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Розділ IV Система ведення рослинництва  та 
кормовиробництво 

4.1. ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ 
ОСНОВНИХ ПОЛЬОВИХ КУЛЬТУР: 

• Озима пшениця, 
• Ярий ячмінь, 
• Горох, 
• Кукурудза, 
• Соняшник, 
• Цукрові буряки, 
• Кормові буряки, 
• Люцерна. 
Технологія вирощування культур – це послідовне  

застосування всього комплексу робіт, пов’язаних з отриманням 
продукції рослинництва. 

 Вона залежить від біологічних особливостей  культур, 
ґрунтово-кліматичних і погодних умов, технічного оснащення  та 
організаційно-господарських можливостей тощо. 

Сучасні технології в рослинництві  передбачають 
використання досягнень науки і передового виробничого 
досвіду, своєчасне та якісне виконання   усіх технологічних 
операцій. 

Основними блоками в технологіях вирощування  культур є: 
попередники, добір сорту, гібриду, обробіток ґрунту, підготовка 
насіння та сівба, системи удобрення та захисту рослин, збирання 
врожаю. 

Розглянемо технології найпоширеніших польових культур. 
4.1.1. Озима пшениця. 

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

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

  За даними  наукових досліджень та виробничої практики 
кращими  попередниками для пшениці в Степу України є чорні 
та зайняті пари, горох, однорічні та багаторічні трави, при 
зрошенні – люцерна, у Лісостепу – зайняті пари, горох, 
багаторічні трави на один укіс, на Поліссі – зайняті та сидеральні 
(люпинові) пари, горох, рання картопля, льон-довгунець.  
Приріст урожаю зерна пшениці, розміщеної після кращих 
попередників, досягає 7-10 ц/га і більше порівняно з 
розміщенням її після стерньових  попередників. 

   Цілком задовільними попередниками для озимої пшениці 
є кукурудза та силос, ріпак, гречка  та деякі стерньові 
попередники, зокрема озима пшениця, посіяна після чорного 
пару або багаторічних трав. 

   Дослідженнями встановлено, що добрий врожай  пшениці  
можна одержати і після гірших попередників. Проте це завжди   
пов’язано  з додатковими витратами добрив, гербіцидів, засобів 
захисту рослин від хвороб, шкідників. 

  Серед інтенсивних сортів, районованих у Степу, особливо 
високою реакцією  на попередники відзначається Безоста 1, 
Одеська напівкарликова та інші  коротко- і  середньо стеблові  
сорти, які при сівбі після кращих попередників забезпечують  
приріст урожаю до 15-20 ц/га, у Лісостепу до таких сортів 
належать  Донська напівкарликова, Вікторія одеська, Киянка, на 
Поліссі – Ганна, Миронівська 33 та інші. 

  Сорти високорослі, схильні до вилягання, доцільно  
висівати після задовільних попередників. 

   Обробіток  ґрунту. Основною метою обробітку ґрунту  в 
посушливих районах є збереження вологи на час сівби пшениці, 
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у районах достатнього зволоження – боротьба з бур’янами, 
якісна заробка післяжнивних  решток і добрив, особливо при 
розміщенні  озимої пшениці після кукурудзи, багаторічних трав і 
внесенні органічних добрив, створення  дрібно грудочкуватого 
посівного шару – з перевагою ( не менше 80%) грудочок 
діаметром 1-3 см. 

   Захід, спосіб і глибина обробітку ґрунту залежить в 
основному від попередника, наявності вологи, забур’яненості, 
ґрунтових умов. Після ранніх попередників проводять лущення 
ґрунту  на 5-7 см, мілкий обробіток на глибину від 8 до 16 см. В 
районах достатнього зволоження та на легких за механічним 
складом ґрунтах можна провести оранку на глибину не більше 
20-22см.  Подальший обробіток упродовж літа полягає у 
боронуваннях, суцільних культиваціях  паровим культиватором 
для знищення бур’янів і доведення посівного шару  до дрібно 
грудочкуватого шару. 

  Після пізніх попередників, враховуючи обмеженість у часі 
між збиранням врожаю попередньої культури та сівба озимини, 
можна обмежитись кількаразовим дискуванням на глибину 6-8 
см або обробітком комбінованим агрегатом  на мінімально 
можливу глибину. Орати у цьому випадку недоцільно в усіх 
зонах країни  навіть з позицій енерговитрат. 

  Після багаторічних трав потрібно провести дискування на 
глибину 10-12 см, а потім суцільну глибину  культивацію для 
підрізання кореневих систем у горизонтальному напрямку. 
Непогані результати  досягаються при обробітку цього 
попередника комбінованим агрегатом АКП- 2,5 або АКП –5,0 на 
10-12см. На Поліссі та в північному Лісостепу  після дискування  
можна здійснити  оранку на 20-22см. Подальший обробіток 
ґрунту аналогічний тому, що проводиться після ранніх 
попередників. 

   Класична схема обробітку чорного пару ( в Степу та 
деяких районах Лісостепу) полягає в наступному: лущення 
ґрунту на 5-7 см, оранка на 28-30 см, ранньовесняне 
боронування, пошарові культивації на глибину від 10-12 до 6-
7см, а також боронування після опадів. 
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  Парові площі в ерозійно небезпечних районах  можна 
обробляти так, як це описано в розділі 2.4. 

  На зайнятих парах, які рано звільняються від врожаю 
парозаймаючої культури  та забур’янені кореневищними 
бур’янами ( пирієм повзучим, гострецем, хвощем польовим), а 
також після запирієних стерньових попередників проводять 
дворазове дискування на глибину залягання кореневищ ( 10-
12см) та оранку з коткуванням після з’явлення “ шилець” пирію 
на глибину до 25-27см. Пирій іноді знищують також 
вичісуванням ( частіше на Поліссі). Ефективне застосування на 
вегетуючих   рослинах гербіцидів: раундапу 3,5-4 кг/га, 
фюзилату  3-4 кг/га. 

  При наявності коренепаросткових бур’янів ( осоту, 
березки польової, та ін.) поле перший раз дискують на глибину 
6-8см, вдруге лущать поличковими лущильниками або 
плоскорізами при відростанні розеток бур’янів на глибину 10-12 
см і проводять оранку на глибину 20-22 см. У Степу  після 
стерньових попередників, забур’янених кореневищними 
бур’янами, на темно-каштанових, солонцюватих ґрунтах важкого 
механічного складу  обробіток дисковими  лущильниками 
проводять  на глибину 8-10 см, а на полях з коренепаростковими 
бур’янами  дискування слід поєднувати з розпушуванням 
плоскорізами на глибину 12-14 см.  

  Проти коренепаросткових бур’янів  у  фазі розеток 
використовують  також гербіциди: 2,4 ДА 1,2 кг/га, 2М-4Х 1,5 
кг/га, безорлон 1,4 кг/га. 

   Оранку під пшеницю закінчують не пізніше як за 3-4  
тижні до настання оптимальних строків сівби. При запізненні з 
оранкою  ґрунт до початку сівби не встигає достатньо 
ущільнитися, що створює загрозу розриву корненевої системи 
пшениці внаслідок його осідання. Про це особливо слід 
пам’ятати при сівбі після кукурудзи на силос ( не запізнюватися 
з її збиранням і підготовкою ґрунту). 

  Передпосівний обробіток ґрунту спрямований на 
створення сприятливого  структурно-агрегатного складу 
посівного шару  з ущільненням ложе для розміщення насіння  та 
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шару дрібногрудочкуватого  ґрунту над ним. Найкраще 
використовувати для цього парові культиватори, обладнані 
стрілчастими  лапами. Культивацію проводять одночасно з 
боронуванням зубовими боронами ( БЗТС-1,0, БЗСС-1,0), а при 
недостатній вологості ґрунту – з коткуванням  котками ЗККШ-6.  
Для кращого вирівнювання поверхні ґрунту і проведення якісної 
сівби культивації  проводять на глибину загортання насіння 4-6 
см. На більш важких ґрунтах замість культиваторів 
використовують комбіновані  ґрунтообробні машини РВК-6, 
ВИП-5,6 та ін., на легких – обмежуються  боронуванням. 
Сидеральні пари перед сівбою дискують на глибину 5-7 см. 

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

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

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

  Застосовують гній , як правило, при вирощуванні озимої 
пшениці по зайнятому або чистому пару. Вносять гній 
розкидачами РОУ-5, ПРТ-10, ПРТ-16 або роторним розкидачем 
„Буран”, відразу після внесення  його приорюють. 

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

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

  Норми мінеральних  добрив та співвідношення в них 
азоту, фосфору і калію залежать  також від попередників озимої 
пшениці. При її розміщенні в сівозміні після зернових бобових 
культур та багаторічних бобових трав застосовують повні 
мінеральні   добрива  з підвищеними  нормами фосфорних і 
калійних  та зменшеними азотних, після кукурудзи – з 
підвищенням норм  азоту, після картопля та цукрових буряків – 
калію. 
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   При застосуванні добрив  потрібно враховувати  
біологічні особливості  районованих сортів пшениці. Вищі 
норми мінеральних добрив, особливо азотних, застосовують при  
вирощуванні  низькорослих  сортів, стійких проти вилягання, і 
менші – при використанні  під високорослі сорти, схильні до 
вилягання. 

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

  На ґрунтах з підвищеною кислотністю (pH 5,5 і менше)  
використовують  фізіологічно  лужні мінеральні добрива ( 
натрієву або кальцієву селітру, томасшлак, фосфоритне борошно 
та ін.), на солонцюватих – фізіологічно кислі ( сульфат амонію,   
суперфосфат тощо). 

  Проте в господарствах не завжди вистачає добрив  для 
того,  щоб забезпечити  ними рослини  при формуванні  
максимальної   продуктивності. Тому слід   керуватися  
рекомендаціями  про застосування норм  мінеральних добрив, які 
експериментально встановлені  дослідними установами  для 
одержання  достатньо високих урожаїв  озимої пшениці, 
виходячи з конкретних умов вирощування. 

  Середніми  нормами добрив  вважаються для озимої 
пшениці 90-120 кг/га  азоту, фосфору і калію ( NPK). Вони 
можуть бути більшими  або меншими, залежно від родючості 
ґрунту і ґрунтової відміни, характеру попередника, зони 
вирощування пшениці, сорту та багатьох  інших причин. 

   Розраховані або  рекомендовані  середні норми фосфорно-
калійних добрив  вносять розкидачами  НПУ-0,5, ІПМГ-4, РУМ-
5, РУМ-8 або КСА-3  під основний обробіток ґрунту.  При 
застосуванні   рекомендованих  середніх норм добрив потрібно 
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враховувати  ґрунтову відміну: при вирощуванні  пшениці у 
південних районах  та солонцюватих  ґрунтах норми  калійних 
добрив різко зменшують, а на легких підзолистих, дерново-
підзолистих ґрунтах Полісся – збільшують, норми фосфорних 
добрив  збільшують на звичайних і карбонатних  чорноземах 
Степу. 

   Азотні добрива  вносять  при сівбі  та в період вегетації  
пшениці. Застосовують  їх з використанням  показників 
проведення  діагностик живлення – ґрунтової, листкової і 
тканинної, а також на підставі візуальних спостережень   за 
ростом і розвитком рослин. 

   Ґрунтова діагностика.  Полягає у визначенні  в ґрунті  
доступних  для рослин  мінерального азоту ( нітратної та 
аміачної  форм), рухомих форм фосфору  ф легкорозчинного 
калію. Для цього відбирають  буром у 5-10 місцях  пшеничного   
поля по діагоналі  проби ґрунту, а з них ─ один змішаний зразок, 
який в агрохімлабораторії  аналізують на вміст  основних 
поживних речовин, а здебільшого азоту. Зразки слід відбирати  
рано навесні  після розмерзання ґрунту в  шарі  0-100см  через 
кожні  20 см ( на дерново-підзолистих  та опідзолених ґрунтах) 
або з  шару 0-60(до 80) см – на чорноземах.  За результатами 
аналізів  встановлюють  запаси мінерального азоту  в 
кореневмісному шарі  ґрунту і визначають  потребу в ньому  
озимої пшениці. 

   Доведено, що для одержання  60 ц/га  зерна пшениці  в  
кореневмісному  шарі треба мати  рано навесні  160 кг/га  
мінерального азоту. Якщо є  більше 160 кг/га    азоту, то 
підживлюють  навесні азотними добривами  лише рідкі посіви 
пшениці. 

   Листкова діагностика.   Здійснюється  для проведення 
другого  підживлення пшениці – на IV  етапі органогенезу. У 
фазі кущіння  або на початку трубкування  в  суху погоду  
відбирають для аналізу зразки  20-30 рослин по діагоналі поля. 
Середній зразок  має становити 100г. Визначають у зразках 
рослин  вміст N, P2O5, K2O  у відсотках.  Знаючи оптимальний 
вміст  N,P,K  ( наведених у табл. 4.1 ), встановлюють   
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доцільність підживлення. Якщо виявлено вищий від 
оптимального вміст NPK  , то пшеницю не підживлюють. 

 Таблиця 4.1 Оптимальний валовий вміст  поживних 
речовин у рослинах на різних етапах органогенезу, % на 
абсолютну суху речовину 

Фаза N P2O5 K2O 
Кущіння(надземна 

маса) 
4,9-

5,5 
0,55-

0,60 
3,5-

4,2 
Трубкування( те 

саме) 
4,6-

5,0 
0,45-

0,50 
2,8-

3,4 
Колосіння 

(листки) 
3,1-

4,5 
0,35-

0,45 
2,4-

2,0 
    
Тканинна діагностика.   Для господарств, які вирощують 

зерно цінних і сильних  пшениць, у 20-30 місцях пшеничного 
масиву по діагоналі  зрізують 100-120 рослин і з них відбирають  
середній зразок у кількості 20 продуктивних  стебел для аналізу 
в польовій експрес-лабораторії ОАП-1. На кожному стеблі вище 
другого  міжвузля  зрізують  пластинку  товщиною  1,5-2 мм і 
кладуть  на предметне скло, на яке поряд із зрізом  наносять одну 
краплю 1%-го розчину дифеніламіну, другим склом видавлюють 
сік, який вступає в реакцію  з дифеніламіном і  забарвлюється  у 
колір тієї чи іншої інтенсивності. Порівнюючи одержаний колір  
з еталонною  кольоровою шкалою, встановлюють, якому балу 
відповідає колір. 

   При  кількості балів  менш 3,5  позакореневе  
підживлення  неефективне  і його не проводять. При оцінці 3,5-
4,5  проводять 2 підживлення, вносячи N30   у період колосіння – 
цвітіння та N30 – при  наливанні зерна,  при оцінці 4,5-5,5 слід 
провести одне підживлення  з внесенням N30 у фазі колосіння-
цвітіння. 

  Найбільш рівномірно рослини забезпечуються  азотом  
при внесенні 30%  розрахованої або середньої норми ( 30-60 
кг/га азоту)наприкінці   II- на початку  III етапу органогенезу, 
50% норми ( 60-90 кг/га азоту) – на  IV етапі та 20% норми ( 
близько 30 кг/га  азоту) на  VIII-IX  етапах органогенезу.  На 
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бідних ґрунтах  та після стерньових попередників  
рекомендується вносити азот в амонійній формі ( NH4), який 
менше вимивається( до 30 кг/га) , а також  під основний 
обробіток ґрунту.   Внесення підвищених норм  азотних добрив 
за один раз до сівби  пшениці ( особливо на родючих ґрунтах) 
може викликати надмірний ріст  вегетативних органів і різке 
зниження   морозозимостійкості. 

   Підживлюють пшеницю сипкими азотними  добривами за 
допомогою  розкидачів  або їх водними розчинами за допомогою  
обприскувачів ( ОВТ-ІА, ОПШ-15 та ін.) 

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

  Урожайність озимої пшениці  підвищується від 
застосування  мікроелементів – марганцю, молібдену, бору та ін. 
Вносять мікроелементи під основний  обробіток ґрунту, в рядки  
під час сівби  пшениці обробляють  ними   насіння перед сівбою. 

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

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

   За Державним стандартом України для сівби пшениці 
необхідно  використовувати насіння, яке за категорією 
відповідає  1-3 репродукціям   зі  схожістю  для м’якої пшениці 
не менше 92%, твердої – 87%, чистотою від насіння бур’янів та 
інших домішок  для обох видів пшениці  не менше  98%, 
сортовою чистотою не менше 98%, вологістю не більше 14-
15,5%. 

   Перед сівбою насіння сортують за розміром і 
вирівняністю: очищають від насіння бур’янів  та інших 
культурних рослин і домішок, протруюють від збудників хвороб  
та ґрунтових шкідників, обробляють  мікроелементами, 
бактеріальними  препаратами тощо. 

  Свіжо зібране насіння у північно-західних районах  
України, особливо в сиру  прохолодну погоду, слід перед сівбою  
прогріти на сонці  протягом 5-6 днів  або в теплих приміщеннях з 
температурою 20-30 0С  та добре налагодженою  вентиляцією 
протягом 8-10 днів, що прискорює  післязбиральне  достигання 
насіння  і підвищує його  енергію проростання. 

   Протруюють насіння, доведене до стандартної вологості ( 
14-15,5%), за 2-3 тижні  або за 2-4 дні  до сівби з використанням 
машин і комплексів ПС-30, ПС-10А, КПС-10, КПС-40. 

   Проти збудників найбільш поширених хвороб ( кореневих 
гнилей, твердої сажки, борошнистої роси, бурої листкової іржі) 
застосовують  такі хімічні препарати, як 15 %-й  байтан-
універсал( 2 кг/т), 75%-й вітавакс ( 2,5-3 кг/т), 50%-й фундазол ( 
2-3 кг/т), 80%-й ТМТД ( 1,5-2 кг/т), гранозан ( 1,5 кг/т) та ін.   
Для одночасного захисту  від хвороб і ґрунтових шкідників 
насіння  обробляють комплексним препаратом – гама гексаном ( 
2 кг/т). Для поліпшення якості  протруєння  препарати краще 
застосовувати  у вигляді суспензій, зволожуючи їх водою  з 
розрахунку  10 л на  1 т насіння. 
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   Максимальний контакт  насіння  пестицидами  
досягається  при додаванні суспензій NaКМЦ ( натрієва сіль 
карбоксилметилцелюлоза)  з розрахунку  0,1-0,2 кг/т або ПВС ( 
полі вініловий  спирт) 0,5 кг/т. Цей спосіб підготовки насіння 
дістав назву інкрустації. 

   Встановлено, що максимальної продуктивності  пшениця 
досягає  при  кількості рослин на час збирання 300-400  штук/м2  
з наявністю  500-600  продуктивних стебел з добре  сформованим 
колоссям. 

     Формуванню  оптимальної густоти ґрунту рослин на 
одиниці площі  сприяють ґрунтові умови, біологічні особливості 
сорту, строки та способи  сівби, інші фактори. Наприклад, у 
західних та північних  регіонах України, більше забезпечених 
вологою, густота посіву і залежна  від неї норма висіву  на 
ґрунтах середньої родючості  вищі, ніж у посушливих південних 
і східних  регіонах, де для густих посівів не вистачає вологи і 
вони допускаються  лише при зрошенні.  Проте і в районах  
достатнього зволоження  при вирощуванні пшениці на високо 
родючих ґрунтах або при застосуванні  високих норм добрив  не 
слід загущувати посіви, особливо високо кущистих сортів, бо це 
може викликати  їх вилягання і зниження врожайності. Подібна  
взаємозалежність норм висіву і родючості ґрунту  
спостерігається  також у посушливих районах, коли при  сівбі 
пшениці  на високо родючих грунтах  вищої врожайності 
досягають за рахунок  деякого загущення посіву із 
застосуванням  підвищених норм висіву. 

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

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

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

   Норму висіву (в кг/га) обчислюють  за встановленою  
посівною  придатністю насіння, користуючись  формулами: 

  
100

ЧC ×
=ΠΠ  , % 

ΠΠ
×Μ×Η

=Η Β

100    , кг/га,  де 

ПП- посівна придатність насіння, %, 
С- схожість насіння, %, 
Ч- чистота насіння, %, 
Нв- норма висіву, кг/га, 
Н- норма висіву  рекомендована, млн. шт./га, 
М- маса 1000 зерен, г. 
 Строк сівби.   Найкраще перезимовує озима пшениця з 

добре сформованим  вузлом кущіння, 3-4 пагонами та добре 
розвиненою кореневою системою. Залежно від сорту   така 
кількість пагонів  утворюється  за 50-60 днів( від сівби до 
припинення активної вегетації, коли середньодобова  
температура встановлюється  на рівні 5 0С), протягом яких 
набирається  сума температур 560-5800С. Цього  досягають  при 
сівбі її в оптимальні( календарні) строки, встановлені для кожної 
ґрунтово-кліматичної зони: на Поліссі 1-15 вересня, в Лісостепу  
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і західних районах 5-20 вересня, в передгірних 5-25 вересня, 
гірських 1-10 вересня, у Степу 5-25 вересня, АР Крим 15 вересня 
– 5 жовтня. У ці строки, як правило, середньодобова температура 
становить 15-170С.  На родючих ґрунтах  після кращих 
попередників з достатнім внесенням добрив  та при достатніх  
запасах вологи в посівному шарі  пшеницю сіють  у другу 
половину оптимальних строків.  При більш ранній сівбі  вона 
може  перерости, особливо сорти  твердої  пшениці, високорослі 
сорти м’якої, і знизити  морозо- та зимостійкість. Крім того, 
ранні посіви  більше  пошкоджуються  злаковими  мухами ( 
шведською гессенською та ін.). Починають сівбу пшениці на 
гірших попередниках, а закінчують на кращих. 

   Сіють пшеницю  різними способами: звичайним  
рядковим з шириною міжрядь 15 см, вузькорядним з міжряддями 
7,5 см, перехресним з міжряддями 15 см, розосередженим, 
гребеневим, борозенчастим та ін.  Основним способом  сівби 
пшениці є звичайний рядковий з шириною  міжрядь 15 см. 

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

  Догляд за посівами.   У період вегетації посіви озимої 
пшениці  пошкоджується шкідниками – мишоподібними 
гризунами, клопами черепашками, хлібною жужелицею, 
злаковими мухами, попелицею та ін., уражуються хворобами – 
сажкою, борошнистою росою, бурою листковою іржею, 
кореневими  гнилями, засмічуються  багато- та малорічними  
бур’янами.  Тому надійний  догляд за посівами є  важливим 
резервом  підвищення їх продуктивності. 

   Догляд за посівами  озимої пшениці починають восени. 
При виявленні на посівах 8-10 колоній мишей  на 1 га їх 
знищують внесенням у нори  по 150-200 г ( склянку) аміачної 
води  або розкиданням біля колоній  принад  з фосфідом цинку, 
витрачаючи його 150-400 г/га, чи зернового бактероденциду 1-2 
кг/га, з появою жужелиці, підгризаючих  совок посіви 
обприскують  40%-м  базудином  2-2,5 кг/га  або його аналогами, 
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при з’явленні  попелиць, злакових мух проводять  обприскування 
40%-м  фосфамідом (БІ-58) 0,8 кг/га, 40%-м метафосом 0,4-0,6 
кг/га. Посів, уражений  борошнистою росою, обприскують 50%-
м фундазолом   0,5-0,6 кг/га  або байлетоном 0,6-0,8 кг/га ( 200-
300 л/га). Взимку і  напровесні постійно спостерігають за ходом 
перезимівлі  пшениці і при необхідності  організують захист  її 
від вимерзання, випрівання тощо. 

  Навесні посіви пшениці оглядають, визначають стан їх  
після  зимівлі. Ступінь зрідженості та  приймають рішення  щодо 
доцільності їх залишення  для подальшої вегетації. Якщо весна 
рання, у ґрунті достатньо  продуктивної вологи ( до 200 мм у 
шарі 1 м) ,погода прохолодна ( 10-12 0С), то при наявності  на 1 
м2 не менше 150 добре  розкущених рослин  на  Поліссі, 180 в 
Лісостепу  та 200 в Степу, або не менше 250 рослин, які почали   
нормально кущитись,  пшеницю на  I-III  етапах органогенезу  
підживлюють  невисокими нормами азотних добрив.   
Слаборозвинену пшеницю при густоті близько 200 рослин на 1м2 
у Лісостепу і на Поліссі підсівають, а в Степу пересівають  
високоврожайними  ярими культурами. При пізньому 
поновленні  вегетації нормально розвинені посіви підживлюють 
підвищеними нормами азоту і організують старанний догляд. 
Пшеницю, яка з осені не розкущилася або розкущилася, але 
вийшла із зими із загиблою вегетативною масою, а також посіви, 
які навесні виявилися  наполовину зрідженими, пересівають 
незалежно від зволоження ґрунту.  Підсівають пшеницю, як 
правило, ярим ячменем, використовуючи для цього дискові 
сівалки, впоперек до напрямку сівби пшениці   з нормою висіву 
60-80кг/га, пересівають в умовах сухої весни кукурудзою, при 
достатньому зволоженні ґрунту – ярим ячменем. 

   Система догляду за озимою пшеницею, крім азотних 
підживлень, включає захист рослин від  вилягання,  бур’янів, 
хвороб та шкідників. 

   На початку трубкування( IV етап органогенезу) схильні  
до вилягання сорти пшениці  обприскують ретарданом ТУР у 
дозі 3-4 кг/га  за діючою речовиною ( розчиненим у 200-300 л/га 
води), який гальмує ріст стебла, і рослини стають стійкішими 
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проти вилягання. При ранньому поновленні  вегетації пшеницю 
обробляють ТУРом двічі- наприкінці  цвітіння і через 8-12 днів 
від початку трубкування. Одночасно пшеницю обприскують 
також проти кореневих  гнилей та інших хвороб  фундазолом, 
байлетоном ( по 0,6-0,8 кг/га) або  тозонітом( 0,5 кг/га). 

  Для продовження  вегетації і фотосинтезу  озимої 
пшениці, збереження  верхніх 1-2 листків, які в цей період мають 
вирішальне  значення у формуванні  та наливанні зерна, від 
ураження  борошнистою росою, бурою листковою  іржею та 
іншими  хворобами  пшеницю  обробляють  тілтом ( 0,5 кг/га), 
тозонітом ( 0,5 кг/га)  або іншими рекомендованими 
препаратами. Проти шкідників застосовують  метафос ( 0,5-0,8 
кг/га),  метатіон та інші препарати. 

  Збирання врожаю.  Збирають озиму пшеницю  у фазі 
воскової стиглості зерна, застосовуючи  однофазний (пряме 
комбайнування) і двофазний (роздільний) способи збирання. 
Двофазними способом збирають  забур’яені посіви, густу 
високорослу пшеницю, сорти, схильні до  обсипання. Починають 
збирати при досягненні зерном вологості 30-32%.Скошують 
пшеницю  жатками ЖВП-6А, ЖВН-6А у валки товщиною 12-18 
см, шириною до 1,8 м при висоті зрізу   середньо- і низькорослих 
сортів 15-20 см, високорослих та густих 25-30 см.  За такої 
висоти стерні валки  швидше просушуються. При двофазному 
збиранні  полеглої забур’яненої пшениці  використовують  
бобові жатки (ЖБА-3,5), бо під час роботи  різальних  агрегатів 
зернових  жаток втрачається  багато зерна. Через 2-4 дні підсохлі 
валки підбирають комбайнами з приставками  ПУН-5, ПУН-6 і 
обладнані  підбирачами  ППТ-2, ППТ-3А. (рис.19) 
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б) 
 
 
 
 

Рис    19    Збирання врожаю озимої пшениці: а) – 
скошування у валки; 

   б) – підбирання валків 
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Роздільне збирання проводять протягом  2-4 днів, після 
чого переходять на пряме  комбайнування, яке починають при 
вологості  зерна 18-20%. Для прямого комбайнування  
залишають чисті, стійкі проти обсипання, неполеглі  та зріджені 
низькорослі посіви пшениці, які досягли  повної стиглості.  
Застосовують його також у дощові жнива. 

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

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

Необхідно стежити  за режимом роботи комбайна. При 
обмолоті вологої хлібної маси, коли зерно вимолочується  важко, 
обмолот  проводять при підвищених обертах барабана  і 
меншому зазорі  деки.  При сухій хлібній масі зерно легко 
вимолочується, але більше травмується, тому обмолот слід 
проводити при менших обертах  барабані і більшому зазорі між 
декою і барабаном.  Уранці та увечері пшеницю обмолочують  
також  при  підвищених обертах барабана, а вдень – при менших. 
Втрати зерна  при збиранні  не повинні  перевищувати 0,5%, а 
травмованість – 2%. 

 
4.1.2. Ярий ячмінь 

  У комплексі  агротехнічних заходів , які забезпечують 
сприятливі умови  для нормального розвитку ячменю, важливим 
є розміщення його в полях  сівозміни з  достатньою  родючістю  і 
чистих від бур’янів.  Тому кращі його попередники – просапні 
культури ( картопля, коренеплоди, кукурудза, під які вносять  
органічні і мінеральні добрива), а міжрядний обробіток сприяє  
очищенню поля від бур’янів  та нагромадженню в ґрунті 
легкозасвоюваних поживних речовин. 

   Добрими попередниками для ячменю є також озимі  після 
удобрених зайнятих або чистих парів. Високої якості  кормове і 
продовольче зерно можна отримати  при розміщенні ячменю  по 
пласту  багаторічних трав, після зернобобових культур. Проте ці 
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попередники, як правило, використовують, передусім, під 
пшеницю. 

  У степових і лісостепових  районах ярий ячмінь  висівають 
зазвичай після кукурудзи, озимої пшениці, а в  районах 
бурякосіяння – після цукрових буряків, особливо в роки 
достатнього зволоження, у поліських районах – після кукурудзи 
на силос, картоплі, озимих, висіяних  після люпину. Сам ячмінь, 
будучи скоростиглою культурою, є добрим попередником для 
ярих культур, а у вологі роки – для озимих, а також цінною 
покривною культурою для багаторічних трав. 

  Сорти ярого ячменю.  В Україні   районовано такі сорти  
ярого ячменю вітчизняної і зарубіжної селекції: Абава, Адапт, 
Адрієнн, Бонер, Галатея, Гонар, Гостинець, Дніпровський 257, 
Екзотик, Звершення, Карат, Миронівський 92, Надія, 
Незалежний, Одеський 151, Перун, Подолян, Рось, Роланд, 
Терен, Харківський 112 та ін. 

  Обробіток грунту.  Ячмінь виявляє  підвищені вимоги  до 
обробітку ґрунту. Грунт має бути чистим від бур’янів. Залежно 
від попередника, грунтової відміни і погодних умов  грунт 
готують по різному.  При розміщенні  ярого ячменю після 
зернових та зернобобових культур система зяблевого обробітку 
грунту включає  лущеня стерні  та оранку на зяб. Лущити стерню 
треба одночасно із збиранням попередника. Якщо поле засмічене  
однорічними бур’янами, частіше обмежуються лише одним 
лущенням  дисковими лущильниками ( ЛД-10, ЛДГ-15) на 
глибину 5-7 см. При сильній забур’яненості  через 3-4 тижні 
після першого проводять  друге лущення  на 10-12 см  
дисковими боронами. Після збирання кукурудзи  поле лущать 
важкими  дисковими боронами ( БДТ-7А, БД-10) на глибину 8-10 
см. На полях, засмічених гірчаком, осотом, пирієм, лущення 
також проводять двічі: на площах, забур’янених  кореневищними 
бур’янами ( пирієм), - дисковими боронами (БДТ-7, БДТ-3)  на 
глибину 10-12см; на полях з коренепаростковими бур’янами 
(осот) переш лущення проводять  на глибину 6-8 см,  друге через 
15-20 днів - лемішними лущильниками ( ППЛ-10-25) на глибину 
12-14 см. 
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  Зяблеву оранку плугами з передплужниками  проводять на  
глибину  20-22 см, а на полях, засмічених осотом, 25-27 см, 
гірчаком- до 30 см. 

  Після таких просапних культур, як картопля, цукрові 
буряки, зяблеву оранку проводять  на глибину  20-22 см і часто 
без попереднього лущення. У районах  Степу України  оранку на 
зяб  найкраще проводити  наприкінці вересня; в Лісостепу на 
полях, засмічених багаторічними бур’янами, - наприкінці 
вересня - на початку жовтня; однорічними - на початку серпня з 
подальшим напівпаровим обробітком поля; на Поліссі- через 2-3 
тижні після своєчасного лущення. 

  У районах недостатнього зволоження з можливою 
вітровою ерозією при обробітку ґрунту під ярий ячмінь  часто 
застосовують  безполичкові грунтообробні знаряддя.  При цьому 
лущення здійснюють  плоскорізними культиваторами на 8-10 см; 
подальший обробіток ґрунту виконують  або такими ж 
культиваторами( при наявності багаторічних бур’янів) або 
голчастими боронами ( при  переважанні однорічних бур’янів). 
Восени такі поля обробляють  плоскорізними розпушувачами на 
глибину 20-22см. 

 На ґрунтах зі сприятливими  фізичними властивостями 
основний обробіток ґрунту  можна обмежити  глибиною 10-12 
см, а в ряді випадків і вилучити його зовсім. 

  Весняний обробіток ґрунту під ячмінь на пухких ґрунтах  
складається з  раннього боронування  важкими боронами, на 
важких – з боронування і культивації з одночасним  
боронуванням на глибину  загортання насіння ( 5-6см).Поля, 
чисті від  післяжнивних решток, обробляють агрегатом  з 
послідовно з’єднаних важких, середніх і легких  борін.  
Починати обробіток ґрунту  слід при настанні  його фізичної 
стиглості. 

  Удобрення.  Засвоєння кореневою системою  ячменю 
поживних речовин  ґрунт невисоке, тому він дуже добре реагує 
на внесення добрив. Наприклад, на Ерастівській дослідній 
станції  при  внесенні мінеральних добрив  дозі  N60P60K60  
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приріст урожаю ячменю в середньому за п’ять років  становив 
7,2 ц/га, а на Чернігівській на такому самому фоні  8,7 ц/га. 

  При удобренні посівів  ячменю необхідно враховувати  
його потребу в поживних речовинах на різних ґрунтах. Так, на 
підзолистих і сірих лісових ґрунтах, деградованих на  
опідзолених чорноземах, сіроземах і каштанових ґрунтах  він 
особливо добре реагує  на азотні і фосфорні добрива.  Калій 
найбільш ефективний  на піщаних і осушених  торфових ґрунтах, 
фосфор – на глибоких чорноземах. 

  Пивоварний ячмінь  необхідно добре забезпечувати  
передусім  фосфорно-калійними добривами, завдяки яким зерно  
накопичує більше крохмалю, а продовольчий і кормовий – 
азотними. 

   Ячмінь позитивно реагує не тільки  на безпосереднє 
внесення  добрив, а й на їх післядію. Тому при вирощуванні 
ячменю  посіви його удобрюють  мінеральними добривами, а 
органічні добрива вносять під попередники. 

  Норми мінеральних добрив найбільш доцільно 
розраховувати на заплановану врожайність  або відповідно  до 
зональних рекомендацій. 

  Висока врожайність забезпечується  при  використанні  
мінеральних добрив  з урахуванням  післядії органічних у таких 
приблизно нормах  і поєднаннях: при основному внесенні  на 
дерново-підзолистих  супіщаних і суглинкових ґрунтах  Полісся 
– N60P45K45, лівобережного  і центрального Лісостепу – N45P30K30, 
на чорноземах  центрального і північного Степу - N45P30K30, 
каштанових і солонцюватих ґрунтах південного Степу - N45P45. 
При сівбі ячменю  після неудобрених  попередників норми  
мінеральних обрив  збільшують на 25-30%. 

  Фосфорні та  калійні добрива вносять під основний 
обробіток ґрунту, азотні – краще локально  під передпосівну 
культивацію. 

  Мінеральні добрива вносять також у рядки під час сівби 
ячменю: у Степу і Лісостепу – гранульований суперфосфат з 
розрахунку 10-15 кг/га фосфору, на Поліссі – повне мінеральне 
добриво ( по 10-15 кг/га азоту, фосфору і калію). 
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  З мікродобрив вносять ті, що містять мідь, бор і 
марганець. Так, на болотистих і торфових ґрунтах, що поширені 
в районах Полісся, слід вносити під ячмінь  мідні добрива у 
вигляді мідного купоросу ( 25 кг/га) або піритного недогарку ( 3-
5 ц/га). На чорноземах  ефективні марганцеві плями, які вносять 
по 2-3 ц/га  під зяблеву оранку, та марганізований  
гранульований суперфосфат- у рядки під час  сівби ячменю  в 
дозі близько 50 кг/га.  Кислі ґрунти обов’язково  вапнують, 
особливо при вирощуванні пивоварного ячменю (підвищується 
маса 1000 зерен і вміст крохмалю в зерні). У вологі роки в період 
кущіння  проводять азотне підживлення з розрахунку 20-30 кг/га. 

  Сівба.  Сіють ячмінь відсортованим, очищеним, 
кондиційним насінням  високих репродукцій, яке відповідає 
вимогам держстандарту. Перед сівбою насіння протруюють 
ТМТД (2 кг/т), гранозаном ( 1,5-2 кг/т), вітаваксом ( 3-3,5 кг/т), 
фундазолом ( 2-3 кг/т) або іншими  протруювачами  із 
застосуванням  плівкоутворювачів ПВС ( 0,5 кг/т) або NaКМЦ ( 
0,2 кг/т), 

 Сіяти ячмінь  необхідно в ранні строки.  Запізнення із 
сівбою  на 5-7 днів призводить  до зниження врожаю в умовах  
України  на 4-6 ц/га, у посушливі роки на 10-14 ц/га, а в 
пивоварного  ячменю підвищується  плівчастість зерна, 
зменшується його крупність і знижується вміст крохмалю. 

  Норма висіву  ячменю  залежить від кліматичних і 
ґрунтових умов, рівня культури землеробства, способів сівби, 
якості насіння, особливостей сорту та інших факторів.  
Орієнтовані норми  висіву ячменю 1-3-ї репродукції в основних 
ґрунтово-кліматичних  зонах України коливаються в таких 
межах: у поліських і  західних районах 4,5-5 млн схожих зерен 
на 1 га, в Лісостепу, центральних і північних районах Степу 4-
4,5, у південних і південно-східних степових районах 3,5-4 млн 
зерен на 1 га. Для сортів, схильних до вилягання, 
висококущистих норми висіву  зменшують приблизно на 0,5 млн 
шт./га, для стійких проти  вилягання і менш  кущистих – 
збільшують на таку ж величину. При сівбі ячменю  після кращих 
попередників  застосовують меншу норму, ніж після  гірших, а 
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при запізненні із сівбою  або при сівбі в сухий ґрунт – більшу. За 
вузькорядної сівби беруть на 0,5-1 млн схожих зерен більше, ніж 
при  сівбі звичайним рядковим способом. 

  Під ярий ячмінь  часто підсівають у сівозміні багаторічні 
трави: конюшину, люцерну, еспарцет. Норми висіву 
багаторічних трав під покрив  ячменю залежно  від зони 
становлять: конюшини 14-20 кг/га, люцерни від 10-12 до 18-20 , 
еспарцету від 60-80 до 100 кг/га. Суміші слід висівати 
зернотрав’яними  сівалками  СЗТ-3,6, СЗ-3,6А, які  окремо 
висівають  насіння  ячменю і трав. 

  Глибина загортання  насіння ячменю становить на важких 
глинистих   ґрунтах 3-4 см, на легких 5-6, у посушливих 
степових районах 6-7; конюшини й люцерни 2-3, еспарцету 3-
4см. 

  Догляд, збирання врожаю.  При сівбі ячменю в 
посушливі роки для підвищення польової схожості і дружного 
проростання  насіння проводять  післяпосівне коткування  
посівів кільчасто-шпоровими  котками ЗККШ-6. У районах з  
достатньою кількістю вологи, особливо на важких  запливаючих 
ґрунтах, де може утворюватись ґрунтова кірка, її руйнують  
ротаційними мотиками МВН-2,8 або голчастими боронами БИГ-
3А. 

  У період  вегетації застосовують  інтегровану систему  
захисту посівів від хвороб, шкідників та бур’янів. У разі 
виявлення  на рослинах ознак  борошнистої роси, іржі, посіви у 
фазі кущіння  обприскують  обприскувачами ОПШ-15-01, ОМ-
320-2, ОВТ-2, ОВТ-1А цинебом (3-4 кг/га), байлетоном ( 0,6 
кг/га) або тілтом ( 0,5 л/га). Водночас обприскують  посіви для 
знищення шкідників: жужелиці – розчином базудану ( 2,5 кг/га), 
волатону( 0,8 кг/га); шведської  мухи – метафосом ( 0,4-0,6 кг/га), 
фосфамідом ( 0,8 кг/га); клопа-черепашки – розчином метафосу ( 
0,7-1 кг/га) та ін.  Гербіцидами знищують  бур’яни: 
двосім’ядольні  одно- і багаторічні – розчинами  амінної солі 2,4 
Д, діалену ( 1,7-2 кг/га) або   лонтрелу( 0,3-0,6 кг/га). При 
підсіванні до ячменю  люцерни  або конюшини бур’яни  
знищують обприскуванням  посівів  при з’явленні на травах  
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першого справжнього  трійчастого листка гербіцидами 2,4 ДВ ( 
2-3 кг/га), СІС-67Б (2-3 кг/га) або базаграном ( 2-4 кг/га). 

  Збирають ячмінь у фазі  воскової стиглості зерна, 
поєднуючи роздільне  збирання з прямим  комбайнуванням. 
Забур’янені та  полеглі  посіви  високорослих сортів  ячменю 
збирають  роздільним способом, скошуючи їх у валки  при 
вологості зерна  30-38%, а зріджені й чисті посіви  низькорослих 
сортів – прямим комбайнуванням  при вологості зерна 15-18%. 

  Після обмолоту зерно ячменю очищають, доводять його 
вологість до 14-15% і використовують за призначенням. 

4.1.3. Горох 
  Технологія вирощування.   Технологія вирощування 

гороху, як і інших зернобобових культур, полягає у проведені  
системи агротехнічних та організаційних заходів, спрямованих 
на  одержання високих врожаїв зерна.  Вона передбачає: 
дотримання науково  обґрунтованого  розміщення посівів  
гороху  в сівозміні, впровадження високоврожайних сортів, 
придатних для механізованого вирощування, застосування  
оптимальних норм  добрив, високоякісний  основний і 
передпосівний обробітки ґрунту, науково обґрунтоване  
використання пестицидів  або механічного догляду  та 
комплексу високопродуктивних  машин, прогресивну 
організацію праці. 

Попередники. Залежно від зони вирощування  горох у 
сівозміні  висівають після  удобрених  озимих культур, 
кукурудзи на зерно  або силос, картоплі, льону-довгунця, у 
районах достатнього  зволоження – після цукрових буряків. 

 Не слід сіяти горох  після або поблизу ( ближче 1 км) 
інших бобових культур, з якими в нього багато  спільних 
шкідників.  Не рекомендується також часто( через кожні 4-5 
років) повертати горох  у сівозміні на його попереднє місце, щоб 
запобігти так званій  гороховтомі: горох сильно уражується  
кореневими гнилями, фузаріозом, пошкоджується нематодами, 
плодожеркою, бульбочковими  довгоносиками, гороховим 
комариком. 
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 Горох можна  вирощувати  на зелений корм як 
післяжнивну  культуру, а скоростиглі сорти – як парозаймаючу. 

  Сорти.  Районовані в Україні  сорти зернового гороху  
належать переважно  до середньостиглих сортотипів. Серед них 
поширені: Аграрій, Акціонер, Вінничанин, Грапіс, Інтенсивний 
92, Надійний, Норд, Топаз 2, Світязь, Таловець 50, Харківський 
85 та ін. 

  Серед кормових( укісних) сортів  районовано: Богун, 
Донбас, Зерноградський, Урожайний, Кормовик, Люлинецький 
1, Подільськи, Резонатор, Усатий 90 та ін. 

  У виробництві поки що мало невилягаючих сортів, так 
званих  штамбових, вусатих. Проблема ця давня, проте й досі 
практично  не вирішена в промисловому масштабі. Такі сорти 
дають змогу обходитись без роздільного збирання  гороху, яке 
спричинює великі  втрати зерна, і перейти на пряме збирання. 

 Обробіток ґрунту.  На посівах ґрунту, розміщених після  
стерньових попередників( озимої пшениці), при наявності 
однорічних  бур’янів проводять одне дискування( ЛДГ-15) на 
глибину 6-8 см і звичайну зяблеву оранку  на глибину 20-22 см;  
на дерново-підзолистих ґрунтах ─ на глибину  гумусового 
горизонту.  Якщо поле забур’янене кореневищними бур’янами, 
його дискують двічі   дисковими лущильниками  на 5-7 см  або 
дисковим боронами на глибину 10-12 см;  на площах з 
коренепаростковими бур’янами – перший раз дискують на 
глибину 6-8 см, другий – через 10-15  днів з лемішними 
лущильниками (ППЛ-10-25)  на глибину 12-14 см. Зяблеву 
оранку проводять  на глибину 20-22 см. У Лісостепу й на Поліссі 
віддають перевагу  ранній зяблевій оранці, яка дає змогу  
застосувати напівпаровий  обробіток для очищення поля від 
бур’янів. У Степу є доцільнішим поліпшений зяблевий обробіток 
ґрунту, при якому основний обробіток ґрунту переноситься на 
кінець вересня – початок жовтня. 

  При вирощуванні гороху  після кукурудзи  площу  після 
збирання  останньої двічі дискують  у поперечних напрямках  
важкими дисковими  боронами (БДТ-3, БДТ-7) на глибину 10-12 
см  і орють  на зяб на глибину 22-25см. 
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  Розміщуючи горох після  цукрових буряків, картоплі, поле  
здебільшого не лущать, а обмежуються лише  зяблевою оранкою  
на глибину  20-22см. 

  Зважаючи на вологолюбність гороху, високі потреби його 
у  волозі  під час проростання  насіння, надають великого 
значення  передпосівному обробітку ґрунту. Головна мета його ─ 
максимально зберегти  вологу в ґрунті  і створити  
дрібногрудочкувату  структуру посівного шару  для якісної сівби 
гороху.  Такий обробіток починають  відразу після настання  
фізичної  стиглості ґрунту  з розпушування  важкими боронами.  
Через день-два, а на півдні  в один день  починають  
передпосівний обробіток ґрунту  паровими культиваторами  в 
агрегаті із середніми боронами  на глибину  6-8 см. У посушливу 
весну  передпосівний обробіток ґрунту  доцільно  проводити  
комбінованими агрегатами РВК-3,0, РВК-3,6, які за один прохід  
культивують, вирівнюють, боронують і коткують ґрунт. При 
цьому  зменшуються  втрати ґрунтової вологи через 
випаровування.  На важких запливаючих ґрунтах  Лісостепу  
навесні площу  до сівби гороху  двічі культивують - на 8-10 і 6-8 
см. 

  Удобрення.  Горох, формуючи врожай, виносить з ґрунту  
значну кількість поживних речовин: на 1 ц зерна  4,6-5-6 кг 
азоту, 1,6-2 кг фосфору, 2-3 кг калію, 2,5-3 кг кальцію, 0,8-1,3 кг 
магнію і мікроелементи( молібден, бор та ін.). Через це, а також 
у зв’язку з тим, що в гороху  недостатньо розвинена  коренева 
система  і  короткий вегетаційний період, він добре реагує на 
внесення добрив.  Оскільки  горох  є азотфіксуючою рослиною і 
азотом  значною мірою забезпечується  завдяки симбіозу з 
бульбочковими бактеріями, його посіви удобрюють  переважно 
фосфорними та калійними  добривами, які сприяють кращому 
розвитку  кореневої системи, підвищують активність  
бульбочкових бактерій.  Проте на бідних дерново-підзолистих   
та інших  ґрунтах (при вирощуванні гороху, наприклад, після 
кукурудзи. Яка засвоює  з ґрунту багато азоту) під горох слід  
вносити, крім фосфору і калію, також азот. 
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  Фосфорні і калійні добрива  вносять, як правило, врозкид 
машинами РУМ-5, РУМ-8, ІРМГ-4 – під основний  обробіток 
ґрунту, азотні0 під передпосівну культивацію. Фосфорні добрива  
дозою 10-15 кг  вносять також у рядки під час сівби гороху. 
Середні норми  фосфору та калію  45-60 кг/га. Для стимуляції  
життєдіяльності бульбочових бактерій  вносять мікродобрива – в 
рядки 50-70 кг/га  гранульованого молібденізованого  
суперфосфату.  Розчином молібдату амонію  можна 
обприскувати  також насіння  з розрахунку  на 1 т насіння  200-
300 г препарату, розчиненого в 5-10 л води. Обробляти насіння  
молібденом доцільно  одночасно  з обробкою його  
бактеріальним препаратом  ризоторфіном  у день сівби. 

  Органічні добрива  безпосередньо під  горох не вносять, 
бо вони викликають надмірний  ріс вегетативної маси. 

  Сівба.  Урожайність гороху  значною мірою залежить  від 
якості насіння.  Висівати треба  добре сформоване, добірне за 
крупністю, чисте, не пошкоджене гороховим зерноїдом 
(брухусом), висококондиційне насіння 1-3 репродукцій. 

  Готуючи насіння гороху до сівби, його насамперед  слід 
перевірити  на наявність зерноїда.  У разі виявлення останнього 
пошкоджене насіння видаляють( на бурякових гірках  або 
зануренням посівного матеріалу в 5-10%-й  розчин аміачної 
селітри, в якому таке насіння спливає на поверхню розчину).  
Занурене здорове насіння  промивають водою і провітрюють   на 
сонці до сипкого стану.  Щоб запобігти  захворюванню гороху, 
насіння за 3-4  тижні  до сівби протруюють  на машинах  ПС-
10А, ПСШ-5  та інших, використовуючи такі препарати, як 
фундазол ( 3 кг/т), тигам( 4-6 кг/т)  або тачигарен, який особливо 
ефективний  проти кореневих гнилей ( 1-2 кг/т в 5-10 л води). 

  Протруєне завчасно  насіння  обробляють безпосередньо  
перед сівбою  бактеріальним препаратом  ризоторфіном. 
Одночасно з протруюванням можна застосовувати  ризоторфін  
лише при  використанні  фундазолу.  Інші протруювачі  при 
поєднанні з ризоторфіном  знищують бульбочкові бактерії.  
Застосування  ризоторфіну особливо  ефективне, коли горох  
висівають  у  сівозміні один раз за ротацію. 
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  Горох ─ культура  найраніших строків сівби.  У разі 
запізнення  з  сівбою на 5-10  днів  урожайність  зерна гороху 
знижується  в західному Лісостепу  на 4-7 ц/га, східному 4-9, 
центральному  на 5-8 ц/га. 

  Починають  сівбу  при настанні фізичної стиглості ґрунту 
– відразу після його  передпосівного обробітку. 

  Сіють горох  переважно  звичайним рядковим способом  
зерновими сівалками. 

  Норми висіву гороху  залежать від  зони вирощування, 
особливостей сорту, посівних якостей насіння. 

  Рекомендовані  зональні норми висіву  становлять: для 
південних  степових районів України 0,9-1,2  млн схожих зерен  
на 1 га, лісостепових 1,3-1,4 млн, поліських  до 1,5 млн.  Для 
низькорослих  сортів норми висіву  збільшують на 0,1-0,2  млн  
зерен, а для високорослих  приблизно настільки ж зменшують.  
Крупнозерні сорти  сіють рідше, ніж дрібнозерні.  За 
вузькорядної  сівби або при сівбі насіння в  сухий ґрунт  норму 
висіву  збільшують на 10-15%.  Норму висіву гороху  
збільшують (на 15-20%)  і тоді, коли передбачається його 
післясходове боронування. 

  Глибина загортання насіння на важких ґрунтах 5-6 см, 
середніх і легких 6-7 см.  При пересиханні посівного шару, 
враховуючи, що горох  не виносить   на  поверхню  сім’ядолі, 
насіння, насамперед  крупнозерних сортів, можна загортати  на 
глибину 8-10см. 

  Догляд. Першим заходом догляду  за горохом є 
післяпосівне  коткування  ґрунту, яке сприяє  підтягуванню 
вологи  до насіння та кращому  контактуванні його з ґрунтом.  
Цей захід  забезпечує також  більш якісне збирання гороху  
жатками. Для коткування використовують  гладкі котки СКГ-2,2  
або 3ГКВ-1,4  в агрегаті  з посівними борінками  для створення  
мульчуючого шару ґрунту  або кільчасто-шпорові 3ККШ-6.  
Якщо немає гербіцидів, до появи  сходів проводять  одне-два 
боронування  для знищення бур’янів  у фазі „білої ниточки” і 
зменшення  випаровування ґрунтової вологи. 
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  З появою сходів посіви також боронують( під кутом до 
сівби) зубовими або сітчастими боронами БЗСС-1,0, ЗБП-0,6А, 
БСО-4А та іншими. Боронування повторюють, коли на рослинах 
буде 3-4 листки( до утворення вусиків). 

  Щоб запобігти значному обламуванню соковитих рослин, 
боронування слід проводити вдень  не раніше 11-12 год, в суху 
погоду, коли рослини втрачають тургор і менше пошкоджуються 
зубцями борін, а знищені бур’яни швидше  підсихають. 

  У посівах гороху одно- і двосім’ядольні  бур’яни  
знищують також  гербіцидами 2М-4ХМ ( 2,5-3,8 кг/га) або 48%-
м  базаграном ( 3-4 л/га), обприскуючи рослини водними 
розчинами  у фазі 3-4 листків;  при виявленні бульбочкових 
довгоносиків( 10-15 шт. На 1 м2) сходи  гороху  обприскують 
30%-м  метафосом( 0,5-0,7 л/га), 50%-м поліхлоркамфеном ( 1,6-
3 л/га за препаратом).Рекомендується обприскувати горох  на 
початку бутанізації  препаратом ТУР  з розрахунку 3-6 кг/га д.р.  
При застосуванні ТУРу  поліпшується розвиток  кореневої 
системи гороху, збільшується кількість бобів на рослинах, гине 
попелиця. Цим препаратом можна також обробляти  насіння 
гороху ( 1,5-3 кг/т) або вносити  його під  передпосівну 
культивацію  дозою 6 кг/га за д.р. 

  Під час бутонізації  та на початку цвітіння горох  
обприскують розчином 20%-го метафосу ( 0,5-1 л/га) для 
знищення зерноїда.  Повторюють обприскування  через кожні 6-
8 днів ( на початку цвітіння)  зменшеною нормою препарату ( на 
40-50%). Можна використовувати також 40%-й фосфамід ( 0,5-1 
л/га) та інші засоби, які одночасно  знищують горохову 
попелицю  та горохового комарика. 

  Проти  аскохітозу, антракнозу горох обприскують 1%-м 
розчином  бордоської рідини; проти борошнистої  роси 
використовують цинеб ( 2-4 кг/га). 

  Збирання.  Боби гороху дозрівають нерівномірно - 
спочатку  нижні, потім у верхніх ярусах. Строки збирання  
визначають, зважаючи на стан дозрівання( пожовтіння) 60-75% 
нижніх і середніх  бобів на рослинах, у яких формується  
найкрупніше, добірне  насіння. Починають збирання, коли 
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насіння в пожовклих нижніх і середніх бобах затвердіє (матиме 
вологість 30-35%), набере форми й забарвлення, типових для 
сорту. Чекати, поки дозріють верхні боби, які становлять 
приблизно третю частину  усіх бобів на рослині, не можна, бо 
через розтріскування нижніх бобів  втрачається найцінніше 
зерно.  Не  слід також поспішати  із збиранням, коли на рослинах 
дозріло близько половини бобів, що призводить до недобору 
врожаю за рахунок  недозрілого насіння, маса 1000 штук якого 
на 10-30 г менша, ніж дозрілого. 

  Збирають горох  переважно роздільним способом. 
Скошують косарками КС-2,1, КЗН-2,1, як обладнані пристроями 
ПВ-2,1 і здвоювачами  валків ПБ-4 або жатками ЖРБ-4,2 та ін.  
На 3-4-й день після скошування  й підсихання валків, коли 
вологість зерна досягне 16-19%, їх підбирають і обмолочують  
зерновими комбайнами  з підбирачами  ППТ-3А, ППТ-3. 
Обмолочують  при зменшеній  частоті обертів  барабанів 
молотарок  до 400-500 об./хв., що запобігає  травмуванню зерна. 

  На півдні України при вирощуванні  короткостеблових 
сортів  гороху, що не обсипаються,  застосовують також 
однофазове  збирання, яку проводять при  повній стиглості бобів  
з вологістю насіння 15-16%. 

  Обмолочене й очищене насіння  зберігають при вологості  
14-15%. 

  Технологія вирощування гороху без застосування 
гербіцидів.  Безгербіцидну технологію запропонували науковці 
Черкаського НВО „ Еліта”. Суть її полягає в тому, що при 
вирощуванні  гороху проти бур’янів  застосовують агротехнічні, 
а  не хімічні заходи.  Починають роботи з високоякісного 
зяблевого обробітку ґрунту і продовжують їх після сівби гороху. 
Обов’язково проводять  досходове боронування  через 4-5 днів  
після сівби гороху  середніми боронами у два сліди  на 
підвищеній швидкості ( 7-8 км/год) і післясходове  боронування 
у фазі  зміцнілих сходів  легкими  та у фазі 2-3 листків  
середніми боронами. Боронуваннями знищується 80-85% 
бур’янів, тому не треба застосовувати гербіциди.  Внаслідок 
післясходового боронування знищується  значна частина  рослин 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 382 

гороху ( 200-300 тис. шт./га), тому норму висіву за цією 
технологією  збільшують на 200-300 тис. зерен на 1 га. Всі інші 
заходи  догляду  за посівами гороху такі самі, як при 
загальноприйнятій технології. 

 
4.1.4. Кукурудза 

Попередники. Найвищі врожаї кукурудзи в Степу можна 
отримати  при розміщенні кукурудзи після озимої пшениці  по 
чистому пару або  бобових багаторічних трав. У північно-
західному Степу, де більш сприятливі умови  зволоження, 
кукурудза забезпечує високу врожайність  після другої озимини  
по багаторічних травах  і  гороху, а також після цукрових 
буряків. 

  На родючих ґрунтах при  достатньому   удобренні і 
високій культурі землеробства  кукурудзу можна вирощувати  
повторно протягом 3-4 років, що застосовується у господарствах  
з високорозвиненим  тваринництвом. У Південному Степу  не 
слід сіяти кукурудзу  після культур, які сильно висушують ґрунт 
( суданська трава, соняшник, цукрові буряки). 

  Кращими попередниками кукурудзи в Лісостепу і на 
Поліссі  є озима пшениця, зернобобові культури, картопля, а в  
районах достатнього зволоження – цукрові буряки.  У степових 
та лісостепових районах  кукурудзу на силос вирощують  також 
післяукісно і  післяжнивно. 

  Кукурудза у сівозміні  є добрим попередником для ярих 
зернових  культур, а при своєчасному збиранні – для озимих. 

  Обробіток ґрунту. Кукурудза, розвиваючи велику 
кореневу систему, 70 % якої  розміщується в орному шарі, дуже 
реагує на глибину оранки. У зв’язку з цим основний обробіток 
ґрунту  включає глибоку зяблеву оранку з попереднім лущенням 
або без нього, якщо кукурудзу розміщують  після картоплі чи 
цукрових буряків. 

  На чистих  полях обмежуються  одним лущенням на  6-8 
см, на забур’янених кореневищними  бур’янами  проводять  
дворазове лущення  важкими дисковими боронами БДТ-3, БДТ-7  
або лущильниками  ЛДГ-10, ЛДГ-15  на глибину 6-8 см.  На 
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полях, забур’янених багаторічними  коренепаростковими  
бур’янами, перший раз лущать поле  дисковими лущильниками 
на 6-8 см, а другий – лемішними ППЛ-10-25  при з’явленні 
розеток  бур’янів на глибину  12-14 см.  Якщо проростання   
бур’янів продовжується, їх знищують  плоскорізним обробітком.  
На чорноземах звичайних  і південних оранку проводять  
плугами з передплужниками  на глибину 25-30 см; на дерново-
підзолистих  ґрунтах Полісся на 20-22 см  з поглибленням орного 
шару  до 35-40 см ( краще двоярусними плугами  ПНЯ-4-40). 

  Для повного  знищення осоту  перед лемішним лущенням  
площу,  засмічену бур’янами у фазі   розеток, обприскують 
розчином  гербіциду – амінної солі 2,4Д у дозі 4,0-6,0 кг/га  за 
препаратом ( у 200-300 л води). Проти багаторічних злакових  
вегетуючих бур’янів  вносять  раундап ( 4-5 кг/га за препаратом) 
або фосулен ( 3-6 кг/га  в 150-200 л води ). 

  При розміщенні кукурудзи після кукурудзи  краще 
проводити  основний обробіток ґрунту двоярусними плугами, які 
при глибині оранки  27-32 см  повністю заорюють  післяжнивні 
рештки  навіть без їх подрібнення  дисковими лущильниками. 

  У районах поширення ерозійних процесів  застосовують 
безполичковий  обробіток ґрунту, який після ранніх культур  
включає лущення плоскорізними культиваторами  на 8-10см, 
повторні обробітки такими ж знаряддями протягом літа на 10-12 
см ( при засміченні полів багаторічними бур’янами) або 
голчастими боронами ( якщо переважають однорічні бур’яни) та 
розпушування  на 28-30 см  наприкінці вересня. 

  Пізно  восени схилові землі  щілюють  на глибину  50-60 
см через 4-6 м. 

  Рано навесні, як тільки настає фізична стиглість ґрунту, 
вирівнюють поверхню ріллі  важкими зубовими боронами, 
спрямовуючи агрегати під кутом 45 0С  до напрямку оранки. 

  Під час весняної підготовки ґрунту  застосовують основні 
( базові) гербіциди  проти однорічних злакових  і 
двосім’ядольних бур’янів – так звані   гербіциди ґрунтової дії, 
наприклад, ерадикан в дозі 4,5-8 л/га, прімекстра (4-5 кг/га), 
трофосупер ( 2,5-3,4 л/га), харнес ( 1,5-3 кг/га) та ін. Вносять їх  
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при настанні оптимальних строків сівби кукурудзи і не пізніше 
як через 15-20 хв  заробляють у ґрунт, найчастіше 
культиваторами. 

  Замість ґрунтових застосовують  технологічні гербіциди, 
які вносять безпосередньо  під передпосівну культивацію. Це, 
зокрема, дуал ( 1,6-2,1 кг/га), ротаприм ( 6-8 кг/га), ацетал ( 3-4 
кг/га) та ін. Їх вносять  у вигляді водних розчинів  з витрачанням  
200-300 л води на 1 га. 

  Удобрення.  Під кукурудзу використовують органічні і 
мінеральні добрива. Гній або торфогнойові  компости вносять  
зазвичай під зяблеву оранку. Норму гною розраховують  за 
вмістом у ньому азоту ( 5 кг в 1 т). У середньому вона становить 
30-40 т/га. Така норма  азоту у складі  гною забезпечує 
найбільшу віддачу добрив  і не забруднює навколишнє  
середовище. 

  Для вирощування кукурудзи  після неудобрених 
попередників  на дерново-підзолистих, сірих лісових ґрунтах 
Полісся і північно-західних  районів Лісостепу  необхідні норми  
підстилкового гною не менше  40-50 т/га, на чорноземах  
Лісостепу 30-40 т/га, на чорноземах звичайних, південних, 
каштанових ґрунтах  півдня 25-30 т/га.  Рідкий гной вносять з 
розрахунку 80-100 т/га  і негайно заробляють у ґрунт.  З 
органічних добрив використовують також  різні компости, а на 
Поліссі приорюють  зелену масу  післяукісного люпину, яку за 
ефективністю можна прирівняти до внесення 20-30 т/га гною. 

  Повні мінеральні добрива  під заплановану врожайність  
вносять: у степових  і лісостепових  районах  недостатнього і 
нестійкого зволоження  під зяблевий обробіток   або навесні 
локальним способом  на глибину 10-12 см перед внесенням  
базового гербіциду. При розкиданні добрив їх заробляють у 
ґрунт  одночасно із базовим гербіцидом. 

  На Поліссі і в західних районах Лісостепу на достатньо  
зволожених ґрунтах  легкого механічного складу  восени вносять 
фосфорнокалійні добрива, а навесні ─ азотні.  У рядки дають  
фосфорні добрива( P10-15 ), а на Поліссі – складні гранульовані ( 
нітрофоски, нітроамофоски) також у нормі за фосфором 10-15 
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кг/га. Рідкі азотні  добрива (аміачну воду) можна вносити разом з 
базовими гербіцидами. 

  Кукурудзу  здебільшого не підживлюють. Проте в разі  
потреби вносять  азотні добрива у фазі 5-6 листків, а на Поліссі - 
повне мінеральне добриво  з розрахунку N30P30K30. 

  Орієнтовні норми  мінеральних добрив  для одержання 
врожаю зерна 50-80 ц/га на фоні гною становлять: на дерново-
підзолистих ґрунтах Полісся – N40P100K120 , чорноземах глибоких 
правобережного Лісостепу – N90P80K80 ,  чорноземах глибоких 
опідзолених, сірих лісових ґрунтах  правобережного  Лісостепу – 
N90P90K90, чорноземах опідзолених, сірих лісових ґрунтах 
лівобережного Лісостепу – N70P70K70 , чорноземах звичайних  
Степу – N60P60K60, на чорноземах південних – N60P60K30. 

  Під кукурудзу вносять також мікродобрива  як 
безпосередньо у ґрунт – при зрошенні  разом з поливною водою 
в поєднанні з гербіцидами( гербигація), так і при передпосівній 
обробці  насіння або одночасно  з позакореневим  підживленням 
рослин.  В останні роки практикують  внесення у ґрунт  так 
званих  комплексонів ( спеціальних кислот), за допомогою яких 
мікроелементи  перетворюються на біологічно активні форми, та  
комплексонатів  - сполук комплексонів  з мікроелементами. Ці  
сполуки вносять у ґрунт  у суміші з мінеральними  добривами, 
застосовують  для передпосівної обробки  насіння, а також 
позакореневого підживлення рослин. 

  Серед мікродобрив  під кукурудзу використовують: 
бормагнієві ( 30-35 кг/га), сульфат цинку ( 0,8-1 кг на 1 т 
насіння), сульфат  марганцю ( 0,7-0,9 кг/т), марганізований 
суперфосфат ( 2-3 ц/га) у ґрунт до сівби  або під час сівби (0,5-1,5 
ц/га) в рядки;  молібденізований суперфосфат ( 2-3 ц/га) у ґрунт 
до сівби  або ( 40-50 кг/га) під час  сівби в рядки, піритний 
недогарок ( 3-5 ц/га) під основний обробіток ґрунту ( із 
внесенням у сівозміні  не більше одного разу  за 4-5 років). 

  Підготовка насіння до сівби, сівба.  Насіння кукурудзи 
готують до сівби  на спеціалізованих калібрувальних заводах, де 
йог доводять  до високих посівних кондицій: висушують до 
вологості 13-14%, калібрують ( за товщиною, шириною та 
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довжиною) на фракції, інкрустують, протруюють вітаваксом 200 
( 2 кг/т), максимом 025 ( 1 кг/т) та іншими препаратами. 
Відповідно до державного стандарту насіння товарних гібридів ( 
F1) має задовольняти  таким нормам якості: мати типовість 
мінімум 98%, схожість не менше 92%, чистоту не менше 98%, 
насіння сортів ( pH 1-3) не менше 87% та чистоту не менше 98%. 
Особливо високої якості має бути насіння  при сівбі кукурудзи  в 
допустимо ранні строки. 

  Строки сівби кукурудзи  залежать від біологічних 
особливостей гібриду або сорту, ґрунтово-кліматичних і 
погодних умов. Кукурудзу на зерно і силос висівають, коли 
ґрунт прогріється на 10 см до 10-12 0С, а холодостійкі гібриди і 
сорти – до 7-9 0С, використовуючи сівалки СПЧ-6М, СУПН-8 та 
ін.  Основний спосіб   сівби  пунктирний  з міжряддям 70 см. 

  Вища продуктивність посівів  кукурудзи забезпечується  
при дотриманні густоти  середньостиглих гібридів  і сортів: у 
південних посушливих районах Степу 25-30 тис. рослин на 1 га, 
у центральних, більш вологих  степових районах 35-40 тис., у 
північних 40-45 тис., у Лісостепу і на Поліссі 55-65 тис., на 
зрошуваних землях  Степу 70-75 тис. рослин на 1 га. При 
вирощуванні  скоростиглих  гібридів та сортів  кількість рослин  
на 1 га збільшують на 20-25%, а високорослих пізньостиглих – 
зменшують на 15-20% порівняно із середньостиглими. 
Кукурудзу на силос вирощують  з більшою густотою рослин, ніж 
на зерно, приблизно на 15-20%. 

  Норми висіву насіння встановлюють з урахуванням  
рекомендованої густоти  рослин( шт./га), маси 1000 зерен ( г), 
посівної придатності( %). Для отримання рекомендованої 
густоти  рослин на час збирання  норму висіву  насіння 
збільшують : у районах Степу на 30%, Лісостепу 30-40%, 
Полісся на 40-50%. 

  У Лісостепу і на Поліссі  при сівбі кукурудзи  на вологих і 
важких ґрунтах  насіння загортають на глибину 4-5 см, на легких 
ґрунтах і при підсиханні  посівного шару 6-7 см.  У степових 
районах  з дефіцитом вологи  у верхньому шарі ґрунту насіння 
загортають на глибину від  6-8 до 10см. 
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  Догляд за посівами.  Після сівби кукурудзи площу 
коткують і боронують легкими або середніми боронами. 

  Якщо базові гербіциди, внесені навесні, виявляються 
недостатньо ефективними, посіви кукурудзи, забур’янені  
однорічними злаковими  бур’янами, у фазі 3-5 листків( не 
пізніше) обробляють  страховими гербіцидами, наприклад, 
олеогезапримом-200 або олеогезапримом-400 у дозі відповідно 4 
та 2 л/га  за препаратом або майазином  у дозі 5-8 кг/га, 
розчинених у 300 л води. При засміченості поля одно- і 
двосім’ядольними  багаторічними бур’янами посіви у фазі  3-5 
листків обприскують амінною сіллю 2,4Д у дозі 0,7-1,2 кг/га, 
базаграном ( 2-4 кг/га), банвелом 4С ( 0,4-0,8 кг/га). 

  При забур’яненні посівів і відсутності гербіцидів  широко 
застосовують до- і післясходове  боронування середніми 
боронами у фазі першого листка, далі з інтервалом 4-5 днів  ще 
1-2 рази та 1-3 міжрядні культивації. Розпушують міжряддя  і 
захисні зони рядків  культиваторами КРН-4,2А, КРН-5,6А, а для 
присипання  бур’янів у  рядках  застосовують лапи-відвальники. 
Глибина розпушування ґрунту 4-6 см. 

  Збирання врожаю.  У виробництві кукурудзу  на зерно 
збирають у качанах  без їх обмолочування і з обмолочуванням. У 
качанах з їх  одночасним доочищенням  або з доочищенням на 
стаціонарі( ПП-10) кукурудзу починають  збирати при вологості  
зерна не більше  35-40%  кукурудзозбиральними комбайнами  
КСКУ-6А, КСКУ-6, ККП-3, ККП-2, „Херсонець-9”, „Херсонець-
200”;  без качанів – при вологості зерна 30%  комбайнами „Нива” 
з пристосуванням ППК-4  або КМД-6. 

  Збирають кукурудзу також комбайном „ДОН-1500”  при  
підвищеній вологості  зерна ( 35-40%) із спеціальним 
пристосуванням ПДК-10  для одержання подрібненої  зерно-
стрижневої суміші. Зібрані і подрібнені качани  закладають у 
траншеї, на дно яких кладуть  шар соломи 20-30 см, а стінки 
обкладають  поліетиленовими  плівками. Подрібнену масу при 
закладанні  у траншеї ущільнюють, а після заповнення  
трамбують  і герметизують  плівкою з шаром соломи. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 388 

  Зібране вологе зерно  при зберіганні в траншеях, 
устелених плівками, консервують з додаванням  спеціальних 
консервантів. 

  Зерно для комбікормової промисловості, насіння і для 
інших господарських потреб  висушують на зерноочисних 
агрегатах  та комплексах  ЗАВ-25, ЗАВ-40, ЗАВ-50, КЗС-50, 
КЗС-25Ш  або на площадках  активного вентилювання  до 
вологості 15-16%. 

  Качани з вологістю  зерна  не більше 28%  зберігаються у 
сапетках, на горищах. 

  Кукурудзу на силос  збирають силосозбиральними 
комбайнами ( КСК-100, Е-200, КС-2,6, КС-1,8 та ін.)  у молочно-
восковій стиглості. Подрібнену масу силосують , інтенсивно 
утрамбовують у траншеях  і вкривають соломою.  При збиранні у 
восковій стиглості  застосовують комбайни, які подрібнюють 
масу на відрізки 0,7-0,8 см ( „Полісся”, Дон-15 та ін.). 

  Вирощування кукурудзи при зрошуванні.  Прирости  
врожаю  зерна кукурудзи в Степу  і на півдні Лісостепу  за 
рахунок зрошення  становлять від 30 до 50 ц/га і більше. 

  Під зрошувану кукурудзу  проводять глибоку зяблеву 
оранку 28-30 см  та один раз за 2-3 роки  експлуатаційне 
вирівнювання  планувальниками П-6, ПА-3, Д-179  у два сліди по  
діагоналі  до оранки. У ґрунт вносять гній ( 40-60 т/га) та 
мінеральні добрива (N90P60K30). Восени по оранці  здійснюють 
вологозарядковий  полив  поливною нормою 800-1000 м3 води на 
1 га. 

  Рано навесні ґрунт  вирівнюють і проводять  2 
передпосівні культивації, останню на глибину загортання 
насіння.  Сіють кукурудзу пунктирним способом  з  міжряддям 
70 см  на глибину 5-7см з одночасним внесенням  у рядки до 50 
кг/га  гранульованого суперфосфату.  Норму висіву  
розраховують на таку густоту  рослин:  середньоранніх гібридів 
75-90 тис. шт./га, сереньостиглих 70-75, пізньостиглих 55-60 тис. 
шт./га. 

  Бур’яни в посівах кукурудзи  знищують гербіцидами  або 
проводять боронування  та міжрядні розпушування.  Поливи 
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починають  у фазі 8-11 листків і продовжують  протягом  1,5-2 
місяців, підтримуючи вологість ґрунту на рівні  70-75%   НВ.  
Поливна норма 400-500 м3 води  на 1 га. У Степу  в сухий рік 
поливають кукурудзу 3-4, в Лісостепу 2-3 рази. Після кожного 
поливу  підсохлий ґрунт у міжряддях  розпушують.  

 
4. 1. 5  СОНЯШНИК 

Сучасна екологічно безпечна, ресурсо- та енергозберігаюча 
технологія вирощування соняшнику передбачає комплексне  
проведення належних механізованих операцій в установлені 
строки для створення оптимальних умов  й росту рослин 
протягом вегетації. 

Місце в сівозміні. Встановлено, що при розміщенні посівів 
соняшнику на тому самому полі через 8-10 років можливість 
ураження хворобами і шкідниками майже повністю зникає, а 
через 4-5 років — призводить до значного забур’янення та 
ураження рослин шкідниками і хворобами (вовчок, гниль біла й 
сіра, несправжня борошниста роса та ін.), що зменшує 
врожайність і погіршує якість насіння. Через 8-10 років насіння 
вовчка втрачає схожість, а зачатки інфекції у ґрунті гинуть і 
рослини соняшнику наступного посіву не уражуються. 

Кращі попередники для соняшнику ті, після яких у ґрунті 
залишається більше води і поживних речовин. У Степу 
найефективніші ланки сівозміни, де соняшник висівають після 
кукурудзи чи озимої пшениці, в Лісостепу — де опадів буває 
більше і в сівозміні вносять достатньо добрив, високі врожаї 
одержують при розміщенні соняшнику не тільки після озимої 
пшениці, а й після ячменю. Недоцільно висівати соняшник після 
суданської трави, цукрових буряків, а в Степу  також після 
ячменю та вівса. 

Сорти та гібриди. В Україні поширені високоврожайні 
сорти й гібриди соняшнику із значним вмістом олії в насінні, 
низькою лушпинністю (22-27%) та високою стійкістю проти 
найбільш відомих рас вовчка, шкідників і хвороб. 

За тривалістю вегетаційного періоду сорти (гібриди) 
соняшнику поділяються на середньостиглі (вегетаційний період 
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120-140 днів), середньоранні (110-130), ранньостиглі (100-120) і 
скоростиглі (80-100 днів). В Україні районовано понад 70 сортів 
і гібридів соняшнику. 

 Майже всі площі його засівають сортами та гібридами 
олійної групи. До районованих сортів і гібридів соняшнику, 
поширених у Степу, Лісостепу України, належать: 
середньостиглі — Запорізький кондитерський, Краснодарський 
885, СПК, Харківський 3 та ін.; середньоранні — Казіо, 
Одеський 123, Одеський 504, Оріон, Харківський 58 та ін.; 
ранньостиглі — Одеський 122, Одеський 249  та ін.; скоростиглі 
— Одеський 149 та Харківський 49. 

Скоростиглі сорти й гібриди поступаються ранньостиглим і 
середньостиглим за урожайністю та олійністю насіння. Проте 
короткий  вегетаційний період скоростиглих типів дає змогу 
вирощувати їх на півдні України в повторних посівах при 
зрошенні. Високою врожайністю з високим вмістом олії в 
насінні відзначаються середньостиглі й середньоранні сорти та 
гібриди соняшнику. 

У господарствах слід вирощувати не один, а два-три сорти 
чи гібриди соняшнику. Це дає змогу ефективніше 
використовувати екологічний потенціал регіону та збиральну 
техніку і транспортні засоби. 

Удобрення. Наявність елементів мінерального живлення в 
ґрунті в оптимальних співвідношеннях сприяє підвищенню 
продуктивності рослин, поліпшенню якості насіння. 

Соняшник дуже вибагливий до поживного режиму ґрунтів 
порівняно з іншими польовими культурами. Особливо багато він 
вбирає  з ґрунту калію. 

Для формування 1 ц врожаю насіння соняшник виносить з 
ґрунту 6,5 кг азоту, 2,7 фосфору і 15,5 кг калію. Проте, 
незважаючи на високий винос калію з ґрунту, соняшник на 
чорноземних ґрунтах більшою мірою потребує азотних і 
фосфорних добрив. 

У південному Степу найбільший ефект дає внесення 
фосфорних добрив разом з азотними (N30-45P60), які забезпечують 
приріст урожаю насіння до 6 ц/га. У східних районах північного 
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Степу внесення фосфорних добрив під соняшник 
високоефективне лише при поєднанні з азотними чи азотно-
калійними добривами (N60-90P60-90K60). 

Враховуючи, що значна частина фосфору, внесеного в 
ґрунт з добривами, стає недоступною для рослин, а частину 
елементів живлення, особливо калію, рослини поглинають 
безпосередньо з ґрунту, норму добрив і співвідношення 
елементів для кожного поля уточнюють. Залежно від 
забезпеченості рослин поживними речовинами ґрунту (згідно з 
агрохімічними картограмами, які є в кожному господарстві), 
використовують такі поправочні коефіцієнти: 

 Забезпеченість рослин             
Поправочний 

 поживними речовинами ґрунту  коефіцієнт 
  дуже низька          1,5 
  низька           1,3 
  середня           1,0 
  підвищена           0,7 
  висока           0,5 
 
Крім встановлення норм добрив за рекомендаціями 

науково-дослідних установ можна визначати їх розрахунковими 
методами, з яких найбільш поширеним є розрахунок за вмістом 
поживних речовин у ґрунті (на заплановану врожайність).                                                                                                                                                                   

Органічні добрива вносять під попередні культури, а 
мінеральні — під основний обробіток розкидачами РУМ-5, 
1РМГ-4, РУМ-8, РУП-8. На полях, де восени не вносили повних 
норм основного добрива, мінеральне добриво вносять локально-
стрічковим способом одночасно із сівбою на відстані 6 — 10 см 
від рядка і на глибину 10-12 см. 

Важливою умовою підвищення ефективності внесення 
добрив під гібридний соняшник є рівномірний розподіл їх по 
площі. Недотримання цієї вимоги призводить до великого 
недобору врожаю. Нерівномірність розподілу добрив по площі 
не повинна перевищувати 20 %. 
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Обробіток ґрунту. Основним в усіх зонах вирощування 
соняшнику в Україні є поліпшений зяблевий обробіток. На 
полях, засмічених осотом та іншими коренепаростковими 
бур'янами, заходи обробітку в системі поліпшеного зябу 
рекомендується чергувати так, щоб домогтися повного знищення 
бур'янів. Перше лущення проводять після збирання попередника 
дисковими знаряддями (ЛДГ-10, ЛДГ-15, БД-10, БДТ-7) на 
глибину 6 - 8 см, друге й третє – по мірі відростання бур’янів 
лемішними лущильниками (ППЛ-10-25), важкими дисковими 
боронами (БД-ІО, БДТ-7), плоскорізними культиваторами на 
глибину 8-10 і 10-12 см. Інтервали між лущеннями та останнім 
лущенням і оранкою мають бути такими, щоб бур'яни встигли 
дати пагони. 

Для боротьби з осотом найефективніше поєднувати 
передоранкові розпушування з використанням гербіцидів. Після 
відростання багаторічних бур'янів (не менш як 5-6 листків) 
посіви обприскують розчином гербіциду амінна сіль 2,4-Д (1,5-
2,0 кг/га д. р.). Поєднання обробітку ґрунту за системою 
поліпшеного зябу із застосуванням гербіцидів забезпечує 
загибель 94 % осоту рожевого і 96 % березки польової. 

При розміщенні соняшнику після зернових догляд за 
посівами значно ускладнюють однорічні бур'яни, особливо пізні 
ярі (курай, просо куряче, щириця, мишії та ін.). Ці бур'яни 
найнебезпечніші, бо масові сходи їх з'являються в посівах 
переважно після закінчення обробітку ґрунту в міжряддях. Для 
знищення пізніх бур'янів застосовують переважно ґрунтові 
гербіциди (трефлан, гезагард - 50 та ін.). Проте спід мати на 
увазі, що в посушливих умовах застосування трефлану 
недоцільне. Неодноразові неглибокі обробітки до оранки 
провокують проростання минулорічного насіння бур'янів. При 
утриманні поля більше двох місяців у злущеному стані і 
наступній оранці проростає і знищується бур'янів у 10 разів 
більше, ніж по ранньому зябу після одноразового лущення. 

Поліпшений зяб ефективний майже в усіх зонах, де 
вирощують соняшник. При цьому оранку доцільно проводити в 
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південному Степу у жовтні, в північному — наприкінці вересня 
— початку жовтня. 

При розміщенні соняшнику після просапних культур, 
зокрема після кукурудзи, зяблевий обробіток полягає у 
дворазовому дискуванні після збирання попередників. Кращі 
результати дає обробіток ярусним плугом ПНЯ-4-40, який 
загортає всі післяжнивні рештки. У південному Степу, де снігу 
на полях практично не буває і з гребенистої ріллі випаровується 
багато води, поверхню поля вирівнюють водночас з оранкою. У 
районах недостатнього зволоження Лісостепу застосовують таку 
саму схему зяблевого обробітку, як і в північному Степу, але 
поле орють не пізніше другої половини вересня — початку 
жовтня. Глибина основного обробітку 25-27 см. 

У зоні достатнього зволоження наприкінці липня — на 
початку серпня після лущення дисковими лущильниками поле 
орють плугами з передплужниками в агрегаті з котками і 
боронами, щоб вирівняти поверхню ґрунту. Надалі, в міру 
зволоження опадами та проростання бур'янів, проводять 
культивацію з одночасним боронуванням. Додатковий обробіток 
зябу восени сприяє очищенню ґрунту від однорічних бур'янів і 
вирівнюванню поверхні ріллі. 

Протії вітрової ерозії, особливо в південних і південно-
східних районах степової зони України, де часто бувають пилові 
бурі, рекомендується безполичковий обробіток по типу 
поліпшеного зябу. 

Передпосівний обробіток ґрунту полягає у ранньому 
закритті вологи й наступних культиваціях (1-2). При 
правильному застосуванні поліпшеного зяблевого обробітку до 
весни ґрунт не запливає, залишається розпушеним, а поверхня 
його — вирівняною. В цьому випадку відпадає потреба у двох 
весняних передпосівних культиваціях. Передпосівну 
культивацію доцільно поєднувати із сівбою. 

На чорноземах звичайних, важкосуглинкових, 
безструктурних і солонцюватих ґрунтах, схильних до 
ущільнення і утворення товстої кірки, а також на полях, дуже 
засмічених коренепаростковими бур'янами і післяжнивними 
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рештками, слід застосовувати традиційний передпосівний 
обробіток зябу (ранньовесняне боронування і дві культивації). 

Для передпосівної культивації культиватори комплектують 
універсальними стрілчастими лапами з шириною захвату 270 і 
330 мм або розпушувальними лапами з пружинними стояками.  

Якщо поля очищені від бур'янів недостатньо, застосовують 
гербіциди трефлан (нітран, олітреф), прометрин (селектин, 
гезагард-50), дуал. Трефлан знищує проростки однорічних 
злакових бур'янів (мишію сизого та зеленого, проса курячого) і 
двосім’ядольних (лободи білої, щириці білої, щириці відігнутої, 
кураю та ін.). Під дією сонячного випромінювання трефлан 
швидко розкладається, тому його треба одразу ж загортати в 
ґрунт. Норма трефлану на легких ґрунтах становить 1,25 кг/га 
д.р., або 5 кг/га за препаратом, а на середніх і важких – 
відповідно 1,5 і 6 кг/га. Такі бур’яни, як гірчиця польова, 
амброзія, нетреба, паслін, редька дика й канатник, відносно 
стійкі проти трефлану. Вони є ще й резерваторами гнилей білої 
та сірої. Для знищення цих бур'янів застосовують гербіцид 
прометрин за нормою 2-2,5 кг/га д.р., або 4-5 кг/га за 
препаратом. Прометрин ефективний проти бур'янів у роки, коли 
достатньо зволожений верхній шар ґрунту. Стійкі проти 
трефлану бур'яни можна знищувати внесенням у ґрунт суміші з 4 
кг прометрину і 6 кг/га трефлану, розчинених у 300 л води. 

Засмічені поля суцільно обприскують розчинами гербіцидів 
і негайно загортають їх культиватором. Високої ефективності 
трефлану досягають тільки при ретельному перемішуванні його з 
ґрунтом у посівному шарі на глибині 6-8 см. Доцільно внесення 
гербіциду поєднувати з передпосівною культивацією. 

Сівба. При вирощуванні сортів соняшнику використовують 
кондиційне насіння (рН 1-3), схожість якого не менша 87 %, 
чистота 98 % (із вмістом облущеного насіння — не більше 2 %); 
гібридів (F) — відповідно 85 та 98 % (із вмістом облущеного 
насіння не більше 3 %). Проти хвороб (іржі, несправжньої 
борошнистої роси, гнилей, фомозу та ін.) насіння протруюють, 
використовуючи поширений протруювач ТМТД (3 кг препарату 
на 1 т насіння). Високоолійні сорти соняшнику в усіх зонах 
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України висівати дуже рано не слід. У південному і північному 
Степу, а також у східній частині Лісостепу при сівбі в середні 
строки, коли ґрунт на глибині 10 см прогрівається до 8 -12 °С, 
одержують найбільші врожаї насіння. 

У північному Лісостепу перевагу віддають раннім строкам 
сівби (одночасно з ранніми ярими культурами). При цьому 
одержують більші урожай насіння і вихід олії. 

У районах Степу та східному Лісостепу середні строки 
сівби рекомендується диференціювати залежно від засміченості 
поля. На відносно чистих від бур'янів полях кращими є строки 
сівби соняшнику при прогріванні ґрунту на глибині загортання 
насіння до 8-10 °С. Закінчують сівбу при температурі не вище за 
12-14 °С. На дуже засмічених полях висівати соняшник слід 
трохи пізніше, при прогріванні ґрунту до 10-12 °С, і знищувати 
основну масу бур'янів, які проросли, передпосівною 
культивацією., 

Глибина загортання насіння соняшнику становить 6-8 см. 
Умовою одержання високого врожаю насіння є дотримання 

рекомендованої густоти посіву і рівномірне розміщення рослин 
на площі. При інтенсивній технології, коли густоту рослин 
регулюють не прориванням, а нормою висіву, треба висівати 
тільки висококондиційне насіння. 

При регулюванні сівалки на норму висіву треба 
враховувати, що польова схожість насіння буває меншою за 
лабораторну на 20-25%, а під час боронування по сходах гине до 
10 % рослин. Тому страхова надбавка до норми висіву 
(табл.4.1.5.1) має становити 30 - 35 %. 

Висівають насіння соняшнику пунктирним способом з 
міжряддями 70см пневматичними сівалками. 

Догляд за посівами. Слідом за посівом грунт доцільно 
прикоткувати. Важливим заходом догляду за посівами 
соняшнику є боронування до і після появи сходів. Досходове 
боронування проводять середніми боронами через 5 — 6 днів 
після сівби, коли проростки соняшнику знаходяться на глибині, 
при якій зуби борони їх не пошкоджують, а бур'яни у фазі «білої 
ниточки». 
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Таблиця 4.2  Рекомендована густота посівів соняшнику 

по зонах України 

Зона, підзона Області Кількість 
рослин, тис./га 

Степ південний:   
південна 
частина 

Ар Крим, Херсонська, 
Миколаївська, 

 

 Одеська (південні 
райони), Запорізька 

 

 (південні райони) 30 - 35 
центральна 
частина 

Запорізька (північні 
райони) 40-41 

Зрошувані землі Області південного 
Степу 50-60 

Степ північний:   
західна частина Кіровоградська, Одеська 

(північні  

 райони) 45-50 
центральна    
частина 

Дніпропетровська:  

 південні райони 40-45 
 північні райони 45-50 

східна частина Донецька, Луганська 40 - 45 
Лісостеп Уся зона 50 - 55 
 
Догляд за посівами. Слідом за посівом ґрунт доцільно 

прикоткувати. Важливим заходом догляду за посівами 
соняшнику є боронування до і після появи сходів. Досходове 
боронування проводять середніми боронами через 5 — 6 днів 
після сівби, коли проростки соняшнику знаходяться на глибині, 
при якій зуби борони їх не пошкоджують, а бур'яни у фазі «білої 
ниточки». 

 При похолоданні після сівби з'явлення сходів соняшнику 
затримується. В такі роки для повнішого знищення бур'янів і 
запобігання утворенню ґрунтової кірки проводять дворазове 
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боронування: перше — через 5-6 днів після сівби, друге — за 3-4 
дні до появи сходів. Друге досходове боронування можна 
здійснювати, тільки коли проростки соняшнику не 
пошкоджуються зубами борони. Щоб запобігти їх 
пошкодженню, заглиблення зубів борони має бути меншим за 
середню глибину залягання проростків на 0,5 - 0,9 см. 

 Післясходове боронування соняшнику проводять у фазі 2 
— 3 пар справжніх листків. Якщо боронують посіви у фазі 
сім'ядоль, то пошкоджується і загортається землею близько 17,5, 
а у фазі утворення 2-3 пар листків 11 % рослин. Боронувати поле 
після появи сходів треба вдень, коли зменшується відносна 
вологість повітря і молоді рослини стають не такими ламкими. 
Боронувати посіви соняшнику доцільно широкозахватними 
агрегатами при спілому ґрунті, щоб не допустити зайвого його 
ущільнення та руйнування структури. Швидкість руху агрегату 
під час досходового боронування 6-7 км/год, післясходового — 
не більше 4 км/год. У Степу доцільно розпушувати ґрунт  у 
міжряддях на глибину 6 - 8 см культиваторами КРН-4,2, КРН-
5,6, КРН-8,4. Глибоке розпушування (12-14 см) призводить до 
зменшення врожаю. Тому на відносно чистих посівах доцільно 
проводити неглибокі обробітки, а на засмічених — починати 
культивацію міжрядь на більшій глибині, поступово зменшуючи 
її.  

Десикація. У посівах соняшнику рослини достигають 
нерівномірно. Через 20 - 25 днів після цвітіння вміст олії в 
насінні досягає максимуму, але накопичення масла триває по 
мірі збільшення маси насіння, яке закінчується на 35 – 40 день 
після цвітіння (фаза фізіологічної стиглості). 

Далі відбувається фізичне випаровування води із сім'янки і 
настає фаза повної (господарської) стиглості. Для прискорення 
збирання і одержання сухого насіння посіви обробляють 
десикантами при середній вологості насіння на пні не більше ЗО 
%. Обприскування рослин десикантами при більш високій воло-
гості насіння погіршує його якості — зменшується маса ядра і 
врожаю в цілому внаслідок гальмування фізіологічних процесів. 
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Десикацію проводять через 35-40 днів після повного 
цвітіння хлоратом магнію (20 кг/га) або реглоном (2 л/га). У 
вологу осінь, а також у роки епіфітотійного розвитку кошикових 
форм гнилі збільшують норми хлорату магнію до 25 - 30 кг/га, 
або реглону — до 2,5-3 л/га. 

Для кращого прилипання десикантів на гектарну норму 
препарату додають 50 - 70 мл агралу-90. При авіаобробці посівів 
препарат розчиняють у 100 л води на 1 га або в 300 л/га при 
обприскуванні тракторними обприскувачами 0ВТ-1В,  

                                                                                                                                                        
ОВС-А. Проте норму дефіцитних препаратів можна наполовину 
зменшити в суміші з аміачною селітрою. Десикація дає змогу 
прискорити початок збирання соняшнику на 7-8 днів, не 
зменшуючи врожаю насіння та виходу олії. 

Через 10 днів після десикації на насінні вже немає залишків 
хлорату магнію і воно придатне для переробки. 

Аналогічні результати одержано при використанні реглону 
в суміші з аміачною селітрою. Після десикації вологість кошиків 
зменшувалася більш як утричі. 

Десиканти діють швидше при середньодобовій температурі 
понад 13 - 14 °С. Обробляти посіви ними треба в нежаркий час 
доби до 9 - 10 і після 15 - 16 год. Оскільки десикація соняшнику 
сполучена з негативними екологічними наслідками, виникає 
потреба у виведенні сортів та гібридів, більш вирівняних, з 
одночасним достиганням насіння. 

3бирання врожаю. Урожайність соняшнику залежить від 
строку збирання, який визначають за ступенем стиглості та 
вологістю насіння. Залежно від погодних умов урожай 
починають збирати через 7-10 днів після обробки посівів 
хлоратом магнію і через 5-6 днів — реглоном. За цей час на 
оброблених полях вологість насіння знижується до 12-15 %. 
Збирають соняшник у фазі господарської стиглості, коли рослин 
з жовтими і жовто-бурими кошиками в посівах 12-16 %, а з 
бурими й сухими  85-88 %. У Степу починають збирати 
соняшник при середній вологості насіння 12-14%, у Лісостепу 
16-18 %.                                                                                                                                                            
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Гібриди достигають дружно, особливо після обробки 
рослин десикантами. Тому збирання їх починають при вологості 
насіння 17-19%, а у вологу осінь 20 - 22 %. 

Для збирання використовують зернозбиральні комбайни із 
спеціальними пристроями ПСП-1,5М чи 34-10ЗА та уні-
версальними ПУН-5 для подрібнення і розкидання стебел по 
полю. Комбайни ДОН-1200 і ДОН-1500 обладнують пристроями 
ПСП-8 і ПСП-10. Щоб насіння менше обрушувалось і 
подрібнювалось, частоту обертання барабана встановлюють на 
рівні близько 300 об/хв (рис.20). 

Після первинного очищення на агрегаті ЗАВ-20 чи інших 
комплексах треба додатково обробити на машинах вторинного й 
остаточного очищення — СВУ-5, СМ-4, а також на 
пневмосортувальних столах ПСС-2,5, БПСУ-3. 

Сухе й очищене насіння калібрують, що забезпечує висів 
заданої кількості насінин у рядки і позбавляє від необхідності 
проривати рослини. Для тривалого зберігання посівного насіння 
соняшнику його вологість має бути не більшою 7 - 8 %. 

 
Рис.20 Комбайн ТР – ВВ фірми “Нью Холланд” з 

пристроєм ПЗС – 8 –09 на збиранні соняшнику 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 400 

4. 1. 6  Цукрові буряки 
 
Правильне розміщення цукрових буряків у сівозміні – один 

з основних чинників поліпшення забезпеченості рослин вологою 
і елементами живлення, зменшення засмічення посівів, кількості 
шкідників і хвороб, усунення токсичності ґрунтів, підвищення 
врожайності та якості коренеплодів. 

Попередники. У зоні достатнього зволоження 
найсприятливіші умови для цукрових буряків створюються при 
розміщенні їх після озимих зернових, які висівали після 
багаторічних трав на один укіс, по зайнятих парах, після гороху. 
У зоні нестійкого зволоження буряки розміщують після озимих 
по зайнятих, а в південно-східних районах — і по чистих парах, 
після гороху, багаторічних трав на один укіс. У зоні 
недостатнього зволоження кращим попередником для буряків є 
озимі після чорних удобрених парів. Якщо площа буряків більша 
за площу чорного пару, їх розміщують у ланках з однорічними 
травами на зелений корм або з багаторічними травами на один 
укіс. За даними досліджень Дніпропетровського аграрного 
університету врожайність коренеплодів після озимої пшениці по 
чорному пару становила 349 ц/га, або на 27-31 ц/га більше за 
врожайність після озимої пшениці, висіяної після еспарцету на 
один укіс і гороху на зелений корм, і на 40 - 52 ц/га більше за 
врожайність при сівбі після озимої пшениці, висіяної після 
кукурудзи на силос і ячменю. 

Удобрення. При правильному поєднанні з іншими 
агротехнічними  заходами внесення добрив є найефективнішим 
чинником інтенсифікації буряківництва. Приріст урожаю 
коренеплодів цукрових буряків при внесенні 1 кг азоту 
становить у середньому 35,7 кг; 1 кг фосфору  37,5; 1кг калію 
18,8 кг. Внесення повного мінерального добрива в оптимальних 
співвідношеннях його елементів забезпечує збільшення вмісту 
цукру в коренеплодах на 0,2-0,4%. Надмірна кількість азоту 
знижує цукристість буряків на 0,3-0,4%; фосфор сприяє 
незначному підвищенню цукристості (0,2-0,3%), а калій помітно 
підвищує її (0,3 - 0,6 %). Підвищені дози азоту погіршують 
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технологічні якості коренеплодів, а фосфорні й калійні добрива 
поліпшують їх. 

Максимальну продуктивність цукрових буряків забезпечує 
внесення органічних і мінеральних добрив. У дослідах 
Дніпропетровського аграрного університету на чорноземах 
звичайних при сумісному внесенні під цукрові буряки гною (30 
т/га) і мінеральних добрив (N60-240P120-140K60-240) врожайність 
коренеплодів підвищувалась на 65-124 ц/га порівняно з 
урожайністю без застосування добрив (373 ц/га), у тому числі за 
рахунок гною приріст урожаю становив 30, а за рахунок 
мінеральних добрив 35 - 94 ц/га. 

Підстилковий гній, який зберігався не менше 6 місяців, 
рекомендується вносити безпосередньо під цукрові буряки 
восени під час зяблевого обробітку ґрунту з розрахунку 40 - 50 
т/га, залежно від типу ґрунту та умов зволоження. Під основний 
обробіток вносять більшу частину мінеральних добрив в 
оптимальному співвідношенні їх складових з урахуванням 
вмісту елементів живлення на кожному конкретному полі. 
Орієнтовні  норми їх у зоні достатнього зволоження на 
чорноземах опідзолених і сірих лісових ґрунтах становлять N140-

160P100-120K120-160, у зоні нестійкого зволоження на чорноземах 
слабко-солонцюватих - N70-90P100K60, на чорноземах 
солонцюватих —N110P120, на чорноземах звичайних і південних 
—N100-110P100-120K80-100. У рядки добрива вносять в усіх зонах. У 
зоні достатнього, а інколи і нестійкого зволоження доцільні 
підживлення у фазі 2-4 пар листків буряків у дозі N30P30K40 на 
глибину 12 - 14 см. У зоні недостатнього зволоження через пере-
сихання верхнього шару ґрунту (10-15 см) всю норму добрив 
вносять під зяблеву оранку, за винятком N10P15-20K10, які вносять 
під час сівби в рядки. Застосовують аміачну селітру, 
суперфосфат, хлорид калію, нітроамофоску та інші добрива, при 
потребі збагачені на мікроелементи. Підвищенню цукристості 
коренеплодів сприяє застосування регуляторів росту 
(обпудрюють насіння ресином 2 кг/т, обробляють посіви за 20 - 
30 днів до збирання натрієвою сіллю гідразиду малеїнової 
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кислоти (2-2,5 кг препарату розчиняють у 250 - 300 л води з 
розрахунку на 1 га). 

Обробіток ґрунту. Для вирощування цукрових буряків 
потрібен глибокий орний шар, у якому розвивається міцна 
коренева система й активно відбуваються мікробіологічні 
процеси, накопичуються великі запаси води й поживних 
речовин. Високоякісна підготовка ґрунту восени й навесні 
сприяє також одержанню дружних і рівномірних сходів.   

Зяблевий обробіток ґрунту під цукрові буряки включає 
лущення стерні та глибоку оранку. Кращим є поліпшений 
обробіток ґрунту. Поліпшений обробіток ефективніший у зонах 
нестійкого та недостатнього зволоження, особливо в посушливі 
роки й на полях, засмічених коренепаростковими та кореневищ-
ними бур'янами. Він включає два лущення, кілька культивацій і 
глибоку оранку. Перше лущення проводять услід за збиранням 
озимих дисковими лущильниками ЛДГ-10(15) у два сліди на 
глибину 6-8см або дисковими боронами БД-10А, БДТ-7, друге — 
через 10 - 12 днів на глибину 12 - 14 см лемішними 
лущильниками, наприклад, ППЛ-10-25 в агрегаті з важкими 
зубовими боронами, а в посушливу погоду — кільчасто-
шпоровими котками ЗККШ-6А. Замість лемішного лущення 
можна здійснювати плоскорізний обробіток. У міру з'явлення 
бур'янів поле 2-3 рази культивують на глибину 6-10 см. Зяблеву 
оранку проводять у вересні — на початку жовтня на глибину 28 - 
30см плугами ПН-4-35А, ПЛН-5-35, ПТК-9-35(40) або 
двоярусними плугами ПЯ-3-35, ПНЯ-4-40, які краще заробляють 
післяжнивні рештки і зменшують забур'яненість посівів. 

У зонах достатнього зволоження в роки з вологим літньо-
осіннім періодом, а також у зонах нестійкого та недостатнього 
зволоження при підвищеній забур'яненості однорічними 
бур'янами можна застосовувати напівпаровий обробіток, який 
включає післязбиральне лущення стерні дисковими знаряддями 
у два сліди на глибину 6-8 см і оранку наприкінці липня — у 
першій половині серпня на 28-30 см плугами в агрегаті з 
боронами або кільчасто-шпоровими котками. Зоране поле після 
опадів і з'явлення бур'янів обробляють 2-3 рази важкими 
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зубовими боронами або культиваторами в агрегаті з боронами. 
Коренепаросткові бур'яни, які відростають після лущення або 
оранки, знищують культиваторами в агрегаті з боронами. 

Весняний обробіток ґрунту включає ранньовесняне  
вирівнювання                                                                                                                           
та передпосівний обробіток.  Мета ранньовесняного обробітку — 
зменшити витрати вологи, вирівняти поверхню поля і створити 
умови для високоякісної сівби. Для вирівнювання 
використовують агрегати з важких БЗТС-1,0 або середніх БЗСС-
1,0 борін (перший ряд) і посівних ЗПБ-0,6А_або райборінок ЗОР-
0,7 (другий ряд). Вирівнюють поверхню ґрунту також агрегатами 
з шлейф-борін ШБ-2,5 (перший ряд) і борін ЗБП-0,6 або ЗОР-0,7 
(другий ряд). Агрегати рухаються по діагоналі поля. Глибина 
передпосівного обробітку на 0,5 -1,5 см менша за глибину 
загортання насіння з метою створення вирівняного і твердого 
ложа для насіння, дрібногрудочкуватого мульчуючого шару 
ґрунту, знищення паростків і сходів бур'янів. Для обробітку 
середньоущільнених ґрунтів із зниженою і нормальною 
вологістю на культиваторах установлюють стрілчасті лапи, потім 
спіральні ротори з шарнірними шлейфами. Агрегати рухаються 
під кутом 3-4° до напрямку сівби із швидкістю до 7 км/год. 

З деяких причин, зокрема через низьку технологічну 
дисципліну, порушення строків виконання робіт, відсутність 
необхідних знарядь, особливо різних типів борін і борінок, 
високу засміченість поля насінням бур'янів внаслідок внесення 
свіжого гною та неякісний зяблевий обробіток, виникає потреба 
в застосуванні гербіцидів. Вносити їх треба тільки в зону рядка 
локально смугами 15 см завширшки на глибину 2 - 4 см під час 
сівби спеціальними пристроями, встановленими на сівалці. 
Досить вдалий варіант такого пристрою розроблено з Інституті 
цукрових буряків науковим співробітником В. В. Мироновим. 
Його застосування значно (у 2,5-3 рази) знижує екологічну 
шкоду від гербіцидів, а також затрати сукупної енергії на 
вирощування культури. Питання смугового внесення гербіцидів 
вирішується в конкретних умовах, залежно від наявних у 
господарстві гербіцидів. Орієнтовно можна рекомендувати такі 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 404 

гербіциди, кг/га (в дужках наведено дозу їх при суцільному 
внесенні, при стрічковому її відповідно треба знижувати): 

ТХА + роніт (8 - 10 + 5 - 6); ТХА + гексилур (8 - 10 + 1,5); 
феназол + роніт (5 + 5); ептам (4 - 6), а при переважанні 
двосім'ядольних бур'янів — нортрон (3 - 4). Для знищення 
двосім'ядольних бур'янів у фазі 1-2 пар справжніх листків у 
буряків вносять бетанал 5 смуговим способом (поєднують з 
міжрядним обробітком). При появі двосім'ядольних, злакових 
однорічних і дворічних бур'янів бетанал застосовують в суміші з 
лонтрелом (5 + 0,3), НАБУ (5 + 2 - 3), фюзиладом (5 + 1 - 2) та ін. 

Сівба. Для сівби слід використовувати насіння 
районованих сортів і гібридів, яке за своїми посівними якостями 
відповідає вимогам діючих стандартів і технічних умов. 
Лабораторна схожість насіння має бути не менше 80 %, а 
одноростковість і вирівняність  95 %. Насіння цукрових буряків 
готують до сівби на насіннєвих заводах, де його калібрують на 
фракції 4,5-5,5 мм і 3,5-4,5 мм, шліфують або дражують і 
обробляють захисними та стимулюючими речовинами. Для 
розрахунків потреб у насінні і його витрат введено посівну оди-
ницю обліку насіння. Вона дорівнює 100 тис. насінин на гектар з 
міжряддями 45 см завширшки з розрахунку 4,5 схожих насінин 
на 1 м рядка. Насіння цукрових буряків вважають якісним, якщо 
маса 1000 однонасінних диплоїдних форм становить не менше 15 
г. 

Сівбу починають з настанням фізичної стиглості ґрунту, 
коли температура на глибині 5-7 см досягає 6-8 °С, ґрунт добре 
кришиться і містить достатню кількість вологи. Цей період 
збігається з періодом масової сівби ранніх зернових культур (у 
квітні). 

Сівбу на кожному полі слід проводити за 1-1,5 дні, щоб 
забезпечити можливість наступного механізованого суцільного 
досходового розпушування та проріджування сходів. 

Сіють буряки одночасно з передпосівним обробітком 
ґрунту, не допускаючи його висихання, пунктирними сівалками 
ССТ-12А, ССТ-12Б, якими одночасно вносять у рядки мінеральні 
добрива. Ширина міжрядь 45 см. Сівалки обладнують 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 405 

слідоутворювачами по центру міжряддя між сьомою і восьмою 
посівними секціями. 

Визначення правильної норми висіву насіння дає змогу 
сформувати густоту стояння рослин з мінімальними затратами 
ручної праці. Тут можливі два підходи: застосування 
мінімальних норм висіву, розрахованих на кінцеву або близьку 
до неї густоту посівів з обов'язковим інтенсивним застосуванням 
пестицидів для захисту рослин, або норм висіву, розрахованих на 
механічний догляд. У першому варіанті висівають по 12-15 
насінин на 1 м рядка (3-4 кг/га), що забезпечує появу 8-10 сходів. 
На чистих від бур'янів полях і при ефективному захисті сходів 
від шкідників і хвороб можна висівати навіть по 9-10 насінин на 
1 м рядка (2,0-2,4 кг/га), щоб одержати 6-7 сходів буряків, тобто 
сівбу проводять на кінцеву густоту стояння рослин. 

У США і Західній Європі норма висіву насіння становить 
3,0-3,5 кг/га.                                                                                                                                                                                                         
На забур’янених полях (незабур’янених практично немає) при 
відсутності гербіцидів або екологічно виправданій відмові від 
них оптимальна норма висіву становить 18-22 насінини на 1 м (5-
6 кг/га). При дотриманні всіх вимог агротехніки така норма 
висіву забезпечує одержання 14—16 сходів па 1 м рядка і дає 
змогу поєднати механічне формування густоти посівів з 
механічним доглядом за ними. 

Для висіву дражованого насіння цукрових буряків застосо-
вують спеціальне пристосування СТЯ-45.000. 

Насіння буряків мас невеликий запас поживних речовин і 
під час проростання виносить сім'ядолі на поверхню ґрунту, 
тому не витримує глибокого загортання. При достатній вологості 
ґрунту його загортають на глибину 3 - 3,5 см, а в посушливу 
весну — на 4 - 5 см у вологий шар ґрунту. Швидкість руху 
агрегатів під час сівби 4-5 км/год. Важливо забезпечити 
прямолінійність рядків. Відхилення від прийнятої ширини 
міжрядь (45 см) не повинно перевищувати ± 10 мм. 

У посушливу погоду при інтенсивному підсиханні поверхні 
ґрунту посіви буряків доцільно коткувати водоналивними (СКГ-
2-1, СКГ-2) або кільчасто-зубчастими (ККН-2,8) котками. 
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Коткування поновлює капілярність у верхньому шарі ґрунту, що 
прискорює бубнявіння та проростання насіння. 

Догляд за посівами цукрових буряків передбачає суцільне 
розпушування ґрунту до появи сходів (досходові боронування), 
перше розпушування ґрунту в міжряддях і зоні рядків 
(шарування), формування густоти стояння рослин, розпушування 
в міжряддях з присипанням бур'янів ґрунтом у рядках (у разі 
потреби — одночасно з підживленням), захист рослин від 
шкідників та хвороб. 

Суцільне  розпушування ґрунту до появи сходів буряків 
проводять не більш як на 2/3 глибини загортання насіння, на 4 - 
5-й день після початку сівби при з'явленні в поверхневому шарі 
проростків бур'янів у вигляді «білих ниточок». У прохолодну 
затяжну весну, коли проростання насіння буряків затримується, 
необхідне одно-, іноді навіть дворазове досходове розпушування. 
Не можна проводити його, коли проростки буряків досягли 
висоти 1 см. Якщо боротьба з ґрунтовою кіркою збігається за 
часом з появою проростків, треба, незалежно від довжини їх, 
застосовувати ротаційні робочі органи, але при швидкості руху 
агрегату не більше 4 км/год. Досходове розпушування уздовж 
рядків проводять культиваторами УСМК-5,4Б(А), які 
обладнують ротаційними робочими органами і двобарабанними 
спіральними роторами без шлейфів. Агрегати рухаються уздовж 
рядків правою гусеницею (колесом) по маркерній борозні, 
утвореній слідоутворювачем, із швидкістю до 9 км/год. 

На полях, де висівали 15 і більше насінин на 1 м рядка, 
можна провести 1-2 досходових боронування зубовими 
боронами БЗСС-1,0, ЗБП-0.6А або ЗОР-0,7, скомплектованими у 
широкозахватні агрегати. Обробіток проводять упоперек 
напрямку сівби зі швидкістю до 7 км/год (у разі потреби — у два 
сліди). Якщо вдало підібрати борони, то щоразу можна 
знищувати до 90 % сходів бур'янів, що за ефективністю не 
поступається перед дією гербіцидів. 

Перше міжрядне шарування виконують після позначення 
рядків для розпушування ґрунту в міжряддях на глибину 3-4 см. 
Ширина захисної зони з обох боків рядка має бути не більше 6-7 
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см. При цьому мають бути повністю знищені бур'яни в 
міжряддях, а ґрунт розпушений до стану дрібногрудочкуватого. 
Кількість засипаних і  пошкоджених рослин буряків не повинна 
перевищувати 10%. Для шарування застосовують культиватори 
УСМК-5,4Б(А) та їх аналоги, обладнані захисними дисками й 
однобічними плоскорізальними лапами із захватом 150 мм, які 
перемішуються в міжряддях, а також ротаційними батареями, що 
переміщуються в зонах рядків. Щоб прошарувати посіви з 
малими (3-5 см в один бік рядка) захисними зонами і полегшити 
умови праці тракториста, на культиваторі встановлюють 
щілювачі-напрямувачі. Швидкість руху агрегату до 6 км/год. У 
необроблених рядках і захисних смугах залишаються сходи 
бур'янів, тому після першого шарування міжрядь потрібно 
обробити ці смуги упоперек або по діагоналі посіву легкими 
борінками ЗОР-0,7 або борінками-«гвоздівками». При такому 
обробітку гинуть сходи бур'янів і проріджуються посіви. 

Для знищення бур'янів і ґрунтової кірки частково 
проріджують сходи вдруге у фазі першої пари справжніх листків 
при густоті посівів більш як 8 рослин на 1 м рядка. Ушкоджених 
рослин буряків може бути не більше 20%, а присипаних ґрунтом 
8 %. Цю операцію виконують культиваторами УСМК-5,4Б(А) з 
ротаційними робочими органами або райборінками ЗОР-0,7 чи 
посівними боронами ЗБП-0,6А на тязі гусеничних тракторів. 
Культиватори рухаються уздовж рядків зі швидкістю до 8 
км/год. Виконані своєчасно і якісно, такі обробітки є реальною 
альтернативою застосуванню гербіцидів. 

Густота посівів перед збиранням повинна становити в зоні 
достатнього зволоження 115 - 120 тис, нестійкого 110-115 і 
недостатнього 95 - 100 тис. рівномірно розміщених у рядках 
рослин на гектар. Як уже зазначалось, таку густоту забезпечують 
сівбою на кінцеву густоту, коли обов'язковим є використання 
гербіцидів, або формують за допомогою борін і автоматичних 
проріджувачів ПСА-2,7, ПСА-5,4 та механічних УСМП-5.4.У 
разі потреби (велика кількість сходів, підвищена забур'яненість) 
посіви обробляють культиваторами УСМК-5,4Б(А) шляхом 
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поперечного букетування: виріз 8,5 см, букет 14 см; виріз 8,5 см, 
букет 9,5 см (з дообробкою букетів вручну). 

За будь-якого способу формування густоти посівів має 
залишатись 5-6 рослин на 1 м рядка. Швидкість руху механічних 
проріджувачів і культиваторів — до 6, автоматичних 
проріджувачів  2,5 - 5,4 км/год, заглиблення робочих органів — 
до 3 см. Усі ці роботи виконують до появи у буряків четвертої 
пари справжніх листків. 

Для створення сприятливих умов росту росли після 
формування густоти посівів і знищення сходів бур'янів 
розпушують ґрунт у міжряддях, одночасно присипаючи бур'яни 
ґрунтом у зоні рядків. Необхідність розпушувань і присипань, а 
також глибину ходу робочих органів (від 5-6 до 10-12 см) 
визначають з урахуванням кількості опадів і ступеню 
забур'яненості посівів. Перше присипання бур'янів у зонах рядків 
поєднують з розпушуванням ґрунту в міжряддях культиваторами 
УСМК-5,4Б(А) у фазі 2-3 пар справжніх листків і висоті рослин 
буряків 5-7 см. Для цього використовують спеціальні підгортачі, 
які подають розпушений ґрунт у зони рядків для знищення 
сходів бур'янів.  

Удруге бур'яни присипають у зонах рядків буряків, 
поєднуючи цю операцію з підгортанням рослин і розпушуванням 
ґрунту в міжряддях, при змиканні рослин буряків у рядках, а 
втретє — перед змиканням листків у міжряддях. Щоб не 
пошкоджувались рослини буряків, ширина захисних зон з 
кожного боку рядка при перших розпушеннях ґрунту в 
міжряддях має становити 6-7 см, при наступних  10-12 см, а 
трактори обладнують гичковідводами. При підгортанні висота 
ґрунтового валка не повинна перевищувати 1/3 висоти рослин 
буряків. При цьому не можна засипати точку росту буряків. 
Швидкість руху агрегатів — до 6 км/год. 

Захист від шкідників і хвороб. При вирощуванні буряків 
слід старанно захищати рослини від шкідників і хвороб, 
виконуючи увесь комплекс агротехнічних заходів. Хімічні 
засоби варто застосовувати тільки при загрозі масового з'явлення 
шкідників і розвитку хвороб. Треба обов'язково враховувати 
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економічну доцільність застосування пестицидів, так званий 
економічний поріг шкідливості. Може бути так, що затрати на 
пестициди не окупляться приростом урожаю, що, як показують 
спостереження, буває дуже часто. Це серйозний аспект у 
технології вирощування цукрових буряків та інших польових 
культур. Пестициди досить часто застосовують тільки тому, що 
це передбачено технологічною картою, а не у зв'язку із загрозою 
епіфітотій (масові хвороби) або епізоотій (масова поява шкід-
ників). 

При прогнозованій масовій появі шкідників, які живуть у 
ґрунті (бурякова крихітка, дротяники, личинки 
пластинчастовусих жуків та ін.), потрібно вносити в рядки під 
час сівби гранульовані інсектициди, кг/га: 10 %-й фурадан (10- 
15); 10 %-й каунтер (15). Останнім часом на насіннєвих заводах 
насіння цукрових буряків обробляють системними 
інсектицидами, зокрема фураданом 35, який забезпечує 
внутрішню токсикацію рослин і захищає їх від ґрунтових та 
наземних шкідників протягом 15 - ЗО днів. Проти бурякових 
довгоносиків, бліх, щитоносок, мертвоїда застосовують один з 
таких препаратів, кг/га: 16 %-ну мінерально-масляну емульсію, 
40 %-й змочуючий порошок базудину (2,5); 50 %-й волатон (2,5). 
Посіви обробляють у разі потреби, але не частіше як через 7-9 
днів. Для знищення гусениць совок і лучного метелика плантації 
обприскують відповідними, рекомендованими в рік обробітку 
препаратами. Проти гусениць озимої та інших підгризаючих 
совок розсівають по рядках 10 %-й гранульований базудин (50 
кг/га). У період льоту метеликів і масового відкладання яєць на 
посіви буряків випускають трихограму (50 - 100 тис. самок на 1 
га) в три заходи через кожні 3-5 днів у співвідношенні 50 : 30 : 20 
%. Для боротьби з листковою попелицею, мінуючою міллю, 
мінуючою мухою, павутинним кліщиком теж застосовують 
рекомендовані на час обробітку препарати. 

Особливості вирощування при зрошенні. Кращим 
попередником для цукрових буряків на зрошуваних землях є 
озима пшениця після багаторічних трав. Услід за 
післязбиральним лущенням вирівнюють поверхню поля, а за 5-
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10 днів до глибокої зяблевої оранки проводять вологозарядковий 
полив (1000 - 1200 м3/га води). Для одержання 500 - 700 ц/га 
цукрових буряків вносять гній — не менш як 40 - 50 т/га і повне 
мінеральне добриво N160-200P180-240K100-130. Близько 70 % добрив 
вносять під оранку, а решту — в рядки й у підживлення. При 
неглибокому заляганні ґрунтових вод (до 1,5 м) азотні добрива 
вносять під передпосівну культивацію і в підживлення. 

Сіють буряки з міжряддями 60 см сівалками ССТ. До 
початку збирання має бути не менше 95 — 100 тис. рослин на 1 
га. Наприкінці дополивного періоду нарізають борозни-щілини 
на глибину 20 - 30 см. Після поливів ґрунт розпушують. 
Вологість ґрунту підтримують на рівні 70 - 75 % НВ. В 
оптимальні за зволоженням роки здійснюють 3-4 вегетаційні 
поливи нормою 600-700 м3/га води, в посушливі роки — на 1-2 
поливи більше, а у вологі — на  2 - 3 менше. Останній полив 
проводять за 20-30 днів до збирання буряків.  

Збирання врожаю. Щоб полегшити роботу збиральних 
машин і знизити забрудненість коренеплодів ґрунтом, за 10-15 
днів до початку збирання буряків розпушують міжряддя на 
глибину 10 - 12 см.  

Масове збирання цукрових буряків рекомендується 
проводити при настанні їх технологічної стиглості (з 20 вересня 
по 20 жовтня) переважно потоковим способом без ручного 
доочищення коренів із застосуванням очищувачів. Найбільшу 
продуктивність праці, своєчасне закінчення збирання урожаю і 
вивезення якісної сировини на заводи забезпечує груповий метод 
використання сучасних бурякозбиральних машин, 
буряконавантажувачів, самоскидних причепів і автотранспорту 
(рис.21) 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 411 

4.1.7 Кормові коренеплоди 
Із кормових коренеплодів в Україні вирощують кормові 

буряки, моркву, брукву, турнепс. 
Вирощують кормові коренеплоди як у польових, кормових, 

так і в овочевих сівозмінах. Залежно від цього підбирають 
попередники. Так, при вирощуванні буряків у польових і 
кормових сівозмінах їх потрібно розмішувати, передусім, після 
удобреної озимини, зернобобових, однорічних трав на сіно або 
зелений корм, ранніх силосних культур; в овочевих сівозмінах — 
після бобових культур, помідорів, огірків, капусти. 

Кращими попередниками для моркви в польових сівозмінах 
є озимі й зернобобові культури, рання картопля; в кормових — 
озимі на зелений корм, кукурудза на зелений корм і силос; в 
овочевих — бобові, рання капуста, огірки, цибуля, помідори; для 
брукви й турнепсу в польових і кормових сівозмінах — озимі й 
зернобобові культури, буряки; в овочевих — цибуля, помідори, 
огірки. 

В Україні районовано сорти: кормового буряку Аміго, 
Барбара, Болеро, Енкендорфський жовтий, Тімірязєвський 87, 
Переможець, Полтавський білий, Полтавський 71, Львівський 
жовтий, Київський, Уманський напівцукровий; кормової моркви 
— Бірючекутська 4145, Шантене Сквирська, Шантене 2461, 
Вітамінна 6; кормової брукви — Куузіку; турнепсу — 
Волинський ранній круглий. 

Обробіток ґрунту. При розміщенні коренеплодів після 
овочевих або пізніх силосних та інших сільськогосподарських 
культур ґрунт відразу після їх збирання орють без попереднього 
лущення. Після зернових, зернобобових культур і трав проводять 
лущення на площах з однорічними бур'янами на глибину 6-8 см. 
При наявності пирію поле двічі дискують на глибину 10 - 12 см. 
На площах, засмічених осотом, проводять дискування на 
глибину 6 см з наступним лущенням лемішними лущильниками 
на глибину 10-12 см. Під усі коренеплоди потрібно проводити 
глибоку зяблеву оранку з передплужниками на глибину 28-30см, 
а на ґрунтах з неглибоким гумусовим шаром — на його повну 
глибину. Навесні проводять закриття вологи та культивацію на 
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глибину 6-8 см з одночасним внесенням гербіцидів у ґрунт 
(трихлорацетат натрію або дихлоральсечовину — по 4 - 6 кг/га, 
ептам 2 - 3 кг/га). Перед сівбою ґрунт коткують. 

Удобрення. При вирощуванні коренеплодів після 
неудобрених попередників потрібно внести гній: під буряки, 
брукву, турнепс 20-30 т/га — на чорноземах, сірих та темно-
сірих опідзолених ґрунтах, 30-40 т/га — на світло-сірих та 
підзолистих ґрунтах. Під коренеплоди вносять також мінеральні 
добрива: азотні 40 - 60 кг/га, фосфорні 60 - 120 кг/га, калійні 60 - 
120 кг/га. Понад 1/2 або 2/3 частини мінеральних добрив, 
переважно фосфорних і калійних, вносять під зяб і таку саму 
кількість азотних — під весняну культивацію, Р10 — в рядки, 
решту РК — в підживлення (після проріджування рослин). 
Високі дози азотних добрив недоцільні, особливо під кормові 
буряки, оскільки в коренеплодах накопичуються нітрати, що 
може спричинити отруєння тварин. Під коренеплоди вносять 
також мікроелементи (мідь, бор, марганець та ін.).  

Сівба. Перед сівбою насіння коренеплодів калібрують, 
обігрівають, протруюють та ін. Калібрування потрібне для того, 
щоб відібрати для сівби більш крупні фракції посівного 
матеріалу: 3,5-4,5 і 4,5-5,5 мм кормових буряків; 1,5-2,0 мм і 
більше 2 мм моркви. Для підвищення енергії проростання 
насіння коренеплодів піддають повітряно-тепловій обробці, 
витримуючи його на відкритому повітрі 3-5 днів, під навісом 5- 
7, у сховищі 10-15 днів. За 2-3 дні до сівби його протруюють 
гранозаном (3-4 кг/т) або ТМТД (4-6 кг/т). В найраніші весняні 
строки висівають моркву, турнепс і брукву, а кормові буряки — 
дещо пізніше, при прогріванні ґрунту до 6-7 °С. Турнепс можна 
вирощувати також як післяукісну культуру, висіваючи 
наприкінці травня. 

Кормові буряки сіють з міжряддям 45 — 60 см, брукву й 
турнепс 60 см; моркву — стрічковим способом з відстанню між 
рядками в стрічці 15 см і між стрічками 45 см, смуговим із 
смугами до 20 см і відстанню між смугами 45-60 см, а на 
торфових ґрунтах — звичайним рядковим способом.                                                                                            
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Норма висіву кормових буряків 16-20 кг/га а при сівбі 
пунктирними сівалками 8-12 кг/га; моркви при широкорядній 
сівбі 4,5 кг/га, стрічковій 6 кг/га, широкосмуговій 6-8 кг/га, 
суцільній рядковій 10 кг/га. При сівбі моркви під зиму норми 
висіву збільшують на 25-30 %, брукви — на 2-3 кг/га, турнепсу 
— на 3-4 кг/га, а при повторній культурі — на 15-20 % і більше. 

Глибина загортання насіння: кормових буряків 3-4 см, на 
важких ґрунтах  2-3 см; моркви — відповідно 2,5-3 і 1,5-2 см; 
брукви її турнепсу — близько 2 см.  

Догляд. Першим заходом догляду за коренеплодами є 
післяпосівне коткування. Через 4-6 днів після сівби проводять 
досходове боронування, під час якого на посівах моркви вносять 
гербіциди (прометрин 1,5-2,5 кг/га, лінурон 1,5-3 кг/га). 
Важливим агротехнічним заходом з догляду за посівами є їх 
проріджування. Мета його — зберегти на час збирання 
оптимальну густоту рослин на площі. Для кормових буряків вона 
має становити в районах недостатнього зволоження 45-50 тис./га, 
достатнього зволоження  60-80 тис./га; для моркви — при 
широкорядній і стрічковій сівбі 300 - 350 тис./га, широко-
смуговій до 700 тис./га; брукви — від 45 до 50 тис./га; турнепсу 
80-100 тис./га. 

Кормові буряки проріджують букетуванням за схемами 30 
х 25 або 27 х 18 см; брукву й турнепс — за схемою 27 х 18 см. 
При розбиранні букетів залишають у кожному по 2 - 3 рослини 
Останнім часом частіше застосовують для проріджування рослин 
вздовжрядні проріджувачі (УСМП-5,4А) або звичайне 
боронування. 

Проріджують посіви кормових буряків у фазі першої пари 
справжніх листків; брукву й турнепс — у фазі 2-3, а моркву 4-5 
листків. Відразу після проріджування посіви підживлюють 
мінеральними добривами (N15P20K20) і розпушують ґрунт у 
міжряддях, одночасно заробляючи добрива на глибину 10-12 см. 
Дальший догляд за посівами полягає в 1 - 2 розпушуваннях 
міжрядь, боротьбі з шкідниками та хворобами коренеплодів. 

Збирання. Збирають коренеплоди у фазі технічної 
стиглості, використовуючи переобладнані картопле- і 
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бурякокомбайни, різні копачі та спеціальні копачі для 
викопування коренеплодів (ККГ-1,4). Зберігають коренеплоди 
поблизу тваринницьких ферм у траншеях, буртах, спеціальних 
сховищах. Температура в період зберігання 0-2 °С. 

 
4. 1. 8  Люцерна 

Люцерну розміщують у сівозмінах після різних 
попередників — ярих і озимих зернових, кукурудзи на зерно, 
технічних та інших культур. Сіють люцерну під покрив і чис-
тими посівами. Тому система обробітку ґрунту спрямована на 
створення оптимальних умов росту не тільки трав, а й покривної 
культури. Це, в свою чергу, зменшує енерговитрати на 
вирощування люцерни, оскільки при цьому одержують 
додатковий врожай. Правда, і без покриву люцерна в рік сівби 
нарощує значну зелену масу. Тому питання сіяти люцерну під 
покрив чи без покриву слід вирішувати в кожному конкретному 
випадку. 

Сорти, районовані в Україні: Веселоподолянська 11, 
Зайкевича, Надія, Херсонська 7, Херсонська 9, Райдуга, 
Ярославна, Полтавчанка. Сорти люцерни жовтої  мають ще 
незначне поширення. 

Обробіток ґрунту розпочинають негайно після збирання 
попередника. Він включає одно- або дворазове лущення стерні й 
наступну зяблеву оранку на глибину 28-30см.  

На солонцях верхній шар дискують бороною або 
обробляють фрезерним культиватором на глибину до 10-12 см, а 
глибоке розпушування проводять плугами без полиць. Якщо 
люцерну сіють як післяукісну культуру після збирання озимих 
проміжних культур і ранніх ярих сумішей, тоді після дискування 
стерні проводять неглибоку початкову оранку (на 16-18 см) з 
одночасним коткуванням кільчасто-шпоровим котком. 

Удобрення. При врожаї близько 450 ц/га зеленої маси 
люцерна споживає 300 - 320 кг/га азоту, 60 - 80 кг фосфору, 180 - 
200 кг/га калію. Близько 40% кількості азоту рослина виробляє 
сама за рахунок фіксації його з повітря бульбочковими 
бактеріями, а решту бере з ґрунту, якщо додатково не вносити 
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добрив. При внесенні добрив частка вилученого азоту з ґрунту і 
добрив при цьому може становити: 80 — 100 кг/га з ґрунту і 46-
80 кг/га  за рахунок мінеральних або органічних добрив. 
Ефективність добрив посилюється при достатньому зволоженні. 
При цьому поліпшується також фіксація атмосферного азоту. 
Досліди кафедр агрохімії і рослинництва Уманської ДАА 
показали, що на глинистих опідзолених і звичайних чорноземах 
та сірих лісових ґрунтах при частковому зрошенні (близько 600 - 
800 м3/га води) в умовах Лісостепу й Полісся норма азоту може 
становити 100-120 кг/га. Врожайність зеленої маси на фоні вне-
сення 80 - 100 кг/га фосфору і калію становила 600 - 700 ц/га за 3 
укоси. 

У Степу люцерну удобрюють лише на зрошуваних площах 
з урахуванням запланованого врожаю та родючості ґрунту. 
Внесені добрива сприяють підвищенню врожайності і 
поліпшенню якості корму. Зокрема, в рослинах підвищується 
вміст протеїну і каротину. 

Люцерна добре реагує на органічні добрива. їх вносять як 
під попередники та передпопередники, так і безпосередньо під 
культуру восени, перед оранкою на зяб. У зволожених районах 
Лісостепу й Полісся вносять 40 — 60 т/га, а в посушливих 
(Степу) 30-35 т/га. Ці норми є орієнтовними, їх треба 
диференціювати з урахуванням типу ґрунту, попередників, 
районів вирощування та ін. 

При рН < 7 зменшується азотфіксуюча здатність 
бульбочкових бактерій, зростає споживання рослинами азоту з 
ґрунту. На кислих і слабкокислих ґрунтах ефективне внесення 
щороку 80-120 кг/га мінерального азоту. На нейтральних і 
лужних ґрунтах його краще вносити перед сівбою від 30-40 до 60 
кг/га. 

Позитивно впливають на продуктивність люцерни 
мікродобрива — молібденові, борні, марганцеві та ін. Так, 
внесення молібденових добрив на дерново-підзолистих, дерново-
лучних, сірих лісових ґрунтах, опідзолених і реградованих 
чорноземах підвищує врожайність трав у перерахунку на сіно до 
10 - 12 ц/га. Крім того, під впливом молібдену у вегетативній 
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масі рослин на 15-20 % збільшується вміст протеїну. Позитивна 
дія марганцю виявляється при внесенні його на чорноземах і 
каштанових ґрунтах. Кальцієві добрива рекомендується вносити 
або використовувати для вапнування, коли верхній шар ґрунту 
містить менше 0,02 % кальцію. Борні добрива широко 
застосовують на насінницьких посівах. 

Сівба. Сіють коренеплоди насінням районованих сортів не 
нижче другого класу, чистим від насіння бур'янів, особливо 
карантинних. При наявності в насіннєвій партії 20% і більше 
твердого насіння його треба скарифікувати на спеціальних 
машинах СС-0,5, СКС-1, СКС-2 за 10 — 12 днів до сівби або 
безпосередньо перед сівбою. 

 Перед сівбою насіння провітрюють, прогрівають, інокулю-
ють, збагачують на мікроелементи (молібден, бор, марганець). 

На корм люцерну сіють під покрив, без покриву, в чистому 
вигляді або в травосумішах звичайним рядковим способом з 
міжряддям 15 і 30- 45 см (в посушливих умовах) зерно-
трав'яними сівалками СЗТН-47, СЗТ-3,6, СЛТ-3,6, СУТК-47 та 
ін. Глибина загортання насіння залежно від його типу - від 1-2 см 
(важкі запливаючі ґрунти) до 3 - 4 см (чорноземи, каштанові, 
швидковисихаючі ґрунти). У всіх зонах оптимальна норма висіву 
люцерни 8-10 млн схожих насінин на 1 га, або 16 - 20 кг/га при 
100 %-й господарській придатності. При сівбі люцерни під 
покрив норму висіву покривної культури зменшують на 20%. 

У сумішах із злаковими (стоколосом безостим, пирієм 
безкореневищним, вівсяницею лучною та ін.) на схилах і в 
кормових сівозмінах висівають 12 - 14 кг люцерни, або 60 - 80 % 
від норми висіву в чистому посіві. Насіння злакових трав у 
суміші може бути не більше 30-40 % їх повної норми висіву. Це 
пояснюється тим, що вони інтенсивно кущаться і при сівбі 
більшої кількості насіння можуть витісняти люцерну з 
травостою вже на другому році користування травосумішшю. 

Догляд полягає переважно у проведенні осінніх (фосфором 
і калієм) та весняних підживлень (азотом). Важливими є 
боронування зубовими, голчастими або дисковими боронами 
(залежно від щільності ґрунту і густоти посіву) навесні та після 
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першого й другого укосів. На травах другого і наступних років 
користування важливо застосовувати долотування (на 12-14 до 
20 см) і щілювання. На півдні України люцерну слід поливати 
(300 — 400 м3/га під 2-й і наступні укоси). 

Вирощування люцерни на насіння. Потенціал насіннєвої 
продуктивності люцерни сягає 10-12 ц/га і навіть більше. Нині 
реальна врожайність 3 - 4 до 6 ц/га. Основні складові цієї 
технології: 

-  мала норма висіву насіння (1,5-2 кг/га); 
-  широкорядний посів (60-70 до 90 см); 
- строки сівби: навесні 3-тя декада квітня — перша декада 

травня або в червні після озимих проміжних культур, відповідно 
під покрив ранніх ярих кормосумішей і кукурудзи на зелений 
корм, висіяних зниженими нормами висіву; 

-  безпокривна сівба з використання гербіцидів або 
підкошуванням; 

- бджолозапилення переважно одиничними дикими 
бджолами (наприклад, метахіла ротундата) та іншими комахами, 
для цього посіви треба розміщувати поблизу природних угідь; 

- фосфорне підживлення. 
Збирання на насіння пряме (вичісуванням) або роздільне з 

першого (недостатнє зволоження) або з другого укосу (достаток 
вологи, зрошення);  

тоді перший укіс у фазі початку бутонізації; 
         - при дворічному використанні на насіння посіви 

пестицидами не обробляють, посіви 3-4-го років до цвітіння 
обробляють відповідними препаратами;  

        - використання на насіння зріджених посівів 3-5 років, 
достатньо навіть 8-12 кущів на м2. 

 Нерідко доводиться обробляти посіви гербіцидами. Це 
небажано з відомих причин —вони шкідливо впливають на 
середовище і корм, дорого обходяться, значно збільшують 
енерговитрати (на 15-20 %). Альтернативні заходи боротьби з 
бур'янами — формування густого травостою, підкошування, в 
тому числі в рік сівби.                                                                                                                
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 Збирання врожаю. Застосовують самохідні косарки, іноді 
при скошуванні люцерни на сіно виконують плющення трави, 
щоб прискорити її висихання у валках. Використовувати роторні 
косарки-подрібнювачі не слід, бо вони розщеплюють нижні 
частини стебел, на яких містяться бруньки, що погіршує і 
затримує відростання, знижує врожайність зеленої маси. 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ: 
1. Сформулюйте поняття “технології вирощування 

рослин”. 
2. Які основні блоки входять до технології вирощування 

культур? 
3. Назвіть попередники озимої пшениці. 
4. Як обробляють ґрунт під озиму пшеницю після ранніх 

попередників? 
5. Як обробляють ґрунт у чистому пару? 
6. Як обробляють ґрунт під озиму після пізніх 

попередників? 
7. Якою повинна бути система удобрення озимої пшениці? 
8. Розкажіть про строки та способи сівби, напрямки висіву, 

догляд за посівами озимої пшениці. 
9. Охарактеризуйте технологію вирощування ярого 

ячменю. 
10. Охарактеризуйте основні елементи технології і 

вирощування гороху. 
11. Розкажіть про технологію вирощування кукурудзи. 
12. Яке місце в сівозміні відводиться соняшнику? 
13. Для чого і чим обробляють міжряддя просапних 

культур? 
14. Що таке шаровка та букетування цукрового буряка? 
15. У чому полягає система захисту рослин від бур’янів, 

шкідників, хвороб цукрового буряку? 
16. Які ви знаєте способи сівби люцерни ? 
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Розділ IV Система ведення рослинництва  та 
кормовиробництво 

4.1. ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ 
ОСНОВНИХ ПОЛЬОВИХ КУЛЬТУР: 

• Озима пшениця, 
• Ярий ячмінь, 
• Горох, 
• Кукурудза, 
• Соняшник, 
• Цукрові буряки, 
• Кормові буряки, 
• Люцерна. 
Технологія вирощування культур – це послідовне  

застосування всього комплексу робіт, пов’язаних з отриманням 
продукції рослинництва. 

 Вона залежить від біологічних особливостей  культур, 
ґрунтово-кліматичних і погодних умов, технічного оснащення  та 
організаційно-господарських можливостей тощо. 

Сучасні технології в рослинництві  передбачають 
використання досягнень науки і передового виробничого 
досвіду, своєчасне та якісне виконання   усіх технологічних 
операцій. 

Основними блоками в технологіях вирощування  культур є: 
попередники, добір сорту, гібриду, обробіток ґрунту, підготовка 
насіння та сівба, системи удобрення та захисту рослин, збирання 
врожаю. 

Розглянемо технології найпоширеніших польових культур. 
4.1.1. Озима пшениця. 

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

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

  За даними  наукових досліджень та виробничої практики 
кращими  попередниками для пшениці в Степу України є чорні 
та зайняті пари, горох, однорічні та багаторічні трави, при 
зрошенні – люцерна, у Лісостепу – зайняті пари, горох, 
багаторічні трави на один укіс, на Поліссі – зайняті та сидеральні 
(люпинові) пари, горох, рання картопля, льон-довгунець.  
Приріст урожаю зерна пшениці, розміщеної після кращих 
попередників, досягає 7-10 ц/га і більше порівняно з 
розміщенням її після стерньових  попередників. 

   Цілком задовільними попередниками для озимої пшениці 
є кукурудза та силос, ріпак, гречка  та деякі стерньові 
попередники, зокрема озима пшениця, посіяна після чорного 
пару або багаторічних трав. 

   Дослідженнями встановлено, що добрий врожай  пшениці  
можна одержати і після гірших попередників. Проте це завжди   
пов’язано  з додатковими витратами добрив, гербіцидів, засобів 
захисту рослин від хвороб, шкідників. 

  Серед інтенсивних сортів, районованих у Степу, особливо 
високою реакцією  на попередники відзначається Безоста 1, 
Одеська напівкарликова та інші  коротко- і  середньо стеблові  
сорти, які при сівбі після кращих попередників забезпечують  
приріст урожаю до 15-20 ц/га, у Лісостепу до таких сортів 
належать  Донська напівкарликова, Вікторія одеська, Киянка, на 
Поліссі – Ганна, Миронівська 33 та інші. 

  Сорти високорослі, схильні до вилягання, доцільно  
висівати після задовільних попередників. 

   Обробіток  ґрунту. Основною метою обробітку ґрунту  в 
посушливих районах є збереження вологи на час сівби пшениці, 
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у районах достатнього зволоження – боротьба з бур’янами, 
якісна заробка післяжнивних  решток і добрив, особливо при 
розміщенні  озимої пшениці після кукурудзи, багаторічних трав і 
внесенні органічних добрив, створення  дрібно грудочкуватого 
посівного шару – з перевагою ( не менше 80%) грудочок 
діаметром 1-3 см. 

   Захід, спосіб і глибина обробітку ґрунту залежить в 
основному від попередника, наявності вологи, забур’яненості, 
ґрунтових умов. Після ранніх попередників проводять лущення 
ґрунту  на 5-7 см, мілкий обробіток на глибину від 8 до 16 см. В 
районах достатнього зволоження та на легких за механічним 
складом ґрунтах можна провести оранку на глибину не більше 
20-22см.  Подальший обробіток упродовж літа полягає у 
боронуваннях, суцільних культиваціях  паровим культиватором 
для знищення бур’янів і доведення посівного шару  до дрібно 
грудочкуватого шару. 

  Після пізніх попередників, враховуючи обмеженість у часі 
між збиранням врожаю попередньої культури та сівба озимини, 
можна обмежитись кількаразовим дискуванням на глибину 6-8 
см або обробітком комбінованим агрегатом  на мінімально 
можливу глибину. Орати у цьому випадку недоцільно в усіх 
зонах країни  навіть з позицій енерговитрат. 

  Після багаторічних трав потрібно провести дискування на 
глибину 10-12 см, а потім суцільну глибину  культивацію для 
підрізання кореневих систем у горизонтальному напрямку. 
Непогані результати  досягаються при обробітку цього 
попередника комбінованим агрегатом АКП- 2,5 або АКП –5,0 на 
10-12см. На Поліссі та в північному Лісостепу  після дискування  
можна здійснити  оранку на 20-22см. Подальший обробіток 
ґрунту аналогічний тому, що проводиться після ранніх 
попередників. 

   Класична схема обробітку чорного пару ( в Степу та 
деяких районах Лісостепу) полягає в наступному: лущення 
ґрунту на 5-7 см, оранка на 28-30 см, ранньовесняне 
боронування, пошарові культивації на глибину від 10-12 до 6-
7см, а також боронування після опадів. 
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  Парові площі в ерозійно небезпечних районах  можна 
обробляти так, як це описано в розділі 2.4. 

  На зайнятих парах, які рано звільняються від врожаю 
парозаймаючої культури  та забур’янені кореневищними 
бур’янами ( пирієм повзучим, гострецем, хвощем польовим), а 
також після запирієних стерньових попередників проводять 
дворазове дискування на глибину залягання кореневищ ( 10-
12см) та оранку з коткуванням після з’явлення “ шилець” пирію 
на глибину до 25-27см. Пирій іноді знищують також 
вичісуванням ( частіше на Поліссі). Ефективне застосування на 
вегетуючих   рослинах гербіцидів: раундапу 3,5-4 кг/га, 
фюзилату  3-4 кг/га. 

  При наявності коренепаросткових бур’янів ( осоту, 
березки польової, та ін.) поле перший раз дискують на глибину 
6-8см, вдруге лущать поличковими лущильниками або 
плоскорізами при відростанні розеток бур’янів на глибину 10-12 
см і проводять оранку на глибину 20-22 см. У Степу  після 
стерньових попередників, забур’янених кореневищними 
бур’янами, на темно-каштанових, солонцюватих ґрунтах важкого 
механічного складу  обробіток дисковими  лущильниками 
проводять  на глибину 8-10 см, а на полях з коренепаростковими 
бур’янами  дискування слід поєднувати з розпушуванням 
плоскорізами на глибину 12-14 см.  

  Проти коренепаросткових бур’янів  у  фазі розеток 
використовують  також гербіциди: 2,4 ДА 1,2 кг/га, 2М-4Х 1,5 
кг/га, безорлон 1,4 кг/га. 

   Оранку під пшеницю закінчують не пізніше як за 3-4  
тижні до настання оптимальних строків сівби. При запізненні з 
оранкою  ґрунт до початку сівби не встигає достатньо 
ущільнитися, що створює загрозу розриву корненевої системи 
пшениці внаслідок його осідання. Про це особливо слід 
пам’ятати при сівбі після кукурудзи на силос ( не запізнюватися 
з її збиранням і підготовкою ґрунту). 

  Передпосівний обробіток ґрунту спрямований на 
створення сприятливого  структурно-агрегатного складу 
посівного шару  з ущільненням ложе для розміщення насіння  та 
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шару дрібногрудочкуватого  ґрунту над ним. Найкраще 
використовувати для цього парові культиватори, обладнані 
стрілчастими  лапами. Культивацію проводять одночасно з 
боронуванням зубовими боронами ( БЗТС-1,0, БЗСС-1,0), а при 
недостатній вологості ґрунту – з коткуванням  котками ЗККШ-6.  
Для кращого вирівнювання поверхні ґрунту і проведення якісної 
сівби культивації  проводять на глибину загортання насіння 4-6 
см. На більш важких ґрунтах замість культиваторів 
використовують комбіновані  ґрунтообробні машини РВК-6, 
ВИП-5,6 та ін., на легких – обмежуються  боронуванням. 
Сидеральні пари перед сівбою дискують на глибину 5-7 см. 

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

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

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

  Застосовують гній , як правило, при вирощуванні озимої 
пшениці по зайнятому або чистому пару. Вносять гній 
розкидачами РОУ-5, ПРТ-10, ПРТ-16 або роторним розкидачем 
„Буран”, відразу після внесення  його приорюють. 

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

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

  Норми мінеральних  добрив та співвідношення в них 
азоту, фосфору і калію залежать  також від попередників озимої 
пшениці. При її розміщенні в сівозміні після зернових бобових 
культур та багаторічних бобових трав застосовують повні 
мінеральні   добрива  з підвищеними  нормами фосфорних і 
калійних  та зменшеними азотних, після кукурудзи – з 
підвищенням норм  азоту, після картопля та цукрових буряків – 
калію. 
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   При застосуванні добрив  потрібно враховувати  
біологічні особливості  районованих сортів пшениці. Вищі 
норми мінеральних добрив, особливо азотних, застосовують при  
вирощуванні  низькорослих  сортів, стійких проти вилягання, і 
менші – при використанні  під високорослі сорти, схильні до 
вилягання. 

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

  На ґрунтах з підвищеною кислотністю (pH 5,5 і менше)  
використовують  фізіологічно  лужні мінеральні добрива ( 
натрієву або кальцієву селітру, томасшлак, фосфоритне борошно 
та ін.), на солонцюватих – фізіологічно кислі ( сульфат амонію,   
суперфосфат тощо). 

  Проте в господарствах не завжди вистачає добрив  для 
того,  щоб забезпечити  ними рослини  при формуванні  
максимальної   продуктивності. Тому слід   керуватися  
рекомендаціями  про застосування норм  мінеральних добрив, які 
експериментально встановлені  дослідними установами  для 
одержання  достатньо високих урожаїв  озимої пшениці, 
виходячи з конкретних умов вирощування. 

  Середніми  нормами добрив  вважаються для озимої 
пшениці 90-120 кг/га  азоту, фосфору і калію ( NPK). Вони 
можуть бути більшими  або меншими, залежно від родючості 
ґрунту і ґрунтової відміни, характеру попередника, зони 
вирощування пшениці, сорту та багатьох  інших причин. 

   Розраховані або  рекомендовані  середні норми фосфорно-
калійних добрив  вносять розкидачами  НПУ-0,5, ІПМГ-4, РУМ-
5, РУМ-8 або КСА-3  під основний обробіток ґрунту.  При 
застосуванні   рекомендованих  середніх норм добрив потрібно 
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враховувати  ґрунтову відміну: при вирощуванні  пшениці у 
південних районах  та солонцюватих  ґрунтах норми  калійних 
добрив різко зменшують, а на легких підзолистих, дерново-
підзолистих ґрунтах Полісся – збільшують, норми фосфорних 
добрив  збільшують на звичайних і карбонатних  чорноземах 
Степу. 

   Азотні добрива  вносять  при сівбі  та в період вегетації  
пшениці. Застосовують  їх з використанням  показників 
проведення  діагностик живлення – ґрунтової, листкової і 
тканинної, а також на підставі візуальних спостережень   за 
ростом і розвитком рослин. 

   Ґрунтова діагностика.  Полягає у визначенні  в ґрунті  
доступних  для рослин  мінерального азоту ( нітратної та 
аміачної  форм), рухомих форм фосфору  ф легкорозчинного 
калію. Для цього відбирають  буром у 5-10 місцях  пшеничного   
поля по діагоналі  проби ґрунту, а з них ─ один змішаний зразок, 
який в агрохімлабораторії  аналізують на вміст  основних 
поживних речовин, а здебільшого азоту. Зразки слід відбирати  
рано навесні  після розмерзання ґрунту в  шарі  0-100см  через 
кожні  20 см ( на дерново-підзолистих  та опідзолених ґрунтах) 
або з  шару 0-60(до 80) см – на чорноземах.  За результатами 
аналізів  встановлюють  запаси мінерального азоту  в 
кореневмісному шарі  ґрунту і визначають  потребу в ньому  
озимої пшениці. 

   Доведено, що для одержання  60 ц/га  зерна пшениці  в  
кореневмісному  шарі треба мати  рано навесні  160 кг/га  
мінерального азоту. Якщо є  більше 160 кг/га    азоту, то 
підживлюють  навесні азотними добривами  лише рідкі посіви 
пшениці. 

   Листкова діагностика.   Здійснюється  для проведення 
другого  підживлення пшениці – на IV  етапі органогенезу. У 
фазі кущіння  або на початку трубкування  в  суху погоду  
відбирають для аналізу зразки  20-30 рослин по діагоналі поля. 
Середній зразок  має становити 100г. Визначають у зразках 
рослин  вміст N, P2O5, K2O  у відсотках.  Знаючи оптимальний 
вміст  N,P,K  ( наведених у табл. 4.1 ), встановлюють   
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доцільність підживлення. Якщо виявлено вищий від 
оптимального вміст NPK  , то пшеницю не підживлюють. 

 Таблиця 4.1 Оптимальний валовий вміст  поживних 
речовин у рослинах на різних етапах органогенезу, % на 
абсолютну суху речовину 

Фаза N P2O5 K2O 
Кущіння(надземна 

маса) 
4,9-

5,5 
0,55-

0,60 
3,5-

4,2 
Трубкування( те 

саме) 
4,6-

5,0 
0,45-

0,50 
2,8-

3,4 
Колосіння 

(листки) 
3,1-

4,5 
0,35-

0,45 
2,4-

2,0 
    
Тканинна діагностика.   Для господарств, які вирощують 

зерно цінних і сильних  пшениць, у 20-30 місцях пшеничного 
масиву по діагоналі  зрізують 100-120 рослин і з них відбирають  
середній зразок у кількості 20 продуктивних  стебел для аналізу 
в польовій експрес-лабораторії ОАП-1. На кожному стеблі вище 
другого  міжвузля  зрізують  пластинку  товщиною  1,5-2 мм і 
кладуть  на предметне скло, на яке поряд із зрізом  наносять одну 
краплю 1%-го розчину дифеніламіну, другим склом видавлюють 
сік, який вступає в реакцію  з дифеніламіном і  забарвлюється  у 
колір тієї чи іншої інтенсивності. Порівнюючи одержаний колір  
з еталонною  кольоровою шкалою, встановлюють, якому балу 
відповідає колір. 

   При  кількості балів  менш 3,5  позакореневе  
підживлення  неефективне  і його не проводять. При оцінці 3,5-
4,5  проводять 2 підживлення, вносячи N30   у період колосіння – 
цвітіння та N30 – при  наливанні зерна,  при оцінці 4,5-5,5 слід 
провести одне підживлення  з внесенням N30 у фазі колосіння-
цвітіння. 

  Найбільш рівномірно рослини забезпечуються  азотом  
при внесенні 30%  розрахованої або середньої норми ( 30-60 
кг/га азоту)наприкінці   II- на початку  III етапу органогенезу, 
50% норми ( 60-90 кг/га азоту) – на  IV етапі та 20% норми ( 
близько 30 кг/га  азоту) на  VIII-IX  етапах органогенезу.  На 
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бідних ґрунтах  та після стерньових попередників  
рекомендується вносити азот в амонійній формі ( NH4), який 
менше вимивається( до 30 кг/га) , а також  під основний 
обробіток ґрунту.   Внесення підвищених норм  азотних добрив 
за один раз до сівби  пшениці ( особливо на родючих ґрунтах) 
може викликати надмірний ріст  вегетативних органів і різке 
зниження   морозозимостійкості. 

   Підживлюють пшеницю сипкими азотними  добривами за 
допомогою  розкидачів  або їх водними розчинами за допомогою  
обприскувачів ( ОВТ-ІА, ОПШ-15 та ін.) 

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

  Урожайність озимої пшениці  підвищується від 
застосування  мікроелементів – марганцю, молібдену, бору та ін. 
Вносять мікроелементи під основний  обробіток ґрунту, в рядки  
під час сівби  пшениці обробляють  ними   насіння перед сівбою. 

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

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

   За Державним стандартом України для сівби пшениці 
необхідно  використовувати насіння, яке за категорією 
відповідає  1-3 репродукціям   зі  схожістю  для м’якої пшениці 
не менше 92%, твердої – 87%, чистотою від насіння бур’янів та 
інших домішок  для обох видів пшениці  не менше  98%, 
сортовою чистотою не менше 98%, вологістю не більше 14-
15,5%. 

   Перед сівбою насіння сортують за розміром і 
вирівняністю: очищають від насіння бур’янів  та інших 
культурних рослин і домішок, протруюють від збудників хвороб  
та ґрунтових шкідників, обробляють  мікроелементами, 
бактеріальними  препаратами тощо. 

  Свіжо зібране насіння у північно-західних районах  
України, особливо в сиру  прохолодну погоду, слід перед сівбою  
прогріти на сонці  протягом 5-6 днів  або в теплих приміщеннях з 
температурою 20-30 0С  та добре налагодженою  вентиляцією 
протягом 8-10 днів, що прискорює  післязбиральне  достигання 
насіння  і підвищує його  енергію проростання. 

   Протруюють насіння, доведене до стандартної вологості ( 
14-15,5%), за 2-3 тижні  або за 2-4 дні  до сівби з використанням 
машин і комплексів ПС-30, ПС-10А, КПС-10, КПС-40. 

   Проти збудників найбільш поширених хвороб ( кореневих 
гнилей, твердої сажки, борошнистої роси, бурої листкової іржі) 
застосовують  такі хімічні препарати, як 15 %-й  байтан-
універсал( 2 кг/т), 75%-й вітавакс ( 2,5-3 кг/т), 50%-й фундазол ( 
2-3 кг/т), 80%-й ТМТД ( 1,5-2 кг/т), гранозан ( 1,5 кг/т) та ін.   
Для одночасного захисту  від хвороб і ґрунтових шкідників 
насіння  обробляють комплексним препаратом – гама гексаном ( 
2 кг/т). Для поліпшення якості  протруєння  препарати краще 
застосовувати  у вигляді суспензій, зволожуючи їх водою  з 
розрахунку  10 л на  1 т насіння. 
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   Максимальний контакт  насіння  пестицидами  
досягається  при додаванні суспензій NaКМЦ ( натрієва сіль 
карбоксилметилцелюлоза)  з розрахунку  0,1-0,2 кг/т або ПВС ( 
полі вініловий  спирт) 0,5 кг/т. Цей спосіб підготовки насіння 
дістав назву інкрустації. 

   Встановлено, що максимальної продуктивності  пшениця 
досягає  при  кількості рослин на час збирання 300-400  штук/м2  
з наявністю  500-600  продуктивних стебел з добре  сформованим 
колоссям. 

     Формуванню  оптимальної густоти ґрунту рослин на 
одиниці площі  сприяють ґрунтові умови, біологічні особливості 
сорту, строки та способи  сівби, інші фактори. Наприклад, у 
західних та північних  регіонах України, більше забезпечених 
вологою, густота посіву і залежна  від неї норма висіву  на 
ґрунтах середньої родючості  вищі, ніж у посушливих південних 
і східних  регіонах, де для густих посівів не вистачає вологи і 
вони допускаються  лише при зрошенні.  Проте і в районах  
достатнього зволоження  при вирощуванні пшениці на високо 
родючих ґрунтах або при застосуванні  високих норм добрив  не 
слід загущувати посіви, особливо високо кущистих сортів, бо це 
може викликати  їх вилягання і зниження врожайності. Подібна  
взаємозалежність норм висіву і родючості ґрунту  
спостерігається  також у посушливих районах, коли при  сівбі 
пшениці  на високо родючих грунтах  вищої врожайності 
досягають за рахунок  деякого загущення посіву із 
застосуванням  підвищених норм висіву. 

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

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

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

   Норму висіву (в кг/га) обчислюють  за встановленою  
посівною  придатністю насіння, користуючись  формулами: 

  
100

ЧC ×
=ΠΠ  , % 

ΠΠ
×Μ×Η

=Η Β

100    , кг/га,  де 

ПП- посівна придатність насіння, %, 
С- схожість насіння, %, 
Ч- чистота насіння, %, 
Нв- норма висіву, кг/га, 
Н- норма висіву  рекомендована, млн. шт./га, 
М- маса 1000 зерен, г. 
 Строк сівби.   Найкраще перезимовує озима пшениця з 

добре сформованим  вузлом кущіння, 3-4 пагонами та добре 
розвиненою кореневою системою. Залежно від сорту   така 
кількість пагонів  утворюється  за 50-60 днів( від сівби до 
припинення активної вегетації, коли середньодобова  
температура встановлюється  на рівні 5 0С), протягом яких 
набирається  сума температур 560-5800С. Цього  досягають  при 
сівбі її в оптимальні( календарні) строки, встановлені для кожної 
ґрунтово-кліматичної зони: на Поліссі 1-15 вересня, в Лісостепу  
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і західних районах 5-20 вересня, в передгірних 5-25 вересня, 
гірських 1-10 вересня, у Степу 5-25 вересня, АР Крим 15 вересня 
– 5 жовтня. У ці строки, як правило, середньодобова температура 
становить 15-170С.  На родючих ґрунтах  після кращих 
попередників з достатнім внесенням добрив  та при достатніх  
запасах вологи в посівному шарі  пшеницю сіють  у другу 
половину оптимальних строків.  При більш ранній сівбі  вона 
може  перерости, особливо сорти  твердої  пшениці, високорослі 
сорти м’якої, і знизити  морозо- та зимостійкість. Крім того, 
ранні посіви  більше  пошкоджуються  злаковими  мухами ( 
шведською гессенською та ін.). Починають сівбу пшениці на 
гірших попередниках, а закінчують на кращих. 

   Сіють пшеницю  різними способами: звичайним  
рядковим з шириною міжрядь 15 см, вузькорядним з міжряддями 
7,5 см, перехресним з міжряддями 15 см, розосередженим, 
гребеневим, борозенчастим та ін.  Основним способом  сівби 
пшениці є звичайний рядковий з шириною  міжрядь 15 см. 

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

  Догляд за посівами.   У період вегетації посіви озимої 
пшениці  пошкоджується шкідниками – мишоподібними 
гризунами, клопами черепашками, хлібною жужелицею, 
злаковими мухами, попелицею та ін., уражуються хворобами – 
сажкою, борошнистою росою, бурою листковою іржею, 
кореневими  гнилями, засмічуються  багато- та малорічними  
бур’янами.  Тому надійний  догляд за посівами є  важливим 
резервом  підвищення їх продуктивності. 

   Догляд за посівами  озимої пшениці починають восени. 
При виявленні на посівах 8-10 колоній мишей  на 1 га їх 
знищують внесенням у нори  по 150-200 г ( склянку) аміачної 
води  або розкиданням біля колоній  принад  з фосфідом цинку, 
витрачаючи його 150-400 г/га, чи зернового бактероденциду 1-2 
кг/га, з появою жужелиці, підгризаючих  совок посіви 
обприскують  40%-м  базудином  2-2,5 кг/га  або його аналогами, 
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при з’явленні  попелиць, злакових мух проводять  обприскування 
40%-м  фосфамідом (БІ-58) 0,8 кг/га, 40%-м метафосом 0,4-0,6 
кг/га. Посів, уражений  борошнистою росою, обприскують 50%-
м фундазолом   0,5-0,6 кг/га  або байлетоном 0,6-0,8 кг/га ( 200-
300 л/га). Взимку і  напровесні постійно спостерігають за ходом 
перезимівлі  пшениці і при необхідності  організують захист  її 
від вимерзання, випрівання тощо. 

  Навесні посіви пшениці оглядають, визначають стан їх  
після  зимівлі. Ступінь зрідженості та  приймають рішення  щодо 
доцільності їх залишення  для подальшої вегетації. Якщо весна 
рання, у ґрунті достатньо  продуктивної вологи ( до 200 мм у 
шарі 1 м) ,погода прохолодна ( 10-12 0С), то при наявності  на 1 
м2 не менше 150 добре  розкущених рослин  на  Поліссі, 180 в 
Лісостепу  та 200 в Степу, або не менше 250 рослин, які почали   
нормально кущитись,  пшеницю на  I-III  етапах органогенезу  
підживлюють  невисокими нормами азотних добрив.   
Слаборозвинену пшеницю при густоті близько 200 рослин на 1м2 
у Лісостепу і на Поліссі підсівають, а в Степу пересівають  
високоврожайними  ярими культурами. При пізньому 
поновленні  вегетації нормально розвинені посіви підживлюють 
підвищеними нормами азоту і організують старанний догляд. 
Пшеницю, яка з осені не розкущилася або розкущилася, але 
вийшла із зими із загиблою вегетативною масою, а також посіви, 
які навесні виявилися  наполовину зрідженими, пересівають 
незалежно від зволоження ґрунту.  Підсівають пшеницю, як 
правило, ярим ячменем, використовуючи для цього дискові 
сівалки, впоперек до напрямку сівби пшениці   з нормою висіву 
60-80кг/га, пересівають в умовах сухої весни кукурудзою, при 
достатньому зволоженні ґрунту – ярим ячменем. 

   Система догляду за озимою пшеницею, крім азотних 
підживлень, включає захист рослин від  вилягання,  бур’янів, 
хвороб та шкідників. 

   На початку трубкування( IV етап органогенезу) схильні  
до вилягання сорти пшениці  обприскують ретарданом ТУР у 
дозі 3-4 кг/га  за діючою речовиною ( розчиненим у 200-300 л/га 
води), який гальмує ріст стебла, і рослини стають стійкішими 
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проти вилягання. При ранньому поновленні  вегетації пшеницю 
обробляють ТУРом двічі- наприкінці  цвітіння і через 8-12 днів 
від початку трубкування. Одночасно пшеницю обприскують 
також проти кореневих  гнилей та інших хвороб  фундазолом, 
байлетоном ( по 0,6-0,8 кг/га) або  тозонітом( 0,5 кг/га). 

  Для продовження  вегетації і фотосинтезу  озимої 
пшениці, збереження  верхніх 1-2 листків, які в цей період мають 
вирішальне  значення у формуванні  та наливанні зерна, від 
ураження  борошнистою росою, бурою листковою  іржею та 
іншими  хворобами  пшеницю  обробляють  тілтом ( 0,5 кг/га), 
тозонітом ( 0,5 кг/га)  або іншими рекомендованими 
препаратами. Проти шкідників застосовують  метафос ( 0,5-0,8 
кг/га),  метатіон та інші препарати. 

  Збирання врожаю.  Збирають озиму пшеницю  у фазі 
воскової стиглості зерна, застосовуючи  однофазний (пряме 
комбайнування) і двофазний (роздільний) способи збирання. 
Двофазними способом збирають  забур’яені посіви, густу 
високорослу пшеницю, сорти, схильні до  обсипання. Починають 
збирати при досягненні зерном вологості 30-32%.Скошують 
пшеницю  жатками ЖВП-6А, ЖВН-6А у валки товщиною 12-18 
см, шириною до 1,8 м при висоті зрізу   середньо- і низькорослих 
сортів 15-20 см, високорослих та густих 25-30 см.  За такої 
висоти стерні валки  швидше просушуються. При двофазному 
збиранні  полеглої забур’яненої пшениці  використовують  
бобові жатки (ЖБА-3,5), бо під час роботи  різальних  агрегатів 
зернових  жаток втрачається  багато зерна. Через 2-4 дні підсохлі 
валки підбирають комбайнами з приставками  ПУН-5, ПУН-6 і 
обладнані  підбирачами  ППТ-2, ППТ-3А. (рис.19) 
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Рис    19    Збирання врожаю озимої пшениці: а) – 
скошування у валки; 

   б) – підбирання валків 
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Роздільне збирання проводять протягом  2-4 днів, після 
чого переходять на пряме  комбайнування, яке починають при 
вологості  зерна 18-20%. Для прямого комбайнування  
залишають чисті, стійкі проти обсипання, неполеглі  та зріджені 
низькорослі посіви пшениці, які досягли  повної стиглості.  
Застосовують його також у дощові жнива. 

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

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

Необхідно стежити  за режимом роботи комбайна. При 
обмолоті вологої хлібної маси, коли зерно вимолочується  важко, 
обмолот  проводять при підвищених обертах барабана  і 
меншому зазорі  деки.  При сухій хлібній масі зерно легко 
вимолочується, але більше травмується, тому обмолот слід 
проводити при менших обертах  барабані і більшому зазорі між 
декою і барабаном.  Уранці та увечері пшеницю обмолочують  
також  при  підвищених обертах барабана, а вдень – при менших. 
Втрати зерна  при збиранні  не повинні  перевищувати 0,5%, а 
травмованість – 2%. 

 
4.1.2. Ярий ячмінь 

  У комплексі  агротехнічних заходів , які забезпечують 
сприятливі умови  для нормального розвитку ячменю, важливим 
є розміщення його в полях  сівозміни з  достатньою  родючістю  і 
чистих від бур’янів.  Тому кращі його попередники – просапні 
культури ( картопля, коренеплоди, кукурудза, під які вносять  
органічні і мінеральні добрива), а міжрядний обробіток сприяє  
очищенню поля від бур’янів  та нагромадженню в ґрунті 
легкозасвоюваних поживних речовин. 

   Добрими попередниками для ячменю є також озимі  після 
удобрених зайнятих або чистих парів. Високої якості  кормове і 
продовольче зерно можна отримати  при розміщенні ячменю  по 
пласту  багаторічних трав, після зернобобових культур. Проте ці 
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попередники, як правило, використовують, передусім, під 
пшеницю. 

  У степових і лісостепових  районах ярий ячмінь  висівають 
зазвичай після кукурудзи, озимої пшениці, а в  районах 
бурякосіяння – після цукрових буряків, особливо в роки 
достатнього зволоження, у поліських районах – після кукурудзи 
на силос, картоплі, озимих, висіяних  після люпину. Сам ячмінь, 
будучи скоростиглою культурою, є добрим попередником для 
ярих культур, а у вологі роки – для озимих, а також цінною 
покривною культурою для багаторічних трав. 

  Сорти ярого ячменю.  В Україні   районовано такі сорти  
ярого ячменю вітчизняної і зарубіжної селекції: Абава, Адапт, 
Адрієнн, Бонер, Галатея, Гонар, Гостинець, Дніпровський 257, 
Екзотик, Звершення, Карат, Миронівський 92, Надія, 
Незалежний, Одеський 151, Перун, Подолян, Рось, Роланд, 
Терен, Харківський 112 та ін. 

  Обробіток грунту.  Ячмінь виявляє  підвищені вимоги  до 
обробітку ґрунту. Грунт має бути чистим від бур’янів. Залежно 
від попередника, грунтової відміни і погодних умов  грунт 
готують по різному.  При розміщенні  ярого ячменю після 
зернових та зернобобових культур система зяблевого обробітку 
грунту включає  лущеня стерні  та оранку на зяб. Лущити стерню 
треба одночасно із збиранням попередника. Якщо поле засмічене  
однорічними бур’янами, частіше обмежуються лише одним 
лущенням  дисковими лущильниками ( ЛД-10, ЛДГ-15) на 
глибину 5-7 см. При сильній забур’яненості  через 3-4 тижні 
після першого проводять  друге лущення  на 10-12 см  
дисковими боронами. Після збирання кукурудзи  поле лущать 
важкими  дисковими боронами ( БДТ-7А, БД-10) на глибину 8-10 
см. На полях, засмічених гірчаком, осотом, пирієм, лущення 
також проводять двічі: на площах, забур’янених  кореневищними 
бур’янами ( пирієм), - дисковими боронами (БДТ-7, БДТ-3)  на 
глибину 10-12см; на полях з коренепаростковими бур’янами 
(осот) переш лущення проводять  на глибину 6-8 см,  друге через 
15-20 днів - лемішними лущильниками ( ППЛ-10-25) на глибину 
12-14 см. 
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  Зяблеву оранку плугами з передплужниками  проводять на  
глибину  20-22 см, а на полях, засмічених осотом, 25-27 см, 
гірчаком- до 30 см. 

  Після таких просапних культур, як картопля, цукрові 
буряки, зяблеву оранку проводять  на глибину  20-22 см і часто 
без попереднього лущення. У районах  Степу України  оранку на 
зяб  найкраще проводити  наприкінці вересня; в Лісостепу на 
полях, засмічених багаторічними бур’янами, - наприкінці 
вересня - на початку жовтня; однорічними - на початку серпня з 
подальшим напівпаровим обробітком поля; на Поліссі- через 2-3 
тижні після своєчасного лущення. 

  У районах недостатнього зволоження з можливою 
вітровою ерозією при обробітку ґрунту під ярий ячмінь  часто 
застосовують  безполичкові грунтообробні знаряддя.  При цьому 
лущення здійснюють  плоскорізними культиваторами на 8-10 см; 
подальший обробіток ґрунту виконують  або такими ж 
культиваторами( при наявності багаторічних бур’янів) або 
голчастими боронами ( при  переважанні однорічних бур’янів). 
Восени такі поля обробляють  плоскорізними розпушувачами на 
глибину 20-22см. 

 На ґрунтах зі сприятливими  фізичними властивостями 
основний обробіток ґрунту  можна обмежити  глибиною 10-12 
см, а в ряді випадків і вилучити його зовсім. 

  Весняний обробіток ґрунту під ячмінь на пухких ґрунтах  
складається з  раннього боронування  важкими боронами, на 
важких – з боронування і культивації з одночасним  
боронуванням на глибину  загортання насіння ( 5-6см).Поля, 
чисті від  післяжнивних решток, обробляють агрегатом  з 
послідовно з’єднаних важких, середніх і легких  борін.  
Починати обробіток ґрунту  слід при настанні  його фізичної 
стиглості. 

  Удобрення.  Засвоєння кореневою системою  ячменю 
поживних речовин  ґрунт невисоке, тому він дуже добре реагує 
на внесення добрив. Наприклад, на Ерастівській дослідній 
станції  при  внесенні мінеральних добрив  дозі  N60P60K60  
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приріст урожаю ячменю в середньому за п’ять років  становив 
7,2 ц/га, а на Чернігівській на такому самому фоні  8,7 ц/га. 

  При удобренні посівів  ячменю необхідно враховувати  
його потребу в поживних речовинах на різних ґрунтах. Так, на 
підзолистих і сірих лісових ґрунтах, деградованих на  
опідзолених чорноземах, сіроземах і каштанових ґрунтах  він 
особливо добре реагує  на азотні і фосфорні добрива.  Калій 
найбільш ефективний  на піщаних і осушених  торфових ґрунтах, 
фосфор – на глибоких чорноземах. 

  Пивоварний ячмінь  необхідно добре забезпечувати  
передусім  фосфорно-калійними добривами, завдяки яким зерно  
накопичує більше крохмалю, а продовольчий і кормовий – 
азотними. 

   Ячмінь позитивно реагує не тільки  на безпосереднє 
внесення  добрив, а й на їх післядію. Тому при вирощуванні 
ячменю  посіви його удобрюють  мінеральними добривами, а 
органічні добрива вносять під попередники. 

  Норми мінеральних добрив найбільш доцільно 
розраховувати на заплановану врожайність  або відповідно  до 
зональних рекомендацій. 

  Висока врожайність забезпечується  при  використанні  
мінеральних добрив  з урахуванням  післядії органічних у таких 
приблизно нормах  і поєднаннях: при основному внесенні  на 
дерново-підзолистих  супіщаних і суглинкових ґрунтах  Полісся 
– N60P45K45, лівобережного  і центрального Лісостепу – N45P30K30, 
на чорноземах  центрального і північного Степу - N45P30K30, 
каштанових і солонцюватих ґрунтах південного Степу - N45P45. 
При сівбі ячменю  після неудобрених  попередників норми  
мінеральних обрив  збільшують на 25-30%. 

  Фосфорні та  калійні добрива вносять під основний 
обробіток ґрунту, азотні – краще локально  під передпосівну 
культивацію. 

  Мінеральні добрива вносять також у рядки під час сівби 
ячменю: у Степу і Лісостепу – гранульований суперфосфат з 
розрахунку 10-15 кг/га фосфору, на Поліссі – повне мінеральне 
добриво ( по 10-15 кг/га азоту, фосфору і калію). 
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  З мікродобрив вносять ті, що містять мідь, бор і 
марганець. Так, на болотистих і торфових ґрунтах, що поширені 
в районах Полісся, слід вносити під ячмінь  мідні добрива у 
вигляді мідного купоросу ( 25 кг/га) або піритного недогарку ( 3-
5 ц/га). На чорноземах  ефективні марганцеві плями, які вносять 
по 2-3 ц/га  під зяблеву оранку, та марганізований  
гранульований суперфосфат- у рядки під час  сівби ячменю  в 
дозі близько 50 кг/га.  Кислі ґрунти обов’язково  вапнують, 
особливо при вирощуванні пивоварного ячменю (підвищується 
маса 1000 зерен і вміст крохмалю в зерні). У вологі роки в період 
кущіння  проводять азотне підживлення з розрахунку 20-30 кг/га. 

  Сівба.  Сіють ячмінь відсортованим, очищеним, 
кондиційним насінням  високих репродукцій, яке відповідає 
вимогам держстандарту. Перед сівбою насіння протруюють 
ТМТД (2 кг/т), гранозаном ( 1,5-2 кг/т), вітаваксом ( 3-3,5 кг/т), 
фундазолом ( 2-3 кг/т) або іншими  протруювачами  із 
застосуванням  плівкоутворювачів ПВС ( 0,5 кг/т) або NaКМЦ ( 
0,2 кг/т), 

 Сіяти ячмінь  необхідно в ранні строки.  Запізнення із 
сівбою  на 5-7 днів призводить  до зниження врожаю в умовах  
України  на 4-6 ц/га, у посушливі роки на 10-14 ц/га, а в 
пивоварного  ячменю підвищується  плівчастість зерна, 
зменшується його крупність і знижується вміст крохмалю. 

  Норма висіву  ячменю  залежить від кліматичних і 
ґрунтових умов, рівня культури землеробства, способів сівби, 
якості насіння, особливостей сорту та інших факторів.  
Орієнтовані норми  висіву ячменю 1-3-ї репродукції в основних 
ґрунтово-кліматичних  зонах України коливаються в таких 
межах: у поліських і  західних районах 4,5-5 млн схожих зерен 
на 1 га, в Лісостепу, центральних і північних районах Степу 4-
4,5, у південних і південно-східних степових районах 3,5-4 млн 
зерен на 1 га. Для сортів, схильних до вилягання, 
висококущистих норми висіву  зменшують приблизно на 0,5 млн 
шт./га, для стійких проти  вилягання і менш  кущистих – 
збільшують на таку ж величину. При сівбі ячменю  після кращих 
попередників  застосовують меншу норму, ніж після  гірших, а 
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при запізненні із сівбою  або при сівбі в сухий ґрунт – більшу. За 
вузькорядної сівби беруть на 0,5-1 млн схожих зерен більше, ніж 
при  сівбі звичайним рядковим способом. 

  Під ярий ячмінь  часто підсівають у сівозміні багаторічні 
трави: конюшину, люцерну, еспарцет. Норми висіву 
багаторічних трав під покрив  ячменю залежно  від зони 
становлять: конюшини 14-20 кг/га, люцерни від 10-12 до 18-20 , 
еспарцету від 60-80 до 100 кг/га. Суміші слід висівати 
зернотрав’яними  сівалками  СЗТ-3,6, СЗ-3,6А, які  окремо 
висівають  насіння  ячменю і трав. 

  Глибина загортання  насіння ячменю становить на важких 
глинистих   ґрунтах 3-4 см, на легких 5-6, у посушливих 
степових районах 6-7; конюшини й люцерни 2-3, еспарцету 3-
4см. 

  Догляд, збирання врожаю.  При сівбі ячменю в 
посушливі роки для підвищення польової схожості і дружного 
проростання  насіння проводять  післяпосівне коткування  
посівів кільчасто-шпоровими  котками ЗККШ-6. У районах з  
достатньою кількістю вологи, особливо на важких  запливаючих 
ґрунтах, де може утворюватись ґрунтова кірка, її руйнують  
ротаційними мотиками МВН-2,8 або голчастими боронами БИГ-
3А. 

  У період  вегетації застосовують  інтегровану систему  
захисту посівів від хвороб, шкідників та бур’янів. У разі 
виявлення  на рослинах ознак  борошнистої роси, іржі, посіви у 
фазі кущіння  обприскують  обприскувачами ОПШ-15-01, ОМ-
320-2, ОВТ-2, ОВТ-1А цинебом (3-4 кг/га), байлетоном ( 0,6 
кг/га) або тілтом ( 0,5 л/га). Водночас обприскують  посіви для 
знищення шкідників: жужелиці – розчином базудану ( 2,5 кг/га), 
волатону( 0,8 кг/га); шведської  мухи – метафосом ( 0,4-0,6 кг/га), 
фосфамідом ( 0,8 кг/га); клопа-черепашки – розчином метафосу ( 
0,7-1 кг/га) та ін.  Гербіцидами знищують  бур’яни: 
двосім’ядольні  одно- і багаторічні – розчинами  амінної солі 2,4 
Д, діалену ( 1,7-2 кг/га) або   лонтрелу( 0,3-0,6 кг/га). При 
підсіванні до ячменю  люцерни  або конюшини бур’яни  
знищують обприскуванням  посівів  при з’явленні на травах  
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першого справжнього  трійчастого листка гербіцидами 2,4 ДВ ( 
2-3 кг/га), СІС-67Б (2-3 кг/га) або базаграном ( 2-4 кг/га). 

  Збирають ячмінь у фазі  воскової стиглості зерна, 
поєднуючи роздільне  збирання з прямим  комбайнуванням. 
Забур’янені та  полеглі  посіви  високорослих сортів  ячменю 
збирають  роздільним способом, скошуючи їх у валки  при 
вологості зерна  30-38%, а зріджені й чисті посіви  низькорослих 
сортів – прямим комбайнуванням  при вологості зерна 15-18%. 

  Після обмолоту зерно ячменю очищають, доводять його 
вологість до 14-15% і використовують за призначенням. 

4.1.3. Горох 
  Технологія вирощування.   Технологія вирощування 

гороху, як і інших зернобобових культур, полягає у проведені  
системи агротехнічних та організаційних заходів, спрямованих 
на  одержання високих врожаїв зерна.  Вона передбачає: 
дотримання науково  обґрунтованого  розміщення посівів  
гороху  в сівозміні, впровадження високоврожайних сортів, 
придатних для механізованого вирощування, застосування  
оптимальних норм  добрив, високоякісний  основний і 
передпосівний обробітки ґрунту, науково обґрунтоване  
використання пестицидів  або механічного догляду  та 
комплексу високопродуктивних  машин, прогресивну 
організацію праці. 

Попередники. Залежно від зони вирощування  горох у 
сівозміні  висівають після  удобрених  озимих культур, 
кукурудзи на зерно  або силос, картоплі, льону-довгунця, у 
районах достатнього  зволоження – після цукрових буряків. 

 Не слід сіяти горох  після або поблизу ( ближче 1 км) 
інших бобових культур, з якими в нього багато  спільних 
шкідників.  Не рекомендується також часто( через кожні 4-5 
років) повертати горох  у сівозміні на його попереднє місце, щоб 
запобігти так званій  гороховтомі: горох сильно уражується  
кореневими гнилями, фузаріозом, пошкоджується нематодами, 
плодожеркою, бульбочковими  довгоносиками, гороховим 
комариком. 
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 Горох можна  вирощувати  на зелений корм як 
післяжнивну  культуру, а скоростиглі сорти – як парозаймаючу. 

  Сорти.  Районовані в Україні  сорти зернового гороху  
належать переважно  до середньостиглих сортотипів. Серед них 
поширені: Аграрій, Акціонер, Вінничанин, Грапіс, Інтенсивний 
92, Надійний, Норд, Топаз 2, Світязь, Таловець 50, Харківський 
85 та ін. 

  Серед кормових( укісних) сортів  районовано: Богун, 
Донбас, Зерноградський, Урожайний, Кормовик, Люлинецький 
1, Подільськи, Резонатор, Усатий 90 та ін. 

  У виробництві поки що мало невилягаючих сортів, так 
званих  штамбових, вусатих. Проблема ця давня, проте й досі 
практично  не вирішена в промисловому масштабі. Такі сорти 
дають змогу обходитись без роздільного збирання  гороху, яке 
спричинює великі  втрати зерна, і перейти на пряме збирання. 

 Обробіток ґрунту.  На посівах ґрунту, розміщених після  
стерньових попередників( озимої пшениці), при наявності 
однорічних  бур’янів проводять одне дискування( ЛДГ-15) на 
глибину 6-8 см і звичайну зяблеву оранку  на глибину 20-22 см;  
на дерново-підзолистих ґрунтах ─ на глибину  гумусового 
горизонту.  Якщо поле забур’янене кореневищними бур’янами, 
його дискують двічі   дисковими лущильниками  на 5-7 см  або 
дисковим боронами на глибину 10-12 см;  на площах з 
коренепаростковими бур’янами – перший раз дискують на 
глибину 6-8 см, другий – через 10-15  днів з лемішними 
лущильниками (ППЛ-10-25)  на глибину 12-14 см. Зяблеву 
оранку проводять  на глибину 20-22 см. У Лісостепу й на Поліссі 
віддають перевагу  ранній зяблевій оранці, яка дає змогу  
застосувати напівпаровий  обробіток для очищення поля від 
бур’янів. У Степу є доцільнішим поліпшений зяблевий обробіток 
ґрунту, при якому основний обробіток ґрунту переноситься на 
кінець вересня – початок жовтня. 

  При вирощуванні гороху  після кукурудзи  площу  після 
збирання  останньої двічі дискують  у поперечних напрямках  
важкими дисковими  боронами (БДТ-3, БДТ-7) на глибину 10-12 
см  і орють  на зяб на глибину 22-25см. 
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  Розміщуючи горох після  цукрових буряків, картоплі, поле  
здебільшого не лущать, а обмежуються лише  зяблевою оранкою  
на глибину  20-22см. 

  Зважаючи на вологолюбність гороху, високі потреби його 
у  волозі  під час проростання  насіння, надають великого 
значення  передпосівному обробітку ґрунту. Головна мета його ─ 
максимально зберегти  вологу в ґрунті  і створити  
дрібногрудочкувату  структуру посівного шару  для якісної сівби 
гороху.  Такий обробіток починають  відразу після настання  
фізичної  стиглості ґрунту  з розпушування  важкими боронами.  
Через день-два, а на півдні  в один день  починають  
передпосівний обробіток ґрунту  паровими культиваторами  в 
агрегаті із середніми боронами  на глибину  6-8 см. У посушливу 
весну  передпосівний обробіток ґрунту  доцільно  проводити  
комбінованими агрегатами РВК-3,0, РВК-3,6, які за один прохід  
культивують, вирівнюють, боронують і коткують ґрунт. При 
цьому  зменшуються  втрати ґрунтової вологи через 
випаровування.  На важких запливаючих ґрунтах  Лісостепу  
навесні площу  до сівби гороху  двічі культивують - на 8-10 і 6-8 
см. 

  Удобрення.  Горох, формуючи врожай, виносить з ґрунту  
значну кількість поживних речовин: на 1 ц зерна  4,6-5-6 кг 
азоту, 1,6-2 кг фосфору, 2-3 кг калію, 2,5-3 кг кальцію, 0,8-1,3 кг 
магнію і мікроелементи( молібден, бор та ін.). Через це, а також 
у зв’язку з тим, що в гороху  недостатньо розвинена  коренева 
система  і  короткий вегетаційний період, він добре реагує на 
внесення добрив.  Оскільки  горох  є азотфіксуючою рослиною і 
азотом  значною мірою забезпечується  завдяки симбіозу з 
бульбочковими бактеріями, його посіви удобрюють  переважно 
фосфорними та калійними  добривами, які сприяють кращому 
розвитку  кореневої системи, підвищують активність  
бульбочкових бактерій.  Проте на бідних дерново-підзолистих   
та інших  ґрунтах (при вирощуванні гороху, наприклад, після 
кукурудзи. Яка засвоює  з ґрунту багато азоту) під горох слід  
вносити, крім фосфору і калію, також азот. 
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  Фосфорні і калійні добрива  вносять, як правило, врозкид 
машинами РУМ-5, РУМ-8, ІРМГ-4 – під основний  обробіток 
ґрунту, азотні0 під передпосівну культивацію. Фосфорні добрива  
дозою 10-15 кг  вносять також у рядки під час сівби гороху. 
Середні норми  фосфору та калію  45-60 кг/га. Для стимуляції  
життєдіяльності бульбочових бактерій  вносять мікродобрива – в 
рядки 50-70 кг/га  гранульованого молібденізованого  
суперфосфату.  Розчином молібдату амонію  можна 
обприскувати  також насіння  з розрахунку  на 1 т насіння  200-
300 г препарату, розчиненого в 5-10 л води. Обробляти насіння  
молібденом доцільно  одночасно  з обробкою його  
бактеріальним препаратом  ризоторфіном  у день сівби. 

  Органічні добрива  безпосередньо під  горох не вносять, 
бо вони викликають надмірний  ріс вегетативної маси. 

  Сівба.  Урожайність гороху  значною мірою залежить  від 
якості насіння.  Висівати треба  добре сформоване, добірне за 
крупністю, чисте, не пошкоджене гороховим зерноїдом 
(брухусом), висококондиційне насіння 1-3 репродукцій. 

  Готуючи насіння гороху до сівби, його насамперед  слід 
перевірити  на наявність зерноїда.  У разі виявлення останнього 
пошкоджене насіння видаляють( на бурякових гірках  або 
зануренням посівного матеріалу в 5-10%-й  розчин аміачної 
селітри, в якому таке насіння спливає на поверхню розчину).  
Занурене здорове насіння  промивають водою і провітрюють   на 
сонці до сипкого стану.  Щоб запобігти  захворюванню гороху, 
насіння за 3-4  тижні  до сівби протруюють  на машинах  ПС-
10А, ПСШ-5  та інших, використовуючи такі препарати, як 
фундазол ( 3 кг/т), тигам( 4-6 кг/т)  або тачигарен, який особливо 
ефективний  проти кореневих гнилей ( 1-2 кг/т в 5-10 л води). 

  Протруєне завчасно  насіння  обробляють безпосередньо  
перед сівбою  бактеріальним препаратом  ризоторфіном. 
Одночасно з протруюванням можна застосовувати  ризоторфін  
лише при  використанні  фундазолу.  Інші протруювачі  при 
поєднанні з ризоторфіном  знищують бульбочкові бактерії.  
Застосування  ризоторфіну особливо  ефективне, коли горох  
висівають  у  сівозміні один раз за ротацію. 
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  Горох ─ культура  найраніших строків сівби.  У разі 
запізнення  з  сівбою на 5-10  днів  урожайність  зерна гороху 
знижується  в західному Лісостепу  на 4-7 ц/га, східному 4-9, 
центральному  на 5-8 ц/га. 

  Починають  сівбу  при настанні фізичної стиглості ґрунту 
– відразу після його  передпосівного обробітку. 

  Сіють горох  переважно  звичайним рядковим способом  
зерновими сівалками. 

  Норми висіву гороху  залежать від  зони вирощування, 
особливостей сорту, посівних якостей насіння. 

  Рекомендовані  зональні норми висіву  становлять: для 
південних  степових районів України 0,9-1,2  млн схожих зерен  
на 1 га, лісостепових 1,3-1,4 млн, поліських  до 1,5 млн.  Для 
низькорослих  сортів норми висіву  збільшують на 0,1-0,2  млн  
зерен, а для високорослих  приблизно настільки ж зменшують.  
Крупнозерні сорти  сіють рідше, ніж дрібнозерні.  За 
вузькорядної  сівби або при сівбі насіння в  сухий ґрунт  норму 
висіву  збільшують на 10-15%.  Норму висіву гороху  
збільшують (на 15-20%)  і тоді, коли передбачається його 
післясходове боронування. 

  Глибина загортання насіння на важких ґрунтах 5-6 см, 
середніх і легких 6-7 см.  При пересиханні посівного шару, 
враховуючи, що горох  не виносить   на  поверхню  сім’ядолі, 
насіння, насамперед  крупнозерних сортів, можна загортати  на 
глибину 8-10см. 

  Догляд. Першим заходом догляду  за горохом є 
післяпосівне  коткування  ґрунту, яке сприяє  підтягуванню 
вологи  до насіння та кращому  контактуванні його з ґрунтом.  
Цей захід  забезпечує також  більш якісне збирання гороху  
жатками. Для коткування використовують  гладкі котки СКГ-2,2  
або 3ГКВ-1,4  в агрегаті  з посівними борінками  для створення  
мульчуючого шару ґрунту  або кільчасто-шпорові 3ККШ-6.  
Якщо немає гербіцидів, до появи  сходів проводять  одне-два 
боронування  для знищення бур’янів  у фазі „білої ниточки” і 
зменшення  випаровування ґрунтової вологи. 
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  З появою сходів посіви також боронують( під кутом до 
сівби) зубовими або сітчастими боронами БЗСС-1,0, ЗБП-0,6А, 
БСО-4А та іншими. Боронування повторюють, коли на рослинах 
буде 3-4 листки( до утворення вусиків). 

  Щоб запобігти значному обламуванню соковитих рослин, 
боронування слід проводити вдень  не раніше 11-12 год, в суху 
погоду, коли рослини втрачають тургор і менше пошкоджуються 
зубцями борін, а знищені бур’яни швидше  підсихають. 

  У посівах гороху одно- і двосім’ядольні  бур’яни  
знищують також  гербіцидами 2М-4ХМ ( 2,5-3,8 кг/га) або 48%-
м  базаграном ( 3-4 л/га), обприскуючи рослини водними 
розчинами  у фазі 3-4 листків;  при виявленні бульбочкових 
довгоносиків( 10-15 шт. На 1 м2) сходи  гороху  обприскують 
30%-м  метафосом( 0,5-0,7 л/га), 50%-м поліхлоркамфеном ( 1,6-
3 л/га за препаратом).Рекомендується обприскувати горох  на 
початку бутанізації  препаратом ТУР  з розрахунку 3-6 кг/га д.р.  
При застосуванні ТУРу  поліпшується розвиток  кореневої 
системи гороху, збільшується кількість бобів на рослинах, гине 
попелиця. Цим препаратом можна також обробляти  насіння 
гороху ( 1,5-3 кг/т) або вносити  його під  передпосівну 
культивацію  дозою 6 кг/га за д.р. 

  Під час бутонізації  та на початку цвітіння горох  
обприскують розчином 20%-го метафосу ( 0,5-1 л/га) для 
знищення зерноїда.  Повторюють обприскування  через кожні 6-
8 днів ( на початку цвітіння)  зменшеною нормою препарату ( на 
40-50%). Можна використовувати також 40%-й фосфамід ( 0,5-1 
л/га) та інші засоби, які одночасно  знищують горохову 
попелицю  та горохового комарика. 

  Проти  аскохітозу, антракнозу горох обприскують 1%-м 
розчином  бордоської рідини; проти борошнистої  роси 
використовують цинеб ( 2-4 кг/га). 

  Збирання.  Боби гороху дозрівають нерівномірно - 
спочатку  нижні, потім у верхніх ярусах. Строки збирання  
визначають, зважаючи на стан дозрівання( пожовтіння) 60-75% 
нижніх і середніх  бобів на рослинах, у яких формується  
найкрупніше, добірне  насіння. Починають збирання, коли 
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насіння в пожовклих нижніх і середніх бобах затвердіє (матиме 
вологість 30-35%), набере форми й забарвлення, типових для 
сорту. Чекати, поки дозріють верхні боби, які становлять 
приблизно третю частину  усіх бобів на рослині, не можна, бо 
через розтріскування нижніх бобів  втрачається найцінніше 
зерно.  Не  слід також поспішати  із збиранням, коли на рослинах 
дозріло близько половини бобів, що призводить до недобору 
врожаю за рахунок  недозрілого насіння, маса 1000 штук якого 
на 10-30 г менша, ніж дозрілого. 

  Збирають горох  переважно роздільним способом. 
Скошують косарками КС-2,1, КЗН-2,1, як обладнані пристроями 
ПВ-2,1 і здвоювачами  валків ПБ-4 або жатками ЖРБ-4,2 та ін.  
На 3-4-й день після скошування  й підсихання валків, коли 
вологість зерна досягне 16-19%, їх підбирають і обмолочують  
зерновими комбайнами  з підбирачами  ППТ-3А, ППТ-3. 
Обмолочують  при зменшеній  частоті обертів  барабанів 
молотарок  до 400-500 об./хв., що запобігає  травмуванню зерна. 

  На півдні України при вирощуванні  короткостеблових 
сортів  гороху, що не обсипаються,  застосовують також 
однофазове  збирання, яку проводять при  повній стиглості бобів  
з вологістю насіння 15-16%. 

  Обмолочене й очищене насіння  зберігають при вологості  
14-15%. 

  Технологія вирощування гороху без застосування 
гербіцидів.  Безгербіцидну технологію запропонували науковці 
Черкаського НВО „ Еліта”. Суть її полягає в тому, що при 
вирощуванні  гороху проти бур’янів  застосовують агротехнічні, 
а  не хімічні заходи.  Починають роботи з високоякісного 
зяблевого обробітку ґрунту і продовжують їх після сівби гороху. 
Обов’язково проводять  досходове боронування  через 4-5 днів  
після сівби гороху  середніми боронами у два сліди  на 
підвищеній швидкості ( 7-8 км/год) і післясходове  боронування 
у фазі  зміцнілих сходів  легкими  та у фазі 2-3 листків  
середніми боронами. Боронуваннями знищується 80-85% 
бур’янів, тому не треба застосовувати гербіциди.  Внаслідок 
післясходового боронування знищується  значна частина  рослин 
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гороху ( 200-300 тис. шт./га), тому норму висіву за цією 
технологією  збільшують на 200-300 тис. зерен на 1 га. Всі інші 
заходи  догляду  за посівами гороху такі самі, як при 
загальноприйнятій технології. 

 
4.1.4. Кукурудза 

Попередники. Найвищі врожаї кукурудзи в Степу можна 
отримати  при розміщенні кукурудзи після озимої пшениці  по 
чистому пару або  бобових багаторічних трав. У північно-
західному Степу, де більш сприятливі умови  зволоження, 
кукурудза забезпечує високу врожайність  після другої озимини  
по багаторічних травах  і  гороху, а також після цукрових 
буряків. 

  На родючих ґрунтах при  достатньому   удобренні і 
високій культурі землеробства  кукурудзу можна вирощувати  
повторно протягом 3-4 років, що застосовується у господарствах  
з високорозвиненим  тваринництвом. У Південному Степу  не 
слід сіяти кукурудзу  після культур, які сильно висушують ґрунт 
( суданська трава, соняшник, цукрові буряки). 

  Кращими попередниками кукурудзи в Лісостепу і на 
Поліссі  є озима пшениця, зернобобові культури, картопля, а в  
районах достатнього зволоження – цукрові буряки.  У степових 
та лісостепових районах  кукурудзу на силос вирощують  також 
післяукісно і  післяжнивно. 

  Кукурудза у сівозміні  є добрим попередником для ярих 
зернових  культур, а при своєчасному збиранні – для озимих. 

  Обробіток ґрунту. Кукурудза, розвиваючи велику 
кореневу систему, 70 % якої  розміщується в орному шарі, дуже 
реагує на глибину оранки. У зв’язку з цим основний обробіток 
ґрунту  включає глибоку зяблеву оранку з попереднім лущенням 
або без нього, якщо кукурудзу розміщують  після картоплі чи 
цукрових буряків. 

  На чистих  полях обмежуються  одним лущенням на  6-8 
см, на забур’янених кореневищними  бур’янами  проводять  
дворазове лущення  важкими дисковими боронами БДТ-3, БДТ-7  
або лущильниками  ЛДГ-10, ЛДГ-15  на глибину 6-8 см.  На 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 383 

полях, забур’янених багаторічними  коренепаростковими  
бур’янами, перший раз лущать поле  дисковими лущильниками 
на 6-8 см, а другий – лемішними ППЛ-10-25  при з’явленні 
розеток  бур’янів на глибину  12-14 см.  Якщо проростання   
бур’янів продовжується, їх знищують  плоскорізним обробітком.  
На чорноземах звичайних  і південних оранку проводять  
плугами з передплужниками  на глибину 25-30 см; на дерново-
підзолистих  ґрунтах Полісся на 20-22 см  з поглибленням орного 
шару  до 35-40 см ( краще двоярусними плугами  ПНЯ-4-40). 

  Для повного  знищення осоту  перед лемішним лущенням  
площу,  засмічену бур’янами у фазі   розеток, обприскують 
розчином  гербіциду – амінної солі 2,4Д у дозі 4,0-6,0 кг/га  за 
препаратом ( у 200-300 л води). Проти багаторічних злакових  
вегетуючих бур’янів  вносять  раундап ( 4-5 кг/га за препаратом) 
або фосулен ( 3-6 кг/га  в 150-200 л води ). 

  При розміщенні кукурудзи після кукурудзи  краще 
проводити  основний обробіток ґрунту двоярусними плугами, які 
при глибині оранки  27-32 см  повністю заорюють  післяжнивні 
рештки  навіть без їх подрібнення  дисковими лущильниками. 

  У районах поширення ерозійних процесів  застосовують 
безполичковий  обробіток ґрунту, який після ранніх культур  
включає лущення плоскорізними культиваторами  на 8-10см, 
повторні обробітки такими ж знаряддями протягом літа на 10-12 
см ( при засміченні полів багаторічними бур’янами) або 
голчастими боронами ( якщо переважають однорічні бур’яни) та 
розпушування  на 28-30 см  наприкінці вересня. 

  Пізно  восени схилові землі  щілюють  на глибину  50-60 
см через 4-6 м. 

  Рано навесні, як тільки настає фізична стиглість ґрунту, 
вирівнюють поверхню ріллі  важкими зубовими боронами, 
спрямовуючи агрегати під кутом 45 0С  до напрямку оранки. 

  Під час весняної підготовки ґрунту  застосовують основні 
( базові) гербіциди  проти однорічних злакових  і 
двосім’ядольних бур’янів – так звані   гербіциди ґрунтової дії, 
наприклад, ерадикан в дозі 4,5-8 л/га, прімекстра (4-5 кг/га), 
трофосупер ( 2,5-3,4 л/га), харнес ( 1,5-3 кг/га) та ін. Вносять їх  
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при настанні оптимальних строків сівби кукурудзи і не пізніше 
як через 15-20 хв  заробляють у ґрунт, найчастіше 
культиваторами. 

  Замість ґрунтових застосовують  технологічні гербіциди, 
які вносять безпосередньо  під передпосівну культивацію. Це, 
зокрема, дуал ( 1,6-2,1 кг/га), ротаприм ( 6-8 кг/га), ацетал ( 3-4 
кг/га) та ін. Їх вносять  у вигляді водних розчинів  з витрачанням  
200-300 л води на 1 га. 

  Удобрення.  Під кукурудзу використовують органічні і 
мінеральні добрива. Гній або торфогнойові  компости вносять  
зазвичай під зяблеву оранку. Норму гною розраховують  за 
вмістом у ньому азоту ( 5 кг в 1 т). У середньому вона становить 
30-40 т/га. Така норма  азоту у складі  гною забезпечує 
найбільшу віддачу добрив  і не забруднює навколишнє  
середовище. 

  Для вирощування кукурудзи  після неудобрених 
попередників  на дерново-підзолистих, сірих лісових ґрунтах 
Полісся і північно-західних  районів Лісостепу  необхідні норми  
підстилкового гною не менше  40-50 т/га, на чорноземах  
Лісостепу 30-40 т/га, на чорноземах звичайних, південних, 
каштанових ґрунтах  півдня 25-30 т/га.  Рідкий гной вносять з 
розрахунку 80-100 т/га  і негайно заробляють у ґрунт.  З 
органічних добрив використовують також  різні компости, а на 
Поліссі приорюють  зелену масу  післяукісного люпину, яку за 
ефективністю можна прирівняти до внесення 20-30 т/га гною. 

  Повні мінеральні добрива  під заплановану врожайність  
вносять: у степових  і лісостепових  районах  недостатнього і 
нестійкого зволоження  під зяблевий обробіток   або навесні 
локальним способом  на глибину 10-12 см перед внесенням  
базового гербіциду. При розкиданні добрив їх заробляють у 
ґрунт  одночасно із базовим гербіцидом. 

  На Поліссі і в західних районах Лісостепу на достатньо  
зволожених ґрунтах  легкого механічного складу  восени вносять 
фосфорнокалійні добрива, а навесні ─ азотні.  У рядки дають  
фосфорні добрива( P10-15 ), а на Поліссі – складні гранульовані ( 
нітрофоски, нітроамофоски) також у нормі за фосфором 10-15 
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кг/га. Рідкі азотні  добрива (аміачну воду) можна вносити разом з 
базовими гербіцидами. 

  Кукурудзу  здебільшого не підживлюють. Проте в разі  
потреби вносять  азотні добрива у фазі 5-6 листків, а на Поліссі - 
повне мінеральне добриво  з розрахунку N30P30K30. 

  Орієнтовні норми  мінеральних добрив  для одержання 
врожаю зерна 50-80 ц/га на фоні гною становлять: на дерново-
підзолистих ґрунтах Полісся – N40P100K120 , чорноземах глибоких 
правобережного Лісостепу – N90P80K80 ,  чорноземах глибоких 
опідзолених, сірих лісових ґрунтах  правобережного  Лісостепу – 
N90P90K90, чорноземах опідзолених, сірих лісових ґрунтах 
лівобережного Лісостепу – N70P70K70 , чорноземах звичайних  
Степу – N60P60K60, на чорноземах південних – N60P60K30. 

  Під кукурудзу вносять також мікродобрива  як 
безпосередньо у ґрунт – при зрошенні  разом з поливною водою 
в поєднанні з гербіцидами( гербигація), так і при передпосівній 
обробці  насіння або одночасно  з позакореневим  підживленням 
рослин.  В останні роки практикують  внесення у ґрунт  так 
званих  комплексонів ( спеціальних кислот), за допомогою яких 
мікроелементи  перетворюються на біологічно активні форми, та  
комплексонатів  - сполук комплексонів  з мікроелементами. Ці  
сполуки вносять у ґрунт  у суміші з мінеральними  добривами, 
застосовують  для передпосівної обробки  насіння, а також 
позакореневого підживлення рослин. 

  Серед мікродобрив  під кукурудзу використовують: 
бормагнієві ( 30-35 кг/га), сульфат цинку ( 0,8-1 кг на 1 т 
насіння), сульфат  марганцю ( 0,7-0,9 кг/т), марганізований 
суперфосфат ( 2-3 ц/га) у ґрунт до сівби  або під час сівби (0,5-1,5 
ц/га) в рядки;  молібденізований суперфосфат ( 2-3 ц/га) у ґрунт 
до сівби  або ( 40-50 кг/га) під час  сівби в рядки, піритний 
недогарок ( 3-5 ц/га) під основний обробіток ґрунту ( із 
внесенням у сівозміні  не більше одного разу  за 4-5 років). 

  Підготовка насіння до сівби, сівба.  Насіння кукурудзи 
готують до сівби  на спеціалізованих калібрувальних заводах, де 
йог доводять  до високих посівних кондицій: висушують до 
вологості 13-14%, калібрують ( за товщиною, шириною та 
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довжиною) на фракції, інкрустують, протруюють вітаваксом 200 
( 2 кг/т), максимом 025 ( 1 кг/т) та іншими препаратами. 
Відповідно до державного стандарту насіння товарних гібридів ( 
F1) має задовольняти  таким нормам якості: мати типовість 
мінімум 98%, схожість не менше 92%, чистоту не менше 98%, 
насіння сортів ( pH 1-3) не менше 87% та чистоту не менше 98%. 
Особливо високої якості має бути насіння  при сівбі кукурудзи  в 
допустимо ранні строки. 

  Строки сівби кукурудзи  залежать від біологічних 
особливостей гібриду або сорту, ґрунтово-кліматичних і 
погодних умов. Кукурудзу на зерно і силос висівають, коли 
ґрунт прогріється на 10 см до 10-12 0С, а холодостійкі гібриди і 
сорти – до 7-9 0С, використовуючи сівалки СПЧ-6М, СУПН-8 та 
ін.  Основний спосіб   сівби  пунктирний  з міжряддям 70 см. 

  Вища продуктивність посівів  кукурудзи забезпечується  
при дотриманні густоти  середньостиглих гібридів  і сортів: у 
південних посушливих районах Степу 25-30 тис. рослин на 1 га, 
у центральних, більш вологих  степових районах 35-40 тис., у 
північних 40-45 тис., у Лісостепу і на Поліссі 55-65 тис., на 
зрошуваних землях  Степу 70-75 тис. рослин на 1 га. При 
вирощуванні  скоростиглих  гібридів та сортів  кількість рослин  
на 1 га збільшують на 20-25%, а високорослих пізньостиглих – 
зменшують на 15-20% порівняно із середньостиглими. 
Кукурудзу на силос вирощують  з більшою густотою рослин, ніж 
на зерно, приблизно на 15-20%. 

  Норми висіву насіння встановлюють з урахуванням  
рекомендованої густоти  рослин( шт./га), маси 1000 зерен ( г), 
посівної придатності( %). Для отримання рекомендованої 
густоти  рослин на час збирання  норму висіву  насіння 
збільшують : у районах Степу на 30%, Лісостепу 30-40%, 
Полісся на 40-50%. 

  У Лісостепу і на Поліссі  при сівбі кукурудзи  на вологих і 
важких ґрунтах  насіння загортають на глибину 4-5 см, на легких 
ґрунтах і при підсиханні  посівного шару 6-7 см.  У степових 
районах  з дефіцитом вологи  у верхньому шарі ґрунту насіння 
загортають на глибину від  6-8 до 10см. 
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  Догляд за посівами.  Після сівби кукурудзи площу 
коткують і боронують легкими або середніми боронами. 

  Якщо базові гербіциди, внесені навесні, виявляються 
недостатньо ефективними, посіви кукурудзи, забур’янені  
однорічними злаковими  бур’янами, у фазі 3-5 листків( не 
пізніше) обробляють  страховими гербіцидами, наприклад, 
олеогезапримом-200 або олеогезапримом-400 у дозі відповідно 4 
та 2 л/га  за препаратом або майазином  у дозі 5-8 кг/га, 
розчинених у 300 л води. При засміченості поля одно- і 
двосім’ядольними  багаторічними бур’янами посіви у фазі  3-5 
листків обприскують амінною сіллю 2,4Д у дозі 0,7-1,2 кг/га, 
базаграном ( 2-4 кг/га), банвелом 4С ( 0,4-0,8 кг/га). 

  При забур’яненні посівів і відсутності гербіцидів  широко 
застосовують до- і післясходове  боронування середніми 
боронами у фазі першого листка, далі з інтервалом 4-5 днів  ще 
1-2 рази та 1-3 міжрядні культивації. Розпушують міжряддя  і 
захисні зони рядків  культиваторами КРН-4,2А, КРН-5,6А, а для 
присипання  бур’янів у  рядках  застосовують лапи-відвальники. 
Глибина розпушування ґрунту 4-6 см. 

  Збирання врожаю.  У виробництві кукурудзу  на зерно 
збирають у качанах  без їх обмолочування і з обмолочуванням. У 
качанах з їх  одночасним доочищенням  або з доочищенням на 
стаціонарі( ПП-10) кукурудзу починають  збирати при вологості  
зерна не більше  35-40%  кукурудзозбиральними комбайнами  
КСКУ-6А, КСКУ-6, ККП-3, ККП-2, „Херсонець-9”, „Херсонець-
200”;  без качанів – при вологості зерна 30%  комбайнами „Нива” 
з пристосуванням ППК-4  або КМД-6. 

  Збирають кукурудзу також комбайном „ДОН-1500”  при  
підвищеній вологості  зерна ( 35-40%) із спеціальним 
пристосуванням ПДК-10  для одержання подрібненої  зерно-
стрижневої суміші. Зібрані і подрібнені качани  закладають у 
траншеї, на дно яких кладуть  шар соломи 20-30 см, а стінки 
обкладають  поліетиленовими  плівками. Подрібнену масу при 
закладанні  у траншеї ущільнюють, а після заповнення  
трамбують  і герметизують  плівкою з шаром соломи. 
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  Зібране вологе зерно  при зберіганні в траншеях, 
устелених плівками, консервують з додаванням  спеціальних 
консервантів. 

  Зерно для комбікормової промисловості, насіння і для 
інших господарських потреб  висушують на зерноочисних 
агрегатах  та комплексах  ЗАВ-25, ЗАВ-40, ЗАВ-50, КЗС-50, 
КЗС-25Ш  або на площадках  активного вентилювання  до 
вологості 15-16%. 

  Качани з вологістю  зерна  не більше 28%  зберігаються у 
сапетках, на горищах. 

  Кукурудзу на силос  збирають силосозбиральними 
комбайнами ( КСК-100, Е-200, КС-2,6, КС-1,8 та ін.)  у молочно-
восковій стиглості. Подрібнену масу силосують , інтенсивно 
утрамбовують у траншеях  і вкривають соломою.  При збиранні у 
восковій стиглості  застосовують комбайни, які подрібнюють 
масу на відрізки 0,7-0,8 см ( „Полісся”, Дон-15 та ін.). 

  Вирощування кукурудзи при зрошуванні.  Прирости  
врожаю  зерна кукурудзи в Степу  і на півдні Лісостепу  за 
рахунок зрошення  становлять від 30 до 50 ц/га і більше. 

  Під зрошувану кукурудзу  проводять глибоку зяблеву 
оранку 28-30 см  та один раз за 2-3 роки  експлуатаційне 
вирівнювання  планувальниками П-6, ПА-3, Д-179  у два сліди по  
діагоналі  до оранки. У ґрунт вносять гній ( 40-60 т/га) та 
мінеральні добрива (N90P60K30). Восени по оранці  здійснюють 
вологозарядковий  полив  поливною нормою 800-1000 м3 води на 
1 га. 

  Рано навесні ґрунт  вирівнюють і проводять  2 
передпосівні культивації, останню на глибину загортання 
насіння.  Сіють кукурудзу пунктирним способом  з  міжряддям 
70 см  на глибину 5-7см з одночасним внесенням  у рядки до 50 
кг/га  гранульованого суперфосфату.  Норму висіву  
розраховують на таку густоту  рослин:  середньоранніх гібридів 
75-90 тис. шт./га, сереньостиглих 70-75, пізньостиглих 55-60 тис. 
шт./га. 

  Бур’яни в посівах кукурудзи  знищують гербіцидами  або 
проводять боронування  та міжрядні розпушування.  Поливи 
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починають  у фазі 8-11 листків і продовжують  протягом  1,5-2 
місяців, підтримуючи вологість ґрунту на рівні  70-75%   НВ.  
Поливна норма 400-500 м3 води  на 1 га. У Степу  в сухий рік 
поливають кукурудзу 3-4, в Лісостепу 2-3 рази. Після кожного 
поливу  підсохлий ґрунт у міжряддях  розпушують.  

 
4. 1. 5  СОНЯШНИК 

Сучасна екологічно безпечна, ресурсо- та енергозберігаюча 
технологія вирощування соняшнику передбачає комплексне  
проведення належних механізованих операцій в установлені 
строки для створення оптимальних умов  й росту рослин 
протягом вегетації. 

Місце в сівозміні. Встановлено, що при розміщенні посівів 
соняшнику на тому самому полі через 8-10 років можливість 
ураження хворобами і шкідниками майже повністю зникає, а 
через 4-5 років — призводить до значного забур’янення та 
ураження рослин шкідниками і хворобами (вовчок, гниль біла й 
сіра, несправжня борошниста роса та ін.), що зменшує 
врожайність і погіршує якість насіння. Через 8-10 років насіння 
вовчка втрачає схожість, а зачатки інфекції у ґрунті гинуть і 
рослини соняшнику наступного посіву не уражуються. 

Кращі попередники для соняшнику ті, після яких у ґрунті 
залишається більше води і поживних речовин. У Степу 
найефективніші ланки сівозміни, де соняшник висівають після 
кукурудзи чи озимої пшениці, в Лісостепу — де опадів буває 
більше і в сівозміні вносять достатньо добрив, високі врожаї 
одержують при розміщенні соняшнику не тільки після озимої 
пшениці, а й після ячменю. Недоцільно висівати соняшник після 
суданської трави, цукрових буряків, а в Степу  також після 
ячменю та вівса. 

Сорти та гібриди. В Україні поширені високоврожайні 
сорти й гібриди соняшнику із значним вмістом олії в насінні, 
низькою лушпинністю (22-27%) та високою стійкістю проти 
найбільш відомих рас вовчка, шкідників і хвороб. 

За тривалістю вегетаційного періоду сорти (гібриди) 
соняшнику поділяються на середньостиглі (вегетаційний період 
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120-140 днів), середньоранні (110-130), ранньостиглі (100-120) і 
скоростиглі (80-100 днів). В Україні районовано понад 70 сортів 
і гібридів соняшнику. 

 Майже всі площі його засівають сортами та гібридами 
олійної групи. До районованих сортів і гібридів соняшнику, 
поширених у Степу, Лісостепу України, належать: 
середньостиглі — Запорізький кондитерський, Краснодарський 
885, СПК, Харківський 3 та ін.; середньоранні — Казіо, 
Одеський 123, Одеський 504, Оріон, Харківський 58 та ін.; 
ранньостиглі — Одеський 122, Одеський 249  та ін.; скоростиглі 
— Одеський 149 та Харківський 49. 

Скоростиглі сорти й гібриди поступаються ранньостиглим і 
середньостиглим за урожайністю та олійністю насіння. Проте 
короткий  вегетаційний період скоростиглих типів дає змогу 
вирощувати їх на півдні України в повторних посівах при 
зрошенні. Високою врожайністю з високим вмістом олії в 
насінні відзначаються середньостиглі й середньоранні сорти та 
гібриди соняшнику. 

У господарствах слід вирощувати не один, а два-три сорти 
чи гібриди соняшнику. Це дає змогу ефективніше 
використовувати екологічний потенціал регіону та збиральну 
техніку і транспортні засоби. 

Удобрення. Наявність елементів мінерального живлення в 
ґрунті в оптимальних співвідношеннях сприяє підвищенню 
продуктивності рослин, поліпшенню якості насіння. 

Соняшник дуже вибагливий до поживного режиму ґрунтів 
порівняно з іншими польовими культурами. Особливо багато він 
вбирає  з ґрунту калію. 

Для формування 1 ц врожаю насіння соняшник виносить з 
ґрунту 6,5 кг азоту, 2,7 фосфору і 15,5 кг калію. Проте, 
незважаючи на високий винос калію з ґрунту, соняшник на 
чорноземних ґрунтах більшою мірою потребує азотних і 
фосфорних добрив. 

У південному Степу найбільший ефект дає внесення 
фосфорних добрив разом з азотними (N30-45P60), які забезпечують 
приріст урожаю насіння до 6 ц/га. У східних районах північного 
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Степу внесення фосфорних добрив під соняшник 
високоефективне лише при поєднанні з азотними чи азотно-
калійними добривами (N60-90P60-90K60). 

Враховуючи, що значна частина фосфору, внесеного в 
ґрунт з добривами, стає недоступною для рослин, а частину 
елементів живлення, особливо калію, рослини поглинають 
безпосередньо з ґрунту, норму добрив і співвідношення 
елементів для кожного поля уточнюють. Залежно від 
забезпеченості рослин поживними речовинами ґрунту (згідно з 
агрохімічними картограмами, які є в кожному господарстві), 
використовують такі поправочні коефіцієнти: 

 Забезпеченість рослин             
Поправочний 

 поживними речовинами ґрунту  коефіцієнт 
  дуже низька          1,5 
  низька           1,3 
  середня           1,0 
  підвищена           0,7 
  висока           0,5 
 
Крім встановлення норм добрив за рекомендаціями 

науково-дослідних установ можна визначати їх розрахунковими 
методами, з яких найбільш поширеним є розрахунок за вмістом 
поживних речовин у ґрунті (на заплановану врожайність).                                                                                                                                                                   

Органічні добрива вносять під попередні культури, а 
мінеральні — під основний обробіток розкидачами РУМ-5, 
1РМГ-4, РУМ-8, РУП-8. На полях, де восени не вносили повних 
норм основного добрива, мінеральне добриво вносять локально-
стрічковим способом одночасно із сівбою на відстані 6 — 10 см 
від рядка і на глибину 10-12 см. 

Важливою умовою підвищення ефективності внесення 
добрив під гібридний соняшник є рівномірний розподіл їх по 
площі. Недотримання цієї вимоги призводить до великого 
недобору врожаю. Нерівномірність розподілу добрив по площі 
не повинна перевищувати 20 %. 
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Обробіток ґрунту. Основним в усіх зонах вирощування 
соняшнику в Україні є поліпшений зяблевий обробіток. На 
полях, засмічених осотом та іншими коренепаростковими 
бур'янами, заходи обробітку в системі поліпшеного зябу 
рекомендується чергувати так, щоб домогтися повного знищення 
бур'янів. Перше лущення проводять після збирання попередника 
дисковими знаряддями (ЛДГ-10, ЛДГ-15, БД-10, БДТ-7) на 
глибину 6 - 8 см, друге й третє – по мірі відростання бур’янів 
лемішними лущильниками (ППЛ-10-25), важкими дисковими 
боронами (БД-ІО, БДТ-7), плоскорізними культиваторами на 
глибину 8-10 і 10-12 см. Інтервали між лущеннями та останнім 
лущенням і оранкою мають бути такими, щоб бур'яни встигли 
дати пагони. 

Для боротьби з осотом найефективніше поєднувати 
передоранкові розпушування з використанням гербіцидів. Після 
відростання багаторічних бур'янів (не менш як 5-6 листків) 
посіви обприскують розчином гербіциду амінна сіль 2,4-Д (1,5-
2,0 кг/га д. р.). Поєднання обробітку ґрунту за системою 
поліпшеного зябу із застосуванням гербіцидів забезпечує 
загибель 94 % осоту рожевого і 96 % березки польової. 

При розміщенні соняшнику після зернових догляд за 
посівами значно ускладнюють однорічні бур'яни, особливо пізні 
ярі (курай, просо куряче, щириця, мишії та ін.). Ці бур'яни 
найнебезпечніші, бо масові сходи їх з'являються в посівах 
переважно після закінчення обробітку ґрунту в міжряддях. Для 
знищення пізніх бур'янів застосовують переважно ґрунтові 
гербіциди (трефлан, гезагард - 50 та ін.). Проте спід мати на 
увазі, що в посушливих умовах застосування трефлану 
недоцільне. Неодноразові неглибокі обробітки до оранки 
провокують проростання минулорічного насіння бур'янів. При 
утриманні поля більше двох місяців у злущеному стані і 
наступній оранці проростає і знищується бур'янів у 10 разів 
більше, ніж по ранньому зябу після одноразового лущення. 

Поліпшений зяб ефективний майже в усіх зонах, де 
вирощують соняшник. При цьому оранку доцільно проводити в 
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південному Степу у жовтні, в північному — наприкінці вересня 
— початку жовтня. 

При розміщенні соняшнику після просапних культур, 
зокрема після кукурудзи, зяблевий обробіток полягає у 
дворазовому дискуванні після збирання попередників. Кращі 
результати дає обробіток ярусним плугом ПНЯ-4-40, який 
загортає всі післяжнивні рештки. У південному Степу, де снігу 
на полях практично не буває і з гребенистої ріллі випаровується 
багато води, поверхню поля вирівнюють водночас з оранкою. У 
районах недостатнього зволоження Лісостепу застосовують таку 
саму схему зяблевого обробітку, як і в північному Степу, але 
поле орють не пізніше другої половини вересня — початку 
жовтня. Глибина основного обробітку 25-27 см. 

У зоні достатнього зволоження наприкінці липня — на 
початку серпня після лущення дисковими лущильниками поле 
орють плугами з передплужниками в агрегаті з котками і 
боронами, щоб вирівняти поверхню ґрунту. Надалі, в міру 
зволоження опадами та проростання бур'янів, проводять 
культивацію з одночасним боронуванням. Додатковий обробіток 
зябу восени сприяє очищенню ґрунту від однорічних бур'янів і 
вирівнюванню поверхні ріллі. 

Протії вітрової ерозії, особливо в південних і південно-
східних районах степової зони України, де часто бувають пилові 
бурі, рекомендується безполичковий обробіток по типу 
поліпшеного зябу. 

Передпосівний обробіток ґрунту полягає у ранньому 
закритті вологи й наступних культиваціях (1-2). При 
правильному застосуванні поліпшеного зяблевого обробітку до 
весни ґрунт не запливає, залишається розпушеним, а поверхня 
його — вирівняною. В цьому випадку відпадає потреба у двох 
весняних передпосівних культиваціях. Передпосівну 
культивацію доцільно поєднувати із сівбою. 

На чорноземах звичайних, важкосуглинкових, 
безструктурних і солонцюватих ґрунтах, схильних до 
ущільнення і утворення товстої кірки, а також на полях, дуже 
засмічених коренепаростковими бур'янами і післяжнивними 
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рештками, слід застосовувати традиційний передпосівний 
обробіток зябу (ранньовесняне боронування і дві культивації). 

Для передпосівної культивації культиватори комплектують 
універсальними стрілчастими лапами з шириною захвату 270 і 
330 мм або розпушувальними лапами з пружинними стояками.  

Якщо поля очищені від бур'янів недостатньо, застосовують 
гербіциди трефлан (нітран, олітреф), прометрин (селектин, 
гезагард-50), дуал. Трефлан знищує проростки однорічних 
злакових бур'янів (мишію сизого та зеленого, проса курячого) і 
двосім’ядольних (лободи білої, щириці білої, щириці відігнутої, 
кураю та ін.). Під дією сонячного випромінювання трефлан 
швидко розкладається, тому його треба одразу ж загортати в 
ґрунт. Норма трефлану на легких ґрунтах становить 1,25 кг/га 
д.р., або 5 кг/га за препаратом, а на середніх і важких – 
відповідно 1,5 і 6 кг/га. Такі бур’яни, як гірчиця польова, 
амброзія, нетреба, паслін, редька дика й канатник, відносно 
стійкі проти трефлану. Вони є ще й резерваторами гнилей білої 
та сірої. Для знищення цих бур'янів застосовують гербіцид 
прометрин за нормою 2-2,5 кг/га д.р., або 4-5 кг/га за 
препаратом. Прометрин ефективний проти бур'янів у роки, коли 
достатньо зволожений верхній шар ґрунту. Стійкі проти 
трефлану бур'яни можна знищувати внесенням у ґрунт суміші з 4 
кг прометрину і 6 кг/га трефлану, розчинених у 300 л води. 

Засмічені поля суцільно обприскують розчинами гербіцидів 
і негайно загортають їх культиватором. Високої ефективності 
трефлану досягають тільки при ретельному перемішуванні його з 
ґрунтом у посівному шарі на глибині 6-8 см. Доцільно внесення 
гербіциду поєднувати з передпосівною культивацією. 

Сівба. При вирощуванні сортів соняшнику використовують 
кондиційне насіння (рН 1-3), схожість якого не менша 87 %, 
чистота 98 % (із вмістом облущеного насіння — не більше 2 %); 
гібридів (F) — відповідно 85 та 98 % (із вмістом облущеного 
насіння не більше 3 %). Проти хвороб (іржі, несправжньої 
борошнистої роси, гнилей, фомозу та ін.) насіння протруюють, 
використовуючи поширений протруювач ТМТД (3 кг препарату 
на 1 т насіння). Високоолійні сорти соняшнику в усіх зонах 
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України висівати дуже рано не слід. У південному і північному 
Степу, а також у східній частині Лісостепу при сівбі в середні 
строки, коли ґрунт на глибині 10 см прогрівається до 8 -12 °С, 
одержують найбільші врожаї насіння. 

У північному Лісостепу перевагу віддають раннім строкам 
сівби (одночасно з ранніми ярими культурами). При цьому 
одержують більші урожай насіння і вихід олії. 

У районах Степу та східному Лісостепу середні строки 
сівби рекомендується диференціювати залежно від засміченості 
поля. На відносно чистих від бур'янів полях кращими є строки 
сівби соняшнику при прогріванні ґрунту на глибині загортання 
насіння до 8-10 °С. Закінчують сівбу при температурі не вище за 
12-14 °С. На дуже засмічених полях висівати соняшник слід 
трохи пізніше, при прогріванні ґрунту до 10-12 °С, і знищувати 
основну масу бур'янів, які проросли, передпосівною 
культивацією., 

Глибина загортання насіння соняшнику становить 6-8 см. 
Умовою одержання високого врожаю насіння є дотримання 

рекомендованої густоти посіву і рівномірне розміщення рослин 
на площі. При інтенсивній технології, коли густоту рослин 
регулюють не прориванням, а нормою висіву, треба висівати 
тільки висококондиційне насіння. 

При регулюванні сівалки на норму висіву треба 
враховувати, що польова схожість насіння буває меншою за 
лабораторну на 20-25%, а під час боронування по сходах гине до 
10 % рослин. Тому страхова надбавка до норми висіву 
(табл.4.1.5.1) має становити 30 - 35 %. 

Висівають насіння соняшнику пунктирним способом з 
міжряддями 70см пневматичними сівалками. 

Догляд за посівами. Слідом за посівом грунт доцільно 
прикоткувати. Важливим заходом догляду за посівами 
соняшнику є боронування до і після появи сходів. Досходове 
боронування проводять середніми боронами через 5 — 6 днів 
після сівби, коли проростки соняшнику знаходяться на глибині, 
при якій зуби борони їх не пошкоджують, а бур'яни у фазі «білої 
ниточки». 
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Таблиця 4.2  Рекомендована густота посівів соняшнику 

по зонах України 

Зона, підзона Області Кількість 
рослин, тис./га 

Степ південний:   
південна 
частина 

Ар Крим, Херсонська, 
Миколаївська, 

 

 Одеська (південні 
райони), Запорізька 

 

 (південні райони) 30 - 35 
центральна 
частина 

Запорізька (північні 
райони) 40-41 

Зрошувані землі Області південного 
Степу 50-60 

Степ північний:   
західна частина Кіровоградська, Одеська 

(північні  

 райони) 45-50 
центральна    
частина 

Дніпропетровська:  

 південні райони 40-45 
 північні райони 45-50 

східна частина Донецька, Луганська 40 - 45 
Лісостеп Уся зона 50 - 55 
 
Догляд за посівами. Слідом за посівом ґрунт доцільно 

прикоткувати. Важливим заходом догляду за посівами 
соняшнику є боронування до і після появи сходів. Досходове 
боронування проводять середніми боронами через 5 — 6 днів 
після сівби, коли проростки соняшнику знаходяться на глибині, 
при якій зуби борони їх не пошкоджують, а бур'яни у фазі «білої 
ниточки». 

 При похолоданні після сівби з'явлення сходів соняшнику 
затримується. В такі роки для повнішого знищення бур'янів і 
запобігання утворенню ґрунтової кірки проводять дворазове 
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боронування: перше — через 5-6 днів після сівби, друге — за 3-4 
дні до появи сходів. Друге досходове боронування можна 
здійснювати, тільки коли проростки соняшнику не 
пошкоджуються зубами борони. Щоб запобігти їх 
пошкодженню, заглиблення зубів борони має бути меншим за 
середню глибину залягання проростків на 0,5 - 0,9 см. 

 Післясходове боронування соняшнику проводять у фазі 2 
— 3 пар справжніх листків. Якщо боронують посіви у фазі 
сім'ядоль, то пошкоджується і загортається землею близько 17,5, 
а у фазі утворення 2-3 пар листків 11 % рослин. Боронувати поле 
після появи сходів треба вдень, коли зменшується відносна 
вологість повітря і молоді рослини стають не такими ламкими. 
Боронувати посіви соняшнику доцільно широкозахватними 
агрегатами при спілому ґрунті, щоб не допустити зайвого його 
ущільнення та руйнування структури. Швидкість руху агрегату 
під час досходового боронування 6-7 км/год, післясходового — 
не більше 4 км/год. У Степу доцільно розпушувати ґрунт  у 
міжряддях на глибину 6 - 8 см культиваторами КРН-4,2, КРН-
5,6, КРН-8,4. Глибоке розпушування (12-14 см) призводить до 
зменшення врожаю. Тому на відносно чистих посівах доцільно 
проводити неглибокі обробітки, а на засмічених — починати 
культивацію міжрядь на більшій глибині, поступово зменшуючи 
її.  

Десикація. У посівах соняшнику рослини достигають 
нерівномірно. Через 20 - 25 днів після цвітіння вміст олії в 
насінні досягає максимуму, але накопичення масла триває по 
мірі збільшення маси насіння, яке закінчується на 35 – 40 день 
після цвітіння (фаза фізіологічної стиглості). 

Далі відбувається фізичне випаровування води із сім'янки і 
настає фаза повної (господарської) стиглості. Для прискорення 
збирання і одержання сухого насіння посіви обробляють 
десикантами при середній вологості насіння на пні не більше ЗО 
%. Обприскування рослин десикантами при більш високій воло-
гості насіння погіршує його якості — зменшується маса ядра і 
врожаю в цілому внаслідок гальмування фізіологічних процесів. 
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Десикацію проводять через 35-40 днів після повного 
цвітіння хлоратом магнію (20 кг/га) або реглоном (2 л/га). У 
вологу осінь, а також у роки епіфітотійного розвитку кошикових 
форм гнилі збільшують норми хлорату магнію до 25 - 30 кг/га, 
або реглону — до 2,5-3 л/га. 

Для кращого прилипання десикантів на гектарну норму 
препарату додають 50 - 70 мл агралу-90. При авіаобробці посівів 
препарат розчиняють у 100 л води на 1 га або в 300 л/га при 
обприскуванні тракторними обприскувачами 0ВТ-1В,  

                                                                                                                                                        
ОВС-А. Проте норму дефіцитних препаратів можна наполовину 
зменшити в суміші з аміачною селітрою. Десикація дає змогу 
прискорити початок збирання соняшнику на 7-8 днів, не 
зменшуючи врожаю насіння та виходу олії. 

Через 10 днів після десикації на насінні вже немає залишків 
хлорату магнію і воно придатне для переробки. 

Аналогічні результати одержано при використанні реглону 
в суміші з аміачною селітрою. Після десикації вологість кошиків 
зменшувалася більш як утричі. 

Десиканти діють швидше при середньодобовій температурі 
понад 13 - 14 °С. Обробляти посіви ними треба в нежаркий час 
доби до 9 - 10 і після 15 - 16 год. Оскільки десикація соняшнику 
сполучена з негативними екологічними наслідками, виникає 
потреба у виведенні сортів та гібридів, більш вирівняних, з 
одночасним достиганням насіння. 

3бирання врожаю. Урожайність соняшнику залежить від 
строку збирання, який визначають за ступенем стиглості та 
вологістю насіння. Залежно від погодних умов урожай 
починають збирати через 7-10 днів після обробки посівів 
хлоратом магнію і через 5-6 днів — реглоном. За цей час на 
оброблених полях вологість насіння знижується до 12-15 %. 
Збирають соняшник у фазі господарської стиглості, коли рослин 
з жовтими і жовто-бурими кошиками в посівах 12-16 %, а з 
бурими й сухими  85-88 %. У Степу починають збирати 
соняшник при середній вологості насіння 12-14%, у Лісостепу 
16-18 %.                                                                                                                                                            
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Гібриди достигають дружно, особливо після обробки 
рослин десикантами. Тому збирання їх починають при вологості 
насіння 17-19%, а у вологу осінь 20 - 22 %. 

Для збирання використовують зернозбиральні комбайни із 
спеціальними пристроями ПСП-1,5М чи 34-10ЗА та уні-
версальними ПУН-5 для подрібнення і розкидання стебел по 
полю. Комбайни ДОН-1200 і ДОН-1500 обладнують пристроями 
ПСП-8 і ПСП-10. Щоб насіння менше обрушувалось і 
подрібнювалось, частоту обертання барабана встановлюють на 
рівні близько 300 об/хв (рис.20). 

Після первинного очищення на агрегаті ЗАВ-20 чи інших 
комплексах треба додатково обробити на машинах вторинного й 
остаточного очищення — СВУ-5, СМ-4, а також на 
пневмосортувальних столах ПСС-2,5, БПСУ-3. 

Сухе й очищене насіння калібрують, що забезпечує висів 
заданої кількості насінин у рядки і позбавляє від необхідності 
проривати рослини. Для тривалого зберігання посівного насіння 
соняшнику його вологість має бути не більшою 7 - 8 %. 

 
Рис.20 Комбайн ТР – ВВ фірми “Нью Холланд” з 

пристроєм ПЗС – 8 –09 на збиранні соняшнику 
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4. 1. 6  Цукрові буряки 
 
Правильне розміщення цукрових буряків у сівозміні – один 

з основних чинників поліпшення забезпеченості рослин вологою 
і елементами живлення, зменшення засмічення посівів, кількості 
шкідників і хвороб, усунення токсичності ґрунтів, підвищення 
врожайності та якості коренеплодів. 

Попередники. У зоні достатнього зволоження 
найсприятливіші умови для цукрових буряків створюються при 
розміщенні їх після озимих зернових, які висівали після 
багаторічних трав на один укіс, по зайнятих парах, після гороху. 
У зоні нестійкого зволоження буряки розміщують після озимих 
по зайнятих, а в південно-східних районах — і по чистих парах, 
після гороху, багаторічних трав на один укіс. У зоні 
недостатнього зволоження кращим попередником для буряків є 
озимі після чорних удобрених парів. Якщо площа буряків більша 
за площу чорного пару, їх розміщують у ланках з однорічними 
травами на зелений корм або з багаторічними травами на один 
укіс. За даними досліджень Дніпропетровського аграрного 
університету врожайність коренеплодів після озимої пшениці по 
чорному пару становила 349 ц/га, або на 27-31 ц/га більше за 
врожайність після озимої пшениці, висіяної після еспарцету на 
один укіс і гороху на зелений корм, і на 40 - 52 ц/га більше за 
врожайність при сівбі після озимої пшениці, висіяної після 
кукурудзи на силос і ячменю. 

Удобрення. При правильному поєднанні з іншими 
агротехнічними  заходами внесення добрив є найефективнішим 
чинником інтенсифікації буряківництва. Приріст урожаю 
коренеплодів цукрових буряків при внесенні 1 кг азоту 
становить у середньому 35,7 кг; 1 кг фосфору  37,5; 1кг калію 
18,8 кг. Внесення повного мінерального добрива в оптимальних 
співвідношеннях його елементів забезпечує збільшення вмісту 
цукру в коренеплодах на 0,2-0,4%. Надмірна кількість азоту 
знижує цукристість буряків на 0,3-0,4%; фосфор сприяє 
незначному підвищенню цукристості (0,2-0,3%), а калій помітно 
підвищує її (0,3 - 0,6 %). Підвищені дози азоту погіршують 
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технологічні якості коренеплодів, а фосфорні й калійні добрива 
поліпшують їх. 

Максимальну продуктивність цукрових буряків забезпечує 
внесення органічних і мінеральних добрив. У дослідах 
Дніпропетровського аграрного університету на чорноземах 
звичайних при сумісному внесенні під цукрові буряки гною (30 
т/га) і мінеральних добрив (N60-240P120-140K60-240) врожайність 
коренеплодів підвищувалась на 65-124 ц/га порівняно з 
урожайністю без застосування добрив (373 ц/га), у тому числі за 
рахунок гною приріст урожаю становив 30, а за рахунок 
мінеральних добрив 35 - 94 ц/га. 

Підстилковий гній, який зберігався не менше 6 місяців, 
рекомендується вносити безпосередньо під цукрові буряки 
восени під час зяблевого обробітку ґрунту з розрахунку 40 - 50 
т/га, залежно від типу ґрунту та умов зволоження. Під основний 
обробіток вносять більшу частину мінеральних добрив в 
оптимальному співвідношенні їх складових з урахуванням 
вмісту елементів живлення на кожному конкретному полі. 
Орієнтовні  норми їх у зоні достатнього зволоження на 
чорноземах опідзолених і сірих лісових ґрунтах становлять N140-

160P100-120K120-160, у зоні нестійкого зволоження на чорноземах 
слабко-солонцюватих - N70-90P100K60, на чорноземах 
солонцюватих —N110P120, на чорноземах звичайних і південних 
—N100-110P100-120K80-100. У рядки добрива вносять в усіх зонах. У 
зоні достатнього, а інколи і нестійкого зволоження доцільні 
підживлення у фазі 2-4 пар листків буряків у дозі N30P30K40 на 
глибину 12 - 14 см. У зоні недостатнього зволоження через пере-
сихання верхнього шару ґрунту (10-15 см) всю норму добрив 
вносять під зяблеву оранку, за винятком N10P15-20K10, які вносять 
під час сівби в рядки. Застосовують аміачну селітру, 
суперфосфат, хлорид калію, нітроамофоску та інші добрива, при 
потребі збагачені на мікроелементи. Підвищенню цукристості 
коренеплодів сприяє застосування регуляторів росту 
(обпудрюють насіння ресином 2 кг/т, обробляють посіви за 20 - 
30 днів до збирання натрієвою сіллю гідразиду малеїнової 
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кислоти (2-2,5 кг препарату розчиняють у 250 - 300 л води з 
розрахунку на 1 га). 

Обробіток ґрунту. Для вирощування цукрових буряків 
потрібен глибокий орний шар, у якому розвивається міцна 
коренева система й активно відбуваються мікробіологічні 
процеси, накопичуються великі запаси води й поживних 
речовин. Високоякісна підготовка ґрунту восени й навесні 
сприяє також одержанню дружних і рівномірних сходів.   

Зяблевий обробіток ґрунту під цукрові буряки включає 
лущення стерні та глибоку оранку. Кращим є поліпшений 
обробіток ґрунту. Поліпшений обробіток ефективніший у зонах 
нестійкого та недостатнього зволоження, особливо в посушливі 
роки й на полях, засмічених коренепаростковими та кореневищ-
ними бур'янами. Він включає два лущення, кілька культивацій і 
глибоку оранку. Перше лущення проводять услід за збиранням 
озимих дисковими лущильниками ЛДГ-10(15) у два сліди на 
глибину 6-8см або дисковими боронами БД-10А, БДТ-7, друге — 
через 10 - 12 днів на глибину 12 - 14 см лемішними 
лущильниками, наприклад, ППЛ-10-25 в агрегаті з важкими 
зубовими боронами, а в посушливу погоду — кільчасто-
шпоровими котками ЗККШ-6А. Замість лемішного лущення 
можна здійснювати плоскорізний обробіток. У міру з'явлення 
бур'янів поле 2-3 рази культивують на глибину 6-10 см. Зяблеву 
оранку проводять у вересні — на початку жовтня на глибину 28 - 
30см плугами ПН-4-35А, ПЛН-5-35, ПТК-9-35(40) або 
двоярусними плугами ПЯ-3-35, ПНЯ-4-40, які краще заробляють 
післяжнивні рештки і зменшують забур'яненість посівів. 

У зонах достатнього зволоження в роки з вологим літньо-
осіннім періодом, а також у зонах нестійкого та недостатнього 
зволоження при підвищеній забур'яненості однорічними 
бур'янами можна застосовувати напівпаровий обробіток, який 
включає післязбиральне лущення стерні дисковими знаряддями 
у два сліди на глибину 6-8 см і оранку наприкінці липня — у 
першій половині серпня на 28-30 см плугами в агрегаті з 
боронами або кільчасто-шпоровими котками. Зоране поле після 
опадів і з'явлення бур'янів обробляють 2-3 рази важкими 
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зубовими боронами або культиваторами в агрегаті з боронами. 
Коренепаросткові бур'яни, які відростають після лущення або 
оранки, знищують культиваторами в агрегаті з боронами. 

Весняний обробіток ґрунту включає ранньовесняне  
вирівнювання                                                                                                                           
та передпосівний обробіток.  Мета ранньовесняного обробітку — 
зменшити витрати вологи, вирівняти поверхню поля і створити 
умови для високоякісної сівби. Для вирівнювання 
використовують агрегати з важких БЗТС-1,0 або середніх БЗСС-
1,0 борін (перший ряд) і посівних ЗПБ-0,6А_або райборінок ЗОР-
0,7 (другий ряд). Вирівнюють поверхню ґрунту також агрегатами 
з шлейф-борін ШБ-2,5 (перший ряд) і борін ЗБП-0,6 або ЗОР-0,7 
(другий ряд). Агрегати рухаються по діагоналі поля. Глибина 
передпосівного обробітку на 0,5 -1,5 см менша за глибину 
загортання насіння з метою створення вирівняного і твердого 
ложа для насіння, дрібногрудочкуватого мульчуючого шару 
ґрунту, знищення паростків і сходів бур'янів. Для обробітку 
середньоущільнених ґрунтів із зниженою і нормальною 
вологістю на культиваторах установлюють стрілчасті лапи, потім 
спіральні ротори з шарнірними шлейфами. Агрегати рухаються 
під кутом 3-4° до напрямку сівби із швидкістю до 7 км/год. 

З деяких причин, зокрема через низьку технологічну 
дисципліну, порушення строків виконання робіт, відсутність 
необхідних знарядь, особливо різних типів борін і борінок, 
високу засміченість поля насінням бур'янів внаслідок внесення 
свіжого гною та неякісний зяблевий обробіток, виникає потреба 
в застосуванні гербіцидів. Вносити їх треба тільки в зону рядка 
локально смугами 15 см завширшки на глибину 2 - 4 см під час 
сівби спеціальними пристроями, встановленими на сівалці. 
Досить вдалий варіант такого пристрою розроблено з Інституті 
цукрових буряків науковим співробітником В. В. Мироновим. 
Його застосування значно (у 2,5-3 рази) знижує екологічну 
шкоду від гербіцидів, а також затрати сукупної енергії на 
вирощування культури. Питання смугового внесення гербіцидів 
вирішується в конкретних умовах, залежно від наявних у 
господарстві гербіцидів. Орієнтовно можна рекомендувати такі 
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гербіциди, кг/га (в дужках наведено дозу їх при суцільному 
внесенні, при стрічковому її відповідно треба знижувати): 

ТХА + роніт (8 - 10 + 5 - 6); ТХА + гексилур (8 - 10 + 1,5); 
феназол + роніт (5 + 5); ептам (4 - 6), а при переважанні 
двосім'ядольних бур'янів — нортрон (3 - 4). Для знищення 
двосім'ядольних бур'янів у фазі 1-2 пар справжніх листків у 
буряків вносять бетанал 5 смуговим способом (поєднують з 
міжрядним обробітком). При появі двосім'ядольних, злакових 
однорічних і дворічних бур'янів бетанал застосовують в суміші з 
лонтрелом (5 + 0,3), НАБУ (5 + 2 - 3), фюзиладом (5 + 1 - 2) та ін. 

Сівба. Для сівби слід використовувати насіння 
районованих сортів і гібридів, яке за своїми посівними якостями 
відповідає вимогам діючих стандартів і технічних умов. 
Лабораторна схожість насіння має бути не менше 80 %, а 
одноростковість і вирівняність  95 %. Насіння цукрових буряків 
готують до сівби на насіннєвих заводах, де його калібрують на 
фракції 4,5-5,5 мм і 3,5-4,5 мм, шліфують або дражують і 
обробляють захисними та стимулюючими речовинами. Для 
розрахунків потреб у насінні і його витрат введено посівну оди-
ницю обліку насіння. Вона дорівнює 100 тис. насінин на гектар з 
міжряддями 45 см завширшки з розрахунку 4,5 схожих насінин 
на 1 м рядка. Насіння цукрових буряків вважають якісним, якщо 
маса 1000 однонасінних диплоїдних форм становить не менше 15 
г. 

Сівбу починають з настанням фізичної стиглості ґрунту, 
коли температура на глибині 5-7 см досягає 6-8 °С, ґрунт добре 
кришиться і містить достатню кількість вологи. Цей період 
збігається з періодом масової сівби ранніх зернових культур (у 
квітні). 

Сівбу на кожному полі слід проводити за 1-1,5 дні, щоб 
забезпечити можливість наступного механізованого суцільного 
досходового розпушування та проріджування сходів. 

Сіють буряки одночасно з передпосівним обробітком 
ґрунту, не допускаючи його висихання, пунктирними сівалками 
ССТ-12А, ССТ-12Б, якими одночасно вносять у рядки мінеральні 
добрива. Ширина міжрядь 45 см. Сівалки обладнують 
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слідоутворювачами по центру міжряддя між сьомою і восьмою 
посівними секціями. 

Визначення правильної норми висіву насіння дає змогу 
сформувати густоту стояння рослин з мінімальними затратами 
ручної праці. Тут можливі два підходи: застосування 
мінімальних норм висіву, розрахованих на кінцеву або близьку 
до неї густоту посівів з обов'язковим інтенсивним застосуванням 
пестицидів для захисту рослин, або норм висіву, розрахованих на 
механічний догляд. У першому варіанті висівають по 12-15 
насінин на 1 м рядка (3-4 кг/га), що забезпечує появу 8-10 сходів. 
На чистих від бур'янів полях і при ефективному захисті сходів 
від шкідників і хвороб можна висівати навіть по 9-10 насінин на 
1 м рядка (2,0-2,4 кг/га), щоб одержати 6-7 сходів буряків, тобто 
сівбу проводять на кінцеву густоту стояння рослин. 

У США і Західній Європі норма висіву насіння становить 
3,0-3,5 кг/га.                                                                                                                                                                                                         
На забур’янених полях (незабур’янених практично немає) при 
відсутності гербіцидів або екологічно виправданій відмові від 
них оптимальна норма висіву становить 18-22 насінини на 1 м (5-
6 кг/га). При дотриманні всіх вимог агротехніки така норма 
висіву забезпечує одержання 14—16 сходів па 1 м рядка і дає 
змогу поєднати механічне формування густоти посівів з 
механічним доглядом за ними. 

Для висіву дражованого насіння цукрових буряків застосо-
вують спеціальне пристосування СТЯ-45.000. 

Насіння буряків мас невеликий запас поживних речовин і 
під час проростання виносить сім'ядолі на поверхню ґрунту, 
тому не витримує глибокого загортання. При достатній вологості 
ґрунту його загортають на глибину 3 - 3,5 см, а в посушливу 
весну — на 4 - 5 см у вологий шар ґрунту. Швидкість руху 
агрегатів під час сівби 4-5 км/год. Важливо забезпечити 
прямолінійність рядків. Відхилення від прийнятої ширини 
міжрядь (45 см) не повинно перевищувати ± 10 мм. 

У посушливу погоду при інтенсивному підсиханні поверхні 
ґрунту посіви буряків доцільно коткувати водоналивними (СКГ-
2-1, СКГ-2) або кільчасто-зубчастими (ККН-2,8) котками. 
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Коткування поновлює капілярність у верхньому шарі ґрунту, що 
прискорює бубнявіння та проростання насіння. 

Догляд за посівами цукрових буряків передбачає суцільне 
розпушування ґрунту до появи сходів (досходові боронування), 
перше розпушування ґрунту в міжряддях і зоні рядків 
(шарування), формування густоти стояння рослин, розпушування 
в міжряддях з присипанням бур'янів ґрунтом у рядках (у разі 
потреби — одночасно з підживленням), захист рослин від 
шкідників та хвороб. 

Суцільне  розпушування ґрунту до появи сходів буряків 
проводять не більш як на 2/3 глибини загортання насіння, на 4 - 
5-й день після початку сівби при з'явленні в поверхневому шарі 
проростків бур'янів у вигляді «білих ниточок». У прохолодну 
затяжну весну, коли проростання насіння буряків затримується, 
необхідне одно-, іноді навіть дворазове досходове розпушування. 
Не можна проводити його, коли проростки буряків досягли 
висоти 1 см. Якщо боротьба з ґрунтовою кіркою збігається за 
часом з появою проростків, треба, незалежно від довжини їх, 
застосовувати ротаційні робочі органи, але при швидкості руху 
агрегату не більше 4 км/год. Досходове розпушування уздовж 
рядків проводять культиваторами УСМК-5,4Б(А), які 
обладнують ротаційними робочими органами і двобарабанними 
спіральними роторами без шлейфів. Агрегати рухаються уздовж 
рядків правою гусеницею (колесом) по маркерній борозні, 
утвореній слідоутворювачем, із швидкістю до 9 км/год. 

На полях, де висівали 15 і більше насінин на 1 м рядка, 
можна провести 1-2 досходових боронування зубовими 
боронами БЗСС-1,0, ЗБП-0.6А або ЗОР-0,7, скомплектованими у 
широкозахватні агрегати. Обробіток проводять упоперек 
напрямку сівби зі швидкістю до 7 км/год (у разі потреби — у два 
сліди). Якщо вдало підібрати борони, то щоразу можна 
знищувати до 90 % сходів бур'янів, що за ефективністю не 
поступається перед дією гербіцидів. 

Перше міжрядне шарування виконують після позначення 
рядків для розпушування ґрунту в міжряддях на глибину 3-4 см. 
Ширина захисної зони з обох боків рядка має бути не більше 6-7 
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см. При цьому мають бути повністю знищені бур'яни в 
міжряддях, а ґрунт розпушений до стану дрібногрудочкуватого. 
Кількість засипаних і  пошкоджених рослин буряків не повинна 
перевищувати 10%. Для шарування застосовують культиватори 
УСМК-5,4Б(А) та їх аналоги, обладнані захисними дисками й 
однобічними плоскорізальними лапами із захватом 150 мм, які 
перемішуються в міжряддях, а також ротаційними батареями, що 
переміщуються в зонах рядків. Щоб прошарувати посіви з 
малими (3-5 см в один бік рядка) захисними зонами і полегшити 
умови праці тракториста, на культиваторі встановлюють 
щілювачі-напрямувачі. Швидкість руху агрегату до 6 км/год. У 
необроблених рядках і захисних смугах залишаються сходи 
бур'янів, тому після першого шарування міжрядь потрібно 
обробити ці смуги упоперек або по діагоналі посіву легкими 
борінками ЗОР-0,7 або борінками-«гвоздівками». При такому 
обробітку гинуть сходи бур'янів і проріджуються посіви. 

Для знищення бур'янів і ґрунтової кірки частково 
проріджують сходи вдруге у фазі першої пари справжніх листків 
при густоті посівів більш як 8 рослин на 1 м рядка. Ушкоджених 
рослин буряків може бути не більше 20%, а присипаних ґрунтом 
8 %. Цю операцію виконують культиваторами УСМК-5,4Б(А) з 
ротаційними робочими органами або райборінками ЗОР-0,7 чи 
посівними боронами ЗБП-0,6А на тязі гусеничних тракторів. 
Культиватори рухаються уздовж рядків зі швидкістю до 8 
км/год. Виконані своєчасно і якісно, такі обробітки є реальною 
альтернативою застосуванню гербіцидів. 

Густота посівів перед збиранням повинна становити в зоні 
достатнього зволоження 115 - 120 тис, нестійкого 110-115 і 
недостатнього 95 - 100 тис. рівномірно розміщених у рядках 
рослин на гектар. Як уже зазначалось, таку густоту забезпечують 
сівбою на кінцеву густоту, коли обов'язковим є використання 
гербіцидів, або формують за допомогою борін і автоматичних 
проріджувачів ПСА-2,7, ПСА-5,4 та механічних УСМП-5.4.У 
разі потреби (велика кількість сходів, підвищена забур'яненість) 
посіви обробляють культиваторами УСМК-5,4Б(А) шляхом 
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поперечного букетування: виріз 8,5 см, букет 14 см; виріз 8,5 см, 
букет 9,5 см (з дообробкою букетів вручну). 

За будь-якого способу формування густоти посівів має 
залишатись 5-6 рослин на 1 м рядка. Швидкість руху механічних 
проріджувачів і культиваторів — до 6, автоматичних 
проріджувачів  2,5 - 5,4 км/год, заглиблення робочих органів — 
до 3 см. Усі ці роботи виконують до появи у буряків четвертої 
пари справжніх листків. 

Для створення сприятливих умов росту росли після 
формування густоти посівів і знищення сходів бур'янів 
розпушують ґрунт у міжряддях, одночасно присипаючи бур'яни 
ґрунтом у зоні рядків. Необхідність розпушувань і присипань, а 
також глибину ходу робочих органів (від 5-6 до 10-12 см) 
визначають з урахуванням кількості опадів і ступеню 
забур'яненості посівів. Перше присипання бур'янів у зонах рядків 
поєднують з розпушуванням ґрунту в міжряддях культиваторами 
УСМК-5,4Б(А) у фазі 2-3 пар справжніх листків і висоті рослин 
буряків 5-7 см. Для цього використовують спеціальні підгортачі, 
які подають розпушений ґрунт у зони рядків для знищення 
сходів бур'янів.  

Удруге бур'яни присипають у зонах рядків буряків, 
поєднуючи цю операцію з підгортанням рослин і розпушуванням 
ґрунту в міжряддях, при змиканні рослин буряків у рядках, а 
втретє — перед змиканням листків у міжряддях. Щоб не 
пошкоджувались рослини буряків, ширина захисних зон з 
кожного боку рядка при перших розпушеннях ґрунту в 
міжряддях має становити 6-7 см, при наступних  10-12 см, а 
трактори обладнують гичковідводами. При підгортанні висота 
ґрунтового валка не повинна перевищувати 1/3 висоти рослин 
буряків. При цьому не можна засипати точку росту буряків. 
Швидкість руху агрегатів — до 6 км/год. 

Захист від шкідників і хвороб. При вирощуванні буряків 
слід старанно захищати рослини від шкідників і хвороб, 
виконуючи увесь комплекс агротехнічних заходів. Хімічні 
засоби варто застосовувати тільки при загрозі масового з'явлення 
шкідників і розвитку хвороб. Треба обов'язково враховувати 
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економічну доцільність застосування пестицидів, так званий 
економічний поріг шкідливості. Може бути так, що затрати на 
пестициди не окупляться приростом урожаю, що, як показують 
спостереження, буває дуже часто. Це серйозний аспект у 
технології вирощування цукрових буряків та інших польових 
культур. Пестициди досить часто застосовують тільки тому, що 
це передбачено технологічною картою, а не у зв'язку із загрозою 
епіфітотій (масові хвороби) або епізоотій (масова поява шкід-
ників). 

При прогнозованій масовій появі шкідників, які живуть у 
ґрунті (бурякова крихітка, дротяники, личинки 
пластинчастовусих жуків та ін.), потрібно вносити в рядки під 
час сівби гранульовані інсектициди, кг/га: 10 %-й фурадан (10- 
15); 10 %-й каунтер (15). Останнім часом на насіннєвих заводах 
насіння цукрових буряків обробляють системними 
інсектицидами, зокрема фураданом 35, який забезпечує 
внутрішню токсикацію рослин і захищає їх від ґрунтових та 
наземних шкідників протягом 15 - ЗО днів. Проти бурякових 
довгоносиків, бліх, щитоносок, мертвоїда застосовують один з 
таких препаратів, кг/га: 16 %-ну мінерально-масляну емульсію, 
40 %-й змочуючий порошок базудину (2,5); 50 %-й волатон (2,5). 
Посіви обробляють у разі потреби, але не частіше як через 7-9 
днів. Для знищення гусениць совок і лучного метелика плантації 
обприскують відповідними, рекомендованими в рік обробітку 
препаратами. Проти гусениць озимої та інших підгризаючих 
совок розсівають по рядках 10 %-й гранульований базудин (50 
кг/га). У період льоту метеликів і масового відкладання яєць на 
посіви буряків випускають трихограму (50 - 100 тис. самок на 1 
га) в три заходи через кожні 3-5 днів у співвідношенні 50 : 30 : 20 
%. Для боротьби з листковою попелицею, мінуючою міллю, 
мінуючою мухою, павутинним кліщиком теж застосовують 
рекомендовані на час обробітку препарати. 

Особливості вирощування при зрошенні. Кращим 
попередником для цукрових буряків на зрошуваних землях є 
озима пшениця після багаторічних трав. Услід за 
післязбиральним лущенням вирівнюють поверхню поля, а за 5-
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10 днів до глибокої зяблевої оранки проводять вологозарядковий 
полив (1000 - 1200 м3/га води). Для одержання 500 - 700 ц/га 
цукрових буряків вносять гній — не менш як 40 - 50 т/га і повне 
мінеральне добриво N160-200P180-240K100-130. Близько 70 % добрив 
вносять під оранку, а решту — в рядки й у підживлення. При 
неглибокому заляганні ґрунтових вод (до 1,5 м) азотні добрива 
вносять під передпосівну культивацію і в підживлення. 

Сіють буряки з міжряддями 60 см сівалками ССТ. До 
початку збирання має бути не менше 95 — 100 тис. рослин на 1 
га. Наприкінці дополивного періоду нарізають борозни-щілини 
на глибину 20 - 30 см. Після поливів ґрунт розпушують. 
Вологість ґрунту підтримують на рівні 70 - 75 % НВ. В 
оптимальні за зволоженням роки здійснюють 3-4 вегетаційні 
поливи нормою 600-700 м3/га води, в посушливі роки — на 1-2 
поливи більше, а у вологі — на  2 - 3 менше. Останній полив 
проводять за 20-30 днів до збирання буряків.  

Збирання врожаю. Щоб полегшити роботу збиральних 
машин і знизити забрудненість коренеплодів ґрунтом, за 10-15 
днів до початку збирання буряків розпушують міжряддя на 
глибину 10 - 12 см.  

Масове збирання цукрових буряків рекомендується 
проводити при настанні їх технологічної стиглості (з 20 вересня 
по 20 жовтня) переважно потоковим способом без ручного 
доочищення коренів із застосуванням очищувачів. Найбільшу 
продуктивність праці, своєчасне закінчення збирання урожаю і 
вивезення якісної сировини на заводи забезпечує груповий метод 
використання сучасних бурякозбиральних машин, 
буряконавантажувачів, самоскидних причепів і автотранспорту 
(рис.21) 
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4.1.7 Кормові коренеплоди 
Із кормових коренеплодів в Україні вирощують кормові 

буряки, моркву, брукву, турнепс. 
Вирощують кормові коренеплоди як у польових, кормових, 

так і в овочевих сівозмінах. Залежно від цього підбирають 
попередники. Так, при вирощуванні буряків у польових і 
кормових сівозмінах їх потрібно розмішувати, передусім, після 
удобреної озимини, зернобобових, однорічних трав на сіно або 
зелений корм, ранніх силосних культур; в овочевих сівозмінах — 
після бобових культур, помідорів, огірків, капусти. 

Кращими попередниками для моркви в польових сівозмінах 
є озимі й зернобобові культури, рання картопля; в кормових — 
озимі на зелений корм, кукурудза на зелений корм і силос; в 
овочевих — бобові, рання капуста, огірки, цибуля, помідори; для 
брукви й турнепсу в польових і кормових сівозмінах — озимі й 
зернобобові культури, буряки; в овочевих — цибуля, помідори, 
огірки. 

В Україні районовано сорти: кормового буряку Аміго, 
Барбара, Болеро, Енкендорфський жовтий, Тімірязєвський 87, 
Переможець, Полтавський білий, Полтавський 71, Львівський 
жовтий, Київський, Уманський напівцукровий; кормової моркви 
— Бірючекутська 4145, Шантене Сквирська, Шантене 2461, 
Вітамінна 6; кормової брукви — Куузіку; турнепсу — 
Волинський ранній круглий. 

Обробіток ґрунту. При розміщенні коренеплодів після 
овочевих або пізніх силосних та інших сільськогосподарських 
культур ґрунт відразу після їх збирання орють без попереднього 
лущення. Після зернових, зернобобових культур і трав проводять 
лущення на площах з однорічними бур'янами на глибину 6-8 см. 
При наявності пирію поле двічі дискують на глибину 10 - 12 см. 
На площах, засмічених осотом, проводять дискування на 
глибину 6 см з наступним лущенням лемішними лущильниками 
на глибину 10-12 см. Під усі коренеплоди потрібно проводити 
глибоку зяблеву оранку з передплужниками на глибину 28-30см, 
а на ґрунтах з неглибоким гумусовим шаром — на його повну 
глибину. Навесні проводять закриття вологи та культивацію на 
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глибину 6-8 см з одночасним внесенням гербіцидів у ґрунт 
(трихлорацетат натрію або дихлоральсечовину — по 4 - 6 кг/га, 
ептам 2 - 3 кг/га). Перед сівбою ґрунт коткують. 

Удобрення. При вирощуванні коренеплодів після 
неудобрених попередників потрібно внести гній: під буряки, 
брукву, турнепс 20-30 т/га — на чорноземах, сірих та темно-
сірих опідзолених ґрунтах, 30-40 т/га — на світло-сірих та 
підзолистих ґрунтах. Під коренеплоди вносять також мінеральні 
добрива: азотні 40 - 60 кг/га, фосфорні 60 - 120 кг/га, калійні 60 - 
120 кг/га. Понад 1/2 або 2/3 частини мінеральних добрив, 
переважно фосфорних і калійних, вносять під зяб і таку саму 
кількість азотних — під весняну культивацію, Р10 — в рядки, 
решту РК — в підживлення (після проріджування рослин). 
Високі дози азотних добрив недоцільні, особливо під кормові 
буряки, оскільки в коренеплодах накопичуються нітрати, що 
може спричинити отруєння тварин. Під коренеплоди вносять 
також мікроелементи (мідь, бор, марганець та ін.).  

Сівба. Перед сівбою насіння коренеплодів калібрують, 
обігрівають, протруюють та ін. Калібрування потрібне для того, 
щоб відібрати для сівби більш крупні фракції посівного 
матеріалу: 3,5-4,5 і 4,5-5,5 мм кормових буряків; 1,5-2,0 мм і 
більше 2 мм моркви. Для підвищення енергії проростання 
насіння коренеплодів піддають повітряно-тепловій обробці, 
витримуючи його на відкритому повітрі 3-5 днів, під навісом 5- 
7, у сховищі 10-15 днів. За 2-3 дні до сівби його протруюють 
гранозаном (3-4 кг/т) або ТМТД (4-6 кг/т). В найраніші весняні 
строки висівають моркву, турнепс і брукву, а кормові буряки — 
дещо пізніше, при прогріванні ґрунту до 6-7 °С. Турнепс можна 
вирощувати також як післяукісну культуру, висіваючи 
наприкінці травня. 

Кормові буряки сіють з міжряддям 45 — 60 см, брукву й 
турнепс 60 см; моркву — стрічковим способом з відстанню між 
рядками в стрічці 15 см і між стрічками 45 см, смуговим із 
смугами до 20 см і відстанню між смугами 45-60 см, а на 
торфових ґрунтах — звичайним рядковим способом.                                                                                            
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Норма висіву кормових буряків 16-20 кг/га а при сівбі 
пунктирними сівалками 8-12 кг/га; моркви при широкорядній 
сівбі 4,5 кг/га, стрічковій 6 кг/га, широкосмуговій 6-8 кг/га, 
суцільній рядковій 10 кг/га. При сівбі моркви під зиму норми 
висіву збільшують на 25-30 %, брукви — на 2-3 кг/га, турнепсу 
— на 3-4 кг/га, а при повторній культурі — на 15-20 % і більше. 

Глибина загортання насіння: кормових буряків 3-4 см, на 
важких ґрунтах  2-3 см; моркви — відповідно 2,5-3 і 1,5-2 см; 
брукви її турнепсу — близько 2 см.  

Догляд. Першим заходом догляду за коренеплодами є 
післяпосівне коткування. Через 4-6 днів після сівби проводять 
досходове боронування, під час якого на посівах моркви вносять 
гербіциди (прометрин 1,5-2,5 кг/га, лінурон 1,5-3 кг/га). 
Важливим агротехнічним заходом з догляду за посівами є їх 
проріджування. Мета його — зберегти на час збирання 
оптимальну густоту рослин на площі. Для кормових буряків вона 
має становити в районах недостатнього зволоження 45-50 тис./га, 
достатнього зволоження  60-80 тис./га; для моркви — при 
широкорядній і стрічковій сівбі 300 - 350 тис./га, широко-
смуговій до 700 тис./га; брукви — від 45 до 50 тис./га; турнепсу 
80-100 тис./га. 

Кормові буряки проріджують букетуванням за схемами 30 
х 25 або 27 х 18 см; брукву й турнепс — за схемою 27 х 18 см. 
При розбиранні букетів залишають у кожному по 2 - 3 рослини 
Останнім часом частіше застосовують для проріджування рослин 
вздовжрядні проріджувачі (УСМП-5,4А) або звичайне 
боронування. 

Проріджують посіви кормових буряків у фазі першої пари 
справжніх листків; брукву й турнепс — у фазі 2-3, а моркву 4-5 
листків. Відразу після проріджування посіви підживлюють 
мінеральними добривами (N15P20K20) і розпушують ґрунт у 
міжряддях, одночасно заробляючи добрива на глибину 10-12 см. 
Дальший догляд за посівами полягає в 1 - 2 розпушуваннях 
міжрядь, боротьбі з шкідниками та хворобами коренеплодів. 

Збирання. Збирають коренеплоди у фазі технічної 
стиглості, використовуючи переобладнані картопле- і 
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бурякокомбайни, різні копачі та спеціальні копачі для 
викопування коренеплодів (ККГ-1,4). Зберігають коренеплоди 
поблизу тваринницьких ферм у траншеях, буртах, спеціальних 
сховищах. Температура в період зберігання 0-2 °С. 

 
4. 1. 8  Люцерна 

Люцерну розміщують у сівозмінах після різних 
попередників — ярих і озимих зернових, кукурудзи на зерно, 
технічних та інших культур. Сіють люцерну під покрив і чис-
тими посівами. Тому система обробітку ґрунту спрямована на 
створення оптимальних умов росту не тільки трав, а й покривної 
культури. Це, в свою чергу, зменшує енерговитрати на 
вирощування люцерни, оскільки при цьому одержують 
додатковий врожай. Правда, і без покриву люцерна в рік сівби 
нарощує значну зелену масу. Тому питання сіяти люцерну під 
покрив чи без покриву слід вирішувати в кожному конкретному 
випадку. 

Сорти, районовані в Україні: Веселоподолянська 11, 
Зайкевича, Надія, Херсонська 7, Херсонська 9, Райдуга, 
Ярославна, Полтавчанка. Сорти люцерни жовтої  мають ще 
незначне поширення. 

Обробіток ґрунту розпочинають негайно після збирання 
попередника. Він включає одно- або дворазове лущення стерні й 
наступну зяблеву оранку на глибину 28-30см.  

На солонцях верхній шар дискують бороною або 
обробляють фрезерним культиватором на глибину до 10-12 см, а 
глибоке розпушування проводять плугами без полиць. Якщо 
люцерну сіють як післяукісну культуру після збирання озимих 
проміжних культур і ранніх ярих сумішей, тоді після дискування 
стерні проводять неглибоку початкову оранку (на 16-18 см) з 
одночасним коткуванням кільчасто-шпоровим котком. 

Удобрення. При врожаї близько 450 ц/га зеленої маси 
люцерна споживає 300 - 320 кг/га азоту, 60 - 80 кг фосфору, 180 - 
200 кг/га калію. Близько 40% кількості азоту рослина виробляє 
сама за рахунок фіксації його з повітря бульбочковими 
бактеріями, а решту бере з ґрунту, якщо додатково не вносити 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 415 

добрив. При внесенні добрив частка вилученого азоту з ґрунту і 
добрив при цьому може становити: 80 — 100 кг/га з ґрунту і 46-
80 кг/га  за рахунок мінеральних або органічних добрив. 
Ефективність добрив посилюється при достатньому зволоженні. 
При цьому поліпшується також фіксація атмосферного азоту. 
Досліди кафедр агрохімії і рослинництва Уманської ДАА 
показали, що на глинистих опідзолених і звичайних чорноземах 
та сірих лісових ґрунтах при частковому зрошенні (близько 600 - 
800 м3/га води) в умовах Лісостепу й Полісся норма азоту може 
становити 100-120 кг/га. Врожайність зеленої маси на фоні вне-
сення 80 - 100 кг/га фосфору і калію становила 600 - 700 ц/га за 3 
укоси. 

У Степу люцерну удобрюють лише на зрошуваних площах 
з урахуванням запланованого врожаю та родючості ґрунту. 
Внесені добрива сприяють підвищенню врожайності і 
поліпшенню якості корму. Зокрема, в рослинах підвищується 
вміст протеїну і каротину. 

Люцерна добре реагує на органічні добрива. їх вносять як 
під попередники та передпопередники, так і безпосередньо під 
культуру восени, перед оранкою на зяб. У зволожених районах 
Лісостепу й Полісся вносять 40 — 60 т/га, а в посушливих 
(Степу) 30-35 т/га. Ці норми є орієнтовними, їх треба 
диференціювати з урахуванням типу ґрунту, попередників, 
районів вирощування та ін. 

При рН < 7 зменшується азотфіксуюча здатність 
бульбочкових бактерій, зростає споживання рослинами азоту з 
ґрунту. На кислих і слабкокислих ґрунтах ефективне внесення 
щороку 80-120 кг/га мінерального азоту. На нейтральних і 
лужних ґрунтах його краще вносити перед сівбою від 30-40 до 60 
кг/га. 

Позитивно впливають на продуктивність люцерни 
мікродобрива — молібденові, борні, марганцеві та ін. Так, 
внесення молібденових добрив на дерново-підзолистих, дерново-
лучних, сірих лісових ґрунтах, опідзолених і реградованих 
чорноземах підвищує врожайність трав у перерахунку на сіно до 
10 - 12 ц/га. Крім того, під впливом молібдену у вегетативній 
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масі рослин на 15-20 % збільшується вміст протеїну. Позитивна 
дія марганцю виявляється при внесенні його на чорноземах і 
каштанових ґрунтах. Кальцієві добрива рекомендується вносити 
або використовувати для вапнування, коли верхній шар ґрунту 
містить менше 0,02 % кальцію. Борні добрива широко 
застосовують на насінницьких посівах. 

Сівба. Сіють коренеплоди насінням районованих сортів не 
нижче другого класу, чистим від насіння бур'янів, особливо 
карантинних. При наявності в насіннєвій партії 20% і більше 
твердого насіння його треба скарифікувати на спеціальних 
машинах СС-0,5, СКС-1, СКС-2 за 10 — 12 днів до сівби або 
безпосередньо перед сівбою. 

 Перед сівбою насіння провітрюють, прогрівають, інокулю-
ють, збагачують на мікроелементи (молібден, бор, марганець). 

На корм люцерну сіють під покрив, без покриву, в чистому 
вигляді або в травосумішах звичайним рядковим способом з 
міжряддям 15 і 30- 45 см (в посушливих умовах) зерно-
трав'яними сівалками СЗТН-47, СЗТ-3,6, СЛТ-3,6, СУТК-47 та 
ін. Глибина загортання насіння залежно від його типу - від 1-2 см 
(важкі запливаючі ґрунти) до 3 - 4 см (чорноземи, каштанові, 
швидковисихаючі ґрунти). У всіх зонах оптимальна норма висіву 
люцерни 8-10 млн схожих насінин на 1 га, або 16 - 20 кг/га при 
100 %-й господарській придатності. При сівбі люцерни під 
покрив норму висіву покривної культури зменшують на 20%. 

У сумішах із злаковими (стоколосом безостим, пирієм 
безкореневищним, вівсяницею лучною та ін.) на схилах і в 
кормових сівозмінах висівають 12 - 14 кг люцерни, або 60 - 80 % 
від норми висіву в чистому посіві. Насіння злакових трав у 
суміші може бути не більше 30-40 % їх повної норми висіву. Це 
пояснюється тим, що вони інтенсивно кущаться і при сівбі 
більшої кількості насіння можуть витісняти люцерну з 
травостою вже на другому році користування травосумішшю. 

Догляд полягає переважно у проведенні осінніх (фосфором 
і калієм) та весняних підживлень (азотом). Важливими є 
боронування зубовими, голчастими або дисковими боронами 
(залежно від щільності ґрунту і густоти посіву) навесні та після 
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першого й другого укосів. На травах другого і наступних років 
користування важливо застосовувати долотування (на 12-14 до 
20 см) і щілювання. На півдні України люцерну слід поливати 
(300 — 400 м3/га під 2-й і наступні укоси). 

Вирощування люцерни на насіння. Потенціал насіннєвої 
продуктивності люцерни сягає 10-12 ц/га і навіть більше. Нині 
реальна врожайність 3 - 4 до 6 ц/га. Основні складові цієї 
технології: 

-  мала норма висіву насіння (1,5-2 кг/га); 
-  широкорядний посів (60-70 до 90 см); 
- строки сівби: навесні 3-тя декада квітня — перша декада 

травня або в червні після озимих проміжних культур, відповідно 
під покрив ранніх ярих кормосумішей і кукурудзи на зелений 
корм, висіяних зниженими нормами висіву; 

-  безпокривна сівба з використання гербіцидів або 
підкошуванням; 

- бджолозапилення переважно одиничними дикими 
бджолами (наприклад, метахіла ротундата) та іншими комахами, 
для цього посіви треба розміщувати поблизу природних угідь; 

- фосфорне підживлення. 
Збирання на насіння пряме (вичісуванням) або роздільне з 

першого (недостатнє зволоження) або з другого укосу (достаток 
вологи, зрошення);  

тоді перший укіс у фазі початку бутонізації; 
         - при дворічному використанні на насіння посіви 

пестицидами не обробляють, посіви 3-4-го років до цвітіння 
обробляють відповідними препаратами;  

        - використання на насіння зріджених посівів 3-5 років, 
достатньо навіть 8-12 кущів на м2. 

 Нерідко доводиться обробляти посіви гербіцидами. Це 
небажано з відомих причин —вони шкідливо впливають на 
середовище і корм, дорого обходяться, значно збільшують 
енерговитрати (на 15-20 %). Альтернативні заходи боротьби з 
бур'янами — формування густого травостою, підкошування, в 
тому числі в рік сівби.                                                                                                                
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 Збирання врожаю. Застосовують самохідні косарки, іноді 
при скошуванні люцерни на сіно виконують плющення трави, 
щоб прискорити її висихання у валках. Використовувати роторні 
косарки-подрібнювачі не слід, бо вони розщеплюють нижні 
частини стебел, на яких містяться бруньки, що погіршує і 
затримує відростання, знижує врожайність зеленої маси. 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ: 
1. Сформулюйте поняття “технології вирощування 

рослин”. 
2. Які основні блоки входять до технології вирощування 

культур? 
3. Назвіть попередники озимої пшениці. 
4. Як обробляють ґрунт під озиму пшеницю після ранніх 

попередників? 
5. Як обробляють ґрунт у чистому пару? 
6. Як обробляють ґрунт під озиму після пізніх 

попередників? 
7. Якою повинна бути система удобрення озимої пшениці? 
8. Розкажіть про строки та способи сівби, напрямки висіву, 

догляд за посівами озимої пшениці. 
9. Охарактеризуйте технологію вирощування ярого 

ячменю. 
10. Охарактеризуйте основні елементи технології і 

вирощування гороху. 
11. Розкажіть про технологію вирощування кукурудзи. 
12. Яке місце в сівозміні відводиться соняшнику? 
13. Для чого і чим обробляють міжряддя просапних 

культур? 
14. Що таке шаровка та букетування цукрового буряка? 
15. У чому полягає система захисту рослин від бур’янів, 

шкідників, хвороб цукрового буряку? 
16. Які ви знаєте способи сівби люцерни ? 
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