (1,0-1,5 

л/га), Бі-58 новий к.е. (0,5-1,0 л/га). 

Сорти люцерни, рекомендовані для зони Степу: Веселка, Зарниця, 

Надєжда, Радуга, Херсонська 7, Херсонська 9, Віра (забезпечує до 30 % 

самоопилювання рослин). 

Еспарцет. В умовах зони 

недостатнього зволоження ця кормова 

культура не поступається багатьом 

бобовим травам і, насамперед, люцерні, 

що вирощується без зрошення. Еспарцет 

значно стійкіший до посухи та низьких 

зимових температур, менше уражується 

шкідниками та хворобами, краще 

переносить забур'яненість посіву. Корми 

з еспарцету добре поїдаються тваринами, 

не викликаючи тимпаніту. Насінництво 

еспарцету потребує менших трудових 

витрат і менше залежить від погодних 

умов. До того ж насіння еспарцету 

швидко дозріває після збирання урожаю 

і його можна висівати влітку того ж року по чорному пару, що дозволяє 

прискорити репродукцію насіння на один рік.  Еспарцет не вимогливий до 

грунтів. Він може рости на родючих чорноземах, на щебенистих, 

кам'янистих, деградованих грунтах, на схилах балок, чим зменшує 

негативний вплив вітрової та водної ерозії грунтів. Еспарцет краще люцерни 

переносить стравлення і тому довше утримується в травостоях пасовищного 

використання. Переораний пласт еспарцету не відростає як люцерна і тому 

є одним із кращих попередників для всіх сільськогосподарських культур. 

Озима пшениця, що посіяна по еспарцетовому пару, забезпечує практично 

такий же врожай, як і по чорному пару. Еспарцет – один із кращих 

медоносів.  

Технологія вирощування цієї культури потребує дотримання основних 

прийомів. 

Посіви еспарцету минулих років навесні боронують важкими 

боронами, рештки збирають з поля і знищують,  
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 При розміщенні насінницьких посівів необхідно дотримуватися 

просторової ізоляції між сортами не менш 200-400 метрів. 

 Кращими попередниками для еспарцету є просапні, озимі та ярі 

зернові культури.  

 Коренева система еспарцету здатна використовувати важкодоступні 

елементи живлення і переводити їх в доступні для рослин сполуки. Тому він 

майже не реагує на застосування мінеральних добрив. До того ж 

підкислення ґрунтового розчину негативно відбивається на утворенні 

азотфіксуючих бульбашок. Але фофорно-калійні добрива, внесені під час 

сівби в невеликій кількості, поліпшують стан посівів на перших етапах 

розвитку рослин.   

 Рано навесні поля, які відведені під посів еспарцету, боронують, що 

дозволяє знищити перші паростки бур'янів, вирівняти поверхню і 

зберігають вологу в грунті. 

Передпосівну культивацію проводять на глибину загортання насіння 

покривних культур.  

Навесні для закладки насінницьких посівів застосовують 

широкорядний спосіб сівби з міжряддями 45 або 70 см в чистому виді. На 

сіно і зелений корм сіють суцільним рядовим способом під покрив ярових 

культур. 

Покривними культурами для еспарцету є ранні ярі культури, кукурудза 

на зелений корм. Норму висіву покривних культур зменшують на 30%.  

Норма висіву еспарцету на широкорядних насінницьких посівах 

становить 3 млн. шт. схожого насіння на 1 га (50-60 кг/га), на суцільних – 

4,5 млн. шт./га|(90-100 кг/га).  

Глибина загортання насіння – 4-5 см, 

Після сівби поле обов'язково коткують кільчастими котками. 

За наявністю одно- та дводольних бур’янів в посівах люцерни в фазі 2-

3 справжніх листків застосовують гербіциди: Фюзілад (0,7-1,5 л/га), 

Базагран 48% в.р. (2,0 л/га). 

У фазі бутонізації насіннєві посіви люцерни обробляють проти 

шкідників (еспарцетової зерновки та еспарцетової евритоми) препаратами 

Фастак 10 %  к.е. (0,15-0,2 л/га), Актеллік 50 % к.е. (1,0-1,5 л/га), Бі-58 новий 

к.е. (0,5-1,0 л/га). 

Під час цвітіння насінників використання пестицидів забороняється. 

Використання сучасних високопродуктивних сортів дозволяє отримати 

максимальну кількість кормів високої якості. Одним із таких сортів є сорт 

селекції Донецького інституту    агропромислового виробництва Аметист 

донецький. Цей високопродуктивний сорт адаптований до умов 

вирощування в зоні Степу - стійкий до посухи, низьких зимових температур, 

пошкодження грибковими захворюваннями (борошниста роса, бура іржа), 
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має тонкі, порожні, добре облиствлені (до 58%) пагони, що значно 

покращую якість корму в порівнянні з іншими сортами. Підвищена 

кущистість дозволяє зменшувати норму висіву насіння на 10-15%. Крім 

сорту Аметист донецький в зоні Степу рекомендовані до вирощування 

сорти Кіровоградський 22, Кіровоградський 83, Кримський, Костянтин. 

В Донецькій області найбільш поширеними багаторічними злаковими 

травами є райграс високий, стоколос безостий, пирій безкорневищний та 

житняк.  Вони характеризуються високою посухостійкостю та 

зимостійкостю, що є вирішальним для вирощування в умовах південно-

східного Степу України. 

Злакові трави мають високу кормову цінність і дають високі врожаї сіна 

та пасовищного корму.  

Крім того, вони менш вибагливі та добре ростуть там, де бобові 

розвиваються погано. Злакові трави засвоюють азот переважно з верхнього 

шару (20-30 см), тому добре розвиваються  в сумішках з бобовими. Зелений 

корм з таких сумішок найкраще збалансований за вмістом білку, 

переваримого протеїну та клітковини. 

Використання злакових трав у сумішках з бобовими сприяють 

нагромадженню органічної речовини в грунті, поліпшують його фізичні 

власності. 

Технологія обробки грунту повинна бути  спрямована на створення 

оптимального повітрянно-водного режиму, найкращих умов для 

проростання насіння, проведення боротьби з бур’янами.  

Ґрунти Донбасу характеризуються  дуже високим вмістом марганцю, 

високим вмістом міді і бору, середнім – молібдену, недостатнім – цинку. 

Цинковими добривами можна проводити передпосівну обробку насіння 

дозою 0,3-0,5 кг д.р. на гектарну норму насіння. Добрі результати дає 

обробка посівів під час вегетації дозою 3-5 кг д.р. на 1 га. 

Насіння трав починає проростати при температурі 2-6° С. 

Оптимальною температурою для інтенсивного проростання вважається 16-

18°С. При наявності вологи сходи з’являються  на 5-6 день. 

Посіви багаторічних злакових трав закладають рано навесні і влітку. 

Ранньовесняні посіви вимагають застосування гербіцидів. Літні посіви 

менш забур’янені, але сходи можуть пригнічуватись під впливом високих 

температур. 

Посіви на зелений корм і сіно закладають в чистому виді або в 

сумішках з іншими багаторічними травами суцільним рядовим способом.  

Для вирощування насіння сівбу краще проводити широкорядним 

способом з шириною міжрядь 70 см в чистому виді. 

Норми висіву встановлюють в залежності від культури та способу 

сівби.  
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Таблиця - Норми висіву та глибина загортання насіння 

багаторічних злакових трав 

 

Вид 

Норма висіву 
Глибина загортання 

насіння на ґрунтах, см 

Широкорядний 

посів 

Звичайний 

посів 

легких середніх важких 
млн.шт

./га 
кг/га 

млн.

шт. 

/га 

кг/га 

Стоколос безостий 2,5-3,0 7-9 5-6 15-18 3-4 2-3 1-2 

Райграс високий 2-3 5-7 5-6 14-16 3-4 2-3 1-2 

Пирій 

безкорневищний 
2-3 7-8 4-5 14-16 4 3 1-2 

Житняк 

 
2,5-3 5-6 5-6 10-12 3 2 1 

 

 Для покращання світлового режиму сівбу краще проводити в 

напрямку з півдня на північ. 

 Догляд за посівами передбачає застосування системи 

загальноприйнятих заходів із захисту рослин від бур’янів, шкідників, 

хвороб, проведення підживлення мінеральними добривами. 

 Хімічна боротьба з бур’янами в посівах  багаторічних злакових трав 

проводиться у весняний період (фаза кущіння  рослин) препаратами групи 

групи 2,4 Д. Літні і особливо осінні строки застосування гербіцидів на оттаві 

є малоефективними, а в окремих випадках небезпечними. 

 У період весняного відростання – виходу в трубку на посівах 

багаторічних злакових трав шкодять хлібні блішки, клопи, мухи, злакові 

попелиці, п’явиці; наприкінці цвітіння – хлібні жуки, клопи черепашки, 

кліщі, попелиці, клопи сліпняки. Захист посівів від шкідників проводиться 

рекомендованими препаратами при досягненні економічного порогу 

шкодочинності (ЕПШ). 
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