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Модуль№1 
1.Тема заняття: Вступ 
1.Рослиництво провідна галузь с/г виробництва 

Рослинництво - це галузь сільського господарства, основне завдання якого - 

вирощування рослин для отримання продукції, що задовольняє потребу 

людини в їжі, кормів для тварин, сировини для переробної промисловості. 

Основу його складає землеробство - господарська діяльність, пов'язана з 

обробкою землі. Використовуючи землю як засіб виробництва люди 

досягають позитивних результатів, направляючи свою працю на отримання 

рослинної продукції, яка використовується для забезпечення харчування 

людей та розвитку тваринництва. 

Зелена рослина виступає головним предметом і знаряддям праці в 

рослинництві, а грунт - головним засобом сільськогосподарського 

виробництва. Рослинництво тісно пов'язано з іншою галуззю сільського 

господарства - тваринництвом, якому воно дає грубі, соковиті і 

концентровані корми і отримує від нього органічні добрива, необхідні для 

землеробства. 

Без зелених рослин неможливе життя людини і тварин. Рослини акумулюють 

енергію сонячного світла і перетворюють її в енергію хімічних зв'язків, 

приховану в молекулах вуглеводів, білків, ліпідів, вітамінів, біологічно 

активних сполук. Людина використовує органічні речовини рослин для 

харчування, годування домашніх тварин і птахів, опалення, виготовлення 

одягу, в якості будівельних матеріалів, для переробки та отримання багатьох 

інших засобів існування. 

Займаючись рослинництвом, людина стикається з багатьма постійно 

мінливих умов. Щоб забезпечити рослину необхідними факторами життя, 

потрібно в певній мірі відповідно змінювати і навколишнє його середовище. 

Для створення найбільш сприятливих умов життя рослин велике значення 

має своєчасне і високоякісне виконання всіх польових робіт - обробка 

грунту, внесення добрив, посів, догляд, збирання врожаю. Порушення 

термінів проведення цих робіт або їх низький рівень різко знижує врожай і 

погіршує якість продукції. Тому в рослинництві необхідно строго 

враховувати всі умови, що визначають кінцевий результат праці. 

Галузь рослинництва охоплює рільництво, луговодство, овочівництво, 

плодівництво, виноградарство, квітникарство, лісівництво. Як наукова 

дисципліна рослинництво розгля... 

2.Рослиництво як наука 

Рослинництво - наука про культурні рослини і їх обробітку. Якщо розглядати 

рослинництво з виробничої точки зору, то це вчення про технічно досконале 
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й рентабельне вирощування максимальних врожаїв продукції 

сільськогосподарських культур при високому її якості. Наукове 

рослинництво будується на засадах сучасної біологічної науки, що вивчає 

особливості розвитку рослин, їх вимоги до умов середовища. Без 

глибокого знання біології рослин неможлива розробка правильної 

агротехніки, нової технології. Широко використовуються в рослинництві 

дані багатьох суміжних дисциплін - селекції, грунтознавства, агрохімії, 

фізіології рослин, землеробства, мікробіології, хімії, фізики, механізації, 

економіки та ін  

Як і всяка наукова дисципліна, рослинництво має свої об'єкти вивчення 

(рослини польової культури), завдання і методи дослідження. Завдання 

рослинництва: вивчення закономірностей формування врожаю, виявлення 

резервів збільшення виробництва продуктів рільництва, розробка теорії і 

технології одержання найвищих врожаїв та найкращої якості при 

найменших витратах праці і коштів. Вирощуються в польовий культурі 

рослини розрізняються за тривалістю життя, реакції на довжину дня, типу 

розвитку і характеромросту, способу запилення, довжині вегетаційного 

періоду та іншими ознаками.  

За тривалістю життя рослини поділяють на однорічні, дворічні та багаторічні 

(3 роки і більше), а з реакції на довжину дня (фотоперіодизм) - на рослини 

короткого і рослини довгого дня. У рослин короткого дня 

(просо, кукурудза, соя, соняшник та ін) прискорене дозрівання відзначається 

при короткому дні (10ч), а у рослин довгого дня (пшениця, овес, 

горох, льон та ін) - при довгому (14-16 год). Існують і фотоперіодичні 

нейтральні рослини (звичайна квасоля, нут, гречка та ін.)  

За способом запилення рослини поділяються на самозапильних (пшениця, 

ячмінь, горох тощо) і перекрестнозапильних (жито, кукурудза, гречка, 

люцерна та ін.) В останніх пилок переноситься чи комахами або вітром . 

Розрізняються рослини і за тривалістю цвітіння. Бувають рослини з коротким 

періодом цвітіння і дружним дозріванням і з довгим періодом цвітіння і 

дозрівання . Ця властивість обумовлена особливостями росту. У рослин 

першої групи (пшениця, соняшник, льон та ін) суцвіття утворюються в 

результаті диференціації точки росту стебла, після цвітіння ріст 

припиняється. У рослин другої групи (гречка, горох, цукровий буряк, 

баштанні і ін) суцвіття утворюються в пазусі листків, а точка росту стебла 

може утворювати вегетативні та генеративні органи до кінця вегетації (до 

настання посухи або заморозків). 

За тривалістю вегетаційного періоду однорічні польові культури діляться на 

рослини з коротким періодом вегетації - 60-80 днів (горох, ячмінь, гречка та 

ін), з середнім - 90-110 (овес, яра пшениця, льон, гірчиця та ін) і тривалим-

120-140 днів (цукровий буряк, кукурудза, рис, бавовник та ін.) Вегетаційний 

період у озимих хлібів триває від 280 до 340 днів. Великий вплив на 

тривалість вегетаційного періоду надають кліматичні і погодні умови, 

особливості сорту і інші фактори.  

Вегетаційний період рослин протікає від початку появи сходів до повної 
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стиглості нових насіння; онтогенез починається від утворення зиготи і 

завершується природною смертю рослини; філогенез - Еволюційні зміни всіх 

сторін онтогенезу, що відбуваються при переході від предків до нащадків.  

Польові культури розрізняються за агротехнічних прийомів. Наприклад, за 

способом посіву: звичайний рядовий (15 см), узкорядним (7,5 см), 

стрічковий, пунктирний, широкорядний, гніздовий і ін; за термінами посіву: 

ранній весняний, пізній весняний, літній, літньо-осінній; по глибині посіву 

насіння (см): 1 - 2, 4 - 6, 8 - 10 і більше; за нормами висіву та інших 

прийомів.  

У рослинництві застосовують такі методи дослідження: польовий, 

вегетаційний і лабораторний. Основним методом дослідження був і 

залишається польовий досвід, що має різні форми і типи в залежності від 

поставлених завдань. Цей метод дозволяє вирішувати багато практичних 

питань агротехніки, що стосуються обробки грунту, застосування добрив, 

способів, термінів посіву та догляду за культурами, оцінки попередників, 

сівозмін та ін, визначення ефективності комплексів та окремих прийомів 

агротехніки, а також підбору кращих сортів. Дослідження виконуються у 

наукових установах. 

Для вивчення дії факторів зовнішнього середовища (світло, тепло, 

вологість, мінеральне живлення), різних біохімічних і фізіологічних процесів, 

а також для генетичних і селекційних досліджень використовують камери 

штучного клімату (фітотронах), де автоматично враховуються і регулюються 

досліджувані режими.  

Часто для правильного пояснення результатів польових дослідів потрібні 

додаткові відомості, наприклад, про ступінь родючості грунту, стосунках 

рослини з середовищем, структуру врожаю, особливості розвитку кореневої 

системи та якість рослинної продукції (вміст цукру, жиру, білків, волокна та 

ін.) У таких випадках застосовують різноманітні лабораторні методи 

дослідження.  

Все більше значення для рослинництва набуває метод мічених атомів, 

що дозволяє вивчати багато складні фізіологічні процеси, що відбуваються в 

рослинах.  

Завершальна ланка різних досліджень, що проводилися польовим і іншими 

методами в наукових установах, виробничий досвід - важливий синтетичний 

метод вивчення питань рослинництва в конкретних умовах 

сільськогосподарського виробництва, коли можливо дати повну і всебічну 

практичну оцінку сортів, систем агротехніки та окремих прийомів, а головне 

- виявити їх економічну ефективність (нова система обробітку грунту і 

удобрення в сівозміні, комплексна агротехніка, окремі нові прийоми 

агротехніки, сорту та ін.) Виробничі досліди проводять на великих площах 

(1-2 га і більше) при дворазової повторності.  

 

3.Класифікація польових культур 
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Культури, що розглядаються в курсі рослинництва, поділяють на групи 

переважно за виробничим принципом: зернові, технічні, кормові і баштанні. 

Кожна з цих великих груп культур включає підгрупи. 

До групи зернових входять культури, які вирощують на продовольче і 

фуражне зерно. Це типові хліба — пшениця, жито, ячмінь, овес, тритикале 

(гібрид пшениці і жита); просовидні хліба — кукурудза, просо, сорго, рис, 

могар, чумиза; зернові бобові — горох, соя, квасоля, чина, сочевиця, боби, 

нут, люпин, лобія; з інших родин — гречка. 

До групи технічних культур належать олійні, ефіроолійні, прядивні, 

цукроносні, крохмаленосні, лікарські та наркотичні рослини. 

Кормові культури — кормові однорічні та багаторічні злакові та бобові 

трави, трав’янисті культури інших родин (хрестоцвітих, айстрових тощо), 

коренеплоди кормові, бульбоплоди. 

Група баштанних включає баштанні культури продовольчого, кормового, а 

також технічного призначення — кавуни, дині, гарбузи, кабачки та ін. 

Крім виробничого, існує поділ культур за способом або характером 

використання головного продукту врожаю. За цією ознакою виділяють 6 груп 

польових культур: зернові; коренебульбоплоди, сюди належить і 

стеблоплідна рослина — кормова капуста, баштанні, всі кормові культури; 

олійні та ефіроолійні; прядивні; тютюн і махорка. 

По всіх культурах, віднесених до вказаних класифікаційних груп, у курсі 

рослинництва зазначають ботанічні, еколого-біологічні і господарські 

ознаки, вид і якість продукції, особливості вирощування, оцінку їх 

господарського значення, технологію і механізацію вирощування, способи 

збирання врожаю, якісні його показники та ін. 

 

2.Тема заняття: Технологія органічного виробництва. 

 Особливості застосування ресурсо-та енергозберігальних технологій 

вирощування с/г культур. Сучасна технологія вирощування с/г культур.  

 

1.Поняття і зміст технологій вирощування с/г культур. 

Під технологією розуміють сукупність способів і засобів здійснення 

виробничого процесу. Складові технології (техніка, матеріальні засоби, 

організація) тісно між собою пов’язані. Сільськогосподарські технології 

визначаються в першу чергу специфічними засобами виробництва — 

ґрунтом, рослинами і тваринами. 

Технологія вирощування сільськогосподарських культур включає перелік і 

послідовність робіт по вирощуванню окремих культур, збиранню і 

післязбиральному обробітку одержаної продукції, агротехнічні вимоги до 

виконання робіт, перелік технічних засобів, техніко-економічні показники. 

Ця технологія відображається в спеціальній технологічній карті. Операційна 

технологія виконання механізованих робіт передбачає способи виконання 

основних і допоміжних прийомів кожної окремо взятої роботи. Вона включає 

агротехнічні вимоги до виконання робіт, раціональне комплектування і 



підготовку агрегатів до роботи, підготовку поля, роботу агрегатів в загінці, 

контроль якості виконання робіт, заходи по охороні праці. 

Розрізняють такі технології вирощування сільськогосподарських культур: 

ручна (немеханізована), механізована, звичайна, прогресивна, перспективна, 

індустріальна (промислова), інтенсивна, адаптивна, енерго — і 

ресурсозберігаюча, біотехнологія. 

В межах сучасних технологій виділяють звичайну і прогресивну. Звичайна 

(традиційна) — це технологія, яка склалася в галузі рослинництва на даному 

етапі розвитку матеріально-технічної бази. На відміну від неї, прогресивна 

технологія включає найновіші досягнення науки і виробництва, випробувана 

в передових господарствах і рекомендована для впровадження на зміну 

звичайної. 

На базі звичайної і прогресивної технологій формується перспективна 

технологія, яка передбачає впровадження на перспективу. До складу 

перспективних технологій відносяться індустріальна (промислова) та 

інтенсивна. 

Індустріальна (промислова) технологія означає прогресивну машинну 

технологію, засновану на системі машин, що відповідають сучасному рівню і 

забезпечують комплексну механізацію вирощування сільськогосподарських 

культур. Застосування індустріальних технологій можливо тільки при умові 

вирощування високопродуктивних сортів, впровадження сучасної техніки, 

використання ефективних добрив, пестицидів. Повна комплексна механізація 

виробничих процесів в таких умовах стає об’єктивною необхідністю і 

вирішальним фактором підвищення продуктивності сільськогосподарських 

культур. 

 

2.Технологія органічного виробництва 

Органічне виробництво – це цілісна система господарювання та виробництва 

харчових продуктів, яка поєднує в собі найкращі практики з огляду на 

збереження довкілля, рівень біологічного розмаїття, збереження природних 

ресурсів, застосування високих стандартів належного утримання (добробуту) 

тварин та метод виробництва, який відповідає певним вимогам до продуктів, 

виготовлених з використанням речовин та процесів природного 

походження.Органічна продукція – це продукція,отримана в результаті 

сертифікованого органічного виробництва. Органічна продукція, як і 

традиційна, отримує всі необхідні у державі документи для виробництва, 

переробки, транспортування, зберігання, реалізації. А стандарти органічного 

виробництва додатково виписують усі обов’язкові вимоги до кожної стадії 

органічного виробництва. Тому статус «органічний продукт» надає 

додаткову цінність продуктам, не виключаючи загальнодержавний контроль 

за якістю продукції, виконання санітарно-гігієнічних норм, тощо.Органічне 

сільське господарство – це сільськогосподарська система, яка сприяє 

збереженню навколишнього середовища, соціально та економічно підтримує 

виробництво здорових продуктів харчування,  волокна, деревини і т.д. При 

такому методі господарювання заборонено/обмежено використання 



синтезованих мінеральних добрив, пестицидів, ветеринарних препаратів, 

генетично модифікованого організмів та використовуються дозволені 

препарати природного походження з метою збільшення родючості ґрунту, 

резистентності рослин та тварин до хвороб.Особливостями органічного 

виробництва є: обов’язкова сертифікація, що охоплює аналіз і контроль всіх 

стадій процесу виробництва, а не лише кінцевого продукту; наявність 

перехідного періоду; прозорість та простежуваність потоку органічної 

продукції.Органічна сировина для виготовлення органічних продуктів 

харчування надходить із перевірених джерел: у ґрунт, на якому вирощуються 

сільськогосподарські культури заборонено вносити будь-які речовини 

хімічного походження. Тільки по закінченню перехідного періоду продукція 

отримує статус органічної. Далі органічна сировина надходить до 

переробних підприємств, де переробляється окремо від традиційної сировини 

з метою уникнення змішування.Наприклад, вимогами Міжнародної федерації 

органічного сільськогосподарського руху(ІFOAM) до технологій органічного 

виробництва є вирощування зернобобових, сидератів або рослин з 

розвиненою глибокою кореневою системою в адаптованій багатопільній 

сівозміні; внесення внутрішньогосподарських добрив тваринного 

походження, отриманих в органічному тваринництві; внесення іншого 

органічного матеріалу, при необхідності після компостування, отриманого на 

підприємствах, що працюють відповідно до  на засадах органічного 

виробництва. 

 

 

3.Особливості застосування ресурсо-та енергозберігальних технологій 

вирощування с/г культур 

Нині приділяється велика увага питанням економного використання 

енергоресурсів через різке збільшення витрат на їх видобування і 

виробництво, а також високу вартість нафти та газу на світовому ринку. 

Одним з найбільших споживачів енергії у народному господарстві є 

сільськогосподарське виробництво. Так, агропромисловий комплекс України 

споживає 35 млн т умовного палива за рік, половина якого – у вигляді 

дефіцитного рідкого палива. Тому у найближчі роки необхідно поліпшити 

енергетичну базу сільськогосподарського виробництва, а насамперед – 

забезпечити теплотою та енергією житло та комунально-побутові потреби. 

Однак. Поки що ці завдання вирішуються без належного економічного 

обґрунтування. 

Досвід передових зарубіжних країн в питаннях економії енергії важко 

запозичити, тому що енергетика і сільське господарство у нас розвивалися за 

іншими економічними схемами, внаслідок чого технологічний рівень 

сільськогосподарського виробництва значно нижчий від світового [1]. 

До енергозбереження відноситься комплекс заходів, спрямованих на 

підвищення родючості ґрунтів та урожайності сільськогосподарських 

культур, на забезпечення раціонального використання енергетичних ресурсів 

за рахунок скорочення їх втрат, удосконалення організаційно-економічних 



механізмів енергоспоживання, застосування енергозберігаючих технологій та 

техніки, поновлюваних та вторинних енергоресурсів . 

Стосовно рослинництва можливо виділити наступні напрямки економії та 

раціонального використання паливо-енергетичних ресурсів : 

Розробка та впровадження системи заходів, які забезпечують підвищення 

родючості ґрунтів та урожайності сільськогосподарських культур. 

Вдосконалення, розробка та впровадження енергозберігаючих технологій 

виробництва продукції. 

Вдосконалення системи менеджменту шляхом розробки та впровадження 

організаційно-технічних та економічних заходів, які забезпечують 

зменшення втрат і економію нафтопродуктів. 

Розробка нормативно-технологічної та методичної документації на 

механізовані процеси і технічні засоби. 

Вдосконалення і розробка нової енергозаощаджуючої техніки. 

Використання нетрадиційних джерел енергії. 

Перший напрямок включає підготовку та покращення полів, меліорацію, 

підвищення родючості ґрунтів, впровадження високоврожайних стійких 

сортів сільськогосподарських культур, підготовку насіння. Цей напрямок 

дуже важливий і потребує комплексного вирішення, але механізація робіт в 

ньому не є вирішальною. 

Другий напрямок охоплює мінімізацію обробітку ґрунту, суміщення 

технологічних процесів, перенесення деяких технологічних процесів на 

стаціонар, заміну енергомістких процесів менш енергомісткими та інші 

заходи. 

Третій напрямок передбачає оптимізацію структури посівних площ; 

оптимізацію структури МТП; вдосконалення технічного обслуговування та 

ремонту МТП; раціональне агрегатування сільськогосподарської техніки; 

вдосконалення зберігання, транспортування, заправки та обліку 

нафтопродуктів; покращення системи стимулювання робітників за економію 

нафтопродуктів; раціональну організацію використання машинно-тракторних 

агрегатів; покращення організації перевезення вантажів. 

Четвертий напрямок охоплює стандартизацію оцінки паливно-енергетичних 

витрат на технології та технічні засоби; розробку нормативів витрат 

нафтопродуктів; розробку та впровадження методик оцінки паливно-

енергетичних витрат на технології виробництва сільськогосподарської 

продукції; розробку методів розрахунку необхідної кількості нафтопродуктів 

на різних рівнях. 

П’ятий напрямок передбачає створення технічних видів енергозбереження, а 

саме двигунів з меншими питомими витратами палива (до 

190…200 г/кВт.год); збільшення долі випуску гусеничних тракторів; 

обладнання усіх тракторів пристроями для визначення оптимальних режимів 

роботи двигуна; впровадження комп’ютерів для оптимізації режимів роботи 

двигунів; зниження впливу рушіїв на ґрунт за рахунок використання шин 

низького тиску та гумо-металевих гусениць; впровадження мобільних 

енергетичних засобів, які працюють на газі та з використанням 



альтернативних видів палива; розробка енергоекономної техніки, підвищення 

надійності техніки та інше. Універсалізація тракторів може забезпечити 

зменшення енерговитрат на 20…25%. Застосування комбінованих машинно-

тракторних агрегатів буде сприяти зменшенню енерговитрат на підготовку 

ґрунту і посів на 15…20%. 

Шостий напрямок включає використання енергії сонця, вітру, теплоти 

підземних джерел, відходів сільськогосподарського виробництва для 

отримання біогазу. До цього напрямку відносяться також заходи та проекти 

по заміні нафтопродуктів іншими видами палива, що виготовлюються на базі 

продукції рослинництва (спирт, олія та інші). 

В процесі використання машинно-тракторного парку особливу увагу слід 

звернути на другий та третій напрямки, які можуть реалізуватись 

безпосередньо в господарствах і забезпечують до 55% відносного 

покращення паливної економічності. 

Аналіз чинників та межі зміни пропорцій між економічним зростанням та 

енергоспоживанням підтверджують, що зараз рушійною силою 

енергозбереження в Україні стає перехід до ресурсо- та енергозберігаючого 

типу економічного зростання . 

Отже, комплексне вирішення проблеми енергозбереження – один із найбільш 

вірогідних для України шляхів успішного подолання економічної та 

енергетичної криз, входження в сім’ю високорозвинутих країн світу. 

Вирішення цієї проблеми дозволить нашій державі різко зменшити 

залежність її економіки від імпорту енергоресурсів, вивести з експлуатації 

низку генеруючих потужностей, провести технологічне переозброєння 

енергомістких галузей та структурну перебудову господарських комплексів, 

сформувати оптимальні рівні самоенергозабезпечення регіонів та галузей, 

створити вітчизняну галузь із випуску та впровадженню 

конкурентоспроможного енергозберігаючого обладнання, суттєво обмежити 

вплив техногенних чинників на навколишнє середовище, забезпечити 

соціально-побутові потреби людини. 

 

4.Тема заняття: Адаптивне рослинництво-основа отримання екологічно 

чистої продукції 

Розробка фундаментальних, фундаментально-прикладних і прикладних 

проблем, а також сучасних і перспективних технологій землеробства та 

рослинництва потребують врахування агроекологічних основ. Адаптивне 

землеробство та адаптивне рослинництво теоретично визначаються дуже 

широко. їхню адаптивність можна відносити до окремих об'єктів або різних 

їх сукупностей у ланках або ланцюгах: рослина-грунт-рослинний покрив-

агроекосистема-агроурочище-ділянка ландшафту-біосфера. 

В багатоцільовому екологічному обґрунтуванні сучасного та майбутнього 

рослинництва та землеробства розвивається уявлення про їхню адаптивність. 

Розуміння адаптаціогенезу в еколого-генетичному й еволюційному аспектах 

у даний час доповнено кібернетичними концепціями адаптивності не тільки у 

відношенні організмів, але й будь-яких біосистем. 



Адаптація пояснюється як: 

 ознака, властивість, якість, стан, явище, або процес які відбивають 

закономірності збереження та розвитку будь-яких 98 систем на фоні 

взаємодії внутрішніх і зовнішніх факторів їхнього існування; 

 цілісна система реакцій організмів, популяцій, видів, екологічних 

систем, яка визначає динамічну рівновагу в тих або інших умовах 

середовища, тобто гомеостаз, або збереження загального напрямку 

процесів і еволюцій за зміни середовища – гомеорез; 

 процес цілеспрямованої само зміни системи, що дозволяє досягти їй 

кращого або, принаймі, прийнятного функціонування за таких умов 

середовища, що змінюються. 

Екстраполяція ідей адаптаціогенезу в теорію та практику культивування 

рослин, дозволили виділити адаптивне землеробство та рослинництво як 

важливі напрямки антропного впливу грунти, агрофітоценози, бур'яни, 

культурні рослини та інші організми агробіоценозів. 

Адаптивна стратегія рослинництва забезпечує не тільки максимальну 

продуктивність культурних рослин, але й стійке зростання виробництва 

продукції при одночасному зниженні енерговитрат і порушень 

сільськогосподарського ландшафту. Адаптивність рослинництва полягає у 

відповідності заходів вирощування специфічним просторово-часовим 

потребам виду, сорту або гібриду. 

Адаптивне рослинництво – це управління ростом і розвитком культурних 

рослин на основі інформації про стан рослин в кожний даний момент. 

У адаптивному землеробстві інформація про стан грунту або всього 

агроекотипу веде до застосування певних заходів впливу на грунт або на весь 

екотип, потім нова інформація про стан грунту – веде до нових заходів 

впливу і т.д. 

В адаптивному рослинництві кожна інформація про стан рослин, є основою 

тієї чи іншої технологічної операції в приблизно такій же послідовності. 

В адаптивному рослинництві кожна інформація про стан оекотипу або про 

стан рослин, є основою тієї чи іншої технологічної операції в приблизно 

такій же послідовності. Навіть у глибоко-ідеалізованих і тонко-

контрольованих системах і технологіях адаптивного землеробства та 

рослинництва заснованих на сучасних і новітніх методах безперервного 

надходження інформації про стан грунту й рослин із використанням 

електронно-обчислювальних машин (ЕОМ) і автоматизованих систем 

управління (АСУ), важко буде досягти ідеальної адаптивності кожного 

передбачуваного або застосовуваного заходу впливу. Оцінка відповідності 

параметрів середовища в кожний даний момент екологічним потребам 

культурної рослини здійснюється із врахуванням передбачуваних впливів, 

перспектив подальшого розвитку середовища, стану рослин й їх взаємодій. 

Завданням адаптивного рослинництва є поетапне досягнення оптимальних 

умов реалізацій генетичного потенціалу культурної рослини відповідно цілям 

людини. Тому складання програми одержання врожаю базується не на межах 

стійкості культурної рослини щодо кожного окремого фактору середовища, а 



на визначенні та забезпеченні умов для потенційної продуктивності рослин 

суворо- контрольованих конкретних умовах. 

Адаптивне землеробство є таким напрямком сучасного землеробства, яке 

мінімізує механічні впливи на грунт, тобто націлене на формування такої 

адаптивної структури грунту, що близька до природної та видоспицефічної за 

родючістю для культурної рослини. 

Формування адаптивної структури посіву необхідне для пригнічення 

бур'янових рослин, регулювання світлового, вітрового, газового, водного 

режимів. 

В розвитку адаптивного землеробства мова має йти про адаптивні 

видоспицефічні сівозміни, побудовані таким чином, що забезпечують 

максимально можливі врожайність і якість продукції в тієї чи іншої 

сільськогосподарської культури. 

Недоліки та суперечності сучасного землеробства визначаються багатьма 

об'єктивними та суб'єктивними причинами, що ведуть до зниження його 

адаптивності. В першу чергу це стосується суб'єктивних і економічних 

факторів порушення сівозмін, невідповідності впливів на грунт екологічним 

потребам існуючих та наступних культурних рослин у сівозміні, 

застосування заходів, які несприятливо впливають на певні агробіоценози. 

Завдання в реалізації потенціальних можливостей сортів і гібридів досить 

складні, особливо коли ці форми культурних рослин не мають широкої 

екологічної валентності в умовах тієї чи іншої ґрунтово- кліматичної зони. 

Тому різниця між стійкістю та врожайністю сортів та гібридів на ділянках 

селекційно-генетичних установ, держсортовипробування та в умовах 

виробництв залишається поки що досить відчутною. 

В адаптивному рослинництві необхідний підбір видів сортів і гібридів 

культурних рослин у відповідності з якісними особливостями й станом 

конкретних екотипів (ділянок, полів, сівозмін). 

В основу адаптивної технології покладено повну або часткову відмову від 

синтетичних добрив, пестицидів, регуляторів росту і кормових добавок. 

Комплекс екологічних і агротехнічних заходів базується на суворому 

дотриманні науково-обгрунтованої структури сільськогосподарських угідь, 

сівозмін, насичених бобовими культурами, збереженні рослинних решток, 

широкому застосуванні гною, компостів і сидератів, проведенні механічного 

обробітку грунту. 

Природничою базою і проблемно-орієнтовним напрямом адаптації 

агроекосистем у ринкових умовах є застосування економічних механізмів, як 

передумови практичної реалізації концепції адаптивного землеробства. 

Отже, адаптивне землеробство та рослинництво є такими напрямами 

прикладної екології грунтів і культурних рослин, які націлені на реалізацію 

їхніх екологічних та генетичних можливостей на благо людини. 

 

 

 

 



5.Тема заняття: Основи насіннєзнавства  

1.Поняття «насіння» в рослинництві, його значення  у врожайністі с/г 

культур 

У технології вирощування високих урожаїв сільськогосподарських культур 

велике значення має якість насінного матеріалу. Насінний матеріал — один з 

основних засобів сільськогосподарського виробництва. 

Насіннєзнавство — наука про розвиток насіння, вимоги його до факторів 

навколишнього середовища, прийоми вирощування високоякісного насіння, 

способи його підготовки до сівби і зберігання. Насіннєзнавство розробляє 

також методи оцінки насінного матеріалу і норми посівних стандартів. 

Основне завдання насіннєзнавства — дослідження насінного матеріалу з 

метою поліпшення його врожайних якостей та процесів спрямованого їх 

формування. Наукові дослідження з насіннєзнавства мають велике значення 

для практики насінництва, яке розробляє заходи щодо розмноження 

сортового насіння, зберігання його чистоти і забезпечення ним господарств. 

До основних якостей насіння належить чистота, схожість, вологість, маса 

1000 насінин та ін. Показники цих якостей визначають у державних 

насіннєвих інспекціях. 

Першими станціями випробування насіння в Україні були Київська (1897) і 

Харківська (1906), а пізніше організували інші контрольно-насінні станції. 

У рослинництві під насінням розуміють насінний матеріал, призначений для 

сівби й отримання врожаю: зерно хлібних злаків, насіння зернобобових, 

сім'янки соняшнику, двосім'янки моркви, коріандру, кмину, супліддя 

(клубочки)буряку та ін. 

Для контролю за якістю насіння в нашій країні на базі контрольно-

насіннєвих лабораторій організовано районні державні насіннєві інспекції, 

які підпорядковані обласним державним інспекціям. 

Насіннєві інспекції здійснюють державний контроль за вирощуванням, 

післязбиральною доробкою, зберіганням і сівбою насіння, а також за 

дотриманням господарствами, установами й організаціями державних 

стандартів на сортові й посівні якості насіння. 

Насінництво — наука про методи розмноження сортового насіння із 

зберіганням його сортової чистоти та підвищенням його врожайних якостей. 

Насінництво є складовою селекційного процесу. 

 

2.Посівні якості насіння 

Посівні якості насіння визначають шляхом проведення аналізу середніх 

зразків, які беруть у господарствах з підготовлених до сівби партій, тобто 

очищених, відсортованих, з визначеною масою, пронумерованих і з 

наявністю етикеток. 

 Посівні якості насіння характеризуються низкою показників, які поділяють 

на стандартні і нестандартні. 

До стандартних показників, що регламентуються державними стандартами 

належать: чистота насіння, його вологість, маса 1000 штук, життєздатність, 



енергія проростання, лабораторна схожість, ураження хворобами, заселеність 

шкідниками. 

 До нестандартних показників належать: сила росту, вирівняність, парусність, 

скловидність, травмованість, натура насіння тощо. 

Усі показники якості насіння поділяють на дві групи: біологічні та фізико-

механічні. 

До біологічних властивостей насіння належать такі, що визначаються за 

допомогою фізіологічних, біохімічних, генетичних методів. 

До фізико-механічних властивостей належать: форма зернівок, характерні 

ознаки поверхні зернівок, загальна площа поверхні, маса насіння, 

скловидність, забарвлення насіння, парусність, гігроскопічність, тепло- і 

електропровідність, сипучість, пружність, питома маса, електромагнітні 

властивості, теплоємність тощо. 

 При складанні ботанічної характеристики насіння звертають увагу на 

морфологічні та анатомічні ознаки, тобто форму насіння, геометричні 

параметри, характер поверхні, забарвлення, опушення, внутрішню будова 

насіння. 

Кожна партія базового насіння супроводжується атестатом на насіння, а 

сертифікованого - свідоцтвом на насіння, гібридного насіння - свідоцтвом на 

гібридне насіння. Ці документи видаються виробникам насіння на підставі 

посвідчення про кондиційність насіння та актів інспектування. 

Посвідчення про кондиційність насіння, показники якості якого відповідають 

вимогам стандартів видається державною насіннєвою інспекцією. На 

добазове та базове насіння посвідчення про кондиційність видається на 

партію, обмежену розміром контрольної одиниці. На велику партію насіння, 

від якої відібрано декілька проб, видається одне посвідчення про 

кондиційність, якщо: 

- насіння всіх проб кондиційне; 

- показники якості окремих проб не відповідають кондиціям, але їхні 

відхилення від середнього арифметичного значення знаходяться в межах 

допустимих норм, а партія насіння в цілому відповідає вимогам стандартів; 

- середньоарифметичний показник за домішками сажки, ріжків, склероціїв 

інших грибів відповідає нормі - стандарту, хоч частина проб за цими 

домішками переважає їх, але не більше, ніж у два рази. 

Термін дії посвідчення про кондиційність становить чотири місяці. Для 

озимих культур, насіння яких перевірено за життєздатністю, - до закінчення 

сівби. Для овочевих, баштанних та кормових культур - 8 місяців, а для 

третьої та наступних генерацій - 6 місяців. Для протруєної і затареної 

кукурудзи - один рік. Для насіння, яке заражене кліщем, - два місяці. 

 У тому випадку, коли насіння некондиційне або аналіз проведено не за всіма 

показниками, що визначаються стандартами, (крім випадків наявності в 

насінні карантинних бур'янів або живих шкідників) державна насіннєва 

інспекція видає документ під назвою "Результати аналізу насіння". 



Якщо в насінні, що аналізується, виявлене насіння карантинних бур'янів, 

хвороб та шкідників, у результатах аналізу ставлять позначку "Карантин. 

Висів та вивіз заборонено". 

 На насіння зі зниженою схожістю, але нормальною життєздатністю до 

результатів аналізу записують, що насіння некондиційне за схожістю, але 

життєздатне. Для підвищення життєздатності слід провести повітряно-

теплове прогрівання і повторно перевірити на схожість. У тому випадку, 

коли насіння має ще й під виїдену вологість, то таке насіння вважається 

некондиційним за схожістю і вологістю, його необхідно прогріти, просушити 

і повторно провести аналіз на ці показники посівної якості. 

Схожість —  це здатність  насіння давати за встановлений строк нормальні 

паростки або сходи. Визначається  відношенням (в %) числа паростків 

(лабораторна схожість)   або сходів (польова схожість  ) до кількості 

висіяного насіння. 

На велику партію репродукційного насіння, з якої відібрано декілька проб, 

результат аналізу надається за середньоарифметичними даними аналізу всіх 

проб: 

- якщо проби перевірено не за всіма показниками, які нормуються 

стандартами, хоча отримані результати відповідають нормам; 

- якщо якість насіння проб не відповідає нормам стандарту. 

 Якість насіння - це сукупність ознак та властивостей його як посівного 

матеріалу, що відповідає вимогам чинних держав¬них стандартів. Якість 

насіння тісно пов'язана з урожайністю сільськогосподарських культур. 

Чистота насіння - це кількість насіння основної культури в наважці, 

визначена у відсотках (ДСТУ 4138-2002). Чистоту насіння визначають за 

допомогою двох наважок встановленого розміру . 

 Схожість насіння - це кількість нормально пророслого насіння в зразку, що 

аналізується, у відсотках. Схожість насіння вважається одним з 

найважливіших показників посівних якостей і характеризує його біологічну і 

господарську цінність. 

Енергія проростання - це дружність проростання насіння після 3-4 днів 

пророщування і теж виражена у відсотках. Кількість днів для визначення 

схожості й енергії проростання встановлюється для кожної культури окремо. 

Життєздатність - це кількість живого насіння основної куль¬тури, виражена 

у відсотках. Проведення анлізу на життєздатність необхідне для термінового 

визначення якості насіння, а також для встановлення причин його низької 

схожості. Цей показник є важливим для визначення якості насіння, яке 

знаходиться в стані спокою. 

Мета аналізу - визначити вміст вільної вологи в насінні. Вологість насіння 

визначається у відсотках. Цей показник є винятково важливим для 

визначення якості насіння, тому що він відіграє істотну роль у процесі його 

зберігання. Відомо, що тривале зберігання насіння без зниження його 

посівних і товарних якостей можливе лише за умови низького вмісту вільної 

вологи в ньому, для зернових культур, наприклад, 15% і нижче. Вологе 

насіння швидко псується, втрачає схожість і товарні якості. 



Маса 1000 штук насіння - одна з важливих ознак, що характеризує крупність, 

виповненість, запас поживних речовин у насінні, цінність насіннєвої партії в 

цілому. 

Комірні шкідники (кліщі, комірна міль, хрущаки та ін.) пошкоджують 

насіння, знижуючи схожість та товарність зерна, Тому стандартами 

забороняється висівати насіння, у якому є живі шкідники, що пошкоджують 

дану культуру (за винятком кліщів, кількість яких допускається не більше 20 

шт. на один кг насіння). 

Сила росту - це один з показників визначення життєздатності насіння. Цей 

показник характерезує здатність пагонів долати опір шару піску певної 

товщини, а також може бути визначеним за кількістю створеної проростками 

вегетативної маси.  

Посівна придатність - це схожість насіння основної культури. Вона 

підраховується у відсотках за формулою: 

Пп = (Ч • С): 100, 

де Ч- чистота у  відсотках(%); 

Б - лабораторна схожість у відсотках (%).  

Визначення посівної придатності необхідне при перерахунку поштучної 

норми висіву на вагову або на масу насіння в кілограмах (кг), необхідного на 

1 га. 

Вагова норма висіву визначається за формолою: 

Нв= 100 • К • А: Пп; 

де Нв - норма висіву, кг; 

К- норма висіву в млн/га;  

А - маса 1000 штук насіння, г; 

Пп - посівна придатність, %. 

Під вирівняністю насіннєвого матеріалу розуміють його однорідність за 

масою, розмірами та іншими показниками. Вирівняність вважається 

важливим показником якості насіння. Вирівняне за розмірами насіння 

забезпечує дружні сходи, що в подальшому позитивно впливає на ріст і 

розвиток рослин, рівномірність достигання.      

Під натурою необхідно розуміти масу зерна об'ємом в один літр, виражену в 

грамах. Натура визначається в жита, пшениці, вівса, яменю, соняшнику. 

 Під скловидністю розуміють консистенцію насіння, яка залежить від його 

хімічного складу. За ознакою скловидності зерно поділяють на скловидне, 

напівскловидне та борошнисте. 

Скловидність зерна вказує на порівняно високий вміст білкових сполук у 

ньому, борошнистість - на низький вміст білкових речовин і високий вміст 

крохмалю. 

Травмування насіння відбувається під час збирання і очищення в результаті 

впливу робочих органів збиральних та очисних машин, а також у результаті 

впливу зовнішніх факторів: вологи, температури - високої або низької, дії 

шкідників та хвороб, ін. причин. Утворення травм у насіння негативно 

впливає на його якість, що потім призводить до зниження врожайності тієї 

або іншої культури. 



В окремих випадках виникає потреба у визначенні справжності насіння, 

тобто відповідної належності його тому чи іншому виду» сорту, гібриду. 

Така потреба виникає в тому випадку, коли за зовнішніми ознаками 

визначити належність насіння досить важко. 

Для визначення справжності насіння найчастіше використовують 

морфологічні методи за зовнішніми ознаками насіння і проростків: хімічний 

метод, який дозволяє знайти відмінність у насінні під впливом хімічних 

реактивів; метод запарювання при обробці насіння окропом, а також за 

допомогою ультрафіолетових променів. Панцирність насіння соняшнику - 

наявність у шкірці насінини соняшнику шару панцирних клітин, що 

забезпечують стійкість насінин проти соняшникової молі . 

 

6.Тема заняття: Підготовка насіння до зберігання, сівби, посадки. 

1. Підготовка насіння до зберігання. 

Високі посівні кондиції насіння формуються ще в полі, проте на його якості 

впливає і дообробка насіння на току перед закладанням на зберігання. 

Насінний матеріал, який надходить від комбайнів, слід негайно очищати на 

току. Спочатку ворох очищають від механічних домішок — грудочок землі, 

пилу, частинок стебел і листків, лусочок. Поряд з цим важливим заходом є 

очищення від насіння бур'янів, а також битого зерна. Домішки і насіння 

бур'янів здебільшого мають підвищену вологість. Затримка з очищенням 

зерна від них призводить до самозігрівання його і зниження схожості. 

Первинне очищення зерна здійснюють різними машинами (ЗВС-20, ЗАВ-10, 

ЗАВ-40, ЗАВ-50, ОПВ-2А, КЗВ та ін.). 

Після очищення від домішок і насіння бур'янів вологе зерно досушують, 

дотримуючись температурного режиму. Температура теплоносія в шахтних 

сушарках (СЗШ-16Р, ЗСШ-8) не повинна перевищувати 65 — 75 °С, в 

барабанних 110 — 130 °С, зменшення вологості зерна за одне пропускання не 

більш як 6 %. Для досушування зерна використовують бункери, які 

вентилюються повітронагрівачами і теплогенераторами, сушильними 

компресорами КЗР-5. 

При активному вентилюванні у складських приміщеннях висота вороху не 

повинна перевищувати 0,4 м, а температура теплоносія 35 — 40 °С. У 

південних степових районах насінне зерно сушать на відкритих токах, 

розстилаючи його тонким шаром, і в разі потреби перелопачують. З метою 

запобігання самозігріванню, розвитку грибних захворювань і коморних 

шкідників насіння у зерносховище засипають лише сухим. 

Насінний матеріал також сортують. Ваговите вирівняне насіння забезпечує 

польову схожість, кращий ріст, чистоту посіву (засмічення бур'янами, 

шкідниками і хворобами). Рослини з такого насіння краще реагують на 

прийоми вирощування. 

Насіння під час сортування пропускають через систему решіт з отворами 

різних розмірів. Насінні партії не повинні містити дрібного насіння. Домішки 

відокремлюють на спеціальних гірках, циліндрах з ворсистим покриттям, на 

спіральних пристроях-змійках. 



Очищене, підсушене й відсортоване насіння закладають на зберігання в 

попередньо продезінфіковані зерносховища. 

Насіння з ділянок розмноження (супереліта, еліта), призначене для реалізації, 

затарюють у мішки (не більше 50 кг кожний). На кожний мішок з насінням 

прикріплюють етикетку, де зазначають назву культури, сорт, репродукцію, 

сортову чистоту, дату збирання врожаю, номер партії насіння, назву і номер 

сортового документа, найменування установи, де виростили насіння. Таку 

саму етикетку вміщують і в мішок. Кожну партію насіння складають і 

зберігають окремо. При тривалому зберіганні мішки з насінням 

перекладають через 6 міс. 

 

2.Підготовка насіння до сівби. Для підвищення якості посівного матеріалу 

проводять передпосівну підготовку: протруювання (у разі потреби), 

повітряно-тепловий обігрів або активне вентилювання. Насіння бобових 

обробляють нітрагіном. Для кожної культури застосовують відповідну расу 

бульбочкових бактерій. Іноді в насінному матеріалі люцерни, конюшини, 

лядвенцю, буркуну, вики озимої є тверде насіння (понад 15 %). Будучи 

схожим, воно не пропускає воду і вчасно не сходить. Такий насінний 

матеріал скарифікують — штучно пошкоджують оболонки на спеціальних 

машинах-скарифі-каторах. 

При ранніх строках сівби позитивні результати дає інкрустація насіння із 

застосуванням плівкоутворювачів (ПВС NaКМЦ). До них додають звичайно 

пестициди, мікроелементи. 

Протруювання посівного матеріалу (сухе, напівсухе, мокре, а також 

знезаражування термічною обробкою) запобігає бактеріальним і грибним 

хворобам рослин, поліпшує польову схожість насіння. При протруюванні 

насіння слід суворо дотримуватись техніки безпеки. Останнім часом для 

передпосівного обробітку насіння застосовують біологічно нешкідливі 

препарати — екстракти клітинного соку деяких рослин. Проте широкого 

застосування цей спосіб ще не набув. 
 

                            Модуль№2,№3 

7.Тема заняття: Зернові культури-основа с/г виробництва 

1. Загальна характеристика зернових культур  

Зернові культури -- основа сільськогосподарського виробництва.  

Зерно є основним енергетичним джерелом життєдіяльності людського 

організму. У структурі продуктів харчування зернові та зернобобові культури 

становлять 76 %.. 

Із зерна виробляють основні продукти харчування -- хліб, крупу, макарони, 

кондитерські вироби тощо. Близько половини світового виробництва зерна 

використовується на корм худобі. У тваринництві використовують також 

полову, значну частину соломи. Зернові культури вирощують для одержання 

зеленої маси, силосу, сінажу, сіна, трав'яного борошна. 

Зерно і солому використовують як сировину для технічної переробки. Із 

зерна виробляють пиво, спирт, крохмаль, глюкозу та ін. Зерно зберігає свої 



добрі поживні властивості впродовж багатьох років. Воно зручне для 

перевезення на далекі відстані, легко піддається технологічній переробці. 

Солому використовують для виробництва целюлози, паперу, різних 

побутових речей. Як підстилка худобі солома є складовою частиною 

органічних добрив. В останні роки значну частину соломи подрібнюють при 

збиранні зерна і заробляють у ґрунт для поповнення його органікою. 

В кінці XX століття в Європі підвищився інтерес до ресурсоощадних, 

адаптивних, екологічно чистих технологій вирощування зернових культур. 

Вони повинні забезпечувати достатній, економічно вигідний рівень 

урожайності при найменших затратах матеріальних ресурсів. Можливі різні 

ступені біологізації -- від повної відмови щодо застосування агрохімікатів 

(біологічне рослинництво) -- до певних рівнів ресурсоощадних варіантів 

застосування добрив та засобів хімічного захисту рослин. 

 2. Характеристика хлібів  I та II групи  

За способом вирощування, морфологічними та біологічними 

особливостями зернові культури поділяють на дві групи. До хлібних злаків 

першої групи, або зернових, належать пшениця, жито, тритикале, ячмінь, 

овес. Це культури довгого дня, досить вологостійкі й вологолюбні. Зерно їх 

має поздовжню борозенку і проростає кількома корінцями. Злаки цієї групи 

характеризуються швидким ростом на початку вегетації, починають 

кущитися через 10—15 діб після появи сходів і менше пригнічуються 

бур'янами, ніж просоподібні злаки. 

Хлібні злаки другої групи або просоподібні (просо, кукурудза, сорго, рис), 

є культурами короткого дня з підвищеними вимогами до тепла. Вони більш 

посухостійкі, ніж хлібні злаки першої групи (крім рису). Зерно в них без 

борозенки, проростає одним корінцем. На початку вегетації рослини ростуть 

повільно, тому дуже пригнічуються бур'янами. 

 

 3. Морфологічні особливості зернових 

Усі зернові культури родини злакових мають багато спільного у 

морфологічній будові органів. 

Коренева система злаків – мичкувата, не має головного кореня. Численні 

тонкі корінці зовні не різняться між собою, переплітаючись, пронизують 

ґрунт в усіх напрямках. Проте серед них розрізняються корінці, які 

розвиваються безпосередньо з насіння і утворюють так 

звану зародкову, або первинну, кореневу систему, та корінці, що 

закладаються у вузлі кущення і формують вузлову, або вторинну, кореневу 

систему. Первинні корінці, як правило, проникають вертикально вглиб 

ґрунту за межі орного шару; вторинні розміщуються в ґрунті більш- менш 

радіально. На кінцях корінців утворюються кореневі волоски, з допомогою 

яких засвоюються з ґрунту поживні речовини і вода. 

У кукурудзи, сорго на першому-другому надземних стеблових вузлах 

розвиваються також повітряні, або опорні, корені (рис. 2.1.3). Вони частково 

проникають у ґрунт на глибину до 5-7 см і є для рослин своєрідною "опорою" 



проти вилягання та забезпечують їх водою і живленням при незначному 

випаданні опадів. 

Фізіологічна активність кореневої системи залежить від виду рослин. 

Наприклад, в озимого жита й вівса вона висока, легко засвоює елементи 

живлення з важкорозчинних сполук ґрунту; у пшениці, особливо ярої, – 

недостатня і потребує наявності у ґрунті легкорозчинних сполук поживних 

речовин. 

Стебло у злакових рослин – соломина. У хлібів першої групи, а також у 

проса й рису вона являє собою циліндричну трубку з порожниною всередині, 

висотою 1-1,5 м; у кукурудзи й сорго соломина виповнена пухкою 

паренхімою і досягає висоти 3-5 м. 

У більшості рослин стебло поділяється стебловими вузлами з поперечними 

перегородками на 5-7 міжвузлів,у високорослих кукурудзи і сорго кількість 

міжвузлів може досягати 20-25 і більше. Стебло росте міжвузлями, у 

кожному з яких наймолодшою ростовою тканиною є основа міжвузля. 

Такий ріст стебла називають інтеркалярним, або вставним. Темпи росту 

міжвузлів різні: друге міжвузля росте швидше і тому довше за розміром, ніж 

перше, третє росте інтенсивніше і більше, ніж перше, тощо. 

Листок лінійної форми, складається з двох частин: нижньої -листкової 

піхви, яка у вигляді трубки охоплює стебло, і верхньої – листкової 

пластинки . 

Між піхвою і пластинкою з внутрішнього боку листка є тонка плівка – 

язичок, який щільно прилягає до стебла і захищає нижню його частину від 

затікання води та проникнення збудників хвороб; із зовнішнього, з обох 

боків – так звані вушка (ріжки), які частково або повністю охоплюють 

стебло. 

Мичкувате коріння злакових рослин розміщується в орному шарі ґрунту на 

глибині до 40 см, деякі корінці проникають у грунт на глибину до 1 м, а 

окремі – до 1,5-2,0 м. 

Листкова поверхня – основний орган фотосинтезу у рослин, за допомогою 

якого утворюються органічні речовини. У злакових рослин вона різна і 

залежить від виду, сорту та умов вирощування. Наприклад, 

у ярої пшениці вона менша, ніж в озимої, а в озимої пшениці менша, ніж у 

тритикале. 

За несприятливих умов вирощування озимої пшениці поверхня листків на 1 

га площі становить до 25 тис. м2, за сприятливих – удвічі більше. У 

кукурудзи листкова поверхня може сягати 60 тис. м2/га і більше. В інших 

злакових рослин вона становить у середньому 30-35 тис. м2/га. 

Зернові злакові рослини утворюють кілька типів суцвіть – колос (пшениця, 

жито, ячмінь, тритикале), волоть(овес, просо, сорго, рис), колосоподібна 

волоть (чумиза, могар), а у кукурудзи на одній рослині утворюється два 

суцвітті: чоловіче (тичинкове) – волоть (султан) і жіноче (маточкове) –

 качан . 



Колос складається з колосового стрижня, який поділяється на окремі 

членики. На виступах кожного членика розміщується один (у пшениці, жита, 

тритикале) або три колоски (у ячменю), які складаються з квіток . 

Основою волоті є вісь, яка розгалужується на бічні гілки. На кінцях гілок 

волоті сидять колоски. Винятком є волоть кукурудзи, у якої колоски з 

чоловічими квітками розміщуються на бічних і центральній гілках волоті 

рядами. 

У колосоподібній волоті бічні гілки мають вигляд сильно укорочених 

лопатей, на яких групами розміщуються колоски. 

Качан, який зверху вкритий листковими обгортками, складається із стрижня 

та колосків з жіночими квітками. Колоски вертикальними рядами 

розміщуються у комірках стрижня. Кількість рядів зерен на качані кукурудзи 

завжди парна. 

В основі кожного колоска є дві колоскові луски різної форми і розміру. Між 

ними розміщуються квітки.Кожна квітка має дві квіткові луски – нижню й 

верхню. Нижня квіткова луска в остистих хлібів несе на собі остюк. Між 

квітковими лусками знаходиться маточка, яка складається із зав'язі з двома 

пірчастими приймочками, та трьох тичинок, за винятком рису, у якого їх 

шість. 

У чоловічих квітках кукурудзи між квітковими лусками є лише тичинки, а в 

жіночих – маточки. Від кожної зав'язі маточки відходить довгий 

ниткоподібний стовпчик, який на верхівці має роздвоєну приймочку. 

Плід злакових рослин називається зернівкою (зерном) Плівчасті злаки 

(ячмінь, овес, просо, рис) утворюють зернівку, яка зверху вкрита квітковими 

лусками. У зернівці розрізняють три головні частини: оболонку, зародок та 

ендосперм . 

Ендосперм зернівки складається з двох шарів – зовнішнього, який утворився 

із стінок зав'язі і називається плодовою оболонкою, і внутрішнього, що 

утворився із стінок насінного зачатка і називається насінною оболонкою. 

5. Ріст  та розвиток зернових   

Нормальний життєвий цикл зернових культур, як і всіх вищих рослин, 

складається із ряду періодів, які характеризуються якісними змінами 

біохімічних реакцій, фізіологічних функцій і органоутворюючих процесів. В 

розвитку рослин можна виділити два основних періоди: 

формуваннявегетативних органів (коріння, стебел, листя), який характеризує 

кількісні зміни; утворення генеративних органів (суцвіть, квіток, подів, 

насіння), який характеризує якісні зміни. Ріст рослин — це збільшення їх 

маси (кількісні зміни), а розвиток — якісні зміни, які відбуваються в процесі 

життя рослин від проростання до утворення насіння. 

Зернові культури протягом вегетації проходять такі фенологічні фази росту: 

проростання, сходи, кущіння, вихід в трубку, колосіння або викидання 

волоті, цвітіння, формування і достигання зерна. 

Проростання насіння це складний біологічний процес, який складається із 

послідовних фізіологічних і біохімічних перетворень і закінчується появою 

сходів. Для проростання необхідні вода, тепло, повітря. Для проростання 



зерно поглинає з ґрунту таку кількість води (% від повітряно-сухої маси 

насіння): пшениці, тритикале, ячменю, жита — 48-55, вівса 55-60, кукурудзи, 

рису — близько 40, проса і сорго — 25-30. 

Проростання насіння значною мірою залежить від температури. Так, насіння 

зернових першої групи найактивніше проростає при встановленні 

оптимальної температури 17-230С, другої — 25-300С. Мінімальна 

температура проростання насіння хлібів першої групи — 1-20С, кукурудзи і 

проса — 7-80С, рису і сорго — 11-120С. Надто високі температури (35-400С) 

спочатку затримують, а згодом припиняють проростання насіння. 

Проростання розпочинається з бубнявіння зерна. В набубнявілому зерні під 

дією ферментів запасні поживні речовини ендосперму зернівки 

перетворюються на прості, внаслідок поглинання яких починається ріст 

зародкового коріння і листків. З появою на поверхні ґрунту першого 

справжнього листка рослини переходять у фазу сходів. 

Сходи. Швидкість появи сходів залежить від особливостей культури, енергії 

проростання насіння, вологості, температури, щільності ґрунту, глибини 

сівби. Мінімальна температура появи сходів хлібів першої групи — 

2- 50С, другої — 10-120С, оптимальна — відповідно 20-250С і 25-300С. При 

оптимальній температурі сходи з’являються на 6-8 день після сівби. 

Кущення це процес утворення бічних пагонів і вторинних (вузлових) коренів 

на підземному вузлі, який знаходиться ближче від поверхні ґрунту. Цей вузол 

називається вузлом кущення і є важливим органом рослини(рис. 7). При його 

пошкодженні і відмиранні рослина гине. Глибина залягання вузла кущення 

залежить від інтенсивності освітлення. При недостатньому освітленні, що 

часто буває в загущених посівах, він залягає ближче від поверхні ґрунту. 

Глибина його залягання залежить від глибини загортання насіння, сорту, 

особливостей ґрунту і температури. Від глибини його залягання залежить 

морозостійкість. При більш глибокому заляганні озимі культури переносять 

більші морози, підвищується стійкість рослин до вилягання. Починається 

кущення після утворення 3-4 листків. Дружне кущення спостерігається при 

температурі 10-150С за умови достатнього зволоження, забезпечення 

поживними речовинами та оптимальної площі живлення. 

Кожна рослина може утворити кілька пагонів — до 5-10 і більше. Пагони, на 

суцвіттях яких утворюється виповнене зерно, називаються продуктивними. У 

озимих хлібів продуктивних пагонів буває 3-6, у ячменю і вівса — 2-3, у ярої 

пшениці не більше 2. 

Посіяні в оптимальні строки озимі культури кущаться при сприятливій 

температурі і вологості в основному восени. 

При надмірному і недостатньому кущенні врожайність погіршується: в 

першому випадку внаслідок можливого вилягання рослин, у другому — 

через незначну кількість продуктивних пагонів. Оптимальною вважається 

густота продуктивних пагонів зернових культур першої групи 500-700шт/м. 

Вихід в трубку. Ріст стебла починається з нижнього міжвузля, що 

знаходиться над вузлом кущіння і подовжується 10-15 днів. Одночасно 

видовжується друге міжвузля. Після закінчення його росту інтенсивно 



видовжується третє і наступні міжвузля. В зв’язку з тим, що кожне міжвузля 

росте нижньою частиною, такий тип росту називається вставним 

(інтеркалярним). Початком фази трубкування вважається період, коли 

стебловий вузол першого міжвузля піднімається на висоту 3-5 см від 

поверхні ґрунту. В цій фазі інтенсивно ростуть листя, стебла, формуються 

репродуктивні органи суцвіття. 

Колосіння та викидання волоті — це період, коли в результаті інтенсивного 

росту стебла, особливо його верхнього міжвузля, з листкової трубки назовні 

з’являється колос (пшениця, жито, ячмінь, тритикале), або волоть (овес, 

просо, сорго, рис, чоловіче суцвіття кукурудзи). 

Період від виходу в трубку до колосіння (викидання волоті) дуже важливий в 

розвитку зернових культур. В цей час інтенсивно ростуть стебла і листя, 

формується колос і генеративні органи, в результаті чого рослини вимогливі 

до наявності в ґрунті вологи і поживних речовин. 

Цвітіння у більшості зернових культур настає слідом за колосінням і 

викиданням волоті. Ячмінь зацвітає ще до повного колосіння, лише у жита ця 

фаза починається через 8-10 днів після колосіння. Залежно від характеру 

цвітіння зернові культури діляться на самозапильні (ячмінь, пшениця, просо, 

сорго, рис) і перехреснозапильні (жито, кукурудза, сорго), у яких пилок 

переноситься на приймочки маточок вітром. У колосових культур цвітіння 

починається з колосків середньої частини колоса, через що тут утворюється 

більш крупніше зерно з кращими насіннєвими якостями. У хлібів, які мають 

суцвіття волоть, цвітіння починається з верхньої частини суцвіття, де 

утворюється і краще зерно. 

Формування і достигання зерна. Після запліднення починається формування 

зерна. В цей період в зерні багато води і мало сухих речовин. Маса 1000 

зернин 8-12 г. Після формування настає налив зерна, який характеризується 

накопиченням крохмалю в ендоспермі і вологістю зерна 37-40%. 

В молочній стиглості зерно за товщиною і шириною набуває типового 

розміру, в ньому ще не закінчились процеси накопичення поживних речовин. 

Консистенція зерна нагадує молоко, в йому накопичується біля 50% сухої 

речовини від маси дозрілого насіння. 

Дозрівання починається з закінченням надходження в зерно пластичних 

речовин. У восковій стиглості зерно за консистенцією нагадує віск, стає 

типовим за кольором, легко ріжеться нігтем, вологість його зменшується до 

30%. Тривалість фази 3-6 днів. 

Повна стиглість — це кінцевий етап вегетації рослин. У цій фазі ендосперм 

затвердіває, на перерізі борошнистий або скловидний, забарвлення типове, 

вологість зерна в залежності від зони знижується до 15-20% і воно втрачає 

зв’язок з материнською рослиною. 

 

 

 

 

 



8.Тема заняття: Озимі культури  

 

1. Значення озимих зернових культур у зерновому балансі країни 

Серед галузей рослинництва найважливішою є зернове господарство. Це 

основа всього сільськогосподарського виробництва. Зернові культури 

відіграють провідну роль у структурі посівних площ Так, від зерна і 

продуктів його переробки значною мірою залежить і могутність держави, і 

добробут її населення. Зернове господарство формує продовольчий фонд і 

постачає фуражне зерно тваринництву, створює резервні державні запаси 

зерна і дає продукцію на експорт. 

Хліба першої групи представлені сортами двох біологічних форм: озимої і 

ярої, а другої — лише ярої. 

Озимі хліба висівають восени, під зиму. Якщо їх висіяти навесні, то вони не 

плодоносять, залишаючись весь час у стані кущіння. Ярі форми хлібів при 

сівбі навесні плодоносять у рік сівби. 

Озимі форми хлібів мають деякі переваги порівняно з ярими. Восени вони 

утворюють 3—5 пагонів, формують добре розвинену кореневу систему, яка 

проникає в грунт до 60 см і глибше. Тому як тільки весняні середньодобові 

температури досягають біологічного мінімуму (+5°С), озимі утворюють 

велику листкову поверхню, швидко нагромаджують надземну масу, 

використовуючи запаси ранньовесняної вологи. Ярі форми тих же культур в 

цей час лише починають розвиток. Коли настає фаза кущіння й інтенсивного 

наростання надземної маси, в грунті залишається мало вологи. Маючи добре 

розвинену кореневу систему, озимі менше терплять від весняних посух—до 

настання літньої спеки у них здебільшого закінчується наливання зерна. 

Саме цими особливостями пояснюється вища врожайність озимих форм 

порівняно з ярими. 

Урожайність ярого ячменю в окремі роки близька до урожайності озимого 

або навіть більша за неї, що зумовлюється низькою зимостійкістю озимого 

ячменю і сильнішим пошкодженням посівів узимку. 

Озимі культури раніше звільняють площу, що дає змогу якісніше готувати 

грунт під наступні культури, зокрема застосовувати поліпшений обробіток. 

Тому озимі хліба є добрими попередниками для більшості 

сільськогосподарських культур, а в районах з достатньою кількістю опадів у 

післязбиральний період — і для післяжнивних посівів кормових культур. 

Озимі сорти зернових культур навесні дають перший зелений корм. 

Вирощування озимих хлібів створює певні господарсько-організаційні 

переваги: зменшується напруженість весняних польових робіт і робіт із 

збирання врожаю, оскільки збільшується тривалість оптимальних строків 

збирання. 

Однак деякі біологічні особливості озимих хлібів обмежують поширення їх: 

вони вимогливіші до комплексу метеорологічних факторів місцевості і тому 

поширюються в регіонах з м'якими зимами. 

В структурі виробництва зерна більше половини припадає на озиму 

пшеницю. Друге місце за валовим збором посідає ячмінь, на третьому місці 



знаходиться кукурудза, на четвертому — жито. За обсягами валового збору 

їм значно поступаються овес, просо, гречка, рис, зернобобові. 

Основна продовольча зернова культура України — озима пшениця. Яра 

пшениця використовується в основному як страхова культура, коли 

доводиться пересівати пошкоджені ділянки озимини.  

Її посіви зосереджені в степу, де розміщено більше половини її посівної 

площі в Україні. В Лісостепу — третина посівів і найменше в Поліссі і в 

районах Карпат. Значна концентрація посівів озимої пшениці в 

Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Кіровоградській, Харківській, 

Полтавській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та 

Автономній Республіці Крим. 

Основне виробництво продовольчого зерна озимої пшениці і надалі буде 

концентруватись у степовій і лісостеповій зонах, де природні умови 

сприяють вирощуванню зерна високої якості 

Озиме жито — друга важлива продовольча культура, менш вимоглива до 

грунтово-кліматичних умов, ніж пшениця. Основні її посіви зосереджені в 

Поліссі, в Карпатах і в деяких (переважно північних) районах Лісостепу. 

Посівні площі зернових культур мають становити близько 16 млн. га, у тому 

числі озимої пшениці — не менше 6,0 млн. га, озимого ячменю — 1,2 млн. га, 

озимого жита — 0,3 млн. га, кукурудзи — 4,0 млн. га, ярого ячменю –2,2 млн. 

га. Площі посіву проса і сорго — 0,5 млн. га, гречки — 0,3 млн. га. 

В польових сівозмінах зернові культури повинні займати в господарствах: 

степової зони 55–60% ріллі, лісостепової — 50–55 і поліської зони — 40–45 

відсотків. В степовій зоні буде надаватись пріоритет озимим пшениці і 

ячменю, сорго, в лісостеповій, крім того, ярому ячменю і зернобобовим 

культурам, а на Поліссі — озимому житу, тритикале, ярим зерновим 

колосовим і круп’яним культурам. В усіх зонах доцільно розширити такі 

високопродуктивні зернові культури, як озиме та яре тритикале. 

Виробництво зерна на цих площах за середньої урожайності 43–45 ц/га 

становитиме у 2016 році близько 71 млн. тонн. 

 

2.Біологічні особливості  озимих зернових культур 

Перезимівля озимих хлібів є однією з найважливіших агрономічних проблем 

у виробництві зерна, яку потрібно завжди враховувати і знаходити засоби 

максимального зменшення її шкідливих наслідків. 

Важлива роль у вивченні причин загибелі озимих культур та розробці заходів 

їх збереження у період зимівлі відіграють агрономічна наука та прогресивна 

виробнича практика. Встановлено, що найбільшу стійкість проти негативних 

факторів зимівлі виявляють високоморозостійкі та зимостійкі сорти озимих 

культур, які сіють в оптимальні строки добірним протруєним насінням у 

якісно і вчасно підготовлений ґрунт із збалансованим режимом живлення і 

вмістом в орному шарі ґрунту не менше 20 — 30 мм продуктивної вологи. 

Озимі культури за таких умов встигають до настання зими нормально 

розкущитись, сформувати добре розвинену кореневу систему та вузол 



кущення, в якому нагромаджується достатньо цукрів (25 — 30 % від маси) як 

захисних речовин проти дії на рослину низьких температур. 

При організації захисту озимини у період перезимівлі необхідно встановити, 

від чого терплять і гинуть рослини, бо їх захист може бути пов'язаний із 

морозостійкістю або зимостійкістю. 

Під морозостійкістю рослин розуміють їх стійкість проти низьких 

негативних температур до мінус 15 — 20 °С, озимого жита — до мінус 20 — 

22 °С. Зимостійкість — це стійкість зимуючих рослин проти комплексу 

несприятливих умов зимівлі в осінній, зимовий і весняний періоди їх життя. 

Морозо- і зимостійкість — складні фізіологічні стани озимих рослин, які 

постійно змінюються залежно від їх віку та умов вирощування. Формуються 

морозо- і зимостійкість у рослин восени під час їх загартування. Професор І. 

І. Туманов встановив, що таке загартування відбувається у дві фази: 1) при 

температурі вдень близько 8-10 °С, а вночі — від нуля до 4 °С; 2) при 

середній температурі від нуля до мінус 5 °С. У першій фазі завдяки активній 

вегетації і процесам фотосинтезу, для яких особливо сприятливою є сонячна 

погода, у вузлах кущення нагромаджуються цукри, які при нічній 

температурі від нуля до 4 °С практично не витрачаються як на ріст рослин, 

так і на процеси їх дихання. Внаслідок щоденного збільшення вмісту цукрів, 

який під кінець загартування досягає у вузлах кущення до 30 % і більше 

сухої речовини, рослини здатні витримувати зниження температури на 

глибині залягання вузла кущення до мінус 10 - 12 °С. У другій фазі 

відбувається зневоднення клітин і в них підвищується концентрація 

розчинних цукрів, у клітинах зменшується вміст так званої вільної води, яка 

легко замерзає, і підвищується вміст зв'язаної води, котра важко замерзає. 

Рослини стають ще стійкішими проти низьких температур: добре загартована 

пшениця витримує зниження температури біля вузла кущення до мінус 18 — 

20 °С, озиме жито до мінус 23 — 24 °С, тритикале до мінус 19 — 21 °С, 

озимий ячмінь до мінус 14 — 15 °С. 

Тривалість проходження першої і другої фаз загартування 20 — 25 днів. 

Проте навіть добре загартовані рослини (при вчасному висіванні добірного 

насіння в добре підготовлений ґрунт, внесенні потрібних добрив) не 

забезпечують 100 %-ї гарантії від вимерзання при переході температури 

через поріг критичної, яка для озимого ячменю становить мінус 12 — 14 °С, 

озимої пшениці мінус 16 — 18 °С, тритикале мінус 17 - 19 °С, озимого жита 

мінус 20 - 24 °С. 

 

9.Тема заняття: Озима пшениця.  

1.Господарське значення.  

Серед найважливіших зернових культур озима пшениця за посівними 

площами займає в Україні перше місце і є головною продовольчою 

культурою. Це свідчення великого народногосподарського значення озимої 

пшениці, її необхідності у задоволенні людей високоякісними продуктами 

харчування. 



Основне призначення озимої пшениці — забезпечення людей хлібом і 

хлібобулочними виробами. Цінність пшеничного хліба визначається 

сприятливим хімічним складом зерна. Серед зернових культур пшеничне 

зерно найбагатше на білки. Вміст їх у зерні м'якої пшениці залежно від сорту 

та умов вирощування становить у середньому 13 — 15 %. У зерні пшениці 

міститься велика кількість вуглеводів, у тому числі до 70 % крохмалю, 

вітаміни В1, В2 РР, Е та провітаміни А, D, до 2 % зольних мінеральних 

речовин. Білки пшениці є повноцінними за амінокислотним складом, містять 

усі незамінні амінокислоти — лізин, триптофан, валін, метіонін, треонін, 

фенілаланін, гістидин, аргінін, лейцин, ізолейцин, які добре засвоюються 

людським організмом. Проте у складі білків недостатньо таких амінокислот, 

як лізин, метіонін, треонін, тому поживна цінність пшеничного білка 

становить лише 50 % загального вмісту білка. Це означає, наприклад, що при 

вмісті білка в зерні 14 % ми використовуємо його лише 7 %. Тому так 

важливо вирощувати високо-білкову пшеницю. 400 — 500 г пшеничного 

хліба та хлібобулочних виробів покриває близько третини всіх потреб 

людини в їжі, половину потреби у вуглеводах, третину (до 40 %) — у 

повноцінних білках, 50 — 60 % — у вітамінах групи В, 80 % — у вітаміні Е. 

Пшеничний хліб практично повністю забезпечує потреби людини у фосфорі і 

залізі, на 40 % — у кальції. 

Співвідношення білків і крохмалю у зерні пшениці становить у середньому 

1:6 — 7, що є найбільш сприятливим для підтримання нормальної маси тіла і 

працездатності людини. 

Пшеничний хліб відзначається високою калорійністю — в 1 кг його 

міститься 2000 — 2500 ккал, що свідчить про його високу поживність і як 

надійне джерело енергії. 

Особливо якісні хліб та хлібобулочні вироби одержують із борошна сортів 

сильних пшениць, які належать до виду м'якої пшениці. За державним 

стандартом, зерно таких пшениць, які за класифікацією належать до вищого, 

першого та другого класів, містить відповідно 36, 32 і не менше 28 % сирої 

клейковини першої групи і має натуру не менше 755 г/л, скловидність — не 

нижче 60 %, а хлібопекарська сила борошна становить 280 і більше одиниць 

альвеографа (о. а.). 

Хліб з борошна сильних пшениць є не тільки джерелом харчування, а й 

своєрідним каталізатором, який поліпшує процеси травлення та підвищує 

засвоєння інших продуктів харчування. 

Сильні пшениці належать до поліпшувачів слабких пшениць. Борошно 

сильних пшениць при домішуванні (25 — 30 %) до борошна слабких 

пшениць поліпшує його хлібопекарські властивості, завдяки чому хліб 

випікається високооб'ємним, пористим і якісним. 

За високу якість зерна вирощування сильних пшениць стимулюється 

державою. 

У виробництві досить поширена також група цінних пшениць, які за 

класифікаційною якістю належать до 3-го класу. Їх зерно містить від 23 до 28 

% сирої клейковини другої групи, а сила борошна нижче 280 о. а. (до 200 о. 



а.). З борошна цінних пшениць випікають хліб доброї якості, але воно не 

здатне поліпшувати борошно слабких пшениць. 

Пшениці із вмістом у зерні менше 23 % (до 18 %) клейковини належать до 4-

го класу і є найменш якісними за хлібопекарськими показниками. Їх 

віднесено до слабких пшениць. 

Сорти пшениці 5-го класу з вмістом у зерні сирої клейковини менше 18 % 

вирощують на корм худобі. 

Зерно м'якої м'якозерної пшениці з низьким вмістом білка (9—11%) і 

підвищеним — крохмалю використовується в кондитерській промисловості, 

зокрема для виготовлення тортів. Правда, в Україні цих сортів ще 

недостатньо. 

В Україні поширені також сорти озимої твердої пшениці. Порівняно з 

м'якими пшеницями їх зерно багатше на білок (16 — 18 %). Проте вони 

утворюють коротку й тугу клейковину (другої групи), яка для хлібопечення 

менш придатна: хліб з такого борошна формується низького об'єму, швидко 

черствіє. Борошно твердих пшениць є незамінною сировиною для макаронної 

промисловості. Їх клейковина дає змогу виготовляти макарони, вермішель, 

які добре зберігають форму при варінні, не ослизнюються і мають приємний 

лимонно-жовтий або янтарний колір. Тверді пшениці використовують для 

виробництва особливого сорту борошна — крупчатки та виготовлення вищої 

якості манної крупи. 

У тваринництві широко використовують багаті на білок (14 %) пшеничні 

висівки, які особливо ціняться при годівлі молодняку. Озиму пшеницю 

висівають у зеленому конвеєрі в чистому вигляді або в суміші з озимою 

викою. Тваринництво при цьому забезпечується вітамінними зеленими 

кормами рано навесні, услід за житом. Для годівлі тварин певне значення має 

солома, 100 кг якої прирівнюється до 20 — 22 корм. од. і містить 0,6 кг 

перетравного протеїну та полови, особливо безостих сортів пшениці, 100 кг 

якої оцінюється 40,5 корм. од. із вмістом 1,5 кг перетравного протеїну. 

Озима пшениця, яку вирощують за сучасною інтенсивною технологією, є 

добрим попередником для інших культур сівозміни, і в цьому полягає її 

агротехнічне значення. 

2.Біологічні особливості озимої пшениці. 

Озима пшениця з групи зернових досить холодостійка культура. Насіння 

починає проростати за температури у посівному шарі ґрунту 1-2°С. Сходи 

при цьому з'являються пізно і недружно. Оптимальна температура 

проростання пшениці перебуває в межах 12-20°С. За умови достатнього 

зволоження ґрунту сходи за такої температури з'являються на 5-6-й день. 

Якщо температура вища 25°С, висіяне насіння і проростки масово 

уражуються хворобами. Кращі строки сівби припадають на період з 

середньодобовими температурами повітря 14-17°С. 

Взимку добре загартовані восени рослини зимостійких сортів витримують 

зниження температури на глибині вузла кущіння до мінус 19-20°С. Достатній 

сніговий покрив захищає рослини навіть у разі зниження температури до 

мінус 35-40°С. 



Шар снігу 10 см і більше повністю захищає рослини від вимерзання навіть за 

30°С морозу (табл. 5). Це зона безпечних значень температури. У табл. 5 

виділено зону ризику, тобто температури, за яких рослини можуть загинути. 

За наявності шару снігу тільки 2 см озима пшениця здатна витримувати 

зниження температури повітря до мінус 20-26°С. Температура в зоні вузла 

кущіння при цьому буде становити мінус 15,2-19,9°С. 

І нарешті, сильні морози (25-30°С) за відсутності снігового покриву чи 

мінімальній його товщині (1-4 см) спричинять загибель рослин озимої 

пшениці навіть морозостійких сортів. Це так звана температурна зона 

вимерзання.Перерослі рослини, на яких сформувалося по 5-6 пагонів, 

нестійкі проти низьких температур. Стійкість проти низьких температур 

зменшується в кінці зими або на початку весни внаслідок періодичного 

відтавання-замерзання грунту і розгартування рослин. В цей період озима 

пшениця може загинути від невеликих морозів (мінус 6-8°С). Незагартовані 

восени рослини у разі різкого похолодання (приморозки -6-10°С) теж можуть 

пошкоджуватися. Восени рослини припиняють вегетацію, а навесні 

відновлюють її за температури повітря 3-5°С.Впродовж усіх фаз вегетації 

пшениця росте найбільш інтенсивно за температури повітря 20-25°С. 

Короткочасна спека з підвищенням температури до 35-40°С, при достатніх 

запасах вологи, не завдає їй великої шкоди. Припиняється приріст сухих 

речовин у разі збільшення температури понад 40°С. 

Озима пшениця вимоглива до вологи культура, її насіння для набухання 

потребує 55-60% води від своєї ваги. За недостатньої вологості ґрунту 

рослини не кущаться і різко знижують продуктивність. Найбільш негативно 

впливає на врожай озимої пшениці нестача вологи в період виходу в трубку - 

колосіння, а також наливу зерна, коли потреба рослин у воді максимальна. 

Оптимальні умови для росту і розвитку створюються за вологості ґрунту не 

менше 75-80% від польової його вологоємкості. За період вегетації озима 

пшениця залежно від умов вирощування витрачає 2500-4000 м2 води з 1 

га. Транспіраційний коефіцієнт її становить 300-500. 

Озима пшениця негативно реагує і на перезволоження. Якщо воно 

короткочасне і температура повітря невисока, то рослини не знижують 

темпів росту. Тривале перезволоження сповільнює ріст, можливе загнивання 

кореневої системи, листки набувають блідо-зеленого кольору. Надлишок 

вологи легше переноситься рослинами молодого віку. Осіннє 

перезволоження зменшує морозостійкість і зимостійкість. 

Велика кількість опадів у весняно-літній період сприяє сильному росту 

вегетативної маси, що призводить до вилягання рослин, погіршення 

фітосанітарного стану посівів і зниження врожайності. 

Надмірна кількість опадів у період формування і достигання зерна 

призводить до ураження хворобами та зниження якості зерна. 

Сонячне світло - основне джерело енергії всіх фотосинтезуючих рослин. 

Приплив сонячної енергії на поверхню землі дуже великий. Проте лише 

незначна частина енергії, так звана фотосинтетично активна радіація (ФАР), 

використовується у процесі фотосинтезу. У формуванні врожаю задіяно 



близько 1-3% сонячної радіації. Високоврожайні посіви зернових, що 

реалізують біологічні і фізико-хімічні можливості за сприятливих умов росту 

і розвитку, можуть нагромаджувати у врожаї сухої біомаси близько 5% ФАР, 

що відповідає 300 ц сухої маси. Якщо прийняти співвідношення зерна і 

соломи рівним 1,0:1,0- 1,0:1,5, то врожайність зерна досягатиме 150 ц/га. 

Таким чином, сонячна радіація не належить до чинників, що обмежують 

урожайність культури на сучасному етапі розвитку рослинництва. 

Добре освітлення на початку виходу рослин в трубку сприяє формуванню 

коротких міцних міжвузлів. Стебла стають стійкими до вилягання під час 

сильних вітрів і зливних дощів. 

На сильно загущених посівах через травостій проникає не більше 10% 

сонячного проміння. У зв'язку з великим затіненням рослин, нижні міжвузля 

стебла дуже витягуються. Такі посіви можуть вилягати навіть у роки, коли на 

початку фази виходу в трубку були сонячні дні. Вилягання призводить до 

великого недобору врожаю. 

Озима пшениця має підвищені вимоги до ґрунту, реакція якого повинна бути 

нейтральною (рН 6,0-7,5). Найвищі врожаї дає на чорноземах, темно-

каштанових, перегнійно-карбонатних, темно-сірих та сірих опідзолених 

ґрунтах, чистих від бур'янів та добре забезпечених вологою і поживними 

речовинами. На легких піщаних та супіщаних ґрунтах пшениця менш 

врожайна, ніж жито. 

Урожай пшениці залежить не тільки від типу ґрунту, а й від його родючості. 

Так, підвищення родючості ґрунту застосуванням зеленого добрива, 

внесенням достатньої кількості органічних і мінеральних добрив, сприяє 

одержанню високих урожаїв і на супіщаних ґрунтах. 

3.Технологія вирощування озимої пшениці. 

Сучасні високопродуктивні сорти озимої пшениці відзначаються 

підвищеними вимогами до родючості ґрунту, вмістом вологи та його 

чистотою щодо бур’янів. У зв’язку з цим зростає роль попередників при 

вирощуванні таких сортів. Попередники для озимої пшениці підбираються з 

урахуванням зони вирощування, структури посівних площ, реакції сортів на 

них. У посушливих та напівпосушливих південних районах озиму пшеницю 

висівають насамперед після тих попередників, які найменше висушують 

кореневмісний шар ґрунту та орють сприятливі умови водозабезпечення 

сходів після обробки; у північних районах достатнього зволоження 

попередниками є ті, які забезпечують оптимальні строки сівби, мають 

сприятливий поживний режим ґрунту та мінімальну його засміченість 

бур’янами. 

За даними наукових досліджень кращими попередниками для пшениці в 

Степу та Лісостепу України є чорні й зайняті пари, горох. У Лісостепу – 

зайняті пари, горох, багаторічні трави на один укіс. 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, які широко 



застосовуються при інтенсивній технології вирощування, є горох, кукурудза 

на силос, ріпак, гречка. 

Дослідженнями встановлено, що урожай пшениці, близький до високого, 

можна одержати і після гірших попередників. Проте, це завжди пов’язано з 

додатковими витратами добрив, гербіцидів, засобів захисту рослин від 

хвороб, шкідників, що значно підвищує собівартість вирощеної продукції. 

Серед сортів селекції ПДАА особливо високою реакцією на попередники 

відзначаються Левада, Манжелія, Фора, Сидор Ковпак, які при висіванні 

після кращих попередників забезпечують приріст урожайності до 15-20 ц/га. 

Сорти високорослі, схильні до вилягання, доцільно висівати після гірших 

попередників, кукурудзи (Коломак 5,Українка полтавська). 

Обробіток ґрунту.  

Основною метою обробітку ґрунту у посушливих районах є збереження 

вологи на час сівби пшениці, а в районах достатнього зволоження – боротьба 

з бур’янами, якісна заробка післяжнивних решток, особливо при розміщенні 

озимої пшениці після кукурудзи, багаторічних трав та внесенні органічних 

добрив. Залежно від попередника та вологості ґрунту застосовують 

відвальний або поверхневий спосіб його обробітку. Коли орний шар містить 

менше 20 мм продуктивної вологи, що спостерігається в посушливе літо, то 

після таких попередників, як горох, кукурудза, ефективнішим є 

безвідвальний (безплужний), або поверхневий обробіток (дисковими 

лущильниками, плоскорізами). 

При застосуванні відвального (плужного) обробітку ґрунту починають з 

лущення відразу після збирання попередника за принципом „комбайн з поля, 

плуг в борозну”. Залежно від забур’янення поля одно- чи багаторічними 

бур’янами його лущать один або два рази. При наявності однорічних 

бур’янів і розміщенні пшениці після стерньових попередників, як правило, 

проводять одне якісне лущення дисковими лущильниками (ЛДГ-10, ЛДГ-15) 

на глибину 6-8 см. Після відростання бур’янів площу орють плугами з 

передплужниками (ПЛН-5-35, ПЛП-6-35) в агрегаті з котками на глибину – 

20-22 см., так як при більш глибокій оранці пересихає орний шар. 

На зайнятих парах, які рано звільняються від урожаю 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 (10-12 см.) та оранку з коткуванням після з’явлення „шилець” 

пирію на глибину до 25-27 см. Пирій іноді знищують також вичісуванням. 

Ефективне застосування по вегетуючим рослинам гербіцидом: раундап 3,5-

4,0 кг/га. 

При наявності коренепаросткових бур’янів (осоту, березки польової та ін.) 

поле перший раз дискують на глибину 6-8 см., вдруге лущать полицевими 

лущильниками (ППЛ-10-25) або плоскорізами (ОПТ-3-5) при відростанні 

розеток бур’янів на глибину 10-12 см. Потім проводять оранку на глибину 

25-27 см., або на глибину мілкого орного шару. У Степу після стерньових 

попередників, забур’янених кореневищними бур’янами, на темно-



каштанових, солонцюватих ґрунтах важкого механічного складу, 

поверхневий обробіток дисковими лущильниками проводять на глибину 8-10 

см., а на полях з коренепаростковими бур’янами дискування слід поєднувати 

з розпушуванням плоскорізами на глибину 20-30 см. Та щілюванням 

верхнього шару ґрунту, що сприяє підвищенню вологозабезпеченості ґрунту, 

зменшенню кількості коренепаросткових бур’янів та підвищенню 

врожайності на 3-4 ц/га. 

Після збирання багаторічних трав, кукурудзи поле дискують вздовж і 

впоперек важкими дисковими боронами (БДТ-7 та ін.) або дисковими 

лущильниками на глибину 10-12 см. В основних районах поширення 

пшениці орють з коткуванням на глибину 25-27 см. 

Оранку під пшеницю закінчують не пізніше як за 3-4 тижні до настання 

оптимальних строків сівби. При запізненні з оранкою грунт до початку сівби 

не встигає достатньо ущільнитися, що створює загрозу розриву кореневої 

системи пшениці внаслідок його осідання. Про це особливо слід пам’ятати 

при сівбі після кукурудзи на силос (не запізнюватися з її збиранням і 

підготовкою ґрунту). 

У посушливі роки оранку не застосовують через вивертання великих брил 

ґрунту. Замість оранки проводять поверхневий обробіток, як правило, після 

гороху, кукурудзи на силос, особливо на полях, чистих від багаторічних 

бур’янів. Після гороху, він полягає у дво – триразовому дискуванні на 

глибину 8-10 см. З наступним коткуванням ґрунту кільчасто-шпоровими 

котками, після кукурудзи проводять дискування лущильниками БДТ-5, БДТ-

7 на 10-12 см., культивацію на глибину 6-8 см. 

У південних степових районах, де має місце вітрова ерозія, застосовують 

також безплужний обробіток ґрунту. Поле після збирання гороху, 

парозаймаючих культур, стерньових попередників обробляють голчастими 

боронами (БИГ-3А) в агрегаті з культиватором-плоскорізом ОПТ-3-5, а при 

потребі – з котком ЗККШ-6 на глибину 8-12 см. При сівбі пшениці після 

кукурудзи або багаторічних трав використовують комбіновані агрегати ОПТ-

3-5 + БИГ-3А + ЗККШ-6 або АКП-2,5 , БДТ-7 + БИГ-3, якими обробляють 

грунт на глибину 8-16 см. 

В умовах дослідного поля, селекційних та насіннєвих посівів озимої пшениці 

Полтавської державної аграрної академії пшеницю вирощують тільки по 

чорному пару. Обробіток чорних парів починають восени після збирання 

попередника із застосуванням системи зяблевого обробітку, який включає 

двофазне лущення, обробіток культиватором-плоскорізом ОПТ-3-5, та один 

раз на 8-10 років глибоку оранку плугами з передплужниками здебільшого на 

глибину до 27-30 см. 

Рано навесні зяб боронують. З появою бур’янів приступають до першої 

культивації з боронуванням на глибину 10-12 см., а на парах забур’янених 

гірчаком повзучим – 12-14 см. Протягом літа пар підтримують у пухкому та 

чистому від бур’янів стані, проводячи 2-3 культивації з боронуванням із 

поступовим зменшенням глибини на 1,5-2 см. У вологе літо культивації пару 

починають з глибини 6-8 см із заглибленням на 8-10 і 10-12 см. 



Передпосівний обробіток ґрунту спрямований на створення сприятливого 

структурно-агрегатного складу посівного шару з ущільненим ложе для 

розміщення насіння та шару дрібно грудочкуватого ґрунту над ним. 

Найкраще використовувати для цього культиватори (КПС-4, УСМК-5,4 та 

ін.), обладнані стрільчастими лапами. Для кращого вирівнювання поверхні 

ґрунту і проведення якісної сівби культивації проводять під кутом до оранки 

на глибину загортання насіння 4-6 см. 

  

Застосування добрив.  

Сорти озимої пшениці селекції ПДАА на протязі багатьох років 

випробовувались та випробовуються на здатність формування високої 

потенційної врожайності, як при застосуванні високих доз мінеральних 

добрив, так і при використанні різних ґрунтових відмінностей та 

попередників. Слід відмітити, що майже всі сорти мають дуже високий 

потенціал врожайності, який становить біля 80-100 ц/га ібільше і формування 

такого потенціалу залежить від багатьох факторів і, перш за все, від 

застосування добрив та попередників. 

Добрива є одним з найефективніших та швидкодіючих факторів підвищення 

врожайності пшениці і поліпшення якості зерна. Великий позитивний вплив 

добрив на продуктивність пшениці пояснюється тим, що в ґрунті поживні 

речовини містяться у важкорозчинній формі, а фізіологічна активність 

кореневої системи її недостатньо висока. Тому застосування добрив під 

озиму пшеницю забезпечує досить високі прирости врожаю на всіх 

ґрунтових відмінах. Особливо добре реагують на внесення добрив 

короткостеблові сорти пшениці, у яких прирости урожаю за рахунок добрив 

можуть сягати 10-16 ц/га і більше. 

На сприятливому удобреному фоні в пшениці формуються: добре розвинена 

коренева система, оптимальна листкова поверхня, яка досягає у фазі кущення 

6-9 тис. м2/га, трубкування – 20 тис., колосіння – 40-45 тис., молочної 

стиглості 10 тис. м2/га; підвищується морозо- та зимостійкість, знижується 

транспірація. За рахунок добрив у зерні збільшується вміст білка на 1-3 %, 

сирої клейковини на 3-6 % і більше, підвищується маса 1000 зерен та 

скловидність. 

Під пшеницю вносять, як правило, мінеральні добрива, а органічні – під 

попередник. Гній або компости рекомендується вносити безпосередньо під 

пшеницю лише на бідних ґрунтах, в яких вміст гумусу не перевищує 2,2 %, 

та після стерньових попередників. Середня норма гною на чорноземних 

ґрунтах становить 20-25 т/га, дерново-підзолистих і сірих опідзолених – 30-

35 т/га. 

Застосовують гній, як правило, при вирощуванні озимої пшениці по 

зайнятому або чистому пару. Після стерньових попередників рекомендується 

висівати як проміжні так звані фітосанітарні культури – ріпак, гірчицю білу 

на зелене добриво. Кореневі виділення цих рослин і зароблена у грунт зелена 

маса при її розкладанні пригнічують розвиток збудників хвороб і одночасно 

збагачують його на органічну речовину. Ці культури при формуванні зеленої 



маси 80-150 ц/га плоскорізять або приорюють. Перед сівбою проводять 

культивацію з боронуванням або дискування на глибину загортання насіння. 

Мінеральні добрива найраціональніше вносити на заплановану урожайність. 

При їх застосуванні особливу увагу звертають на забезпечення пшениці 

азотними добривами. Їх слід вносити так, щоб рослини були забезпечені 

азотом постійно і в достатній кількості протягом всієї 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 у 

посівах загущуються, взаємо затіняються через надмірне кущення знижуючи 

продуктивність фотосинтезу, більше уражуються хворобами, урожайність їх 

зменшується, як і при нестачі азоту. 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 у них азоту, фосфору і калію 

залежать також від попередників озимої пшениці. При її розміщенні в 

сівозміні після зернових бобових рослин та багаторічних бобових 

застосовують повні мінеральні добрива, з підвищеними нормами фосфорних 

і калійних та зменшеними – азотних, після кукурудзи – з підвищеними 

нормами азоту, наприклад, після картоплі або цукрових буряків – калію. 

При застосуванні добрив слід враховувати біологічні особливості 

районованих сортів пшениці. Вищі норми мінеральних добрив, особливо 

азотних, застосовують при вирощуванні низькорослих сортів, стійких проти 

вилягання, менші норми – при використанні під високорослі сорти схильних 

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 фосфорно-калійними добривами, 

завдяки яким рослини не переростають, краще загартовуються, стають більш 

зимостійкими. Під пшеницю пізніх строків сівби вносять повне мінеральне 

добриво, яке поліпшує кущення рослин та сприяє швидшому наростанню 

вегетативної маси. 

На ґрунтах з підвищеною кислотністю (рН 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). 

Середніми нормами добрив при інтенсивній технології вважаються для 

озимої пшениці 90-120 кг/га азоту, фосфору і калію (NРК). 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 НРУ-0,5, ІРМГ-4, РУМ-5, РУМ-8 або КСА-3 під 

основний обробіток ґрунту. При застосуванні рекомендованих середніх норм 



добрив потрібно враховувати ґрунтову відміну: при вирощуванні пшениці у 

південних районах на солонцюватих ґрунтах норми калійних добрив різко 

зменшують, а на легких підзолистих, дерново-підзолистих ґрунтах Полісся – 

збільшують, норми фосфорних добрив підвищують на звичайних і 

карбонатних чорноземах півдня. 

Азотні добрива при інтенсивній технології вирощування вносять у період 

вегетації пшениці. Застосовують їх з використанням показників проведених 

діагностик живлення – ґрунтової, листкової, тканинної, а також на підставі 

візуальних спостережень за ростом і розвитком рослин. 

Великий ефект для підвищення потенціалу врожайності спричиняють 

комплексні мінеральні добрива, з вмістом цілого набору мінеральних солей, 

особливо при використанні позакореневого підживлення. Сьогодні 

виробництву відомі такі комплексні добрива, як кристалон, рексолін, вуксал, 

які на ранніх етапах розвитку рослин (4-й етап органогенезу) активізують 

фотосинтетичну активність рослин, тобто налаштовують рослину на 

активізацію всіх фізіологічних, біохімічних процесів, підвищують атрагуючу 

здатність і тим самим сприяють підвищенню потенціалу врожайності, 

викликаючи епігенетичний ефект на ранніх етапах розвитку рослин. 

Кислі орні землі потрібно вапнувати, щоб: поліпшити агрохімічні, біологічні 

та агрофізичні властивості ґрунту; підвищити доступність поживних речовин 

ґрунту і добрив; створити сприятливі умови для розмноження і активізації 

життєдіяльності корисної мікрофлори; поліпшити водо – і 

повітропроникність. При цьому не тільки підвищується врожайність озимої 

пшениці, а й зменшується ураження рослин борошнистою росою, бурою 

листковою іржею. 

Для досягнення нейтральної реакції в шарі ґрунту 0-15 см. Вносять вапно 

перед сівбою пшениці із старанним зароблянням його у ґрунт. З вапнякових 

матеріалів застосовують гашене і негашене вапно, дефекат, крейду, а на 

піщаних ґрунтах, де озима пшениця реагує на магній, слід застосовувати 

доломітове борошно. 

Потрібно нейтралізувати також кислі мінеральні добрива, додаючи по 2,21 кг 

СаСО3 на 1 кг діючої речовини за азотом, який вносять у вигляді аміачної 

селітри. При урожаї озимої пшениці, наприклад 50 ц/га із внесенням 

середньої норми азоту 130 кг/га на його нейтралізацію потрібно 330 кг 

СаСО3. Такої кількості достатньо для компенсації виносу врожаєм карбонату 

кальцію, магнію, а також для нейтралізації кислих туків. 

 Аналізуючи всю різноманітність можливих варіантів застосування азоту, що 

визначаються факторами агротехніки і клімату, та пов’язаних з ними 

особливостей росту та розвитку рослин і протікання процесу закладання 

елементів продуктивності, розроблено ряд систем азотного удобрення. Вони 

можуть складатися з дво-, три- і чотириразових підживлень. Особливості їх 

подано нижче. 

1. Восени на бідних ґрунтах і після гірших попередників вносять не більше 

N30. Внесення азоту в таких умовах сприяє кращому росту рослин восени, 

внаслідок формування більшої кількості пластичних речовин підвищується 



зимостійкість. Підставою для прийняття рішення про внесення азоту є дані 

ґрунтової діагностики. 

      2. Ранньовесняне (регенеративне) підживлення на II чи III етапі 

органогенезу підвищує густоту стеблостою (тому і 

називається регенеративним), збільшує кількість члеників колосового 

стрижня. Доза азоту для першого підживлення найбільше залежить від двох 

факторів — стану посівів і часу відновлення весняної вегетації. На добре 

розвинених посівах рекомендується вносити 30 % (N30-60) від повної норми 

азоту. 

Посіви, що відновлюють весняну вегетацію раніше середньої багаторічної 

дати, добре ростуть у висоту і завдяки посиленому кущінню утворюють 

продуктивний стеблостій, що досягає 600-700 шт./м2.Якщо посіви зріджені 

(200-230 рослин на 1 м2), під час першого підживлення вносять N40-60. За 

наявності 180-200 рослин на 1 м2 дозу азоту для першого підживлення 

збільшують до N60-90. 

Норму азоту збільшують в роки з пізньою весною, що характеризуються 

пізнішим відновленням весняної вегетації, внаслідок чого наростання 

вегетативної маси зменшується. В роки з ранньою весною на добре 

розвинених густих посівах перше підживлення проводити недоцільно. 

Оптимальним ЧВВВ у районі Полтави вважається 28 березня плюс-мінус 2 

доби, тобто оптимальний період відновлення весняної вегетації триває з 26 

по 30 березня. Раніше від 26 березня – рання вегетація, пізніше від 30 березня 

– пізня вегетація. Найбільша віддача добрив від першого підживлення 

забезпечується у випадку прикореневого внесення з використаним тукових 

сівалок з боронуванням, коли гранули добрив загортаються в грунт [7]. 

      3. Друге підживлення (продуктивне) – найбільш впливає на врожай зерна, 

проводять на початку виходу рослин у трубку (IVетап органогенезу). Сприяє 

кращому росту бокових стебел, які за продуктивністю доганяють головне 

стебло. Якщо рано навесні внесли 30% загальної норми азоту, то під час 

другого підживлення вносять 50 %. або N60-90. Норма добрив визначається 

першим підживленням. Збільшення дози азоту на II етапі вимагає 

зменшувати її на IV етапі і навпаки. Оптимальну норму добрив другого 

підживлення встановлюють за листковою діагностикою. 

Друге підживлення вирішальний чинник роздрібного внесення добрив, бо 

найбільш впливає на продуктивність колоса, а значить – і на підвищення 

врожайності озимої пшениці. 

4. Трете підживлення (якісне) — вносять решту азоту (N30-60) в період від 

початку фази колосіння до наливу зерна (VIІІ-Х етап). Збільшує тривалість 

активної діяльності верхніх листків, підвищує інтенсивність фотосинтезу. 

Впливає на врожайність і якість. Чим пізніше проведено підживлення, тим 

менше азот впливає на врожайність і більше на якість. Як правило, 

використовують для третього підживлення добрива в сухому вигляді або 

водний розчин. Для встановлення доцільності проведення цього підживлення 

використовують дані тканинної діагностики. 

  



Підготовка насіння, сівба.  

Важливою умовою підвищення врожайності пшениці є використання для 

сівби високоякісного насіння кращих районованих сортів, пристосованих до 

місцевих умов вирощування. Призначене для сівби насіння має бути високо 

життєздатним за схожістю, енергією проростання, силою росту, 

вирівняністю, типовою для сорту ваговитістю тощо. Важливим показником 

посівної якості насіння є також його висока чистота від насіння бур’янів, 

особливо карантинних, та інших домішок. Сівба таким насінням забезпечує 

високу і дружну схожість, інтенсивніше формування кореневої системи, 

вузла кущення і вегетативних пагонів з підвищеною стійкістю проти 

несприятливих умов зимівлі. 

За Державним стандартом України, для сівби пшениці необхідно 

використовувати насіння, яке за категорією відповідає 1-3 репродукціям зі 

схожістю для м’якої пшениці не менше 92 %, чистотою від насіння бур’янів 

та інших домішок не менше 98 %, сортовою чистотою не менше 98 %, 

вологістю не більше 15-15,5 %. 

Перед сівбою насіння калібрують за крупністю і вирівняністю: очищають від 

насіння бур’янів та інших культурних рослин і пожнивних домішок; 

протруюють від збудників хвороб та ґрунтових шкідників; обробляють 

мікроелементами, бактеріальними препаратами тощо. 

Для сортування і очищення насіння використовують зерноочисні машини 

ЗВС-20А, МВО-20, ОВС-25, МС-4,5 та ін.; трієрні блоки БТ-20 та ін.; 

зерноочисні агрегати ЗАВ-25, ЗАВ-40, ЗАВ-50; зерносушильні комплекси 

КЗС-25Б, КЗС-25 чи КЗС-50. Дуже ефективними машинами для очищення та 

калібрування насіння є зерноочисні машини типу САД (аеродинамічні 

сепаратори). У відділі насінництва науково-дослідного селекційного центру 

ПДАА використовують аеродинамічний сепаратор САД-1. 

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) та ін. В зв’язку з поширенням в осінній період 

переносників хвороби ВЖКЯ (тлі, цикади, блохи) насіння слід протруювати 

круізером, який захищає сходи від заселення збудниками вірусу. Для 

одночасного захисту рослин від хвороб і ґрунтових шкідників насіння 

обробляють комплексним препаратом–гамагексаном (2 кг/т). Для поліпшення 

якості протруєння препарати краще застосовувати у вигляді суспензій, 

зволожуючи їх водою з розрахунку 10 л на 1 т насіння. 

Максимальний контакт насіння з пестицидами досягається при додаванні 

суспензій NаКМЦ (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 пшениці досягають при 

кількості рослин на час збирання 300-400 шт./м2. при наявності 500-600 

продуктивних стебел з добре сформованим колоссям. 

Одним з технологічних прийомів формування оптимальної густоти рослин 

пшениці на посівній площі є вибір ґрунтових умов, біологічних особливостей 

сорту, строків і способів сівби та інших факторів урожайності. Наприклад, у 

західних та північних регіонах України, більше забезпечених вологою, 

густота посіву і залежна від неї норма висіву на ґрунтах середньої родючості 

вищі, ніж у посушливих південних та східних умовах, де для густих посівів 

не вистачає вологи і вони допускаються лише при зрошенні. Проте і в 

районах достатнього зволоження при вирощуванні пшениці на досить 

родючих ґрунтах або при застосуванні високих норм добрив не слід 

загущувати посіви, особливо якщо сорти висококущисті, адже це може 

викликати їх вилягання та зниження урожайності. Подібна взаємозалежність 

норм висіву і родючості ґрунту спостерігається також у посушливих районах, 

коли при сівбі пшениці на високородючих ґрунтах вищої врожайності 

досягають за рахунок деякого загущення посіву із застосуванням підвищених 

норм висіву. 

При встановленні норм висіву потрібно враховувати кущистість і 

високородючість сорту. Як правило, висококущисті й високорослі сорти, які 

формують густий стеблостій, схильний до вилягання, висівають 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 посівів внаслідок загибелі 

недостатньо розвинених рослин з настанням ранніх осінніх заморозків. 

Норми висіву підвищують при сівбі пшениці після стерньових попередників, 

на площах, недостатньо очищених від бур’янів та перехресному способі 

сівби. Визначаючи норму висіву, обов’язково враховують якість насіння – 

його схожість, чистоту та масу 1000 насінин. 

Науково-дослідними установами України розроблені середні норми висіву 

пшениці для кожної грунтово-кліматичної зони України, які за сприятливих 

умов, забезпечують рекомендовану для них густоту посіву. 

Відповідно до рекомендацій, оптимальні норми висіву для середньорослих 

сортів, вирощуваних на ґрунтах середньої родючості, становлять (млн. шт. 

схожих зерен на 1 га): у районах степової зони – 4,5-5,0; лісостепової – 4,5-

5,0. Залежно від конкретних умов вирощування норми висіву уточнюють. 

Строки сівби.  

Найкраще перезимовує озима пшениця з добре сформованим вузлом 

кущення, 3-4 пагонами та добре розвиненою кореневою системою. Залежно 

від сорту така кількість пагонів утворюється за 50-60 днів (від сівби до 

припинення активної вегетації, коли середньодобова температура 

встановлюється на рівні 5 ºС), протягом яких набирається сума температур 

560-580 ºС. Цього досягають при сівбі її в оптимальні (календарні) строки, 

встановлені для кожної грунтово-кліматичної зони: в Лісостепу і західних 

районах 10-25 вересня, у Степу 15-25 вересня. У ці строки, як правило, 



середньодобова температура становить 15-17 ºС. 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, у 

високорослих сортів пшениці і знизити морозо- та зимостійкість. Крім того, 

ранні посіви більше пошкоджуються злаковими мухами (шведською, 

гессенською та ін.) цикадами, тлями, які являються збудниками вірусного 

захворювання – ВЖКЯ. 

Сіють пшеницю різними способами: звичайним рядковим з шириною 

міжрядь 15 см., вузькорядним з міжряддям 7,5 см., перехресним з 

міжряддями 15 см. Основним способом сівби пшениці є звичайний рядковий 

з шириною міжрядь 15 см. При сівбі залишають постійні технологічні колії, 

для чого в середній сівалці 3–сівалкового агрегату перекривають 6-7 та 18-

19-й висівні апарати – якщо при весняно-літньому внесенні добрив 

використовуватимуться розкидачі НРУ-0,5, РМС-6 та обприскувачі ОВТ-І А 

або ОПШ-15. При використанні розкидачів 1РМГ-4 або РУМ-5 перекривають 

8 і 17-й висівні апарати. Ширина колій у першому випадку 180 см. З 

шириною смуг 45 см., у другому – відповідно 135 та 30 см. 

Для одержання дружних і рівномірних сходів глибина загортання насіння на 

добре оброблених і вологих ґрунтах не повинна перевищувати 3-5 см., на 

важких – її зменшують на 1-2 см., на легких – збільшують до 6-8 см. 

При збільшенні глибини загортання насіння у багатьох сортів пшениці 

збільшується і глибина залягання вузла кущення. Це зменшує загрозу 

загибелі рослин від вимерзання й випирання. Іноді внаслідок цього рослина 

розосереджує кущення – створює два вузли (буває навіть три) – в зоні 

первинної кореневої системи і близько до поверхні ґрунту. Спостереження 

показують, що це сприяє виживанню рослин, але не підвищує їх 

продуктивності і загалом є небажаним явищем. 

  

Догляд за посівами.  

У період вегетації посіви озимої пшениці пошкоджуються 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 однорічними 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 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 ранньою весною постійно спостерігають за 



ходом перезимівлі пшениці і при необхідності організовують 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 (10-12С0), то при 

наявності на м2 в Лісостепу 200 рослин, в Степу не менше 250, які почали 

нормально кущитись, пшеницю на 2-3 етапах органогенезу підживлюють 

невисокими нормами азотних добрив і продовжують догляд за посівами до 

початку збирання врожаю. Слабкорозвинену пшеницю при густоті близько 

200 рослин на м2. в Лісостепу підсівають, а в Степу пересівають 

високоврожайними ярими культурами. При пізньому відновленні вегетації 

нормально розвинені посіви підживлюють підвищеними нормами азоту і 

проводять старанний догляд. Пшеницю, яка з осені не розкущилася або 

розкущилася, але вийшла із зими маючи загиблу вегетативну масу, а також 

посіви, які навесні виявилися наполовину зрідженими, пересівають 

незалежно від зволоження ґрунту. 

Система догляду за озимою пшеницею, крім азотних підживлень, включає 

також захист рослин від вилягання, бур’янів, хвороб та шкідників. 

На початку трубкування (4 етап органогенезу) схильні до вилягання сорти 

пшениці обприскують ретардантом – хлормекватхлорид (форми від 460 до 

750 г/л), стабілан ( хлорид хлормеквату, 750 г/л), терпал (хлормекватхлорид 

чистий, 305 г/л + етефон), а також вітчизняний чаркор, що являє собою 

композіію регуляторів росту природного походження й сентетичних аналогів 

фітогармонів. Обробка посівів ретардантами у фазі кінець кущення-початок 

виходу в трубку дозволяє знизити висоту рослин за рахунок уповільнення 

росту міжвузль, а також стимулювати розвиток механічних тканин, що 

приводить до збільшення товщини й діаметра соломини не впливаючи на 

скорочення листової поверхні. Будучи біологічно активними речовинами, 

регулятори росту можуть впливати не тільки на фізіологічні процеси рослин, 

але й на комах і збудників хвороб рослин. 

Проти однорічних і багаторічних широколистих бур’янів на насіннєвих 

посівах ми застосовуємо гранстар (20-25 г/га), гроділ максі (0,09-0,11 л/га). 

Одночасно пшеницю обприскують також проти кореневих гнилей та інших 

хвороб імпактом (500 г/га), фундазолом, байлетоном (по 0,5-0,8 кг/га) або 

тозонітом (0,5 кг/га). Проти фузаріозів, борошнистої роси, септоріозу листя 

та колосу, бурої їржі – фальконом (0,6 л/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 альто 400, 

тілтом (0,5 кг/га), тозонітом (0,5кг/га) або іншими рекомендованими 

препаратами. Проти шкідників застосовують метафос (0,5-0,8 кг/га), метатіон 

та інші препарати. 



Збирання.  

Збирають озиму пшеницю у фазі воскової стиглості зерна, застосовуючи 

однофазний (пряме комбайнування) і двофазний (роздільний) способи 

збирання. Двофазним способом збирають забур’янені посіви, густу 

високорослу пшеницю, сорти, схильні до обсипання. Починають збирати при 

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 і густих 25-30 см. За 

такої висоти стерні валки швидше просушуються. При двофазному збиранні 

полеглої забур’яненої пшениці використовують бобові жатки (ЖБА 3,5), так 

як під час роботи різальних агрегатів зернових жаток втрачається багато 

зерна. Через 2-4 дні підсохлі валки підбирають комбайнами Дон 1500 з 

приставками ПУН-5, ПУН-6 і обладнані підбирачами ППТ-2,ППТ-3А. 

Роздільне збирання на півдні проводять протягом 2-4 днів, у Лісостепу і на 

Поліссі – 2-4 днів, після чого переходять на пряме комбайнування, яке 

починають при вологості зерна 18-20 %. Для прямого комбайнування 

залишають чисті, стійкі проти обсипання, не полеглі та зріджені низькорослі 

посіви пшениці, які досягли повної стиглості. Застосовують його також у 

дощові жнива. 

Комбайни при збиранні старанно регулюють з тим, щоб звести до мінімуму 

втрати зерна (не більше 1 %), травмованість (насінного зерна не більше 1 %, 

продовольчого до 2 %). 

Важливо стежити за режимом роботи комбайна при збиранні. Наприклад, 

при обмолоті вологої хлібної маси, коли зерно вимолочується важко і менше 

травмується, що буває на початку збирання, обмолот проводять при 

підвищених обертах барабана і меншому зазорі деки; при сухій хлібній масі 

зерно легко вимолочується і більше травмується, тому обмолот слід 

проводити при менших обертах і більшому зазорі між декою і барабаном. 

Збільшують оберти барабана при обмолоті остистих сортів, остюки яких 

більшою мірою розбиваються і менше забивають деку, що поліпшує обмолот 

зерна. Уранці і ввечері обмолочують пшеницю при підвищених обертах, 

удень – при менших. Втрати зерна при збиранні не повинні бути більше 0,5 

% , а травмованого зерна може бути не більше 2 %. 

Після збирання зерно старанно очищають, при потребі пропускають через 

сушильні агрегати, доводять вологість його до 14-15 % і використовують за 

призначенням. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Тема заняття: Жито озиме 

ГОСПОДАРСЬКЕ ЗНАЧЕННЯ. У багатьох районах України жито озиме 

займає великі посівні площі. Батьківщина жита — Мала і Середня Азія та 

передгір'я Кавказу, де воно забур'янювало посіви пшениці та ячменю. Жито 

порівняно з пшеницею — молода культура. Можливо, разом із пшеницею і 

ячменем воно потрапило у північні райони і, як стійкіше до суворіших 

природних умов, поступово ввійшло в культуру. 

Жито озиме має велике значення як продовольча і кормова культура. 

Вирощують його переважно на зерно, а також на зелений корм (часто у 

сумішках з озимою викою, озимим ріпаком). Житній хліб має високі поживні 

і смакові якості завдяки значному вмісту білків, вітамінів (А, В, Е) та високій 

енергетичній цінності. 

Зерно жита має велике значення як концентрований корм для 

сільськогосподарських тварин. Житнє борошно використовують для годівлі 

свиней, а висівки — великої рогатої худоби. У сумішці з озимою викою та 

озимим ріпаком жито навесні дає найбільш ранній зелений корм для тварин. 

Житню солому використовують як підстилку, для технічних потреб, 

виготовлення матів, виробництва саману. Подрібнену солому добавляють під 

час силосування гарбузів, кормових кавунів та інших соковитих кормів. 

Жито озиме належить до високоврожайних зернових культур. У передових 

господарствах збирають по 40—50 ц/га і більше зерна. Досвід цих 

господарств свідчить про наявність резервів підвищення врожайності жита в 

Україні. 

У північних, північно-східних областях Росії, у багатьох областях Білорусі, 

на бідних підзолистих супіщаних і піщаних Ґрунтах Полісся жито озиме, як 

менш вибаглива культура, звичайно урожайніше, ніж пшениця озима. 

Середня врожайність жита на сортодільницях Житомирської області 

становить близько 38, а озимої пшениці — 31 ц/га. Так, урожайність зерна 

жита озимого в середньому за чотири роки на Лохвицькій сортодільниці 

становила 49,9, а на Миргородській — 49,2 ц/га. В окремі роки врожайність 

жита досягає 50—65 ц/га. 

Посівні площі жита на земній кулі становлять близько 11 млн га. В Україні 

жито займає близько 700 тис. га. Найбільші посівні площі його (до 60%) 

зосереджені в районах Полісся, Чернігівській, Житомирській, Сумській і 

Волинській областях. У лісостепових районах України розміщено 28% 

посівів. На підзолистих ґрунтах Прикарпаття, де вирощування пшениці поки 

що обмежене, посіви жита мають також високу питому вагу. Найменші 

площі жито займає у південних степових районах України (11% загальної 

посівної площі). 

У країнах Європи найбільші площі жита в Чехії, Словаччині, Польщі, Швеції, 

Норвегії, Фінляндії. На незначних площах жито вирощують у США і Канаді. 

БОТАНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Жито належить до роду Seeale, що 

об'єднує 13 ботанічних видів. У сільськогосподарському виробництві 

поширений лише один вид — жито звичайне (S. cereale vulgare). 



Коренева система жита мичкувата і порівняно з пшеницею сильнорозвинена. 

Основна маса коренів розміщується у верхніх шарах ґрунту. Деякі з них 

проникають на глибину 100—150 см і більше. Коренева система жита краще, 

ніж пшениці, засвоює поживні речовини, тому жито добре росте на ґрунтах з 

незначним їх вмістом. Жито добре засвоює фосфор з важкорозчинних 

сполук. 

Стебло жита порожнє, гнучке, 1—2 м заввишки, має 5—6 міжвузлів. 

Сходи жита фіолетові або коричневі. Листки лінійні, ширші, ніж у пшениці. 

Біля основи листкової пластинки є короткий язичок, вгорі заокруглений, без 

зубчиків або з ледве помітними зубчиками. Вушка короткі, неопушені або 

слабоопушені, швидко засихають. 

Суцвіття — колос, що складається зі стрижня з тонкими густо опушеними на 

ребрах члениками. На кожному виступі стрижня по одному колоску. Колосок 

двоквітковий (рідше буває три, а ще рідше — чотири квітки). Перша і друга 

квітки плідні. 

Колоскові луски жита вузькі. Зовнішня квіткова луска широка, з довгим 

зазубленим остюком. Тичинок три з довгими пиляками. Зав'язь має перисту 

дволопатеву приймочку. 

Жито — перехреснозапильна рослина. У нього часто спостерігається 

череззерниця, оскільки частина квіток залишається незаплідненою. 

Зерно видовжене, зі зморшкуватою поверхнею, трохи стиснене з боків, з 

глибокою поздовжньою борозенкою. Забарвлення його сіре, зелене, іноді 

жовте. Від зерна пшениці відрізняється меншим вмістом білка (8—14%) і 

меншою склоподібністю. Маса 1000 зерен становить від 20 до 45 г. Більша 

вона у тетраплоїдного сорту Белта — 40—55 г. Останнім часом виведено 

нові сорти жита з підвищеним вмістом білка. 

Біологічні особливості. Жито озиме менш вибагливе до ґрунту і клімату, ніж 

пшениця озима. Зерно його може проростати за температури 1—2 °С, проте 

дружні сходи з'являються через 5—6 діб після сівби за температури ґрунту 

12—14 °С. Оптимальна температура росту і розвитку жита 20 °С, а 

максимальна — 30 °С. Через 10—15 діб після появи сходів починається 

кущіння рослин. Вузол кущіння розміщується близько від поверхні ґрунту, 

тому за глибокого загортання насіння перший вузол утворюється глибше, а 

другий — біля поверхні ґрунту. Іноді закладається три і більше вузлів 

кущіння. 

У жита період кущіння зазвичай закінчується восени, однак при запізненні із 

сівбою в умовах досить вологого і помірного клімату з м'якими зимами воно 

продовжує утворювати додаткові стебла й навесні. На одній рослині зазвичай 

формується 3—5, а за широкорядної сівби та після внесення добрив — 30—

50 продуктивних стебел. 

Жито озиме більш морозостійке, ніж пшениця озима. Якщо жито своєчасно 

висіяти і восени до припинення вегетації воно буде нормально розвинене, то 

навіть у безсніжні зими рослини витримують морози до мінус 25 °С, а за 

снігового покриву завтовшки 20—30 см — до мінус 50 °С. При цьому мають 

значення також особливості вирощуваних сортів. 



Жито — досить посухостійка культура. Сильно розвинена коренева система 

добре засвоює воду з глибших шарів ґрунту, і рослини краще 

використовують осінньо-зимові опади. Тому розвиток жита менше залежить 

від весняних і літніх опадів. Транспіраційний коефіцієнт жита порівняно 

невеликий — від 300 до 420. Найбільше води рослини витрачають у період 

від виходу в трубку до колосіння. В загущених посівах і за надмірного 

зволоження жито часто вилягає. 

Тривалість вегетаційного періоду жита у південних районах країни становить 

270 діб, у центральних — 300, а в північних — 350—360 діб. Достигає воно 

на 6—10 діб раніше, ніж пшениця. 

Жито озиме, як уже зазначалося, менш вибагливе до родючості ґрунтів, тому 

більш поширене на підзолистих ґрунтах, де пшениця низьковрожайна. Високі 

врожаї жита збирають на осушених торф'яниках, а також на піщаних ґрунтах 

після внесення добрив і застосування сидератів. Серед зернових культур 

жито найменш чутливе до кислотності ґрунту (досить високі врожаї 

отримують за рік. Високі врожаї його вирощують і на родючих чорноземах. 

Ґрунти перезволожені, важкі та ті, що заливаються водою, для вирощування 

жита непридатні. 

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ. Місце в сівозміні. Залежно від ґрунтово-

кліматичних умов озиме жито в сівозміні розміщують після різних 

попередників. Частіше його висівають у зайнятих парах та після непарових 

попередників і лише у найбільш посушливих районах на невеликих площах 

висівають по чорних і ранніх парах. У степовій зоні жито сіють після тих 

самих попередників, що й озиму пшеницю. 

На Поліссі жито озиме висівають після ранньої картоплі, льону-довгунця, 

вико-вівсяної сумішки, кукурудзи на силос. Якщо жито вирощують на 

піщаних ґрунтах, розміщувати його слід після люпину (люпиновим пар, 

кормовий люпин на зерно, зелений корм і силос). У дослідах, проведених у 

Львівському державному аграрному університеті на сірих опідзолених 

суглинкових ґрунтах, найвищий врожай жита мали після люпину на зелений 

корм (32 ц/га), значно нижчий і майже однаковий — після люпину на зерно 

(23,8 ц/га) і вико-вівсяної сумішки на зелений корм (23,5ц/га ) і найнижчий 

після стерньових попередників (16,5 ц/га). Жито вирощують також після 

серадели. 

У лісостепових районах цінними попередниками для озимого жита є 

зернобобові культури і вико-вівсяні сумішки. Жито часто вирощують після 

стерньових попередників — озимих і ярих зернових, які вирощували після 

просапних. За відповідної технології вирощування і внесення добрив жито 

можна вирощувати кілька років підряд на одному й тому самому полі. 

Жито озиме є добрим попередником для інших культур, оскільки рано 

звільняє поле. 

Обробіток ґрунту. Способи обробітку ґрунту під жито залежать від 

попередників і природних умов, місця вирощування. 

Якщо жито вирощують після зайнятих парів або стерньових попередників, 

велике значення має своєчасність обробітку ґрунту. За даними Львівського 



державного аграрного університету, своєчасне лущення стерні під жито 

порівняно з передпосівною оранкою без попереднього лущення дає приріст 

урожаю зерна 2—4 ц/га. За три тижні до сівби у районах достатнього 

зволоження потрібно провести передпосівну оранку на глибину 20—24 см з 

одночасним боронуванням. На ґрунтах з неглибоким орним шаром 

передпосівну оранку проводять на повну його глибину. Не рекомендується 

висівати жито у свіжозораний ґрунт, оскільки коріння і вузли кущіння 

рослин внаслідок осідання ґрунту обриваються. Це призводить до випирання 

рослин, що значно знижує врожайність жита. 

Сидеральні пари (люпинові) орють за три тижні до сівби жита на глибину 

22—25 см з одночасним боронуванням. Люпин приорюють у фазі сизих 

бобів. Якщо ґрунт осідає погано, відразу після оранки проводять коткування 

кільчастими котками. Запізнення з передпосівною оранкою різко знижує 

врожай жита. 

Якщо жито висівають після стерньових попередників або кукурудзи на силос 

у посушливих умовах і тоді, коли до сівби залишається менше 30 діб, 

обробіток ґрунту проводять без застосування глибокої оранки. Внаслідок 

висушування ґрунту попередником глибока оранка призводить до утворення 

брил. Висіяне у такий ґрунт зерно погано загортається, сходи з'являються зі 

значним запізненням (тільки після тривалих дощів), не встигають 

розкущитися, а після осідання ґрунту спостерігається випирання рослин. 

Унаслідок цього посіви зріджуються, погано перезимовують або гинуть. У 

такому разі слід обмежитися неглибоким лущенням (на 10— 12 см) з 

боронуванням і коткуванням. У ґрунті, розпушеному лише зверху, вода 

затримується і нагромаджується, тоді як на брилистому стікає між брилами і 

легко випаровується. Після лущення сходи з'являються раніше, дружніше, 

краще витримують низькі температури взимку. 

УДОБРЕННЯ. Врожайність жита підвищується після внесення органічних і 

мінеральних добрив. Приріст урожаю зерна після внесення гною (20-30 т/га) 

на підзолистих ґрунтах Полісся становить 8—10 ц/га. Проте внесення під 

жито органічних добрив так само, як і під пшеницю, економічно невигідне. 

Гній та інші органічні добрива доцільніше вносити під просапні й технічні 

культури або в паровому полі. З інших органічних добрив під озиме жито 

використовують торфогній, компости. 

На піщаних і супіщаних ґрунтах дуже ефективні сидеральні добрива, які 

збагачують ґрунт на органічну речовину і поліпшують фізичні властивості 

ґрунту. В сівозміні висівають однорічний люпин і сераделу, що має велике 

значення для підвищення родючості цих ґрунтів. 

Досліди, проведені на піщаних ґрунтах Поліською дослідною станцією, 

показали, що приорювання 30 т/га зеленого люпинового добрива можна 

прирівняти до дії 40—50 т/га гною. Приріст урожаю зерна залежно від 

погодних умов року становить від 7 до 12 ц/га. Часто врожайність жита, 

висіяного після люпинового пару, підвищується вдвічі порівняно з урожаєм 

на неудобреній ділянці. 



Дослідні дані свідчать, що найбільші прирости врожаїв жита мають після 

внесення азотних, менші — фосфорних, а ще менші — після внесення 

калійних добрив. Фосфор і калій підвищують стійкість рослин проти 

вилягання і прискорюють достигання врожаю. На піщаних легких ґрунтах, 

що містять незначну кількість калію, внесення калійних добрив обов'язкове. 

З калійних добрив найефективніше вносити прикарпатський каїніт. 

Найбільші прирости врожаю зерна отримують після внесення повного 

мінерального добрива. Кращим співвідношенням NPK за помірних доз (до 40 

60 кг/га поживних речовин) є 1: 1: 1. На чорноземах доцільно вносити 

N40P40K40, а на сірих лісових ґрунтах — N60P60K60. 

Інтенсивна технологія передбачає внесення частини азотних добрив під 

озиме жито до сівби, особливо на бідних ґрунтах, а решту — для 

підживлення ранньою весною і під час виходу рослин у трубку. 

У дослідах Інституту землеробства УААН, проведених на дерново-

підзолистих ґрунтах Полісся, приріст урожаю зерна жита після внесення 60 

кг/га діючої речовини азотних добрив становив 6,1 ц/га при врожаї на 

контролі (Р60К60) 29,6 ц/га. У разі внесення вищих доз добрив у вологі роки 

спостерігається зниження врожаю жита внаслідок вилягання посівів. 

Дослідження Чернігівської державної сільськогосподарської дослідної 

станції, проведені на дерново-супіщаних ґрунтах Полісся, показують, що 

врожайність зерна жита озимого, яке вирощували після кукурудзи на силос, 

при внесенні повного мінерального добрива (N6oP40K6o) становила в 

середньому 43,3, а пшениці, вирощуваної після конюшини, — 39,1 ц/га. 

Якщо врожай озимої пшениці після гірших попередників зменшувався до 

10,8—22,6 ц/га, то врожай жита за цих умов становив 22,1—32,7 ц/га. 

Дослідження, проведені в Інституті землеробства УААН, показали, що мри 

застосуванні нових агротехнічних заходів в умовах Полісся та Лісостепу 

врожайність жита озимого можна підвищити до 40—50 ц/га. 

Внесення гранульованого суперфосфату в рядки підчас сівби (7—10 кг/га 

діючої речовини) підвищує врожай зерна жита на 3 ц/га. 

Підживлення жита озимого підвищує врожай зерна на 5—7 ц/га. Найбільший 

приріст зерна мають після внесення повного мінерального добрива. Однак на 

підзолистих грунтax найбільші прирости врожаю забезпечує підживлення 

азотними добривами. Навесні по мерзлоталому ґрунту вносять 0,8-1ц/га 

аміачної селітри, 1-1,5 суперфосфату, 0,5—1 ц/га калійної солі. 

СІВБА. Сівбу жита озимого потрібно проводити кондиційним насінням 

районованих сортів. Перед сівбою насіння протруюють препаратами байтан-

універсалу, фундазолу, вінциту (200 г препарату на 1 ц насіння) або 

вітаваксом 200 фф(250—300 г на 1 ц насіння). У північних районах країни 

для сівби використовують насіння врожаю минулого року, оскільки строки 

сівби тут можуть збігатися зі строками збирання. 

Висівання жита в оптимальні строки є одним з основних заходів боротьби за 

високий урожай зерна. Строки сівби озимого жита пов'язані з кліматичними і 

ґрунтовими умовами районів вирощування. 



Жито, як і пшеницю, не слід висівати дуже рано, оскільки воно буйно 

розвивається восени і взимку посіви випрівають. Крім того, ранні посіви 

більше пошкоджуються гессенською і шведською мухами, а також грибними 

хворобами (бурою іржею, сніговою плісенню та ін.). На пізніх посівах 

рослини слаборозвинені і часто вимерзають. 

Кращі строки сівби жита озимого припадають на час переходу 

середньодобової температури повітря через 15 °С. Щодалі на північ, то 

раніше сіють жито. У південних степових районах України оптимальним 

строком сівби жита є період з 20 серпня до 20 вересня, у лісостепових 

районах і на Поліссі — з 20 серпня до 10 вересня, у західному регіоні 

України — з 20 серпня до 20 вересня, а в Закарпатті — з 10 вересня до 5 

жовтня. 

Сіють жито звичайним рядковим і вузькорядним способами. Вузькорядний 

спосіб дає приріст урожаю зерна 2—3 ц/га порівняно зі звичайним рядковим. 

Широкорядні посіви застосовують для швидкого розмноження сортів. 

Норма висіву жита залежить від ґрунтово-кліматичних умов, удобрення, 

строків і способів сівби. У вологих районах її підвищують. Орієнтовні норми 

висіву можуть бути такими: для Полісся — 5—6 млн схожих зерен на 1 га, 

або 170—190 кг/га, для лісостепових і більш вологих західних районів 

України — 4,5—5,5 млн зерен на 1 га, або 150—180 кг/га. Оптимальною 

нормою висіву жита озимого для південних степових областей є 4— 4,5 млн 

схожих зерен на 1 га, або 140—150 кг/га. 

На пісних ґрунтах норму висіву насіння потрібно збільшувати, а за 

сприятливих умов вирощування — зменшувати. Якщо жито висівають 

наприкінці рекомендованих строків, норму висіву збільшують на 10—15%. 

Для вирощування жита озимого на зелений корм норму висіву насіння 

збільшують на 10—15%. 

Насіння жита загортають на глибину 2—5 см, на важких ґрунтах — 4 см. 

Якщо верхній шар ґрунту сухий, глибину загортання насіння збільшують до 

5—6 см. 

У зв'язку з тим що зернові культури на торфових ґрунтах сильніше кущаться, 

норму висіву їх зменшують до 3—3,5 млн схожих зерен на 1 га, або 100—120 

кг/га кондиційного насіння. На таких ґрунтах жито сіють на 7—8 діб пізніше, 

оскільки за ранньої сівби воно дуже кущиться і взимку можливе його 

випрівання. 

ДОГЛЯД ЗА ПОСІВАМИ. У районах достатнього зволоження на важких 

непроникних ґрунтах посіви жита озимого часто вимокають. Щоб запобігти 

цьому, восени на полях роблять борозни, по яких з посівів стікає зайва вода. 

На Прикарпатті цією метою застосовують гребеневі посіви. 

На посівах жита не можна випасати худобу, оскільки це призводить до 

зниження його зимостійкості та врожаю. 

Важливим заходом догляду за посівами жита є весняне боронування. 

Проводять його дуже рано, коли ґрунт легко розсипається. Озиме жито 

боронують важкими боронами в один-два сліди впоперек напряму рядків або 

по діагоналі. На посівах, уражених сніговою плісенню, боронування 



обов'язкове. Ґрунтову кірку можна знищувати ротаційними мотиками. 

Боронування навесні підвищує врожайність жита на 1—2 ц/га. На площах, де 

виявлено випирання рослин, проводять коткування. 

Щоб запобігти виляганню рослин, посіви жита озимого рекомендується 

обприскувати у фазі виходу в трубку (після формування першого вузла) 

хлормекват-хлоридом (2—3 л препарату на 1 га) або препаратом антивилягач 

675 (2 л/га). 

ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ. Жито озиме достигає дружно і при запізненні зі 

збиранням досить швидко обсипається. Особливо важлива своєчасність 

збирання жита у посушливі роки, коли воно достигає швидше, ніж пшениця 

очима. Жито, скошене надто рано, має щупле зерно, тому що на початку 

воскової стиглості ще триває надходження у зерно поживних речовин. 

Високостеблові посіви жита потрібно збирати у фазі воскової стиглості 

роздільним (двофазним) способом. Оскільки на легких ґрунтах та на 

південних схилах жито достигає швидше, ніж на вологих, важких ґрунтах і 

північних схилах, то збирання врожаю проводять вибірко. 

У фазі повної стиглості жито збирають прямим комбайнуванням. 

12. Тема заняття: Ячмінь озимий.  

Зерно озимого ячменю, яке містить у середньому понад 12% білка, до 65% 

БЕР, близько 2,1% жиру, використовують як концентрований корм (в 1 кг 

його 1,2 корм. од. і 100 г перетравного протеїну), для виробництва круп, а 

також у пивоварній промисловості; солому (в 1 ц 36 корм, од.) і полову 

згодовують худобі у вигляді грубих кормів. Вирощують його також у 

зеленому конвеєрі. 

Озимий ячмінь має певні переваги над ярим: при нормальній перезимівлі 

більш урожайний; достигає раніше, ніж ярий ячмінь (на 10- 16 днів), що дає 

змогу поліпшити забезпечення тварин концентратами у період літнього 

вичерпання минулорічних резервів зерна. 

Морфобіологічні та екологічні особливості 

Озимий ячмінь – підвид Hordeum vulgaer L., шестирядний ячмінь, різновид 

var. pallidum ser., має всі колоски в трійках плодоносні (рис. 2.1.13). 

Зерно плівчасте, колоскові луски вузькі, колос солом'яно-жовтий, нещільний, 

ості довгі, зазубрені. Кількість члеників колосового стрижня 10,5-13,0 на 4 

см. Форма колоса чотиригранна, прямокутна; опущення колосового стрижня 

коротке або довге, повстяне. Ості довші за колос в 1,2-2,0 рази. Перехід 

квіткової луски в ость поступовий, іноді різкий. Зерно еліптичне, видовжено-

еліптичне, видовжене; жовте, зеленувате, жовте із зеленуватим відтінком; 

крупне, дрібне, середнє. Квіткова луска груба, середньогруба, 

середньозморшкувата, негруба; бічні жилки квіткової луски зазубрені. 

Основна щетинка в зерні довга, повстяна, волосиста, довговолокниста.Серед 

озимих культур озимий ячмінь є найменш морозостійким. Він гине вже при 

зниженні температури біля вузла кущення до мінус 12-14°С. Особливо різко 

знижується його стійкість проти низьких температур та інших несприятливих 

умов зимівлі при ранніх строках сівби. Це пов'язано з тим, що в нього 

коротша стадія яровизації (35-45 днів), ніж в озимої пшениці та жита (40-65 



днів). Дуже шкодить озимому ячменю різка зміна температур у зимовий і 

ранньовесняний періоди. Добре витримує високі літні температури (понад 

35°С), мало терпить на півдні у дні тривалої спеки. Відзначається високою 

посухостійкістю протягом всього періоду вегетації. Транспіраційний 

коефіцієнт рідко перевищує 400. При нестачі вологи в грунті та суховіях 

більш стійкий проти запалу, ніж інші злакові культури. Має недостатньо 

розвинену кореневу систему, тому вибагливий до грунтів і формує 

максимальний урожай на родючих чорноземах, каштанових і темносірих 

суглинкових грунтах. Погано росте і розвивається як на кислих, так і на 

засолених ґрунтах. 

Озимий ячмінь рано навесні швидко йде в ріст і, як наслідок, у нього 

скорочується вегетаційний період. Він на 6-9 днів швидше достигає, ніж 

озима пшениця, і на 12-16 днів раніше, ніж ярий ячмінь. Тому в нього ще до 

настання літньої спеки формується більш виповнене зерно. Швидше 

розвивається в умовах довгого світлового дня. На відміну від ярого ячменю, 

цвітіння відбувається після виходу колоса з листкової трубки. Вегетаційний 

період в озимого ячменю, залежно від умов вирощування, становить 230-290 

днів. 

В Україні поширеними районованими сортами озимого ячменю є: Алегро, 

Аграрій, Бц Аларік, Експлоєр, Крок, Клер та ін. 

Серед сортів озимого ячменю трапляються так звані "дворучки", які дають 

урожай як при осінній, так і при весняній сівбі. 

Технологія вирощування 

Кращими попередниками для озимого ячменю в сівозміні є чисті або зайняті 

пари, озима пшениця, зернові бобові культури, кукурудза на зелений корм і 

силос. 

Залежно від попередників, проводять основну й передпосівну підготовку 

ґрунту (аналогічно підготовці ґрунту під озиму пшеницю). 

Озимий ячмінь добре реагує на внесення мінеральних добрив, особливо 

азотних. Це пов'язано з його інтенсивним кущенням і наростанням 

вегетативної маси та коротким періодом активного засвоєння поживних 

речовин з грунту. Мінеральні добрива, залежно від зони вирощування і 

попередників, вносять у нормі: в Степу після кукурудзи, озимих культур на 

південних чорноземах 60-90 кг/га азоту та 60 кг/га фосфору і 30-45 кг/га 

калію; після зернобобових культур – по 30 кг/га азоту і 45-69 кг/га фосфору й 

калію; на солонцюватих грунтах калій не застосовують; у Лісостепу вносять 

у середньому по 45-60 кг/га усіх елементів живлення; в Закарпатті – по 90 

кг/га азоту та по 45-60 кг/га фосфору й калію. Фосфорні добрива до 90% від 

норми та повну норму калійних добрив використовують під основний 

обробіток грунту, близько 10% фосфорних добрив (Р10-15) – в рядки під час 

сівби ячменю. Азотні добрива вносять при розміщенні ячменю після 

кукурудзи, стерньових попередників у два прийоми: половину норми – до 

сівби, половину – у підживлення навесні на II етапі органогенезу; після 

зернобобових – повну норму у весняне підживлення у фазі кущення (II етап 



органогенезу). На засолених ґрунтах урожайність ячменю значно 

підвищується при їх гіпсуванні, на кислих – при вапнуванні. 

Для сівби озимого ячменю використовують кондиційне насіння (pH 1-3) за 

схожістю не менше 92%, чистотою 98% та силою росту не менше 80%. Перед 

сівбою його протруюють, інкрустують, використовуючи препарати вітавакс 

(2-3 кг/т), фундазол (2-3 кг/т), гранозан (1,5- 2,0 кг/га), приліплювачі NaKMЦ, 

(0,2 кг/т) або ПВС (0,5 кг/т). 

Для озимого ячменю має значення правильно встановлений строк сівби. При 

ранній сівбі він восени переростає, особливо при розміщенні після кращих 

попередників, і втрачає зимостійкість; при запізнілій сівбі може увійти в 

зиму недорозвиненим зі зниженою морозостійкістю. Встановлено, що 

озимий ячмінь найкраще розвивається та витримує несприятливі умови 

зимівлі при сівбі через 10-12 днів після висівання озимої пшениці або під 

кінець оптимальних строків її сівби. Типово озимі сорти ячменю слід 

висівати на 5-7 днів раніше, ніж сорти "дворучки" (Росава, Тайна), яким 

властиве сильне переростання. Для типово озимих сортів ячменю 

оптимальними строками сівби вважаються: у південних степових областях – 

з 10 по 25 вересня, в АР Крим – з 20 вересня по 10 жовтня, в центральних і 

північних степових районах – з 5 по 15, в Закарпатті – з 5 по 20, у західних 

областях України – з 20 по 30 вересня. 

Сіють озимий ячмінь звичайним рядковим способом зерновими сівалками 

С3-3,6, СЗП-3,6 із залишенням технологічних колій. Застосовують також 

вузькорядну й перехресну сівбу. Норми висіву у Степу 3,5-4,0 млн схожих 

зерен на 1 га (140-160 кг), в суху осінь і при висіванні після стерньових 

попередників – до 5 млн (200 кг); у західних областях, Закарпатті – 5-6 млн 

(200-240 кг). При вузькорядній і перехресній сівбі норму висіву збільшують 

на 10-15%. Середня глибина загортання насіння 3-4 см із збільшенням до 6-7 

см на півдні України. 

Догляд за озимим ячменем в основному такий самий, як і за озимою 

пшеницею. Застосовують інтегровану систему захисту від хвороб, шкідників, 

знищують бур'яни, обробляють посіви ретардантами проти вилягання 

ячменю з використанням препаратів у дозах, рекомендованих для озимої 

пшениці. 

Збирають озимий ячмінь переважно роздільним способом у фазі воскової 

стиглості зерна (з вологістю 20-30%). Чистий, дружно достиглий та 

неполеглий ячмінь збирають пряміш комбайнуванням. 

Після обмолоту зерно очищають і зберігають при вологості 14- 15%. 

 

                            

 

 

 

 

 

 



  Модуль №4 

14. Тема заняття: Ярі культури. Ярий ячмінь 

1.Рані та пізні ярі культури   

До групи ранніх ярих хлібів відноситься яра пшениця, ярий ячмінь і овес. По 

врожайності ярі хліби в багатьох районах країни поступаються озимим, але 

дають високоякісне продовольче і фуражне зерно і по валовому збору 

займають перше місце. 

Ранні ярі — невибагливі до тепла рослини. Мінімальна температура 

проростання насіння 1-2?С, оптимальна 15-20?С. Сходи витримують 

заморозки -3-4 ?С, а, інколи, і до –6?С. 

Мінімальна температура для формування генеративних органів 10-12 ?С. 

Коренева система у них менш розвинена, ніж у інших зернових культур. 

Найбільшу потребу у підживленні ранні ярі відчувають у фазі кущення і 

виходу в трубку. 

При вирощуванні ранніх ярих необхідно враховувати, що в них перша і друга 

фаза розвитку проходять дуже швидко. Міжфазовий період складає 7-10 днів. 

При мілкому заляганні вузла кущення слабо розвивається вузлове коріння, а 

головне, знижується морозостійкість рослин. 

До групи пізніх ярих відносяться кукурудза, рис, просо, гречка. 

Пізні ярі культури є теплолюбними і дуже стійкими до засухи, тому 

температура для них є важливим фактором весною і на початку літа. Для 

посіву найкращими умовами вважається, коли температура повітря 

прогрівається до 10-20 ?С. 

Основні фази розвитку пізніх ярих культур припадають на період відносно 

високих температур і збільшення тривалості дня. Тому позакореневе 

підживлення рослин необхідно зробити в другій половині дня чи в хмарну 

погоду. При цьому швидкість вітру не має перевищувати 4 м/с. При посіві 

важливим фактором є передпосівна обробка насіння, що по ефективності 

рівнозначна позакореневому підживленню. 

 

 

15.Тема заняття: Ярий ячмінь  

Господарське значення. Ярий ячмінь вирощують в Україні як продовольчу, 

кормову й технічну культуру. Проте за обсягом використання його продукції 

в народному господарстві він є насамперед однією з цінних зернофуражних 

культур, частка якої в балансі концентрованих кормів є значною. 

Зерно ячменю, в якому міститься у середньому 12,2% білка, 77,2% 

вуглеводів, 2,4% жиру, до 3% зольних елементів, є високопоживним кормом 

(в 1 кг міститься 1,2 корм. од. і 100 г перетравного протеїну) для всіх видів 

тварин, особливо для відгодівлі свиней на високоякісний бекон. Важливо, що 

білок є повноцінним за амінокислотним складом, а за вмістом таких 

амінокислот, як лізин і триптофан, він переважає білок зерна усіх інших 

злакових культур. Тому при збільшенні в кормовому раціоні ячмінної дерті 



або висівок худоба швидко набирає масу і стає більш стійкою проти 

несприятливих умов утримання. 

Цінується у тваринництві яК грубий корм солома ячменю, особливо сортів з 

гладенькими остюками (1 ц якої прирівнюється до 36 корм, од.), і запарена 

полова. Вирощують ячмінь на зелений корм і сіно у сумішах з ярою викою, 

горохом, чиною, високоякісний урожай яких часто досягає 250-300 ц/га. 

Ячмінь є важливою продовольчою культурою. Із зерна скловидного 

крупнозерного дворядного ячменю виробляють перлову та ячмінну крупу, у 

складі якої міститься 9-11% білка, 82-85% крохмалю. У крайніх північних і 

гірських районах СНД із зерна ячменю виробляють борошно, яке 

використовують як домішку до пшеничного або житнього борошна при 

випіканні хліба. Через низьку якість клейковини хліб з чистого ячмінного 

борошна виходить мало-об'ємним, слабкопористим, швидко черствіє. 

Зерно ячменю використовують для виробництва пива. Найбільш цінними в 

пивоварінні є сорти дворядного ячменю з добре виповненим і вирівняним 

зерном (маса 1000 зерен 40-45 г), яке має понижену плівчастість (8-10%), 

підвищений вміст крохмалю (за стандартом не нижче 63-65%) і понижений – 

білка (не більше 9-10%). За даними деяких дослідників, має значення не 

стільки кількість, скільки якість білка. Якщо в ньому багато сірки, то він не 

впливає негативно на якість пива, а при малому вмісті в зерні білка (7-8%) 

пиво погано піниться, що знижує його споживчу якість. 

Із зерна ячменю виготовляють сурогат кави, екстракти солоду, які 

використовують у кондитерській, спиртовій і фармацевтичній промисловості. 

Історія та поширення. Ячмінь – одна з найбільш давніх культур. У районах 

Близького Сходу (Ірак, Йорданія, Сирія) він був відомий близько 8 тис. років 

до н. е., у Туркменистані – з V-IV, а в Закавказзі – з II тисячоліття до н. е. У 

Європу ячмінь завезено з Малої Азії в IV-III тисячоліттях до н. е., а звідти 

приблизно в той самий час – на південь Росії, Молдову, Україну. Більш 

давніми в культурі є дворядні ячмені, шестирядні з'явилися приблизно на 2 

тис. років пізніше. 

В СНД умовно виділяють три основні ячмінні зони: 1) північну, де 

вирощують переважно продовольчий ячмінь; 2) західну (північний захід 

Росії, Білорусь, Лісостеп і Полісся України), де поширені передусім 

пивоварні ячмені; 3) південну, в якій культивують здебільшого кормовий 

ячмінь. 

Морфобіологічні та екологічні особливості. Поширені два підвиди ярого 

ячменю: вульгаре (Hordeum vulgare) – шестирядний і дистіхум (Н. distichum) 

– дворядний, у якого лише середні колоски у трійках плодючі (рис. 2.1.14). З 

шестирядних ячменів найбільш поширений різновид палідум (var. pallidun 

Ser.), у якого зерно плівчасте, колоскові луски вузькі, колос солом'яно-

жовтий, зниженої щільності, ості довгі, зазублені. Серед підвидів дистіхум в 

культурі найбільш поширений різновид нутанс (var. nutans Schubl), який мало 

відрізняється від різновиду палідум за зовнішнім виглядом зерна та іншими 

характеристиками (зерно плівчасте, колоскові луски вузькі, колос солом'яно-

жовтий зниженої щільності, ості довгі, зазублені). 



Крім зазначених, у підвиду вульгаре в культурі поширені також різновиди 

рікотензе (var. ricotense R. Reg.), паралелюм (var. parallelum Kom) і целесте 

(var. coeleste L.). 

Серед дворядних ячменів крім різновиду нутанс в культурі зустрічається 

медікум (var. medicum Kom), еректум (var. erectum Schubl), нудум 

(голозерний) (var. nudum L.) і персікум (var. persicum Kom). Всі вони 

різняться щільністю і довжиною колоса, його формою, опушенням 

колосового стрижня, співвідношенням довжини колоса і остей, формою, 

розміром зерна, характером квіткових лусок, зазубленості бічних остюків 

квіткових лусок, характером опушення основної щетинки зерна (повстяна, 

волосиста, довга повстяна, довговолосиста). Всі ці ознаки мають значення 

передусім при сортовій апробації посівів. 

Ярий ячмінь невибагливий до тепла. Насіння його починає проростати при 

температурі 1-2°С, а сходи й молоді рослини легко витримують заморозки до 

3-4°С, а інколи до мінус 7-9°С. При такому зниженні температури листя 

може загинути, але вузол кущення зберігається і після підвищення 

температури рослини відростають і продовжують вегетацію. У період 

вегетації сприятливою для росту й розвитку рослин є температура 18°С. 

Разом з тим ячмінь характеризується значною стійкістю проти високих 

температур, легко витримуючи підвищення їх до 38-40°С. За такої 

температури продихи в листках та інших органах ячменю паралізуються 

лише через добу або півтори доби (25- 35 год.), тоді як у ярої пшениці – вже 

через 10-17 год настає їх параліч, а у вівса – навіть через 5 год. Тому посіви 

ярого ячменю і поширені далеко на південь. 

Серед хлібів першої групи ячмінь є найбільш посухостійким. Його 

транспіраційний коефіцієнт становить близько 403 з коливанням від 300 до 

450, що також має велике значення для поширення його на півдні. 

Для проростання насіння ячменю потрібно 45-50% води від його сухої маси, 

що значно менше, ніж для насіння пшениці й вівса. Проте слід враховувати, 

що в ячменю на початку вегетації недостатньо розвивається коренева 

система і рослини погано витримують весняну посуху, тому не можна 

затримуватись із сівбою, бо це може зумовити недружне проростання зерна 

та зріджені сходи. У зв'язку з цим ячмінь треба сіяти в перші дні весняних 

польових робіт у достатньо вологий грунт. Дуже чутливий ячмінь до 

надмірної вологості грунту й різко знижує свою врожайність на заболочених 

ґрунтах, недостатньо пухких, з близьким заляганням ґрунтових вод. 

Погано росте ячмінь також на легких піщаних грунтах, дуже пригнічується 

на кислих торфовищах (при pH < 6), а в умовах надто кислої реакції 

грунтового розчину (pH 3,5) зовсім не дає сходів. Тому хімічна меліорація 

таких ґрунтів є обов'язковим заходом для вирощування високих урожаїв 

ячменю. З урожаєм 1 ц зерна ячменю з ґрунту виноситься менше основних 

елементів живлення, ніж при вирощуванні озимої пшениці, жита й 

тритикапе: азоту – 2,5 кг, фосфору – 1,1, калію – 1,8 кг. Проте через 

недостатньо розвинену кореневу систему для нього потрібні ґрунти родючі, 



добре забезпечені поживними речовинами в легкодоступній для рослин 

формі. 

Ярий ячмінь, як і озимі зернові культури, добре кущиться, утворюючи 3-5 

стебел на одній рослині. Цю його властивість використовують у насінництві 

при розмноженні високодефіцитних сортів. 

Ячмінь – типова самозапильна рослина. Цвіте й запилюється він, як правило, 

ще до викидання колоса, хоча, наприклад, голозерні й рихлоколосі плівчасті 

ячмені схильні до відкритого цвітіння. 

За характером розвитку ярий ячмінь належить до рослин довгого світлового 

дня. Серед інших зернових ярих культур він є найбільш скоростиглою 

культурою, деякі сорти його дозрівають за 75 днів. Завдяки короткому 

вегетаційному періоду його успішно вирощують у північних районах СНД (у 

Заполяр'ї він практично є основною продовольчою культурою). На півдні, 

південному заході, де світловий день коротший, вегетаційний період ячменю 

триває 105-115 днів. 

Сорти ярого ячменю 

В Україні районовано такі сорти ярого ячменю вітчизняної й зарубіжної 

селекції: Айвенго, Академічний, Буревій, Герлах, Епок, Ковчег, Маскара, 

Хайді, Алегро, Белана, Гладіс та ін. 

Технологія вирощування. Через недостатньо розвинену кореневу систему 

ячмінь яровий в умовах низької культури землеробства недостатньо 

кущиться, забур'янюється і, як наслідок, має низьку продуктивність. 

У комплексі агротехнічних заходів, які забезпечують сприятливі умови для 

нормального розвитку ячменю, особливо при інтенсивній технології його 

вирощування, важливим є розміщення його в полях сівозміни з достатньою 

родючістю і чистих від бур'янів. Тому кращі його попередники – просапні 

культури (картопля, коренеплоди, під які вносять органічні та мінеральні 

добрива), а міжрядний обробіток сприяє очищенню поля від бур'янів та 

нагромадженню в грунті легкозасвоюваних поживних речовин. Крім того, 

після просапних культур залишається пухкий ґрунт, а це важливо для 

ячменю, який важко витримує щільні, запливаючі ґрунти, де у нього погано 

розвивається коренева система, жовтіє листя і навіть усихають верхівки 

листків, різко знижується продуктивність рослин. 

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 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 – і для озимих, а також цінною покривною 

культурою для багаторічних трав. 



Обробіток ґрунту. Ячмінь виявляє підвищені вимоги до обробітку грунту. 

Ґрунт має бути пухким, чистим від бур'янів. Залежно від попередника, 

грунтової відміни і погодних умов грунт готують по- різному. При 

розміщенні ярого ячменю після зернових та зернобо-бових культур система 

зяблевого обробітку грунту включає лущення стерні та оранку на зяб. 

Лущити стерню треба одночасно із збиранням попередника. Якщо поле 

засмічене однорічними бур'янами, частіше обмежуються одним лущенням 

дисковими лущильниками (ЛД-10, ЛДГ-15 та інші) на глибину 6-8 см. При 

сильній забур'яненості через 3- 4 тижні після першого проводять друге 

лущення на 10-12 см лущильниками ЛДГ-20 або ЛДГ-10А. Після збирання 

кукурудзи поле лущать важкими дисковими боронами (БДТ-7А, БДТ-10) на 

глибину 12-14 см. На полях, засмічених гірчаком, осотом, пирієм, лущення 

також проводять двічі: на площах, забур'янених коре-невищними бур'янами 

(пирієм), – дисковими боронами (БДТ-7, БДТ-3) або лущильниками (ЛДГ- 

10, ЛДГ-15) на глибину 10-12 см; на полях з коренепаростковими бур'янами 

(осот) перше лущення дисковими лущильниками проводять на глибину 6-8 

см, друге через 15-20 днів – лемішними лущильниками (ППЛ-10-25) на 

глибину 12-14 см. 

Зяблеву оранку плугами з передплужниками після стерньових попередників 

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, після 

кукурудзи – на глибину до 30 см. 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 

застосовують безвідвальний обробіток, при розміщенні посівів ячменю після 

стерньових попередників, кукурудзи. Починають такий обробіток голчастою 

бороною БИГ-3 (при сильному пересиханні грунту замість БИГ-3 

застосовують дискове лущення), після чого площу обробляють 

культиватором КПЕ-3,8А на глибину 12-14 см. Восени такі поля обробляють 

плоскорізами-глибокорозпушувачами (КПГ-250, ПГ-3-5, ОПТ-3-5) на 

глибину 16-12 см на легких ґрунтах і з мілким орним шаром або на 27-30 см 

на грунтах з глибоким орним шаром. 

Весняний обробіток ґрунту під ячмінь на пухких ґрунтах складається з 

раннього дворазового боронування середніми або важкими боронами, на 

важких – з боронування (закриття вологи) і культивації з одночасним 

боронуванням на глибину загортання насіння (6-8 см). Поля, чисті від 

післяжнивних решток, обробляють агрегатом з послідовно з'єднаних важких, 

середніх і легких борін. Починати обробіток грунту слід при настанні його 

фізичної стиглості. 



Удобрення. Засвоєння кореневою системою ячменю поживних речовин 

ґрунту невисоке, тому він дуже добре реагує на внесення добрив. Наприклад, 

на Ерастівській дослідній станції при внесенні мінеральних добрив в дозі 

N60P60K60 приріст урожаю ячменю в середньому за 5 років становив 7,2 

ц/га, а на Чернігівській на такому самому фоні – 8,7 ц/га. 

При удобренні посівів ячменю необхідно враховувати його потреби в 

поживних речовинах на різних ґрунтах. Так, на підзолистих і сірих лісових 

ґрунтах, деградованих та опідзолених чорноземах, сіроземах і каштанових 

ґрунтах він особливо добре реагує на азотні й 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 інтенсивному 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 ячменю 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 

добрив збільшують на 25-30%. 

Фосфорні та калійні добрива вносять під основний обробіток ґрунту, азотні – 

краще локально одночасно з передпосівною культивацією культиваторами-

рослинопідживлювачами на глибину 10-12 см. 

Мінеральні добрива вносять також у рядки під час сівби ячменю: у Степу й 

Лісостепу – гранульований суперфосфат з розрахунку 10- 15 кг/га фосфору, 

на Поліссі – повне мінеральне добриво (по 10- 5 кг/га азоту, фосфору і 

калію). 

З мікродобрив вносять ті, що містять мідь, бор, марганець. Так, на 

болотистих і торфових Грунтах, 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 шлами, 

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 

ґрунту обов'язково вапнують, особливо при вирощуванні пивоварного 

ячменю (підвищується маса 1000 зерен і вміст крохмалю в зерні). У вологі 

роки в період кущення проводять азотне підживлення з розрахунку 20-30 

кг/га азоту. 



Сівба. Сіють ячмінь відсортованим, очищеним, кондиційним насінням 

високих репродукцій, яке відповідає вимогам Держстандарту. Перед сівбою 

насіння протруюють препаратами, що дозволені "Переліком..." з 

використанням плівкоутворювачів ПВС (0,5 кг/т) або NaKMЦ (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. Основний спосіб 

сівби – звичайний рядковий з міжряддями 15 см. 

При інтенсивному вирощуванні ячменю під час сівби створюють постійні 

технологічні колії, перекриваючи висівні апарати 6-7 та 18-19 сошників у 

середній сівалці (С3-3,6, СЗП-3,6) трисівалкового агрегату. 

Норма висіву ячменю залежить від кліматичних і грунтових умов, рівня 

культури землеробства, способів сівби, якості насіння, особливостей сорту та 

інших факторів. Орієнтовні норми висіву ячменю 1-3 репродукцій в 

основних грунтово-кліматичних зонах України коливаються в таких межах: у 

поліських і західних районах 4,5-5,0 млн схожих зерен на 1 га, в Лісостепу, 

центральних і північних районах Степу 4,0-4,5, у південних і південно-

східних степових районах 3,5-4,0 млн зерен на 1 га. Вагова норма висіву 

становить відповідно від 180- 220 до 140-160 кг/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 при запізненні із сівбою або висіванні в сухий 

грунт – більшу. За вузькорядної сівби беруть на 0,5-1,0 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, С3-3,6А, які окремо висівають насіння ячменю і трав. 

Глибина загортання насіння ячменю становить на важких глинистих грунтах 

3-4 см, на легких 5-6, у посушливих степових районах 7- 8; конюшини й 

люцерни 2-3, еспарцету 3-4 см. 

Догляд, збирання. При висіванні ячменю в посушливу весну 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 грунтах, де 

може утворюватись фунтова кірка, її руйнують ротаційними мотиками МВН-

2,8 або голчастими боронами БИГ-ЗА. 

У період вегетації застосовують інтефовану систему захисту посівів від 

хвороб, шкідників та бур'янів. У разі виявлення на рослинах ознак 

борошнистої роси, іржі посіви у фазі кущення обприскують байлетоном, 

тілтом або іншими препаратами. Водночас обприскують посіви для 

знищення шкідників: жужелиці, злакових мух, фипсів, клопа- черепашки – 



базудану, вола тону та ін. Гербіцидами знищують бур'яни: двосім'ядольні 

одно- й багаторічні – розчинами амінної солі 2,4Д, ділену, лонтрелу тощо. 

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. 

16. Тема заняття: Яра пшениця 

Господарське значення. В СНД яра пшениця є головною зерновою 

культурою, площа посівів якої в окремі роки сягає 28 млн га (1990 р.). 

Причому її посівні площі особливо різко зросли (більш ніж на 15 млн га) за 

рахунок освоєння в 1954— 1958 рр. цілинних і перелогових земель. Це 

сприяло значному збільшенню валових зборів найбільш цінного 

продовольчого зерна. 

Особливо важливе продовольче значення мають сорти сильної м'якої 

пшениці, зерно якої містить понад 14 % білка і використовується у 

хлібопекарській промисловості для виробництва високоякісного хліба та 

хлібобулочних виробів, і твердої, зерно якої із вмістом білка 16 % і більше 

використовується для виробництва найвищої якості макаронів, вермішелі, 

манної крупи. 

Зерно ярої пшениці використовують також у комбікормовій промисловості, 

висівки — як концентрований корм, а солому й полову — як грубі корми. 

Найбільші площі посівів ярої пшениці (до 90 % в СНД) в Росії (на Поволжі, в 

степових і лісостепових районах Уралу, Сибіру) та Казахстані. В Україні яру 

пшеницю висівали на площі 160 — 185 тис. га. Таке незначне поширення її в 

Україні пояснюється тим, що вона значно поступається за врожайністю зерна 

озимій пшениці. В середньому  урожайність пшениці сягала 34,9 ц/га, ярої — 

лише 26,3 ц/га. 

Проте в останні роки у виробництво надходять нові сорти ярої пшениці, які в 

умовах України можуть забезпечувати урожайність зерна до 40 ц/га і більше. 

Серед ярих зернових культур яра пшениця є однією з найбільш 

холодостійких рослин. Насіння її починає проростати при температурі 1 — 2 

°С, а сходи холодостійких сортів можуть витримувати заморозки навіть до 

мінус 8—10 °С. Причому більш стійкі проти весняних заморозків сорти 

м'якої пшениці. Фаза кущення краще відбувається при температурі 10 — 12 

°С, за якої інтенсивно формується вузлова коренева система, а подальший 

ріст і розвиток рослин — при 18 — 23 °С. Високі температури витримує 

погано. 

Яра пшениця вибаглива до вологи. У недостатньо вологому ґрунті погано 

розвивається її коренева система і рослини майже не кущаться. Насіння 

м'якої пшениці нормально проростає при поглинанні 50 — 60 % води від 

власної маси, твердої — на 5 — 7 % більше. Це потрібно враховувати при 

підготовці ґрунту до сівби та встановленні глибини загортання насіння. 



Тверда пшениця більш стійка проти ґрунтової посухи у другу половину 

вегетації, що пояснюється більшою поглинальною здатністю її кореневої 

системи. Вона також краще витримує повітряну посуху, особливо в період 

формування і наливання зерна. 

Критичними щодо поглинання вологи рослинами є фази кущення і 

трубкування. Транспіраційний коефіцієнт м'якої ярої пшениці 415, твердої — 

406. 

Яра пшениця через недостатньо розвинену кореневу систему, короткий 

період вегетації та високий винос із ґрунту елементів живлення на 

формування 1 ц зерна (N — 3,5 кг, Р2О5 — 1,2 та К2О — 3,2 — 3,4 кг) є 

вибагливою до ґрунтів. Найкращими для неї є родючі й чисті від бур'янів 

чорноземи та каштанові ґрунти із слабкокислою та нейтральною реакцією 

ґрунтового розчину (рН 6 — 7,5). Тривалість вегетаційного періоду в сортів 

м'якої пшениці 85 — 105, твердої 110-120 днів. 

В Україні районовано такі сорти ярої пшениці: м'якої — Білоруська 12, 

Дніпрянка, Волга, Катюша, Луганська 4, Миронівська яра, Мунк, Харківська 

18 та ін.; твердої — Неодюр, Ольга, Харківська 23 та ін. 

Технологія вирощування. Яру пшеницю, як вибагливу культуру до умов 

вирощування, в Степу й Лісостепу висівають по зайнятих парах, після 

парової озимої пшениці, коренеплодів, зернових бобових культур, кукурудзи, 

цукрових буряків, багаторічних трав, а на Поліссі — після люпину, льону, 

картоплі, коренеплодів. При розміщенні після стерньових попередників 

відразу після їх збирання поле лущать один раз на глибину 6 — 8 см. У разі 

забур'янення поля коренепаростковими бур'янами його лущать двічі на 6 - 8 

см дисковими лущильниками і на 12 — 14 см лемішними; кореневищними — 

теж двічі дисковими лущильниками на глибину 10 — 12 см. Після збирання 

багаторічних трав, кукурудзи поле лущать важкими дисковими боронами на 

глибину 12 — 14 см; цукрових буряків і картоплі — орють плугами з 

передплужниками без попереднього лущення на глибину 20 — 22 см, а поля, 

засмічені багаторічними бур'янами, — на 25 — 27 см, після кукурудзи і 

багаторічних трав — на 27 — 30 см. На ґрунтах з мілким орним шаром 

оранку проводять на повну його глибину. 

На півдні й південному сході України застосовують плоскорізний обробіток. 

Починають його відразу після збирання попередника, використовуючи 

голчасті борони БИГ-3, якими обробляють ґрунт на глибину 5 — 6 см. Услід 

за боронуванням ґрунт розпушують плоско-різом КПП-2,3 на глибину 8—10 

см, а після масового з'явлення бур'янів — на 10— 12 см. Основний обробіток 

проводять плоскоріз-ними глибокорозпушувачами КПГ-250 на глибину 20 — 

22 см. 

Навесні закривають вологу, після чого ґрунт культивують культиватором в 

агрегаті з боронами на глибину 6 — 7 см. 

Яра пшениця вибаглива до ґрунтового живлення, тому застосування добрив є 

надійним заходом підвищення її врожайності. В умовах України при внесенні 

повного добрива в нормі по 45 — 60 кг/га азоту, фосфору і калію 

врожайність зерна підвищується на 4 - 8 ц/га. 



Враховуючи підвищені вимоги ярої пшениці до фосфору на початку 

вегетації, під час її сівби вносять у рядки гранульований суперфосфат у дозі 

10—15 кг/га поживної речовини, а при відсутності основного удобрення — 

нітрофоску з розрахунку 10 кг/га азоту. 

Насіння перед сівбою інкрустують і протруюють ТМТД (1,5 — 2,5 кг/т), 

гранозаном (1,5 — 2 кг/т), бактан-універсалом (2 кг/т), вітаваксом (3-3,5 кг/т) 

або фундазолом (2-3 кг/т). 

Сіють пшеницю у перші дні весняних польових робіт — при настанні 

фізичної стиглості ґрунту здебільшого звичайним рядковим способом. 

Норма висіву в районах Степу 4 — 4,5 млн схожих насінин на 1 га, у 

Лісостепу 4,5 — 5, на Поліссі 5 — 6 млн. У Степу насіння загортають на 

глибину 5 — 6 см, а в суху погоду 7 — 8 см, в Лісостепу і на Поліссі 4-5 см. 

Догляд за посівами пшениці полягає у руйнуванні ґрунтової кірки, яка може 

утворюватися після дощів на важких ґрунтах, коткуванні поля після сівби в 

суху весну та знищенні бур'янів. Бур'яни знищують також за допомогою 

гербіцидів, обприскуючи посіви від фази кущення до трубкування амінною 

сіллю 2,4 Д (1,5 — 2,5 кг/га) або 2М-4Х (1,3-2 кг/га), діаленом (1,7-2 кг/га) 

або лонтрелом (0,3 —0,6 кг/га діючої речовини). Якщо під пшеницю посіяна 

конюшина, використовують гербіцид 4М-4ХМ (2,5 - 3,8 кг/га), а коли 

люцерна, то 2,4ДМ (2 - 3,8 кг/га), СІС-67Б (2-3 кг/га), базагран (2-4 кг/га), об-

робляючи ними посіви при утворенні травами першого трійчастого листка. 

Урожай збирають при восковій стиглості зерна, застосовуючи таку саму 

технологію, як і при збиранні озимої пшениці. 

 

 

17. Тема заняття: Овес 

Господарське значення. Овес, як і ячмінь, належить до важливих 

зернофуражних культур. У його зерні містяться: білок — у середньому 13,26 

%, крохмаль — 40,8 %, жир — 4,67 %, зола — 4,05 %, цукор — 2,35 %, 

вітаміни В1, В2. Тому овес є незамінним концентрованим кормом для коней, 

великої рогатої худоби, особливо молодняку, домашньої птиці. Відзначається 

зерно високою поживністю: 1 кг його відповідає одній кормовій одиниці із 

вмістом 85 — 92 г перетравного протеїну. 

Із зерна вівса, особливо голозерного, виробляють різані й шліфовані крупи, 

особливо цінну для дитячого харчування крупу «Геркулес», у білку якої 

підвищений вміст незамінних амінокислот (лізину, триптофану, аргініну) і 

яка легко засвоюється. З вівсяного борошна виготовляють харчові галети, 

смачне печиво, сурогат кави. Оскільки вівсяне борошно не містить 

клейковини, його в чистому вигляді не використовують для випікання хліба 

(інколи 20 % його додають до житнього чи пшеничного борошна). 

Вівсяна солома, що містить до 7 % білків і понад 40 % вуглеводів, є добрим 

кормом для худоби (100 кг її становлять 31 корм. од.). Ще більше ціниться 

вівсяна полова, у складі якої до 8 % білків, понад 41 % вуглеводів, а в 100 кг 

— 46 корм. оди. 



Овес у суміші з ярою викою, горохом, чиною вирощують на зелений корм, 

сіно, сінаж. 

Як землеробська культура овес посівний відомий народам південно-східної 

Європи приблизно 1,5 — 1,7 тис. років до н. е. Звідси він поширився на захід 

і на північ Європи, пізніше — на Австралійський та Американський 

континенти. Сучасна світова площа вівса перевищує 25 млн га. 

В Україні овес вирощують переважно на Поліссі і в Лісостепу. Загальна 

площа посівів вівса тут становить 0,5 — 0,6 млн га. За середньою 

врожайністю овес поступається ярому ячменю. Проте, як і інші 

сільськогосподарські культури, відзначається досить високим потенціалом 

урожайності зерна. У виробничих умовах із застосуванням прогресивних 

елементів сучасних технологій збір зерна досягає 50 — 55 ц/га і більше, на 

сортодільницях — 65 — 80 ц/га. 

Морфобіологічні та екологічні особливості. Різновид мутіка (mu-tica Al.) 

безостий з широкими короткими або довгими і вузькими колосовими 

лусками; міжвузля без опущення, зерно біле, основа його гола або опушена. 

Різновид арістата (aristata Kr.) остистий. Луски в нього бувають довгі широкі 

й довгі вузькі або вузькі. Міжвузля опушені, зерно біле, основа зерна 

опушена. Різновид ауреа (aurea Korn) безостий з короткими і вузькими або 

коротшими й широкими колосовими лусками. Міжвузля неопушені, зерно 

жовте не-опушене (рис. 39). 

Овес посівний — один з найбільш холодостійких ярих культур. Насіння його 

починає проростати при температурі 1 — 2 °С, сходи добре витримують 

весняні заморозки до мінус 3-5 °С, нерідко і до мінус 7—10 °С, а зимуючий 

овес — навіть до мінус 14 °С. При морозі мінус 10 °С листки вівса ярого 

можуть загинути, але вузол кущення зберігається і рослина з настанням тепла 

розвивається знову, формуючи врожай зерна. 

На початку вегетації овес негативно реагує на підвищення температури (20 

°С і більше), внаслідок яких затримується ріст кореневої системи і надземних 

органів. Сприятливою для вівса у період сходи — кущення є температура 15 

— 18 °С. 

У південних районах овес погано витримує високу температуру під час 

наливання і достигання зерна, яка призводить до запалу та захвату рослин; 

при 38 — 40 °С у вівса паралізуються продихи вже через 4 — 5 год, тоді як у 

ячменю таке трапляється лише через 25 — 35 год. 

У період вегетації овес найкраще розвивається при 18 — 22 °С і чутливий до 

можливого зниження температури у період цвітіння і наливання зерна до 

мінус 1,5 — 3 °С, що інколи трапляється в північних районах його 

вирощування. Під дією таких температур формується зерно з низькою 

схожістю. Для нормального розвитку вівса протягом усього вегетаційного 

періоду сума ефективних температур має становити від 1500 до 1800 °С.Овес 

вибагливий до вологи, починаючи з набухання зерна в ґрунті, яке нормально 

відбувається при поглинанні до 65 % води від його маси. Багато вологи 

потребує овес у період трубкування — викидання волотей, особливо за 10 — 

15 днів до викидання волоті, коли ефективно формуються генеративні органи 



рослини. Посуха, яка можлива в цей період, призводить до різкого зниження 

врожаю зерна. Свідченням підвищених вимог вівса до вологи є досить 

високий коефіцієнт його транспірації, який становить 414 — 523. 

У фазі цвітіння — наливання зерна овес дуже терпить від повітряної посухи, 

внаслідок чого утворюється щупле, недорозвинене насіння. Проте і дощова 

погода в другу половину літа може шкодити йому: розвивається велика 

вегетативна маса (на шкоду зерну), затягується вегетація, що особливо 

небажано у північних районах. 

Овес маловибагливий до ґрунтів, витримує кислі ґрунти (рН 5 — 5,5), але 

водночас добре реагує на вапнування кислих дерново-підзолистих ґрунтів. 

Краще росте на легких піщаних і супіщаних ґрунтах. Хороші врожаї дає овес 

на окультурених болотистих ґрунтах та осушених торфовищах. Погано росте 

лише на солонцюватих ґрунтах. 

3 1ц зерна вівса з ґрунту виноситься близько 3 кг азоту, 1 кг фосфору, 5 кг 

калію. Як бачимо, овес найбільше потребує азоту та калію, що обов'язково 

треба враховувати при вирощуванні його на бідних ґрунтах Полісся. 

Коренева система вівса добре розвинена, фізіологічно активна, добре 

використовує елементи живлення з важкорозчинних сполук ґрунту. Рослини 

його відзначаються підвищеною кущистістю і позитивно реагують на 

збільшення площі живлення. Проте в північних районах це може бути 

причиною утворення надмірного підгону й затягування фази достигання 

зерна та його збирання. 

Вегетаційний період у вівса, залежно від зони й сорту, коливається від 75 до 

120 днів. 

Овес — самозапильна рослина, але за високих температур під час цвітіння 

можливе й перехресне його запилення. 

Сорти. В Україні районовано понад 10 сортів вівса, в тому числі Альф, Буг, 

Грамена, Деснянський, Комес, Полонез, Львівській 1, Синельниківський 68, 

Чернігівський 27 та ін. 

Технологія вирощування. У сівозміні овес слід висівати насамперед після 

зернових бобових культур, при цьому він дає високобілко-ве зерно, приріст 

урожаю якого становить 3 — 4 ц/га і більше. Високі врожаї вівса формуються 

також при розміщенні його після кукурудзи, озимої пшениці, у вологі роки 

— після цукрових буряків, на Поліссі — після картоплі й льону-довгунця. У 

роки недостатнього зволоження не рекомендується розміщувати овес в 

сівозміні після цукрових буряків, які надто висушують ґрунт і мають 

спільних з вівсом шкідників (бурякова нематода). 

Обробіток ґрунту та удобрення. Ґрунт під овес готують з урахуванням 

особливостей попередника і ґрунтових умов. Якщо, наприклад, овес 

висівають після стерньових попередників, засмічених однорічними 

бур'янами, то стерню лущать на глибину 6 — 8 см дисковими лущильниками 

або на 10 — 12 см у двох напрямках, коли поле засмічене багаторічними 

кореневищними бур'янами. Для знищення коренепаросткових бур'янів перше 

лущення проводять дисковими лущильниками на глибину 6 — 8 см, друге 



(при з'явленні розеток бур'янів) — полицевими лущильниками на глибину 10 

— 12 см. 

Зяблеву оранку слід проводити на глибину 20 — 22 см, а на полях, 

засмічених багаторічними бур'янами, 25 — 27 см. 

При висіванні вівса після кукурудзи основний обробіток ґрунту полягає в 

дискуванні важкими дисковими боронами у двох напрямках і зяблевій оранці 

на глибину 27 — 30 см. Після таких попередників, як картопля або цукрові 

буряки, зяблеву оранку можна замінити поверхневим обробітком ґрунту. 

Весняний обробіток включає закриття вологи боронуванням та 

шлейфуванням і передпосівну культивацію в 1 — 2 сліди на глибину 

загортання насіння. 

Під овес вносять мінеральні добрива. Залежно від ґрунту й попередника їх 

дають у дозі від 30 до 60 — 90 кг/га діючої речовини. При цьому більшість 

фосфору і весь калій використовують під основний обробіток ґрунту, азот — 

навесні під культивацію і частину фосфору (10 — 12 кг/га) в рядки. На 

малородючих дерново-підзолистих ґрунтах у рядки доцільно вносити складні 

мінеральні добрива (нітро-амофоску та ін.) по 10—15 кг/га діючої речовини. 

На кислих ґрунтах замість суперфосфату краще вносити фосфоритне 

борошно, яке добре засвоюється вівсом і, крім того, знижує кислотність 

ґрунту. На кислих ґрунтах урожайність вівса підвищується при їх вапнуванні. 

На торфових ґрунтах обов'язково вносять мідні добрива (піритні недогарки 3-

4 ц/га або мідний купорос 20-25 ц/га) один раз за 4 - 5 років. При потребі 

посіви підживлюють у період кущення рослин з розрахунку (NPK)20-30. 

Високі дози азоту на родючих ґрунтах можуть зумовити вилягання посівів 

вівса. У такому разі віддають перевагу фосфорно-калійним добривам. 

Сівба. Для сівби використовують крупну фракцію насіння з високими 

посівними якостями (рН 1 — 3). Дослідженнями встановлено, що сівба 

крупним насінням забезпечує приріст урожаю зерна вівса до 5 - 6 ц/га. Тому 

сортування насіння на трієрних блоках (БТ-20) з відбором крупного має 

важливе господарське значення. Перед висіванням його протруюють 

вітаваксом (3 — 3,5 кг/т), гранозаном (1,5 -2 кг/т), аргоналом (3 кг/га) та ін. 

Для кращого протруювання насіння інкрустують з додаванням до пестицидів 

плівкоутворювачів ПВС (0,5 кг/т) або NaКМЦ (0,2 кг/т). 

Сіяти овес потрібно в перші дні весняних польових робіт сівалками СЗ-3,6А, 

СЗП-3,6А та ін. Поширеним способом сівби є звичайний рядковий. 

Застосовують також вузькорядний та перехресний способи, які дають змогу 

рівномірніше розмістити насіння на посівній площі. 

Норми висіву залежно від сорту, району вирощування вівса та інших 

факторів різні. Так, в умовах Полісся рекомендується висівати 5 — 6 млн 

схожих зерен на 1 га, у Лісостепу 4,5 — 5,5 і в Степу 4 — 4,5 млн/га. Вагова 

норма залежно від якості та крупності насіння становить від 150 до 200 — 

220 кг/га. 

При вирощуванні вівса разом з ярою викою на зелений корм або сіно норма 

висіву вівса в сумішах становить від 30 — 40 кг/га на півдні країни до 70 — 

80 кг/га — в північних районах при нормі висіву вики відповідно від 90 — 



100 до 120 — 150 кг/га. Якщо підсівають до вівса багаторічні трави 

(конюшину, люцерну), то норму висіву вівса зменшують на 10 — 15 %. 

На важких зволожених ґрунтах насіння загорають на глибину 3 — 4 см, на 

легких 5 — 6 см, у південних районах за посушливої погоди на 6 — 7 см. 

Догляд за посівами, збирання. Для того щоб сходи вівса були дружними, в 

районах Степу, а в посушливу весну — і в Лісостепу обов'язково коткують 

посіви кільчасто-шпоровими котками (3ККШ-6). Якщо після дощу на посівах 

утворюється ґрунтова кірка, поле боронують легкими зубовими або 

голчастими боронами (БИГ-3) у пасивному положенні. 

Для зниження бур'янів проводять післясходове боронування, а також 

використовують гербіциди 2,4Д (1,5 — 2 кг/га), діален (1,7 — 2 кг/га), 

лонтрел (0,3 — 0,6 кг/га) та ін. При підсіванні до вівса люцерни або 

конюшини застосовують гербіциди 2,4ДВ (2-3 кг/га), базагран (2-4 кг/га), 

2,4ДМ (1,6 - 2,3 кг/га), 4М-4ХМ (2-3 кг/га), обприскуючи ними посіви при 

з'явленні перших трійчастих листків на бобових травах. При загрозі 

вилягання слід обробити посіви на IV етапі органогенезу препаратом ТУР (3-

4 кг/га). 

Проти хвороб вівса — борошнистої роси, іржі — обробляють посіви тілтом 

(0,5 л/га), байлетоном (0,6 кг/га), цинебом (3 — 4 ц/га); проти шкідників 

(злакових мух, клопів-черепашок) метафосом (0,4 - 0,6 кг/га), фосфамідом 

(0,8 кг/га). 

Достигає зерно вівса нерівномірно: спочатку у верхній частині волоті, потім 

у середній і в кінці в нижній. Щоб запобігти обсипанню найціннішого зерна, 

починають збирати урожай тоді, коли зерно у верхній частині волоті досягне 

повної стиглості, а в середній — воскової. 

Краще збирати високорослий та забур'янений овес роздільним способом, за 

якого недостигле зерно достигає у валках і зменшуються втрати врожаю від 

обсипання. Низькорослі, зріджені, чисті посіви вівса, особливо при дружному 

їх достиганні, збирають прямим комбайнуванням. 

Після обмолоту валків та застосування прямого комбайнування зерно 

очищають, при потребі підсушують і зберігають з вологістю 14 - 15 %. 

 

18. Тема заняття: Кукурудза 

Господарське значення. Кукурудза є однією з найбільш високопродуктивних 

злакових культур універсального призначення, яку вирощують для 

продовольчого, кормового і технічного використання. У країнах світу для 

продовольчих потреб використовується приблизно 20 % зерна кукурудзи, для 

технічних 15 — 20 %, на корм худобі 60 - 65 %. 

У нашій країні кукурудза є найважливішою кормовою культурою. За її 

рахунок тваринництво забезпечується концентрованими кормами, силосом і 

зеленою масою. 

Найбільш цінний корм — зерно кукурудзи, яке містить 9 — 12 % білків, 65 

— 70 % вуглеводів, 4 — 8 % олії, 1,5 % мінеральних речовин. У 100 кг його 

міститься 134 корм. од., до 8 кг перетравного протеїну. У вигляді кормового 

борошна, висівок воно добре перетравлюється і засвоюється організмом 



тварин. При годівлі свиней особливо ціниться жовтозерна кукурудза, в 1 кг 

якої міститься від 3,2 до 9 мг каротину, або провітаміну А (у білозерної — до 

1,1 мг), який значно підвищує їх продуктивність. Завдяки високій 

енергетичній поживності (100 кг сухого зерна забезпечує 1600 МДж обмінної 

енергії) воно є незамінним компонентом комбікормів. Використовують зерно 

на корм також силосуванням качанів у фазі молочно-воскової стиглості, яке 

за поживністю мало поступається зерну повної стиглості. Із подрібненого 

зерна вологістю близько 25 % разом з подрібненими стрижнями качанів 

виготовляють зерно-стрижневу кормову масу, яку закладають у траншею, 

трамбують і вкривають плівкою, а тільки з подрібненого зерна з такою самою 

вологістю — такий новий вид корму, як корнаж. 

Цінний силос для великої рогатої худоби виготовляють силосуванням усієї 

маси рослин — стебел, листя та качанів кукурудзи, зібраної у фазі молочно-

воскової стиглості. У 100 кг такого силосу міститься 25 — 32 корм. од. і 1,4 

— 1,8 кг перетравного протеїну. 

У 100 кг силосу із стебел з листками міститься 16 — 20 корм. од. і 1,3 кг 

перетравного протеїну. 

Для згодовування тваринам придатні також подрібнена маса сухих стебел, 

листків та обгорток качанів, яку здобрюють кормовою мелясою і сіллю або 

силосують з буряковою гичкою чи гарбузами. 

Стрижні качанів у вигляді борошна використовують як компонент 

комбікормів. 

Кукурудза займає важливе місце в зеленому конвеєрі, забезпечуючи 

тваринництво зеленою масою, багатою на вуглеводи й каротин. У 100 кг 

зібраної до викидання волотей зеленої маси міститься 16 корм. од. 

Кукурудза на зерно за середньої врожайності 60 ц/га разом з побічною 

продукцією (стеблами, листками) забезпечує вихід з 1 га понад 6,5 тис. кг 

корм. од. і до 400 кг перетравного протеїну (що дорівнює 75 тис. МДж 

обмінної енергії). Це значно більше порівняно з іншими зерновими 

культурами. Проте кукурудза містить недостатню кількість перетравного 

протеїну — від 60 — 65 г у силосі до 75 - 78 г у зерні на 1 корм. од. при нормі 

110 - 120 г. Тому при згодовуванні тваринам тільки однієї кукурудзи вони 

погано засвоюють інші органічні речовини (вуглеводи, жири). Крім того, у 

складі білків кукурудзи замало незамінних амінокислот (лізину, метіоніну, 

триптофану та ін.), тому годівля тварин лише кукурудзою спричинює 

порушення в організмі тварин обміну речовин і різке зниження їх 

продуктивності. Щоб збалансувати раціон за протеїном, тваринам 

згодовують кукурудзу у суміші з бобовими кормовими культурами, в яких на 

1 корм. од. припадає 130 — 250 г перетравного протеїну з достатньою 

кількістю незамінних амінокислот. 

З давніх часів людина використовує кукурудзу як продовольчу культуру. У 

багатьох країнах світу (Китай, Індія, Мексика, Україна, Грузія) із зерна 

кукурудзи виготовляють різні традиційні національні хлібні вироби: у 

Молдові, Закарпатті і на півдні України — смачну мамалигу, в Грузії — 

мчаді, що нагадує коржі, та ін. 



Кукурудзяне борошно широко використовують у кондитерській 

промисловості — для виготовлення бісквітів, печива, запіканок. Із зерна 

виробляють харчові пластівці, повітряну кукурудзу, крупу. Причому за 

вмістом білків (12,5 %) кукурудзяна крупа переважає інші крупи (пшоно, 

ячмінну, гречану). 

Із зерна виробляють харчовий крохмаль, сироп, цукор, мед. Вживають у їжу 

недостигле зерно, особливо цукрової кукурудзи, у вигляді варених качанів. Із 

зародків зерна добувають рослинну олію, яка є не тільки висококалорійним 

продуктом харчування, а й має лікувальні властивості: містить лецетин, який 

знижує вміст холестерину в крові і запобігає атеросклерозу. 

Зерно кукурудзи використовують для виробництва різних прохолодних 

напоїв, піностійких сортів пива, етилового спирту, гліцерину, органічних 

кислот (молочної, лимонної, оцтової та ін.). Із стебел та стрижнів качанів 

виробляють папір, целюлозу, ацетон, метиловий спирт та ін. Із стовпчиків 

маточок незрілих качанів готують відвари, які вживають при гострих 

захворюваннях і хронічних запаленнях печінки, нирок та сечового міхура. 

Підраховано, що з кукурудзи виготовляють понад 300 різних виробів, значна 

частина яких, у свою чергу, є сировиною для виготовлення іншої продукції. 

Наприклад, з кукурудзяного сиропу виробляють каучук, фарби, різні 

антисептики, розчинники олії та ін. 

Селекціонери працюють над виведенням високоолійних форм кукурудзи. 

Вже є форми із вмістом олії в зерні понад 15 %. 

Як просапна культура кукурудза має агротехнічне значення: є добрим 

попередником під ярі культури, а при своєчасному збиранні — і під озимі. 

Походження. Кукурудза — одна з давніх землеробських культур. Її історія як 

землеробської культури налічує близько 4500 років, а вік — 60 тис. років. 

Батьківщиною кукурудзи вважають райони Центральної і Південної Америки 

(Мексика, Перу, Болівія). Найбільш вірогідно, що кукурудза походить від 

дикої форми, яка з часом шляхом природного схрещування з одним із видів 

найближчих її диких родичів — тріпсакум і теосинте дала сучасну кукурудзу 

(П. М. Жуковський). Існує також думка, що її попередником була плівчаста 

кукурудза. 

З Америки кукурудзу наприкінці XV ст. було завезено в Європу, а в XVI ст. 

— в Китай, Індію, Африку та інші країни. В Україні кукурудзу вирощують з 

кінця XVII ст. 

У світовому землеробстві кукурудза займає тепер близько 130 млн га, валові 

збори її зерна досягають 470 млн т і більше за рік. 

Найбільші посівні площі кукурудзи зосереджені в США — близько 30 млн 

га, Бразилії (до 12 млн га), Індії (6 млн га), Румунії (3 млн га). В Україні 

кукурудзу вирощують залежно від року на площі 4,7 (1995 р.) - 5,9 (1990 р.) 

млн га, у тому числі на зерно до 1,2 млн га, на силос і зелений корм 3,5 — 4,6 

млн га. 

Основні посіви кукурудзи на зерно в нашій країні розміщені в Степу й 

Лісостепу, на силос і зелений корм — в усіх зонах. 



В Україні кукурудза — одна з найбільш урожайних зернових культур. За 

середньою врожайністю зерна (35,4 ц/га ) вона поступається лише рису (47,4 

ц/га) та озимій пшениці (40,2 ц/га). 

Високі врожаї зерна кукурудзи одержують господарства, які вирощують її за 

інтенсивною технологією. Так, у Черкаському районі Черкаської області 

середня врожайність кукурудзи досягала 53,2 ц/га, у багатьох господарствах 

Криничанського району Дніпропетровської області 60 — 65 ц/га. 

Урожайність силосної маси кукурудзи в багатьох господарствах перевищує 

500 - 700 ц/га. 

Висока врожайність кукурудзи у кращих господарствах України — свідчення 

великих біологічних можливостей цієї культури, наявності реальних резервів 

значного збільшення її валових зборів. 

Морфобіологічні та екологічні особливості. За сучасною класифікацією вид 

Zea mays L. за плівчастістю, внутрішньою і зовнішньою будовою зерна має 8 

підвидів: 

1) розлусна (everta Sturt.) — зерно дрібне із загостреним верхом або округле, 

ендосперм скловидний, у зерні міститься 10 — 14,5 % білка, 62 — 72 % 

крохмалю. Використовують для виготовлення круп, пластівців, повітряної 

кукурудзи; 

2) крохмалиста (amylacea Sturt.) — зерно гладеньке, округле, ен 

досперм борошнистий, рихлий, містить крохмалю 71,5 — 82,6 %, біл 

ка 6,9-12,1%; 

3) зубоподібна (indentata Sturt.) — зерно крупне, сплющене, на 

верхівці має вм'ятину, роговидний ендосперм розвинений лише на 

бічних сторонах зерна, вся інша частина борошниста; вміст крохма 

лю в зерні 68 - 75,5 %, білка 9 - 13,5 %; 

4) кремениста (indurata Sturt.) — зерно округле, ендосперм скло 

видний, лише в центрі борошнистий, крохмалю містить 65 — 83 %, біл 

ка 7,7 — 14,8 %. До цього підвиду належать багато скоростиглих сор 

тів і гібридів; 

5) цукрова (saccharata Sturt.) — зерно зморшкувате, майже пов 

ністю заповнене прозорим роговидним ендоспермом; містить багато 

декстрину і протеїну, до 30 % крохмалю, стільки ж цукрів та поліса 

харидів, 12,8 % білка, 8,1 % жиру; використовується у консервній 

промисловості; 

6) воскоподібна (ceratina Kulesch.) — ендосперм воскоподібний, 

зовнішня його частина за твердістю не поступається ендосперму 

розлусної кукурудзи; полісахариди представлені воскоподібним або 

клейким крохмалем; 

7) крохмалисто-цукрова (amyleo-saccharata Sturt.) — у нижній 

частині зерна є борошнистий ендосперм, а у верхній, як у цукрової,  

характерна зморшкуватість; 

8) плівчаста (tunicata Sturt.) — зерно повністю в колоскових лус 

ках, які в дозрілому качані сильно розвинені. 



Кукурудза — однорічна, однодомна, роздільностатева, перехреснозапильна 

рослина родини злакових, підродини просоподібних. Як усі хліба другої 

групи, кукурудза теплолюбна культура. Мінімальна температура 

проростання насіння більшості гібридів і сортів 8—10 °С, а нормально 

розвинені і дружні сходи з'являються при температурі 10 - 12 °С. Кукурудза, 

висіяна в холодний і перезволожений ґрунт, проростає дуже повільно, сходи 

її часто бувають зріджені, бо набубнявіле насіння уражується грибними 

хворобами і втрачає польову схожість. Перспективними є виведені 

селекціонерами біотипи кукурудзи, здатні проростати при температурі 5 - 6 

°С. Сходи кукурудзи витримують температуру до мінус 3 °С, у фазі 2 — 3 

листків — до мінус 3-5 °С. Кукурудза краще витримує весняні заморозки, 

ніж ранні осінні (мінус 2 — 3 °С), які пошкоджують зерно незрілих качанів і 

різко знижують його схожість і товарну якість. Більш вибагливі до тепла 

сорти і гібриди зубоподібної групи, менше — кременистої. 

Кукурудза найкраще росте і розвивається при середньодобовій температурі 

до 25 °С. При більш низьких температурах (14 — 15 °С) ріст рослин 

затримується, а при зниженні їх до біологічного мінімуму (10 °С) 

припиняється. Високі температури (25 - 30 °С) кукурудза до цвітіння 

витримує добре, але якщо вони в період викидання волотей і з'явлення 

стовпчиків качанів перевищують 30 — 35 °С, різко порушується нормальний 

хід цвітіння і запліднення рослин (розрив у часі між появою стовпчиків і 

розтріскуванням пиляків сягає 7 — 8 днів), внаслідок чого спостерігається 

значна череззерниця в качанах. Максимальна температура, за якої 

припиняється ріст кукурудзи, становить 45 — 47 °С. Сума біологічно 

активних температур, необхідна для дозрівання скоростиглих гібридів і 

сортів, становить 1800 - 2000 °С, середньо- і середньоранньостиглих 2300 - 

2600 °С, пізньостиглих 3000 - 3200 °С. 

Одні вчені відносять кукурудзу до посухостійких рослин, інші — до 

вологолюбних. Кукурудза в ранні фази росту й розвитку (до утворення 

генеративних органів) справді може тривалий час перебувати у стані 

в'янення, а при випаданні опадів відновлювати життєздатність і 

продовжувати вегетацію. Крім того, кореневе система кукурудзи глибоко 

проникає у ґрунт і добре засвоює вологу з глибоких його шарів. 

На утворення одиниці сухої речовини кукурудза витрачає майже удвічі 

менше води, ніж хліба першої групи. Коефіцієнт її транспірації становить у 

середньому 246 (174 — 406). Це він міг стати підставою для віднесення 

кукурудзи до посухостійких рослин. Проте після утворення на рослинах 8 — 

9 листків і особливо з появою волоті потреби кукурудзи у волозі різко 

зростають, досягаючи максимуму в період від початку цвітіння (викидання 

волоті) до початку молочної стиглості. Триває він приблизно місяць і є 

найбільш критичним для кукурудзи за її потребою у волозі. В цей період 

кукурудза використовує близько 70 % вологи від загальної спожитої її 

кількості. Встановлено, що навіть короткочасна (2 - 3-денна) ґрунтова посуха 

у період викидання волотей чи запилення (якщо при цьому спостерігається 

в'янення рослин) може призвести до зниження врожаю на 22 %. Кукурудза 



дуже чутлива до вологи також під час наливання зерна. Оптимальна 

вологість ґрунту в період активної вегетації має становити 75 — 80 % НВ, що 

забезпечується випаданням улітку до 300 мм опадів. 

Разом з тим надлишок вологи, зокрема близьке залягання ґрунтових вод, 

негативно впливає на розвиток кукурудзи. У надмірно зволоженому ґрунті 

через поганий доступ повітря дуже повільно проростає насіння, що 

призводить до його загнивання; слабко розвивається коренева система; 

рослини погано засвоюють фосфор і погіршується їх білковий обмін; вони 

жовкнуть і дають низький врожай. За надмірних опадів у період достигання 

та збирання врожаю качани ушкоджуються грибними хворобами, що 

призводить до зниження врожаю зерна і погіршення його якості. 

Високі врожаї зерна і зеленої маси кукурудза дає на всіх ґрунтах, придатних 

для вирощування інших польових культур. Проте найкраще вона росте і 

розвивається на ґрунтах з глибоким гумусовим горизонтом, які добре 

затримують вологу і не заболочуються при цьому, проникні для повітря, 

мають достатню кількість легкозасвоюваних поживних речовин і нейтральну 

або злегка кислу реакцію ґрунтового розчину (рН 5,5 — 7). Такими ґрунтами 

є чорноземи, темно-каштанові, темно-сірі. Кукурудза краще росте на добре 

аерованих ґрунтах. При нестачі кисню в ґрунті припиняється ріст її кореневої 

системи, порушується засвоєння рослинами води і поживних речовин. 

Кукурудза вибаглива до родючості ґрунту. З урожаєм зерна 50 — 60 ц/га або 

500 — 600 ц/га зеленої маси з ґрунту виноситься 150 - 180 кг/га азоту, 50 - 60 

кг/га фосфору, 150 - 180 кг/га калію та багато інших поживних речовин. На 

дерново-підзолистих і сірих лісових ґрунтах, вилугуваних чорноземах 

найбільш ефективними для кукурудзи є азотні добрива, на звичайних 

чорноземах —фосфорні, на торфових і легких супіщаних заплавних — 

калійні добрива. 

Кукурудза — світлолюбна рослина. Для утворення листкової поверхні та 

нагромадження достатньої кількості органічних речовин вона потребує 

інтенсивного сонячного освітлення в усі фази росту і особливо в початкові. 

Навіть незначне затінення молодих рослин призводить до їх «стікання» — 

витягування і пожовтіння, що негативно позначається на продуктивності 

посівів. Тому для вирощування високих врожаїв важливо дотримувати 

оптимальної густоти стояння рослин, знищувати бур'яни протягом усього 

періоду вегетації. 

Кукурудза — рослина короткого світлового дня. Вона швидше закінчує 

вегетацію при тривалості світлового дня 8 — 9 год, а при 12 — 14 год 

вегетаційний період її подовжується. 

В Україні переважають посіви гібридів кукурудзи, які за врожайністю зерна 

й зеленої маси значно перевищують сортові. Це пов'язано з явищем 

гетерозису, яке виявляється у високій життєздатності гібридних рослин у 

першому поколінні. За тривалістю вегетаційного періоду гібриди й сорти 

кукурудзи поділяються на ранньостиглі, середньоранні, середньостиглі, 

середньопізні та пізньостиглі з вегетаційним періодом відповідно 90 — 100, 

105 - 115, 115 - 120, 120 - 130 і 135 - 140 днів. 



Технологія вирощування. Основою сучасної технології вирощування 

високоврожайних гібридів і сортів кукурудзи є використання 

високопродуктивних сільськогосподарських машин і знарядь, ефективних, 

екологічно доцільних, енергоресурсозберігаючих технологій вирощування. 

Попередники кукурудзи. Найвищі врожаї кукурудзи в Степу після озимої 

пшениці, попередниками якої були чорний пар або багаторічні трави. У 

північно-західних степових районах, де більш сприятливі умови зволоження, 

пшениця забезпечує високий урожай після другої озимини в ланці з 

багаторічними травами, а також після цукрових буряків і гороху. 

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 10- 12 см. На 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 ПЛН-

5-35, ПЛН-6-35 на глибину 27 — 30 см; на чорноземах змитих малогумусних, 

каштанових ґрунтах 25 — 27 см; на дерново-підзолистих ґрунтах Полісся на 

20 — 22 см з поглибленням орного шару до 35 — 40 см (краще двоярусними 

плугами ПНЯ-4-40 із знятими полицями на нижніх корпусах). 

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 (6-8 кг/га за 

препаратом) або фосулен (3-6 кг/га в 150 - 200 л води). 

Зяблеву оранку проводять плугами з передплужниками (ПЛН-4-35, ПЛН-6-

35, ПГК-9-35, ПЯ-3-35) на глибину 27 - 30 см, а на змитих дерново-



підзолистих ґрунтах — на глибину орного шару. При розміщенні кукурудзи 

після кукурудзи краще проводити зяблевий обробіток ґрунту двоярусними 

плугами, які при глибині оранки 27 — 32 см повністю заорюють післяжнивні 

рештки навіть без їх подрібнення дисковими лущильниками.У районах 

поширення вітрової ерозії застосовують плоскорізний обробіток ґрунту, який 

включає розпушування ґрунту після збирання зернових культур голчастими 

боронами (БИГ-3) на 5 — 6 см, дворазове розпушування плоскорізами (КПЕ-

3,8, КПП-2,2): перше на глибину 10 — 12 см, друге — в агрегаті з боронами 

БИГ-3 і кільчас-то-шпоровими котками на 12 — 14 см та зяблевий обробіток 

плоскорізами (ПГ-3,5, КПГ-250, КПГ-2,2) на 27 - 30 см. 

На схилах різної крутизни проводять щілювання ґрунту щілері-зами ЩН-2-

140, ЩП-3-70 на глибину 45 — 50 см, при відстані між щілинами 1,4 — 4 м. 

Щілювання поліпшує вологопроникність ґрунту і зменшує руйнівний стік 

води. 

На схилах складної конфігурації застосовують контурний обробіток ґрунту, 

рекомендований Українським інститутом землеробства УААН. 

Рано навесні, як тільки настає фізична стиглість ґрунту, вирівнюють 

поверхню ріллі вирівнювачами-планувальниками ВПН-5,6, ВП-8 або 

волокушами ВВ-2,5, зубовими боронами БЗТС-1,0, спрямовуючи агрегати 

під кутом 45° до напрямку оранки. На важких ґрунтах використовують 

комбіновані ґрунтообробні машини РВК-3, РВК-3,6 або ВГ-5,6. 

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 машинами 

ПОУ, ОШТ-1, ОПШ-15, ОПШ-15-01 при настанні оптимальних строків сівби 

кукурудзи і не пізніше як через 15-20 хв заробляють у ґрунт дисковими 

боронами БДТ-3, БДТ-7 або комбінованими агрегатами РВК-3, РВК-3,6, 

КПШ-8,4, КАПП-8,8 на глибину 10 — 12 см. Передпосівну культивацію 

проводять на глибину 5 - 7 см культиваторами УСМК-5,4, КПС-4, що 

обладнані вирів-нювальними дошками та роторними котками. 

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. За інтенсивної технології вирощування під кукурудзу 

використовують органічні й 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, каштанових 



ґрунтах півдня 25 — 30 т/га. Рідкий гній 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 фосфорно-калійні добрива, а 

навесні — азотні. У рядки дають фосфорні добрива (Р10-15), а на Поліссі — 

складні гранульовані (нітрофоски, нітро-амофоски) також у нормі за 

фосфором 10-15 кг/га. Рідкі азотні добрива (аміачну воду) можна вносити 

разом з базовими гербіцидами. 

Кукурудзу за інтенсивної технології вирощування здебільшого не 

підживлюють. Проте в разі потреби вносять азотні добрива у фазі 5-6 

листків, а на Поліссі — повне мінеральне добриво з розрахунку N30Р30К30. 

Орієнтовні норми мінеральних добрив для одержання врожаю зерна 50 — 80 

ц/га на фоні гною становлять: на дерново-підзолистих ґрунтах Полісся — 

N40Р100К120, дерново-підзолистих ґрунтах Закарпаття — N120Р120К120, 

чорноземах глибоких правобережного Лісостепу — N90Р80К80, чорноземах 

глибоких опідзолених, сірих лісових ґрунтах правобережного Лісостепу — 

N90Р90К90, чорноземах опідзолених, сірих лісових ґрунтах лівобережного 

Лісостепу — N70Р70К70, чорноземах звичайних Степу — N60Р60К60, на 

чорноземах південних — 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 1т 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; молібденізова-ний 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 його доводять до високих 

посівних кондицій: висушують до вологості 13 — 14 %, калібрують (за 



товщиною, шириною та 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 (рН 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 глибині 10 см до 10 - 12 °С, а 

холодостійкі гібриди і сорти — до 7 - 9 °С, використовуючи сівалки СПЧ-

6М, СУПН-8. 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., в північних 40 — 45 тис., у Лісостепу і на Поліссі 55 — 

65 тис., на зрошуваних землях півдня 70 — 75 тис. рослин на 1 га. При 

вирощуванні скоростиглих гібридів та сортів кількість рослин на 1 га 

збільшують на 20 — 25 %, а високорослих пізньостиглих — зменшують на 

15 — 20 % 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 10 см. 

Догляд за посівами. Після сівби кукурудзи площу коткують і боронують 

легкими боронами ЗБП-0,6, ЗОР-0,7. 

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 олео-гезапримом-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, ба-заграном (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 легкими або 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-7В», «Херсонець-9», «Херсонець-200»; без качанів — при 

вологості зерна 30 % зерновими комбайнами СК-5, «Нива» з пристосуванням 

ППК-4 або зернозбиральними комбайнами «ДОН-1500» з пристосуванням 

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. 

Зібране вологе зерно при зберіганні в траншеях, устелених плівками, 

консервують з додаванням спеціальних консервантів. 

Зерно для комбікормової промисловості, на 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 менше 28 % добре 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.). 

 

19. Тема заняття: Круп’яні культури. Технологія вирощування гречки.   

Круп'яні культýри — зернові культури, зерно яких використовується, як 

правило, для виробництва крупи.  

Гречка, як і просо, рис, належить до найважливіших круп'яних культур і є 

єдиною незлаковою рослиною у групі зернових культур. Крупа з неї має 

високі споживчі, смакові та дієтичні якості. 

У зерні гречки міститься від 10 до 15 % (у середньому 13,1 %) білка, 67,8 % 

вуглеводів, 3,1 % олії, 2,8 % золи, 13,1 % клітковини. У складі білка гречки 

переважають легкорозчинні глобуліни та глютеніни, тому він краще 

засвоюється і поживніший за білок злакових культур (наближається за якістю 

до білків зернобобових культур). Містить багато незамінних амінокислот: 

аргінін (12,7 %), лізин (7,9 %), цистин (1 %), гістидин (0,59 %) та ін. У золі 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8


гречки багато фосфорної кислоти (48,7 %), оксиду калію (23,1 %) та оксиду 

магнію (12,4 %). За вмістом заліза (1,7 %) вона переважає інші круп'яні 

культури, а також багата на мідь. 

У зерні гречки містяться органічні кислоти (лимонна, яблучна, малеїнова, 

щавлева), які сприяють кращому засвоєнню не тільки гречаної каші, а й 

інших страв, які вживаються після неї. До складу зерна гречки входять такі 

цінні вітаміни, як В1, В2, В6, Р (рутин), необхідні для нормальної 

фізіологічної діяльності людського організму. Цим визначається цінність 

гречки як лікувально-дієтичного продукту харчування. 

Гречана крупа швидко розварюється, відзначається високою калорійністю. 

Хімічний склад зерна характеризує гречану крупу як важливий продукт 

харчування, особливо для дітей, літніх людей, а також осіб, хворих на діабет, 

гіпертонію, склероз, виразкову хворобу шлунка, розлад нервової системи. 

Кашу з гречаної крупи вважають національним українським блюдом. 

Із зерна гречки виробляють гречане борошно, придатне для виготовлення 

млинців, галушок, вареників, здавна відомих українських «гречаників», 

печива, макаронів, деяких сортів шоколаду. У хлібопеченні це борошно не 

використовують через брак у зерні клейковини. 

Велике значення має гречка для тваринництва. На корм худобі і домашній 

птиці використовують дрібне, щупле зерно «рудяк», а також висівки й 

борошняний пил, які утворюються під час переробки зерна. Поживним 

кормом для тварин є гречана полова (в 100 кг її міститься 50 корм. од.) і 

силос із зеленої маси гречки. При переробці гречки на крупу на крупорушках 

залишається луска із вмістом у золі 40 % оксиду калію. Її використовують як 

цінне місцеве калійне добриво і в якості сировини для виробництва поташу 

(К2СО3). 

Гречка — цінна медоносна рослина. В областях, де розміщені її основні 

посіви, гречаний мед є основним сортом товарного меду. Вважається, що 

кожна четверта частина зібраного меду в СНД — гречаний мед. 

За даними Інституту бджільництва, 1 га посіву гречки забезпечує в 

середньому збір 40 — 60 кг меду, а за сприятливих погодних умов 90 — 100 

кг. Значення гречки як медоносу зростає ще й тому, що з окультуренням 

полів, особливо із впровадженням нових технологій, зникає дика медоносна 

флора. 

Одночасно з медозбором бджоли запилюють квітки гречки і різко 

підвищують її врожайність. 

Гречка має агротехнічне значення. У зв'язку з пізніми строками висівання та 

скоростиглістю вона є страховою культурою для пересівання загиблої 

озимини. Її використовують для післяукісних і післяжнивних посівів, а також 

як сидеральну культуру на зелене добриво. Гречка є добрим попередником 

для інших культур. Пояснюється це тим, що на площах, де її вирощують 

широкорядним способом, значно зменшується кількість бур'янів завдяки 

кількаразовим допосівним обробіткам ґрунту та міжрядним розпушуванням, 

а на звичайних рядкових — внаслідок пригнічення бур'янів під покривом 



гречки. Культури, які розміщують у сівозміні після гречки, краще 

забезпечуються фосфором і калієм, на які багаті післяжнивні рештки гречки. 

Гречку використовують у медицині. З її листків і квіток добувають рутин, 

який призначають при захворюванні на склероз, гіпертонію і для виведення з 

організму радіоактивних речовин. 

Гречка є високоприбутковою культурою. 

Походження та поширення. У землеробській культурі гречка з'явилася 

близько 2500 р. тому. Встановлено, що вона походить з відрогів 

Гімалайських гір (Індія), звідки поступово поширилась у Монголію, Тибет, 

Японію, райони Східного Сибіру та на Далекий Схід. У І ст. гречка проникла 

на південь Росії, після чого стала відомою слов'янським народам. Проте 

великого поширення в нашій країні вона набула тільки у XV — XVI ст. 

Тепер гречку вирощують у світі на площі близько 3,9 млн га, у тому числі в 

Європі приблизно на 2,4 млн га. З європейських країн гречку вирощують 

переважно в Польщі, Франції, Німеччині, Австрії, Швеції, з інших країн світу 

— в КНР, США, Бразилії, Канаді, Японії, Кореї, Індії. З усіх країн світу 

найбільші посівні площі під гречкою зосереджені в СНД — 2 млн га, у тому 

числі в Україні близько 450 тис. га (1993 р.). В СНД гречка найпоширеніша в 

Росії (до 65 % від загальної площі) — у центральних районах Нечорноземної 

та Чорноземної зон, в Татарстані, Башкортостані, Удмуртії, на Уралі, у 

Казахстані, районах Сибіру і на 

Далекому Сході та в Україні (понад 20 % площ) — переважно на Поліссі, 

особливо в Чернігівській області. 

Середня врожайність гречки в СНД невисока й нестабільна (3,1 ц/га -7,9 ц/га 

). Вища врожайність її в Україні (11,6 ц/га). В інших країнах світу 

урожайність гречки теж невисока: у Канаді, США, Японії, Польщі 10 — 12 

ц/га, трохи вища у Франції — від 10 до 20 ц/га. 

Причин низької врожайності гречки багато. Серед них скорочення в районах 

її вирощування площ під лісами, внаслідок чого вона зазнає шкідливого 

впливу сухого вітру; недостатньо розвинені коренева система й листкова 

поверхня рослин з розрахунку на одну квітку; особливості запилення квіток, 

пов'язані із статевим диморфізмом, та ін. Проте головною причиною слід 

вважати недосконалість вирощування гречки, ставлення до неї як до 

другорядної культури. 

Досвід і виробнича практика свідчать, що при впровадженні інтенсивних 

технологій гречка має значний потенціал продуктивності в різних ґрунтово-

кліматичних умовах. В Україні є тепер багато господарств, у яких 

урожайність гречки досягала 30 — 40 ц/га («Маяк» Підволочиського району 

Тернопільської області — 37 ц/га, «Росія» Волинського району Донецької 

області — 43,4 ц/га та ін.). Наведені приклади — свідчення великих 

біологічних можливостей гречки. 

Нині селекціонери посилено працюють над виведенням ранньо- і 

середньостиглих сортів гречки з обмеженим ростом рослин у висоту, 

кількістю суцвіть не більше 2 — 4 із збільшеною площею кожного листка. Ці 

так звані детермінантні форми (із зумовленим ростом) мають підвищену 



забезпеченість листям квіток і високу озерненість. Вони стійкі проти 

вилягання й добре реагують на високі норми добрив. 

 Вибаглива до температурного режиму і освітлення. Насіння починає 

проростати при температурі 6-7°C. Сходи при температурі 7-8оС з`являються 

через 18-20 днів, при 12°C- через 10, при 15°C- через 7-8 днів. Сходи гинуть 

при мінус 1.5-2°C, При температурі 12-13°C рослини ще кволо ростуть і 

розвиваються, а вже при 27°C знову пригнічуються, особливо у фазі цвітіння. 

Нектарники висихають, погіршується запліднення, рослини скидають 

напівсформовані плоди, утворюється багато невиповнених плодів - "рудяку". 

Погано, якщо в цей період стоїть і прохолодна дощова погода. Кращими є 

температури близькі до 20°C. В період цвітіння і плодоутворення крвщими є 

температури -20-25°C, при мінливій хмарності і відносній вологості повітря 

близько 60%. 

 Вимоглива до вологи особливо з початком цвітіння. Транспіраційний 

коефіцієнт - 450-550. Під час проростання насіння поглинає невелику 

кількість води -40-50% від власної маси. 

 Перехреснозапильна рослина, пилок переноситься бджолами. На рослині 

утворюється від 500-600 до 1500-2000 квіток. Повноцінні плоди утворюють 

10-15% квіток. Добрий медонос- 60-100кг меду з 1га. 

 Технологія вирощування 

Попередники 

Досвід показує, що для одержання високих врожаїв гречку треба розміщати 

на родючих, чистих від бур`янів полях. Кращими для неї є просапні 

(картопля, буряки, кукурудза), які удобрювались і за якими проводився 

належний догляд. Гарні попередники також зернобобові культури, озима 

пшениця, льон, люпин. Гірші - ярі зернові, соняшник, сорго. 

 Обробіток грунту 

Обробіток грунту під гречку не можна спрощувати. Він повинен 

максимально спрямовуватись на знищення бур`янів і збереження вологи. 

Основний обробіток після стерньових попередників починають з лущення 

стерні вслід за збиранням урожаю на полях засмічених однорічними 

бур`янами дисковими знаряддями на глибину 6-8 см, засмічених 

кореневищними бур`янами (пирій, свинорий) - у двох напрямках на глибину 

10-12см, - коренепаростковими бур`янами (осоти, молочай, березка польова 

та інші) - на глибину 12-14см безвідвальним лемішними лущильниками або 

плоскорізними знарядями. Через 12-14 днів, після масового проростання 

бур`янів, поле орють на зяб плугами з передплужниками на глибину 23-25см 

, а на дерново-підзолистих грунтах - на глибину орного шару (18-20см). 

 Після збирання пізніх просапних культур (буряків, картоплі) чисті від 

бур`янів поля обробляють дисковими боронами БДТ-7, БДТ-10 або 

плоскорізами (наприклад КПГ-2-150) на глибину 23-25см без попереднього 

лущення. 

 Весняний обробіток починають із ранньовесняного боронування (закритя 

вологи) зубовими боронами, коли верхній шар грунту досягне фізичної 

стиглості. Потім проводять дві культивації (на 10-12 та 8-10см) з розривом у 



часі, який потрібно для проростання бур`янів. Передпосівну культивацію 

краще робити буряковими культиваторами УСМК -5.4 А на глибину 3-4см. 

Якщо грунт пухкий та недостантьо вологий, то перед сівбою роблять 

коткування поля. 

 Удобрення 

Під гречку не рекомендується вносити гною та аміачних форм мінеральних 

добрив, щоб запахом не відлякувати бджіл. З цієї причини та від того, що 

гречка використовується як харчовий і дієтичний продукт, не слід 

застосовувати і гербіциди. Краще органічні добрива вносити під попередник. 

Мінеральні ефективно можна використовувати в основному удобрені, під час 

сівби, а на широкорядних посівах - і в підживленні. Фосфорно-калійні 

добрива слід вносити восени, азотні - під першу або другу весняну 

культивацію. Не слід вносити під гречку хлоровмісні калійні добрива (КСl, 

калійна сіль і ін.), особливо весною. Добрі результати дає рослинний попіл. 

 В рядки під час сівби вносять по 50-80кг гранульованого суперфосфату. 

Середні дози добрив - N45-60Р45-60К45-60. На родючих грунтах дозу азоту 

зменшують. Під час інкрустування насіння слід додавати солі мікроелементів 

бору, міді, молібдену, цинку в кількості 25-50г мікроелемента на гектарну 

норму насіння. 

 Сівба 

Для вирощування потрібно брати сорти, рекомендовані для даної грунтово-

кліматичної зони: Іванна (С), Аеліта (П), Астра (Л), Вікторія (ЛП), Глорія (С), 

Зеленоквіткова (П), Кара-Даг (С), Київська (СЛ), Крупинка (СЛ), Лілея (ЛП), 

Лада (ЛП), Любава (СЛП), Майська (Л), Орлиця (П), Роксолана (П), 

Скороспєлка (С), Степова (С), Сумчанка (СЛ), Українка (СЛП). Слід 

використовувати крупні фракції ваговитого насіння категорії РН-1-3 з 

чистою не нижче 99% і лабораторною схожістю не нижче 92%. 

 Перед сівбою насіння прогрівають проти сонця або активним 

вентилюванням при температурі 35-38?, а потім протруюють за методом 

інкрустування для захисту від сірої гнилі, борошнистої роси та інших хвороб 

з додаванням мікроелементів. 

 Сіяти гречку можна тоді, коли грунт на глибині 10см прогріється до 10-

12°C і зникне загроза повернення заморозків, зміщуючи їх так, щоб під час 

масового цвітіння-формування плодів вона не потрапляла під спеку. Для 

цього іноді сіють у 2 строки з інтервалом 10-15 днів. Період сівби гречки 

настє в Поліссі в першій декаді травня, в Лісостепу - наприкінці квітня - в 

першій декаді травня, в Степу -наприкінці квітня. 

 На чистих полях гречку сіють звичайним рядковим способом зерновими 

сівалками, на забур`янених - широкорядним (45см) або стрічковим (45+15см) 

буряковими сівалками ССТ-12А, ССТ-12 Б з пристосуванням СТЯ-27000. 

 Орієнтовні норми висіву при звичайному рядковому способі сівби в Поліссі 

-4-5, Лісостепу-3-4.5, Степу-2.5-3.5млн схожих насінин на 1га ; при 

широкорядному- відповідно 2.2-2.5; 2.1-2.5; 1.9-2.2 млн. 

 Глибина висіву насіння на легких грунтах 4-5см, а на важких -2-3 см. За 

сухої погоди глибину загортання слід збільшувати на 1-1.5 см. 



 Догляд за посівами 

За сухої погоди і недостатньої вологості грунту після сівби поле коткують 

котками ЗККШ-6, боронують боронами ЗБП-0.6А. Якщо до появи сходів 

випадають дощі і утворюється щільна кірка, то посіви обробляють 

ротаційними мотиками або боронують легкими боронами упоперек до сівби. 

Для боротьби з бур`янами посіви можна боронувати у фазі першого 

справжнього листка. Боронувати треба за сонячної погоди, вдень, коли 

рослини втрачають тургор. 

 На широкорядних посівах проводять 2-3 міжрядні розпушування 

культиваторами УСМК- 5.4 А (Б) або іншими. Перше розпушування, якщо не 

проводилось боронування, проводять у фазі першого справжнього листка на 

глибину 5-7см із залишанням захисних смуги 8-10см; друге розпушення 

проводять на глибину 8-10см на початку бутонізації, третє - з підгортанням 

рослин - на початку цвітіння, на глибину 6-8см (захисна смуга 8-10см). 

 Важливим заходом догляду за посівами є запилення гречки з допомогою 

бджіл. Для цього вивозять пасіки з розрахунку 2-3 бджолородини на 1 га. 

Відстань бджоловідвідування не повинна перевищувати 500 м. 

 Збирання 

Збирають гречку частіше роздільним способом. Вибрати оптимальний строк 

збирання важко, бо період плодоутворення і достигання розтягнутий в часі. 

Скошують її у валки, коли достигне 75-80% плодів. Краще скошувати у 

ранкові години. Через 4-6 днів, коли вологість стебел і листків зменшиться до 

30-35%, а зерна - до 16-18% - валки обмолочують зерновими комбайнами, 

регулюючи їх так, щоб при найповнішому вимолочуванні, не було 

обрушування і подрібнення зерна 

 

20. Тема заняття: Технологія вирощування проса 

Інтенсивна технологія вирощування проса потребує гарних попередників. 

Кращі попередники для проса – озимі зернові, що висіяні по зайнятих парах. 

Просо добре росте після просапних: кукурудзи, картоплі, цукрових буряків, 

під які внесено достатню кількість органічних і мінеральних добрив. 

Добрими попередниками с також зернобобові культури і багаторічні бобові 

трави, проте ці попередники, в основному, використовуються для озимих 

зернових культур. Ми пропонуємо при вирощуванні наших сортів проса 

використовувати попередник – соняшник. 

Не бажано розміщувати просо після ранніх ярих зернових, так як ґрунт після 

них звичайно буває виснажений, а головне засмічений бур’янами, до яких 

просо дуже чутливе. 

Після кукурудзи чи перед кукурудзою просо розміщувати проблемно, 

оскільки обидві культури уражуються кукурудзяним метеликом. Повторні 

посіви на одному і тому ж полі можуть приводити до масового розмноження 

паразитуючих грибків (фузаріум, гельмінтосноріум та ін.). 

Обробіток ґрунту. 

При розміщенні проса після зернових і зернобобових культур основний 

обробіток ґрунту починають з лущення стерні дисковими лущильниками 
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ЛДГ-10, ЛДГ-15 на глибину 6-8 см. Після кукурудзи, багаторічних трав грунт 

дискують двічі дисковими боронами БДТ-4, БДТ-7 на глибину 12-14 см. 

Поля, засмічені коренепаростковими бур’янами (осотом, берізкою, пирієм) 

обробляють лемішними лущильниками ППЛ-10-25 та ППЛ-5-25 на глибину 

12-14 см. Після цукрових буряків, картоплі поле одразу орють. Зяблеву 

оранку під просо слід проводити у ранні строки на глибину 25-27 см. На 

менш родючих ґрунтах глибина оранки становить 22-25 см. 

Ранню зяблеву оранку проводять комбінованими агрегатами у складі К-701 з 

ПТК-9-35 та ЦВР-3,5 або Т-150К з ПЛП-6-35 га ПВР-2,3. Пристосування 

ІІВР-3,5 та ПВР-2,3 використовують при необхідності для подрібнення 

грудок ґрунту, ущільнення верхнього шару та його вирівнювання. З цією ж 

метою можна комплектувати агрегати з кільчасто-шпоровими котками 

ЗККШ-6А, 2ККН-2.8 або КЗК-10. Рання зяблева оранка забезпечує 

підвищення врожайності проса на 2-1 ц/га. 

Весняний обробіток ґрунту під просо передбачає ранньовесняне закриття 

вологи важкими боронами (БЗЗТС-1,0) під кутом до зяблевої оранки в два 

сліди на глибину 3-5 см. До сівби є можливість „поверхневими” обробітками 

очистити поле від бур’янів. Першу культивацію на глибину 10-12 см 

проводять через 10- 15 днів після закриття вологи, знищуючи при цьому 

хвилю пророслих бур’янів. Через два тижні поле культивують вдруге на 

глибину 8-10 см, знищуючи при цьому другу хвилю бур’янів. При сівбі в 

другій декаді травня таких поверхневих обробітків для знищення пророслих 

бур’янів можна провести три. В умовах ранньої і сухої весни глибина 

обробітку ґрунту при культиваціях має бути мілкою на 5-6 см. Для 

останнього обробітку (передпосівного) використовують комбіновані агрегати 

(РВК-3,6, ЛК-4, Європак, Компактор). Вони забезпечують високу якість 

підготовки ґрунту і створюють добрі умови для високої польової схожості 

проса. Глибина ходу розпушуючих лап при передпосівному обробітку має 

відповідати глибині сівби проса – 2-4 см. 



Підготовка насіння. 

Підготовку насіння до сівби починають відразу після збирання. Для захисту 

від пошкодження сажкою та іншими хворобами насіння протруюють такими 

препаратами: вітавакс, фундазол з нормою 2 кг/т. Доцільно додавати 

плівкоутворюючі речовини − КАКМС або ПВС. 

Система удобрення. 

Інтенсивна технологія вирощування проса потребує систему удобрення 

посівів. На формування 1 ц зерна і такої ж кількості соломи просо 

використовує 3,0-3,2 кг удобрення азоту, 1,3-1,5 кг фосфору, 2,0-3,4 кг калію, 

1,0-1,3 кг кальцію. Коренєзасвоювальна здатність культури слабша, 

порівняно з іншими ярими зерновими, тому для одержання високих врожаїв 

зерна необхідно вносити добрива. Органічні добрива вносять під 

попередники, просо використовує їх післядію. Безпосередньо під просо 

вносити гній недоцільно, бо в ньому багато насіння бур’янів. Фосфорні і 

калійні добрива краще вносити під зяблеву оранку, азотні – навесні під 

першу культивацію або перед сівбою. Для одержання 45-50 ц/га проса 

орієнтовні норми мінеральних добрив такі:для  Степу та Лісостепу – N70-90Р45-

60K45-60;для Полісся – N70-90Р60-70K60-70. 

Якщо мінеральних добрив внесли мало, їх вносять під час сівби з розрахунку 

10-15 кг/га за поживною речовиною. Підживлюють азотними добривами (N20-

30) на початку виходу рослини у трубку. При позакореневому підживленні 

дуже ефективно використовувати комплексне добриво кристалон, яке 

містить азотні, фосфорні, калійні, мінеральні добрива та 9 мікроелементів. 

Способи сівби. 

Сіють просо вузькорядним способом з шириною міжрядь 7,5 см сівалками 

СЗУ-3,6; рядковим з шириною міжрядь 15 см сівалками Кльон 4,5; СЗ-3,6; 

СЗА-3,6, СЗТ-3,6; широкорядним (45 см) способом буряковими сівалками 

ССТ-12А, ССТ-12Б, що обладнані спеціальними висівними пристроями СТЯ-

23000. При широкорядному способі сівби є можливість з допомогою 

міжрядних розпушувань знищити бур’яни на посівах. Незважаючи на те, що 

просо має дрібне насіння, воно не боїться глибокої заробки в ґрунт. При 

достатній вологості ґрунту насіння загортають на глибину 2-4 см, а в 

посушливі роки і на ґрунтах легкого механічного складу на 5-7 см. Просо – 

культура пізніх строків сівби. При висіві проса у недостатньо прогрітий 

грунт, воно сильно забур’янюється швидше пророслими бур’янами. Сіють 

його при температурі ґрунту на глибину 10 см не нижче 12-15°С . У 

Північному Лісостепу і на Поліссі така температура ґрунту настає в першій 

або другій декаді травня; у Південному Лісостепу і Північно-Західному 

Степу – в третій декаді квітня та першій декаді травня. 

Дуже важливо не допускати розриву у часі між передпосівним обробітком 

ґрунту і сівбою, щоб висіяти насіння у вологий його шар. Оптимальна норма 

висіву насіння при рядковому способі сівби для: Північного Лісостепу і 

Полісся − 3,7-4,0 млн. /га (28-30 кг/га); Центрального Лісостепу – 3,3-3,5 млн. 

/га (24-26 кг/га); Південного Лісостепу – 2,5-3,0 млн. /га (18-22 кг/га); Степу – 

2,3-2,5 млн. /га (16-18 кг/га). 



При широкорядному способі норму висіву зменшують на 3,5-4,0 кг/га для 

Степу і Південного Лісостепу, та на 5-7 кг/га для Центрального Лісостепу і 

Полісся. Якщо сіють вузькорядним способом, норму висіву збільшують на 

0,5-0,7 млн. схожих зерен на 1 га. 

Першим і важливим заходом догляду за посівами є коткування ґрунту вслід 

за сівбою з одночасним боронуванням легкими боронами. При цьому 

поліпшується контакт насіння з ґрунтом, краще поступає волога до посівного 

шару, підвищується температура. Все це сприяє дружньому проростанню 

насіння, на 1-2 дні прискорює з’явлення сходів. На 3-5 день після сівби 

проводять досходове боронування легкими боронами для знищення бур’янів 

у фазі «білої ниточки». Післясходове боронування посівними боронами ЗБП-

06А проводять у фазі кущіння, коли рослини добре укоріняться. 

Боротьба з бур’янами на посівах проса найбільш ефективна при поєднанні 

агротехнічного та хімічного способів. Просо найменш чутливе до дії 

гербіцидів від появи сходів до закінчення кущення. На просі використовують 

такі препарати – агрітокс (0,7-1,7 л/га), діален 40% (2,0-1,0 л/га), лонтрел (0,2-

0,7 л/га).Проблема захисту від хвороб в основному вирішується шляхом 

протруювання зерна. Від шкідників (просяний комарик, попелиці) посіви 

захищають за допомогою Бі–58 новий (0,7-1,0 л/га). 

Збирання врожаю. 

Просо має тривалий період формування і достигання зерна. В зв’язку з тим, 

що сорти проса селекції ПДАА відносяться до скоростиглих сортів їх можна 

збирати прямим комбайнуванням, що дає змогу отримувати додатково зелену 

масу, сіно. При прямому комбайнуванні збирати просо необхідно коли 100 % 

зерен достигли. Після обмолоту зерна його необхідно пропустити через ОВС-

2,1 два рази, а потім розділити на фракції на аеродинамічному сепараторі 

(САД-1,САД-5,САД-10) або на зерноочисній машині „Петкус”. При збиранні 

роздільним способом просо скошують у валки в період, коли на рослинах 

достигли 75-80 % зерен і закінчувати, коли достигло 80-90 % зерна. Висота 

скошування на валки – 12-18 см. Обмолочують валки через 3-5 днів, коли 

вологість зерна зменшується до 15-16 % і добре підсохне скошена маса. 

Очищене зерно підсушують і зберігають при вологості 13-14 %. 

21. Тема заняття: Сорго 

Господарське значення. У світовому землеробстві сорго є однією з основних 

продовольчих культур, особливо в таких країнах, як Індія, КНР, Ефіопія, 

Марокко, Судан, займаючи площі близько 50 млн га. Батьківщиною 

зернового сорго є Африка, цукрового — Східна Азія. Відоме в культурі 

приблизно за 3 тис. років до н. е. У державах СНД, у тому числі в Україні, 

сорго вирощують переважно як кормову культуру — на зерно (середня 

врожайність в Україні 15 ц/га, хоча може сягати 45-60 ц/га) й зелену масу 

(урожайність якої 400 ц/га, а на поливних землях – до 900 ц/га). Поживність 

100 кг зерна оцінюється вмістом 119, а 100 кг силосу — 22 корм. од. Зелену 

масу, яка містить отруйні ціанисті сполуки, рекомендується згодовувати не у 

свіжому, а у прив'яленому вигляді. Зерно сорго – не лише цінний корм для 

худоби і сировина для виготовлення комбікормів. За кормовою цінністю 



воно наближається до ячменю та кукурудзи. З зерна також виготовляють 

крупу, яку використовують для супів, каш, пластівців та інш., крохмаль ( 

650-700 кг з 1 т зерна), спирт (300–350 л/т) Сорго є також технічною 

культурою. Зокрема, цукрове сорго, у стеблах якого міститься 10 — 15 % 

цукру, використовують для виробництва цукрового сиропу. З волотей 

віничного сорго виготовляють віники, щітки. Вирощують сорго переважно у 

південних посушливих районах, в Україні — в південному Степу на посівній 

площі понад 60 тис. га. 

 Біологічні особливості. Сорго серед злаків другої групи — найбільш 

теплолюбна рослина. Насіння його проростає при температурі ґрунту 10 - 12 

°С, а сходи не витримують температури нижче 0 °С. Добре росте і 

розвивається при 30 – 35 °С, легко витримує спеку до 40 °С. Для повного 

розвитку потребує суми активних температур 2500–3600 оС. Це одна з 

найбільш посухостійких рослин з транспіраційним коефіцієнтом 150 — 200. 

При проростанні (як і просо) поглинає 25-30% вологи. Сорго невибагливе до 

ґрунту. Може добре рости як на легких, так і на важких за механічним 

складом ґрунтах. Малочутливе до підвищеної засоленості ґрунту. Проте 

кращими для нього є легкі супіщані ґрунти, де воно формує найвищі врожаї. 

Не слід розміщувати сорго на заболочених, холодних 2 грунтах з високим 

рівнем грунтових вод. Сорти і гібриди. До районованих в Україні сортів і 

гібридів зернового сорго належать: Генічеський 5/11, Кактус, Кримдар 10, 

Кримбел, Одеський 205, Степовий 13 та ін.; кормового (цукрового) — 

Кормове 35, Медовий F1, кримське 15, Одеський 220, Сєвер 2, Силосне 88, 

Ювілейне та ін.; віничного — Вавіган 100, Донське 35, Українське 20 та ін.  

Технологія вирощування. У сівозміні сорго висівають після озимої пшениці 

по чорному або зайнятому пару, після кукурудзи або зернових бобових 

культур. Витримує монокультуру, тобто можна вирощувати 2-3 роки поспіль, 

а також, як посухостійку культуру, можна вирощувати після соняшнику. 

Оскільки сорго повільно росте на початку вегетації, тому потребує полів, 

чистих від буянів. Основний і передпосівний обробіток ґрунту такий самий, 

як і під кукурудзу. Під основний обробіток ґрунту вносять мінеральні 

добрива з розрахунку N45-60Р45-60К45-60, на чорноземах віддають перевагу 

фосфорним добривам, на каштанових — азотно-фосфорним (калійні нерідко 

виключають). Сорго на зелений корм не рекомендується удобрювати 

підвищеними нормами азотних добрив, які сприяють накопиченню в зеленій 

масі отруйних ціанистих сполук. Під час сівби сорго в рядки вносять 

гранульований суперфосфат (Р10), а на бідних ґрунтах — повне мінеральне 

добриво (N10Р10К10). Вирощуючи сорго на зелений корм з дво-триразовим 

скошуванням, після кожного разу посіви при потребі підживлюють і вносять 

мінеральні добрива в парному чи потрійному поєднанні елементів живлення, 

залежно від типу ґрунту, в дозі N30Р30К30. Сіють сорго кондиційним 

протруєним насінням, обробляючи його байтаном (2 кг/т) або вітаваксом 200 

(2 кг/т) за препаратом, коли ґрунт на глибині 5 см прогріється до 12 — 14 °С. 

Зернове сорго сіють пунктирним або широкорядним способом (з шириною 

міжрядь 70 см); цукрове (на зелений корм) — широкорядним з шириною 



міжрядь 42 см; на сіно — звичайним рядковим способом, а на силос — разом 

з кукурудзою за схемою: 2 рядки сорго — 4 рядки кукурудзи або, навпаки, 4 

рядки сорго — 2 рядки кукурудзи чи 3 рядки сорго — 3 рядки кукурудзи. 

Норма висіву за звичайної рядкової сівби становить 18 — 22 кг/га (200- 300 

тис./га); пунктирної або широкорядної (70 см) 10 - 15 кг/га (80-140 тис./га); 

на зелений корм при комбінованій сівбі з міжряддями 45 см — 15 — 20 кг/га 

(140-160 тис./га). (в тестах 5-7 кг/га при оптимальній густоті стояння 120- 150 

тис.шт/га) Глибина загортання насіння 3 — 5 см, на легких ґрунтах у 

посушливу весну 6 — 8 см. Після сівби поле звичайно коткують кільчасто-

шпоровими котками, що підвищує дружність проростання насіння, а до 

з'явлення сходів площу боронують середніми боронами і при з'явленні на 

рослинах 3 — 5 листків обробляють посіви гербіцидами — агритоксом (0,7 - 

1,7 кг/га) або 2М-4Х (0,5 - 1,1 кг/га за препаратом). На широкорядних посівах 

приблизно через тиждень після застосування гербіцидів розпушують ґрунт у 

міжряддях на глибину 15 см, 3 а коли рослини досягнуть висоти 20 — 23 см 

— на глибину 6 — 8 см. Через 2 — 3 тижні ґрунт у міжряддях ще раз 

обробляють. Сорго на силос, монокорм або для виготовлення гранул 

збирають на початку воскової стиглості зерна силосозбиральними 

комбайнами. При вирощуванні пізньостиглих сортів сорго на зерно бажано 

провести десикацію посівів, обприскуючи їх дихлоратом магнію (40 кг 

препарату у 400 л води на 1 га) за 10 — 14 днів до збирання. Це прискорює 

достигання сорго. Зернове сорго стійке проти обсипання, тому збирають його 

звичайно при досягненні повної стиглості зерна однофазним способом 

зерновими комбайнами із зменшенням числа обертів барабана до 500 — 600 

за 1 хв. Якщо в період збирання вологість зерна перевищує 20 %, 

застосовують двофазне збирання: сорго скошують жатками у валки і після їх 

просихання обмолочують комбайнами з підбирачами ППТ-3,0. Після 

обмолоту сорго визначають вологість зерна. Якщо вона вища 18 — 20 %, 

його обов'язково досушують на сонці або у спеціальних сушарках при 

температурі 35 — 40 °С протягом 40 — 45 хв. Бездосушування вологе зерно 

через кілька годин самозігрівається і різко втрачає технологічні та посівні 

якості. Віничне сорго збирають звичайно вручну, зрізуючи верхню частину 

рослин 60 — 70 см завдовжки на початку воскової стиглості зерна, коли 

стебла ще зеленуваті. Зерно з волотей вичісують спеціальними гребінцями, а 

вичесану сировину сортують, досушують і відправляють для виготовлення 

віників, щіток. Залишені нижні частини стебел скошують косарками. Сорго 

на зелений корм слід збирати на початку викидання рослинами волотей — 

поки стебла не огрубіли. При використанні на корм отави сорго його 

скошують косарками з висотою зрізу 10 — 12 см. Згодовують зелену масу 

після її 3 — 4-годинного пров'ялювання, що убезпечує тварин від можливого 

отруєння ціанистими сполуками. 

22. Тема заняття: Зернобобові культури. Горох. 

 

 



Зернобобові культури мають важливе значення в зерновому і кормовому 

балансі господарств. З усіх сільськогосподарських культур зернобобові 

містять найбільше білка. Зерно і зелена маса їх за вмістом білка переважає 

зернові культури в 2-3 рази і більше. їх білки повноцінні за амінокислотним 

складом і значно краще засвоюються, ніж білки зернових культур. 

Зернобобові дають найдешевший білок, включають у біологічний кругообіг 

азот повітря, що недоступний для інших культур. У складі зернових бобових 

близько 60 видів. Найпоширеніші культури в Україні — горох, кормові боби, 

люпин, квасоля, соя. Менші посівні площі займають чина, сочевиця, нут. 

Зернобобові відносяться до найстародавніших культур наземній кулі. їх 

вирощували ще за 7000 років до н.е. (сочевиця, горох, чина) і за 4000-6000 

років до н.е. (соя, нут, кормові боби). 

Зерно цих культур використовують на харчові, кормові і технічні цілі. Із 

зерна виготовляють борошно, крупи, консерви та ін. Квасоля, сочевиця 

мають високі смакові і кулінарні якості і використовуються як харчовий 

продукт. Соя має універсальне використання. З неї виготовляють 

найрізноманітніші харчові продукти, олію, корми. Горох використовується 

на харчові і фуражні цілі. Інші культури головним чином використовують як 

цінний компонент при виробництві комбікормів. 

Зернобобовим належить особлива роль у розв'язанні білкової проблеми. Це 

головне джерело збалансованого за амінокислотами, найдешевшого, 

екологічно чистого білка За зоотехнічними нормами для повноцінної годівлі 

тварин вміст перетравного протеїну в одній кормовій одиниці має становити 

110-120 г. Фактично є на 20-35 % менше. Дефіцит білка є основною 

причиною перевитрат корму, низької продуктивності в тваринництві. Зерно 

зернобобових культур містить 200-300 г перетравного протеїну з розрахунку 

на одну кормову одиницю, а зелена маса — 150-200 г. За рахунок 

зернобобових потреби тваринництва в протеїні задовольняються на 70-75 %. 

За енергетичною цінністю наближаються до ячменю, трохи поступаючись 

зерну кукурудзи. 

Крім багатого на білок зерна, ці культури дають високоякісне сіно, сінаж, 

зелену масу, полову і солому. 

Агротехнічне значення бобових полягає в тому, що вони збагачують ґрунт 

цінною органічною масою і азотом, поповнюють орний шар фосфором, 

калієм, кальцієм, покращують структуру ґрунту і підвищують його 

родючість. Вони є найкращими попередниками для більшості культур 

сівозміни і найціннішими сидеральними добривами. 

Крім високого вмісту білка (25-60 %), зерно бобових містить близько 50 % 

вуглеводів, 2-4% мінеральних речовин, 1-3 % жиру (у сої до 26 %), вітаміни 

А, В1, В2, С та ін. Вміст білка визначається не тільки сортом і районом 

вирощування, але й умовами, що створені для симбіотичної фіксації азоту з 

повітря. Тому коливання вмісту білка у зерні однієї і тієї ж культури може 

бути значним. 



Білок зернобобових культур багатий найважливішими незамінними 

амінокислотами, що необхідні для людського організму — лізин, триптофан, 

валін, аргінін та ін. 

У зерні майже всіх зернобобових містяться різні антипоживні речовини 

(інгібітори ферментів — зокрема трипсини, алкалоїди тощо). Більшість цих 

речовин білкової природи, їх можна інактивувати за допомогою термічної 

обробки. 

Зернобобові культури належать до родини бобових. Коренева система у 

зернобобових стрижнева. Головний корінь, що проникає на глибину 1-3 м, 

розгалужується і утворює багато бічних корінців, що розміщуються в орному 

добре удобреному і розпушеному шарі ґрунту. Коренева система бобових 

характеризується значною кислотністю кореневих виділень, що забезпечує 

розчинення важкорозчинних добрив, зокрема фосфатів. 

Стебло у зернобобових трав'янисте, різної міцності. У гороху, чини, 

багатоквіткової квасолі стебла нестійкі проти вилягання. Прямостоячі стебла, 

що не вилягають, мають кормові боби, соя, нут, люпин. Стебла схильні до 

розгалуження. 

За будовою листків зернобобові ділять на три групи. У гороху, сочевиці, 

бобів, чини, нуту вони парно- або непарнопірчасті; у квасолі, сої — трійчасті; 

у люпину — пальчасті. 

Квітка метеликового типу. Віночок складається з п'яти пелюсток. 

Забарвлення квіток від білого до червоного і фіолетового. Квітки можуть 

утворювати суцвіття — китицю, або розміщуватись по одній чи дві у пазусі 

листка. 

Плід — біб різної величини, форми і забарвлення. Боби мають від 12 до 6-8 

насінин. Після достигання боби (за винятком нуту і люпину) розтріскуються і 

дозріле насіння випадає. В останні роки створюються сорти, боби в яких не 

розтріскуються. 

У зернобобових культур відмічають такі фази росту, проростання, сходи, 

гілкування стебла, бутонізація, цвітіння, формування бобів, достигання, 

повна стиглість. Більш практичне значення мають фази сходів; бутонізації, 

цвітіння і достигання. 

У зернобобових, що не виносять сім'ядолі на поверхню ґрунту, фазу сходів 

відмічають при появі перших справжніх листків, у решти — при появі на 

поверхні ґрунту сім'ядолей. Утворення бутонів і квіток свідчить про перехід 

до фази бутонізації і цвітіння, які встановлюють за першими нижніми 

квітками. 

Початок фази достигання визначається при побурінні 1-2 нижніх бобів, а 

повне достигання — коли побуріло не менше половини бобів.  

 Горох 

Горох — цінна продовольча і кормова культура. Зерно характеризується 

високим вмістом білка. Крім того, воно є цінним концентрованим кормом 

для сільськогосподарських тварин. Горох у сумішках з іншими культурами 

висівають на силос та зелений корм. Солома гороху містить до 6—10% білка 

і за кормовою цінністю не поступається перед лучним сіном. Сіно гороху, 



зібраного на початку цвітіння, містить до 16% білка. Один кілограм зерна 

гороху відповідає 1,17 кормової одиниці і містить 173 г перетравного 

протеїну. Зважаючи на велике агротехнічне значення гороху, в господарствах 

після нього висівають озиму пшеницю і збирають не менші врожаї, ніж після 

багаторічних бобових трав і чистого пару. 

 Вимоги до температури. Горох — маловибаглива до тепла культура. Насіння 

його починає проростати за температури 1—2 °С. Сходи гороху переносять 

короткочасні приморозки (до мінус 5-7 °С). Оптимальна середньодобова 

температура для росту гороху 15—18 °С. 

Вимоги до вологи. Горох дуже вибагливий до наявності вологи, особливо під 

час проростання,. Води для проростання насіння потребує 100—110% від 

його маси. Транспіраційний коефіцієнт гороху 400—600. 

Вимоги до світла. Горох – світолюбива культура, довгого світлового дня. 

При збільшенні тривалості освітлення рослини скорочують період вегетації. 

Найбільш чутливі до світла рослини гороху в період формування і дозрівання 

бобів і насіння. Світловий режим в посівах гороху можливо регулювати, 

змінюючи терміни і способи посіву, густоту стояння рослин. Для поліпшення 

освітленості напрямок рядків має бути із заходу на схід. 

Вимоги до грунту. Найкраще горох росте і формує високі врожаї на 

чорноземах, добре окультурених сірих і темно-сірих суглинкових ґрунтах з 

достатнім вмістом гумусу та нейтральною реакцією. Високі врожаї гороху 

вирощують також на перегнійно-карбонатних з глибоким орним шаром та на 

дерново-підзолистих глинисто-піщаних ґрунтах. 

Горох недоцільно вирощувати на бідних кислих піщаних ґрунтах. Дуже 

погано росте він і на важких ґрунтах, які сильно ущільнюються і запливають, 

та на перезволожених з неглибоким заляганням ґрунтових вод (50— 60 см). 

Попередники. Кращими попередниками для вирощування гороху є удобрені 

просапні культури — кукурудза, картопля, цукрові буряки та озима пшениця, 

висіяна по удобреному зайнятому пару. На Поліссі крім кукурудзи, картоплі, 

озимої пшениці добрим попередником для вирощування гороху є льон-

довгунець. При плануванні розміщення посівних площ під горох, необхідно 

враховувати просторову ізоляцію у сівозміні з іншими бобовими культурами 

та повернення його на попереднє місце вирощування не раніше як через 5-6 

років. У повторних посівах гороху спостерігається підвищений рівень 

розповсюдження шкідників та збудників хвороб, що викликає втрати врожаю 

зерна до 40-50%. 

Розміщуючи горох у сівозміні, враховують також і те, що він засвоює азот з 

повітря, рано звільняє поле і тому сам є добрим попередником, особливо для 

озимої пшениці, озимого ріпаку, льону. 

 Обробіток грунту. Ґрунт під горох обробляють так само, як і під ранні ярі 

зернові культури. Спосіб обробітку значною мірою залежить від попередника 

і типу ґрунту. Під зернобобові культури після зернових проводять лущення 

стерні на глибину 7—8 см. Через два-три тижні після лущення на чорноземах 

зяблеву оранку проводять на глибину 25—27 см, а на інших типах ґрунтів — 

на глибину орного шару (20—22 см) плугами з передплужниками. 



Після збирання зернових культур на чистих від бур’янів полях проводять 

лущення стерні на 5—6, а на забур’янених — 10—12 см з наступною 

глибокою зяблевою оранкою плугами з передплужниками. Такий обробіток 

дає змогу добре розпушити ґрунт, нагромадити запаси вологи і поживних 

речовин, очистити поля від бур’янів, оскільки на забур’янених полях 

набагато знижується врожайність зерна гороху. Щоб краще загорнути 

рештки кукурудзи після збирання, поле лущать у два сліди дисковими 

знаряддями. 

Навесні поля, де провели зяблеву оранку, боронують, а на більш зв’язних 

ґрунтах проводять культивацію з боронуванням. Особливу увагу приділяють 

передпосівній культивації на глибину 6—8 см культиваторами з 

підрізувальними робочими органами. Залежно від ущільнення ґрунту 

передпосівну культивацію проводять в один або в два сліди з наступним 

боронуванням. Використовують також комбіновані ґрунтообробні агрегати, 

які за один прохід одночасно культивують, вирівнюють, боронують і 

коткують ґрунт. 

Удобрення. Горох добре реагує на післядію органічних і мінеральних добрив, 

а також на безпосередню дію фосфорних і калійних. Горох з формування 1 т 

врожаю виносить з ґрунту: азоту – 55 кг/га:, фосфору – 16, калію – 25, 

кальцію – 18. Потреба у поживних речовинах у гороху найвища в ранні фази 

розвитку. За період від появи сходів до цвітіння він засвоює 60-90% загальної 

кількості засвоюваного калію і до 65% фосфору. Нестача фосфору в ґрунті 

призводить до порушення життєдіяльності бульбочкових бактерій, а також 

негативно позначається на утворенні плодів, наливанні зерна і сповільнює 

достигання бобів. До вмісту фосфору рослини найчутливіші на початку 

росту, коли коренева система їх мало засвоює його з ґрунту. Від нестачі 

калію рослини гороху жовкнуть, листя підсихає, слабко розвиваються боби. 

Найчастіше від нестачі калію рослини терплять на легких піщаних ґрунтах. 

На ґрунтах, що містять мало азоту, рослини пригнічуються, ріст їх 

сповільнюється, листя жовкне. 

Для підвищення урожаю зерна, прискорення достигання, а також посилення 

стійкості рослин проти хвороб, під горох вносять фосфорно-калійні добрива з 

розрахунку 30—50 кг/га діючої речовини. Якщо добрива не внесли під 

зяблеву оранку, їх вносять під передпосівну культивацію з помірною 

кількістю азотних – 10-15 кг/га д. р. Для живлення рослин гороху, поряд із 

основними елементами, потрібні також мікроелементи – молібден, бор, мідь 

та ін. Обробляти насіння молібденовими препаратами можна одночасно з 

нітрагінізацією із розрахунку на 1 ц посівного матеріалу 20-30 г 

молібденовокислого амонію. 

При вапнуванні кислих ґрунтів або коли кількість бору в ґрунті не перевищує 

0,3 мг/кг слід обприскувати насіння гороху борною кислотою (25 г/ц) а також 

рекомендовано внесення під передпосівну культивацію добрив, що 

містять  бор. 

  



Підготовка насіння. Для посіву використовують кондиційне насіння зі 

схожістю не нижче 87% (згідно ДСТУ-2240-93, ISTA), при цьому чистота – 

не менше 97%, вологість – 15%. З метою стимулювання утворення в 

ризосфері кореневої системи гороху бульбочкових бактерій та підвищення 

врожайності зерна, через 10-15 днів після протруєння доцільно провести 

нітрагінізацію насіння препаратами – ризоторфін, ризоагрін або ризогумін у 

дозі 0,6-1,2 кг/т. Обробляти насіння гороху бактеріальними добривами 

бажано в день сівби, оберігаючи його від прямих сонячних променів. 

Горох висівають у перші дні після настання фізичної стиглості ґрунту та 

проводять якомога у стислий календарний термін. Висівають горох 

звичайним рядковим способом із міжряддями 15 см сівалками, які 

переобладнані анкерними сошниками. 

Насіння гороху висівають на глибину 5—7 см, на легких ґрунтах і за нестачі 

вологи у верхньому шарі — 7—9 см. на важких запливаючих ґрунтах – 4-5 

см. Щоб мати дружні сходи і забезпечити механізацію робіт під час збирання 

врожаю, посіви гороху коткують кільчастими або рубчастими котками. 

Гладенькі котки використовують в агрегаті з легкими боронами. 

На 1 га у степових районах висівають 1 млн, а в лісостепових і поліських 

1,1—1,3 млн схожих зерен гороху. Норма висіву дрібнонасінних сортів 2,3—

2,6 ц/га, середньонасінних 2,8—3, крупнонасінних 3,3—3,5 ц/га. У 

посушливих районах степової зони норму висіву для крупнонасінних сортів 

зменшують до 2—2,5 ц/га, середньонасінних — до 1,8—2, дрібнонасінних – 

до 1,5—1,8 ц/га. 

Догляд за посівами. Для захисту рослин та боротьби з бур’янами 

застосовують комплекс заходів (механічні, біологічні, хімічні і інші) по 

досягненню здоров’я рослин з метою отримання високоякісного врожаю. Для 

хімічного контролю застосовують зареєстровані препарати провідних 

хімічних компаній згідно інструкцій із застосування. 

Важливим агротехнічним заходом догляду за посівами гороху є боронування, 

яке знищує кірку і сходи бур’янів, поліпшує аерацію ґрунту. Все це зменшує 

випаровування вологи з ґрунту, що дуже важливо для життєдіяльності 

бульбочкових бактерій. Перший раз посіви боронують легкими боронами на 

малих швидкостях трактора до появи сходів (на 4-5-й день після сівби). 

Друге боронування проводять по діагоналі або впоперек напряму рядків 

після появи сходів у фазі 2-3 листочків, коли рослини мають висоту 4-5 см. 

Найкраще боронувати у другій половині дня, коли у рослин зменшується 

тургор і вони менше пошкоджуються. За наявності роси та після дощу 

боронувати посіви не рекомендується. 

На посівах в фазі змикання рослин у рядках треба провести не менше двох 

міжрядних розпушувань ґрунту. Важливим заходом догляду за посівами 

гороху є підживлення фосфорно-калійними добривами (80-100 кг/га 

суперфосфату і 50 кг/га калійної солі) у період утворення 4-5 листочків. 

Для запобігання пошкодженню попелицею, зерноїдом і плодожеркою, посіви 

гороху на початку його масового цвітіння конролюють хімічним методом 

боротьби. 



  

Збирання. Кращий спосіб збирання гороху в усіх зонах – двофазний 

роздільний, оскільки горох достигає нерівномірно: спочатку — нижні, 

пізніше — верхні боби. Скошування у валки проводять при побурінні 70% 

бобів та вологості зерна 35-40%, як правило, впоперек вилягання; 

короткостеблові (40-90 см) сорти, а також полеглі посіви скошують назустріч 

виляганню або під кутом 45°. Підбирання та обмолот валків гороху слід 

розпочинати при вологості зерна 15-17%. При цьому частоту обертання 

барабана збиральних машин зменшують до 450-500 обертів на хвилину. 

Якщо стоїть суха погода, обмолот роблять через 2-3 доби після скошування. 

При збиранні з більшою, ніж стандарт вологістю – насіння досушують. На 

зелений корм горох збирають у фазі цвітіння, а на силос – утворення бобів. 

Пряме збирання бажано робити, якщо посіви не полегші, не забур’янені та 

вологість 15-17%. 

Також можливе використання десикаціі реглоном (2 л/га) у суміші з 

аміачною селітрою (10 кг/га) за 7-10 діб до прямого збирання. 

При зберіганні врожаю в разі пошкодження зерна гороховим зерноїдом (10 

особин на 1 кг насіння) слід обов’язково провести фумігацію зерна – 

фостоксином або   магтоксином   (3 таблетки на 1 м2)   або  метабромом (20-

100 г/м2). 

 

23. Тема заняття: Соя 

Господарське значення. За посівними площами і валовими зборами зерна соя 

(Glycine hispida Maxim.) є головною зерновою бобовою культурою світу. 

Вирощують її більше 40 країн на загальній площі понад 50 млн га. Таке 

велике поширення сої пояснюється універсальністю її використання як 

важливої продовольчої, технічної і кормової культури. Зумовлено це 

винятково сприятливим поєднанням у насінні органічних і мінеральних 

речовин. 

За хімічним складом насіння сої є унікальним. Воно містить у середньому 

39% (33-52%) білків, 20% (14-25 %) напіввисихаючої олії, 24% вуглеводів, 

5% зольних елементів (з переважним вмістом калію, фосфору й кальцію), а 

також потрібні для організму людини і тварин різні ферменти, вітаміни (А, В, 

С, D, Е) та інші важливі органічні й неорганічні речовини. 

Висока цінність сої визначається насамперед великим вмістом повноцінного 

білка, який за амінокислотним складом наближається до білків тваринного 

походження і добре засвоюється людиною і тваринами. 

Має значення також те, що головний протеїн сої – гліцидин здатний при 

закисанні згортатися, що дає змогу виготовляти з насіння і бобів велику 

кількість різноманітних продуктів харчування. Причому медичною наукою 

встановлено, що в продуктах харчування із сої є антисклеротичні речовини, 

що особливо важливо для людей старшого і похилого віку. 

З насіння сої виготовляють соуси, молоко, сир, котлети, кондитерські вироби, 

ковбаси, харчове борошно, сурогати кави та ін. В їжу використовують також 

незрілі боби у вареному й консервованому вигляді. 



Соя – важлива технічна культура. Вона займає перше місце у світовому 

виробництві харчової рослинної олії, яку використовують у їжу і яка є 

сировиною для виробництва вищих сортів столового маргарину, лецитину. 

Соєва олія широко використовується також у миловарній та лакофарбовій 

промисловості. Із білків сої виробляють пластмаси, клей та інші вироби. 

Як кормову культуру сою використовують на зелений корм, сінаж, для 

виробництва трав'яного борошна, на силос (в сумішах з кукурудзою), 

монокорм. Поживність соєвих кормів досить висока. Наприклад, у 100 кг її 

зеленої маси міститься 21 корм. од. та 3,5 кг перетравного протеїну; в 100 кг 

кукурудзяно-соєвого силосу – відповідно 26 і 2,9 кг. 

Цінними концентрованими кормами є соєва макуха із вмістом до 47% і шрот, 

який містить понад 45% білка. За амінокислотним складом 

вони не поступаються м'ясному й рибному борошну. Задовільним кормом 

(для овець, кіз) є полова й солома сої. 

Соя збагачує грунт на азот, тому, як і інші бобові культури, є цінним 

попередником для різних сільськогосподарських культур. 

Походження та поширення. Соя – одна з давніх культур. Встановлено, що в 

країнах Південно-Східної Азії (Китай, Корея, Індія, Японія) вона була відома 

як землеробська культура за 4 тис. років до н. е. У Європі з'явилася 

наприкінці XVIII ст. 

До другої світової війни 80-90% (8-10 млн т) усього світового виробництва 

сої припадало на Китай. Ця країна залишалася провідною з виробництва цієї 

культури до 50-х років, але надалі першість перейшла до США. Так, з 60-х до 

кінця 90-х років минулого століття світове зростання виробництва олійних 

значною мірою визначалося розширенням виробництва сої в США. Площі, 

зайняті соєю в цій країні, поступово збільшувалися на північ і на захід від 

дельти Міссісіпі ї південно- східних штатів на центральні та середньозахідні 

рівнини. Така експансія була викликана цілим рядом чинників. В першу 

чергу це пов'язано з успішною селекційною роботою, в результаті якої були 

виведені менш теплолюбні й більш стійкі до хвороб, шкідників і посухи 

сорти. Другим чинником стала поява у 90-х роках стійких до гербіцидів 

ГМО- сортів сої, які дозволяли істотно зменшити витрати та більш ефективно 

використовувати вологу. Третій чинник – зміни в політиці держави і 

здійснення на основі федеральних законів у 1996 році сільськогосподарської 

та промислової реформи. 

В період з 1964 по 2010 рік виробництво сої у світі зросло приблизно в 9 

разів – з 29 до 257 млн т. Головним виробником сої є США, Аргентина, 

Бразилія, Китай, Індія, Парагвай і Канада. Слід зазначити, що на США, 

Аргентину, Бразилію і Китай доводиться 87% світового виробництва сої.  

Попередники 

        Необхідно врахувати, що на перших етапах росту у сої сильно 

розвивається коренева система, а ріст рослин сповільнений. Це обумовлює її 

низьку конкурентоздатність у боротьбі з бур`янами. Тому кращими 

попередниками для сої є малозабур`янені поля після озимих і ярих зернових 

культур. Ці культури швидше за інші звільняють поля, що дозволяє провести 



багаторазові обробітки у системі основної підготовки ґрунту. Розміщують 

сою також після просапних - кукурудзи, картоплі, буряка, овочевих культур. 

На попереднє місце повертають не раніше, ніж через 3-4 роки. 

        Не варто висівати сою після соняшника і зернобобових культур. Соя, як 

бобова культура, є цінним попередником для інших культур сівозміни. 

Залишаючи в ґрунті після збирання добре розвинуту кореневу систему з 

бульбочковими бактеріями, вона сприяє нагромадженню азоту (60-80 кг/га), 

поліпшенню структури й родючості ґрунту. Соя використовує важкорозчинні 

поживні речовини з нижніх шарів ґрунту і включає їх у кругообіг живлення. 

В середньому на 1 га вона залишає близько 40-60 кг азоту, 20-25 кг фосфору і 

30-40 кг калію. 

 Обробіток ґрунту 

        Після зернових попередників поле лущать дисковими лущильниками на 

глибину 6-8 см.  Своєчасне лущення ефективне у боротьбі з однорічними 

бур`янами, особливо теплолюбними. Такі бур`яни як півняче просо, щириця, 

мишій та ін. погано проростають при низькій температурі, тому не 

знищуються весною під час передпосівної підготовки ґрунту. 

        На забур`янених осотом площах перше лущення здійснюють дисковими 

лущильниками на глибину 6-8 см, друге полицевими лущильниками на 

глибину 12-14 см. 

        Проти пирію використовують подвійне дискування на глибину 10-12 

см важкими боронами БДТ-3; БДТ-7. 

        На дуже забур`янених площах найвищу ефективність у боротьбі з 

бур`янами забезпечує внесення гербіцидів суцільної дії (раундап, ураган та 

ін.) за 2-3 тижні до оранки. 

        Глибина зяблевої оранки під сою 28-30 см. Після просапних 

попередників орють на 25-27 см без попереднього лущіння. Глибока оранка 

сприяє розвитку кореневої системи і збільшує кількість бульбочкових 

бактерій. 

        Від початку весняного обробітку ґрунту до сівби проходить 30-40 днів, 

що дозволяє якісно підготувати ґрунт і провести боротьбу з бур`янами за 

допомогою агротехнічних заходів. 

       Весною, як тільки ґрунт перестає мазатися, закривають вологу шляхом 

боронування важкими боронами. Після проростання бур`янів (фаза білої 

ниточки) проводять культивацію з допомогою КПС-4 в агрегаті з боронами. 

При потребі такий обробіток повторюють для знищення нової хвилі бур`янів. 

Передпосівний обробіток ґрунту здійснюють на глибину сівби. Високу якість 

підготовки ґрунту забезпечують комбіновані агрегати Комбінатор, 

Компактор, Європак. Вони добре вирівнюють поле, що дуже важливо при 

збиранні врожаю. Боби розміщуються невисоко над ґрунтом і при 

скошуванні застосовують низький зріз. На погано вирівняному полі низько 

скосити неможливо і частина бобів може залишатися на стеблах незібраними. 

  

 

 



Удобрення 

        Органічні добрива під сою доцільніше вносити під попередник. Післядія 

органічних добрив триває 3-4 роки, а поля менш забур`янені, ніж у рік 

внесення органіки. 

        Перш за все необхідно застосовувати бактеріальні добрива, ризоторфін. 

Обробляють насіння в день сівби. На 1 ц насіння використовують також 0,6 

л води. Висівають оброблене насіння в той же день, так як при тривалому 

зберіганні життєздатність бактерій різко зменшується. Приріст урожаю зерна 

сої від ризоторфіну становить 3-4 ц/га. 

        Інститут фізіології рослин і генетики НАН України виготовляє рідке 

бактеріальне добриво під сою, застосування якого підвищує врожайність 

зерна на 2,5-6,5 ц/га, а в умовах штучного зрошування - близько 9 ц/га. Разом 

із зростанням продуктивності рослин збільшується вміст білка в зерні на 1,5-

4,0%. 

        Норми мінеральних добрив встановлюють залежно від вмісту поживних 

речовин в ґрунті, рівня запланованого врожаю тощо. Фосфорні і калійні 

добрива (Р45-60К45-60) вносять під зяблеву оранку. Азотні добрива, як 

правило, при дотриманні вимог агротехніки не застосовують. Стартову дозу 

азоту (N20-30) дають під культивацію на бідних ґрунтах та після гірших 

неудобрених попередників. Насіння перед сівбою обробляють 

мікроелементами - цинк, бор, кобальт, молібден. 

  

Підготовка насіння,  сівба 

        Сіють доброякісним насінням, відсортованим і вирівняним. Для 

знезараження від збудників хвороб насіння обробляють вітаваксом 200ФФ, 

бенлатом або фундазолом - 2,5-3 кг препарату на 1 т насіння. 

        В умовах України краще вирощувати скоростиглі сорти з потенціалом 

урожайності до 30 ц/га . 

 Сою на зерно і корм сіють широкорядним способом. Ранньостиглі сорти 

потребують меншої площі живлення, тому їх висівають з міжряддями 45 см, 

середньоранні - і середньостиглі - 60 см, високорослі середньопізні й 

пізньостиглі - 70 см. Є рекомендації застосувати суцільний рядковий спосіб, 

загущуючи до 800-900 тис. рослин на 1 га. Соя при цьому не гілкується, 

швидше росте і достигає, що важливо для північних областей. Посіви із 

звуженими міжряддями та суцільні рядкові забезпечують урожайність 28-30 

ц/га, що на 2-3 ц/га більше, ніж при широкорядних посівах. Останніми 

роками в США посіви зі звуженими міжряддями займають близько третини 

посівів. 

 У зв`язку з тим, що під час проростання соя виносить сім`ядолі на поверхню 

ґрунту, вона досить чутлива до глибини загортання насіння. Оптимальна 

глибина загортання насіння 4-5 см. На важких запливаючих ґрунтах, в 

умовах достатнього зволоження сіють на глибину 3-4 см. За умов 

недостатнього зволоження глибше - 5-6 см. 

        Сіють спеціальними соєвими сівалками СПС-12, або кукурудзяними 

СПЧ-6М, овочевими СКОН-4,2, бурячними ССТ-12А. 



  

        Оптимальна густота стояння рослин перед збиранням при достатньому 

зволоженні у зоні Лісостепу є 450-550 тис/га, недостатньому зволоженні - 

400-450 тис/га, на Поліссі - 400-450 тис/га, в Степу - 300-450 тис/га. 

        Щоб одержати таку кількість рослин необхідно при міжряддях 45 

см висіяти для ранньостиглих сортів 600-750 тис/га схожих насінин, 

середньоранніх та середньостиглих 550-650 тис/га, середньопізніх і 

пізньостиглих - 350-500 тис/га. 

        На посівах з оптимальною густотою боби прикріплюються на висоті 15-

17 см і вище, на зріджених - на 3-5 см, що призводить до значних втрат під 

час збирання. За деякими даними густі посіви достигають швидше. 

        Необхідно врахувати, що польова схожість на 20-30% може бути 

нижчою від лабораторної. 

        Вагову норму встановлюють залежно від маси 1000 насінин, посівних 

якостей насіння, кількості рослин. Вона коливається в межах 70-130 кг/га. 

 Сіяти сою починають, коли ґрунт на глибині загортання насіння 

прогрівається до 12-14°С. У господарствах північного Лісостепу 

оптимальний строк сівби сої на зерно - перша декада травня, допустимий до 

20 травня. При пізнішій сівбі тут можуть не достигнути навіть ранньостиглі 

сорти. У південно-західному Лісостепу краще сіяти сою в останній декаді 

квітня і на початку травня. У західних областях і на Поліссі кращий строк 

сівби - перша половина травня. 

        У роки з ранньою весною сіють раніше, як тільки ґрунт прогріється до 

оптимальної температури. Пізні, середньопізні і середньостиглі сорти 

необхідно висівати в першу чергу, а середньоранні і ранньостиглі - в кінці 

оптимальних строків. 

        При дуже ранній сівбі в холодний ґрунт сходи затримуються, 

знижується польова схожість, насіння пошкоджується шкідниками і 

хворобами, урожай зерна зменшується. 

 Догляд за посівами.        Зразу ж після сівби поле коткують для покращення 

умов проростання насіння і підвищення польової схожості. Подальший 

догляд залежить від технології - чи це гербіцидне чи безгербіцидне 

вирощування. 

        Якщо гербіциди не вносили або з якихось причин ефективність їх 

невисока, то необхідно насамперед провести 1-3 досходових боронувань. 

Перше - через 4-5 днів після сівби, друге - через 8-10, третє - через 12-14 днів. 

        Як тільки позначаться рядки проводять неглибокий міжрядний 

обробіток - шарування. Післясходове боронування можна проводити у фазі 

першого справжнього листка. Пізніше міжряддя розпушують 2-3 рази до 

змикання рядків. Глибина першого розпушування 6-8 см, другого (через 8-10 

днів після першого) - 8-10 см, третього - 6-8 см. 

        На сильно забур`янених площах досягти успіху агротехнічними 

заходами практично неможливо. Тим більше, що соя відноситься до культур, 

які дуже негативно реагують на забур`янення посівів, практично не 

витримуючи з бур`янами конкурентної боротьби. 



        При гербіцидній технології не проводять до- і післясходових боронувань 

і, як правило, міжрядних розпушувань. Рекомендується звуження міжрядь до 

18-22 см. Застосовують гербіциди до, чи після сходів (табл.6.16). 

        Для захисту від, шкідників (плодожерка, п`ядуни, кліщі, трипси, совки, 

вогнівка, попелиці) застосовують Бі-58 новий, 40% к.е. з нормою 0,5-1,0 л/га; 

золон 35% к.е. - 2,5-3,0 л/га. 

 Збирання 

        Основною ознакою повної стиглості є опадання листків, підсихання і 

побуріння стебел і бобів, відокремлення насіння від їх стулок, зниження 

вологості до 14-16%. 

        Основний спосіб збирання - пряме комбайнування на низькому зрізі (4-6 

см). 

       Щоб прискорити достигання пізньостиглих сортів, а в холодні роки - і 

середньостиглих, застосовують десиканти. Сою обприскують у фазі початку 

побуріння бобів нижнього і середнього ярусів препаратом баста 14% в.р. з 

нормою 2 л/га чжреглоном (2-3 л/га). Десикація дає можливість на 10-12 днів 

раніше почати збирання зерна. 

        Для зменшення дроблення насіння, обороти барабана знижують до 550-

650 в хвилину при вологості більше 14% і до 400-500 - при меншій вологості. 

        Зерно після збирання негайно очищають і просушують. Вологість 

насіння при зберіганні має становити 10-14%. 

  

 

 

                             Модуль №5 

24. Тема заняття: Коренеплоди.  

1.Загальна характеристика коренеплодів 

Коренеплодом називають видозмінений потовщений головний корінь, який 

при основі має вкорочений пагін та виконує функцію накопичення запасу 

поживних речовин. 

У коренеплоду розрізняють голівку — вкорочену стеблову частину 

з листками; шийку — найтовстішу частину, яка утворилася за 

рахунок гіпокотилю; власне корінь, від якого відходять бічні корені. Отже, в 

утворенні коренеплоду частково бере також участь стеблова частина 

рослини. 

Коренепло́ди, рослини, які вирощують заради їхніх їстівних коренів (які 

можуть бути, а можуть і не бути справжніми коренями). Основними 

тропічними коренеплодами є маніока і ямс. 

Вони займають друге місце за важливістю в харчуванні людини після 

зернових культур. У коренях міститься багато вуглеводів, але відсоток білків 

рідко перевищує 2%, відповідно, люди, основним харчуванням яких є 

коренеплоди, можуть страждати від нестачі протеїну. 
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25. Тема заняття: Цукрові буряки  

Господарське значення. Цукрові буряки — одна з основних технічних 

культур. При врожайності 400 ц/га забезпечують вихід 50 — 55 ц цукру, 150 - 

200 ц гички, 260 - 280 ц сирого жому, 15 - 18 ц меляси, які використовуються 

на корм. 

Цукор є цінним продуктом харчування. Він легко засвоюється організмом, 

висококалорійний. Фізіологічно обґрунтована норма цукру для людини не 

перевищує 100 г на добу. 

За поживністю цукрові буряки значно перевищують кормові. 100 кг 

коренеплодів відповідають 26 корм. од. і містять 1,2 кг перетравного 

протеїну, а 100 кг листків — відповідно 20 корм. од. і 2,2 кг протеїну. Це 

одна з найпродуктивніших сільськогосподарських культур. 

Цукрові буряки є цінним попередником для багатьох сільськогосподарських 

культур і підвищують загальну продуктивність польових сівозмін. 

Дещо з історії розвитку буряківництва. Цукрові буряки виведено з 

дикоростучих форм, взятих з побережжя Середземного моря. Цукристість їх 

становила всього 5 — 6 %. Шляхом селекції вміст цукру збільшено до 19 - 21 

%. 

Вперше добув цукор з цукрових буряків німецький учений Маркграф у 1747 

р. Власне цю культуру ще не можна було назвати цукровим буряком, 

оскільки цукор добули із листкової форми — мангольда, білокореневого 

листкового коренеплоду. В подальшому учень Маркграфа Франц Карл Ахард 

розпочав дослідження із селекції, агротехніки і технології переробки буряків 

на цукор (1784 р.). 

У Росії вперше було вироблено невелику кількість цукру з буряків у 1792 р. 

професором І. Біндгеймом. Він також опублікував праці з визначення вмісту 

й добування цукру з кавунів, гарбузів, капусти та картоплі. 1799 р. І. 

Біндгейм передав проби цукру з білих буряків цареві Павлу І з відповідною 

доповідною запискою про спосіб його добування. 

У Німеччині К. Ахард уже на мініцукроварнях у промислових дослідах досяг 

3 %-го виходу цукру-сирцю. Було вперше добуто 16 ц цукру. 

У 1800 р. цар Павло І видав відповідний указ про відведення земель у 

південних краях Росії для вирощування цукрових буряків. Для заохочення 

вирощування цієї культури податок не стягували. 

Засновником бурякоцукрового виробництва в Росії вважається Яків Єсипов, 

який у своєму маєтку в Московській губернії (с. Ні-кольське) виробив 5 пудів 

чистого цукру з цукрових буряків. Правда, вихід цукру із сировини становив 

тільки 1 % від маси буряків. Єсипов займався і технологією вирощування 

культури. В цей же час в літературі вперше зустрічається назва культури — 

«цукрові буряки». 

Перші цукроварні було збудовано в 1802 р. К. Ахардом у Німеччині та Я. 

Єсиповим і Е. Бланкеннагелем у Росії (с. Аляб'єве Тульської губернії). У 1803 

р. Я. Єсипов публікує в «Московских ведомостях» своєрідний маніфест про 

необхідність створення російського виробництва цукру з цукрових буряків як 

альтернативи дорогому закордонному цукру із цукрової тростини. 



У 1807 р. професор Московського університету Ф. Рейс опублікував статтю, 

в якій показав прибутковість виробництва цукру із цукрових буряків. На той 

час у Росії працювало вже 8 цукрових заводів. 

Перший в Україні цукровий завод було збудовано в 1824 р. в Чернігівській 

губернії в с. Макошине, а в 1826 р. — в Київській і через рік — у Подільській 

губернії (в Бершаді). Але площа посівів цукрових буряків ще була незначною 

— всього 1250 десятин. Лише граф О. Бобринський, який у 1840 р. збудував 

у м. Сміла потужний цукровий завод, започаткував широкий розвиток 

бурякоцукрового виробництва в Україні. 

Наприкінці ХІХ ст. в Росії було вже 500 тис. га посівів цукрових буряків, а 

виробництво цукру сягало 800 тис. т щороку. 

Нині у світі виробляють із цукрових буряків близько 40 % цукру і з цукрової 

тростини — 60 %. Цукрові буряки вирощують у багатьох країнах. Найбільші 

площі їх в Україні, Росії, Франції, США, Португалії, Німеччині, Італії, 

Румунії, Чехії, Словаччині, Англії, Бельгії, Угорщині, Туреччині. Близько 80 

% усіх посівних площ та валового збору цукрових буряків припадає на 

Європу. Посіви буряків в Україні у 80-ті роки становили 1,7 млн га, у 

середині 90-х років скоротилися до 1651,6 тис. га, а нині вони значно менші 

— 1,25 млн га. Основні посіви їх розміщено в лісостеповій зоні. У Степу 

вони займають біля 25 % посівної площі. 

Досвід багатьох господарств України свідчить, що при постійному 

підвищенні культури землеробства можна стабільно одержувати врожаї 

цукрових буряків 350 — 450 ц/га. 

Розроблено принципово нову технологію, яка передбачає істотне збільшення 

виходу цукру з гектара при високому рівні механізації виробничих процесів 

та зменшенні кількості обробітків посівів пестицидами. Вона дістала назву 

української інтенсивної технології вирощування буряків. Для її освоєння 

розроблено комплекс перспективних широкозахватних машин, зокрема, 

культиватор КРШ-8,1А, сівалку ССТ-24Б, автоматичний буряковий 

проріджувач ПСА-5,4. При вирощуванні за цією технологією врожайність 

буряків досягає 450 - 550 ц/га. 

Морфобіологічні та екологічні особливості. Цукрові буряки (Beta vulgaris S. 

V. saccharifera) належать до родини лободових (Chenopo-diaceae). Коренева 

система дорослої рослини складається з потовщеного головного кореня 

(коренеплоду) та сітки тонких кореневих розгалужень, які проникають на 

глибину до 2,5 м, а в ширину на 100 - 120 см. Розрізняють головку 

коренеплоду (вкорочене стебло), яка несе листки; шийку (гіпокотиль, або 

підсім'ядольне коліно) — частина коренеплоду, яка не має листків і бічних 

коренів; власне корінь — нижню конічну частину коренеплоду, на якій 

утворюються бічні корінці (рис. 53). На поперечному розрізі коренеплоду 

видно центральний судинно-волокнистий пучок, або «зірочку», й кон-

центричні кільця провідних пучків, які чергуються. Між кільцями містяться 

клітини паренхіми відкладання цукру. Коренеплоди потовщуються за 

рахунок утворення нових кілець і розростання між-кільцевої паренхіми. 



Листки у цукрових буряків великі, суцільні, черешкові, які стеляться або 

стирчать, пластинки їх округлі або серцеподібні, гладенькі чи гофровані. Для 

машинного вирощування найбільш технологічно придатними є рослини 

правильної конусоподібної форми коренеплоду з невеликою, рівномірно 

виступаючою з ґрунту голівкою, компактною розеткою прямостоячих 

листків. 

Квітки буряків розміщені в пазухах листків групами по 2 — 6 у вигляді 

волотей; суцвіття — рихлий колос. В однонасінних буряків квітки 

розташовані по одній. 

Плід — горішок з товстим навколоплідником з пористої дерев'янистої 

тканини. Кількість плодів, з яких складається супліддя (клубочки), 

коливається від 2 до 6. Однонасінні плоди містять один горішок. Зародок 

насінини, який скручений майже кільцем навколо перисперму, складається з 

двох сім'ядоль, брунечки між ними, під-сім'ядольного коліна і зародкового 

корінця. 

Цукрові буряки — дворічна рослина. В перший рік з насіння виростає 

потовщений коренеплід із запасами поживних речовин та 

розеткою прикореневих листків. Тривалість вегетаційного періоду у різних 

зонах бурякосіяння від 120 - 140 до 180 - 200 днів. На другий рік у 

висаджених у ґрунт коренеплодів із сплячих бруньок відростають листки і 

з'являються гіллясті високі (1,5 м і більше) стебла з квітками. Від 

висаджування до дозрівання насіння минає 100 -125 днів. Рослини, в яких 

квітконосні стебла формуються вже в перший рік вегетації, називають 

цвітушними. Цвітушність спричинює зниження цукристості, здерев'яніння 

тканин і зменшення маси коренеплодів, утруднює переробку і зберігання 

буряків. 

Рослини другого року вегетації, які не цвітуть і не формують насіння, 

називають «упрямцями». Основна причина їх з'явлення — фізіологічна 

непідготовленість до дальшого розвитку, яка буває внаслідок раннього 

збирання, підсихання маточних коренеплодів, високої температури їх 

зберігання, неглибокого висаджування. 

При проростанні насіння вбирає воду і бубнявіє. В ньому активізуються 

ферменти, за допомогою яких запасні білки, жири та вуглеводи 

перетворюються на амінокислоти, цукор та інші речовини, необхідні для 

життєдіяльності рослини. Проростаюче насіння енергійно дихає, тому в цей 

час треба забезпечити більше надходження повітря у ґрунт. Під час 

проростання насіння першими починають рости і з'являються корінець і 

підсім'ядольне коліно. Потім на поверхню ґрунту виходять сім'ядолі, які 

зеленіють і виконують роль органів фотосинтезу в початковий період росту 

(фаза «вилочки»). Розміри сім'ядоль 2 — 3 см2. Ушкодження сім'ядоль їх 

істотно знижує майбутній врожай, тому дуже важливо вчасно захистити 

молоді рослини від шкідників і хвороб. 

Фаза сім'ядоль триває 6 — 8 днів, а потім з центральної бруньки виростають 

справжні листки. Строки появи першого і другого, третього і четвертого, 

п'ятого і шостого листків настільки збігаються, що здається, ніби вони 



ростуть водночас — парами. Звідси — фази першої, другої, третьої пари 

справжніх листків. На початку літа кожний листок з'являється через 2 — 3, а 

в середині — через 1 — 2 дні. За вегетацію рослина утворює 50 — 60 листків 

загальною площею в липні-серпні 3000 - 6000 см2, або 50 - 60 тис. м2/га. 

Найбільш інтенсивно ростуть листки у другій половині липня і в серпні. На 

час збирання частка листків становить 40 — 60 % і більше від маси 

коренеплоду. 

З появою перших справжніх листків починається потовщення головного 

кореня, первинна кора стає тісною і відмирає. Це так зване «линяння» 

кореня. Закінчується воно звичайно у фазі третьої пари листків. До цього 

періоду треба закінчити проріджування посівів. Тривале перебування їх у 

загущеному стані призводить до не-зворотних змін у будові коренеплодів. 

Рослини потерпають не тільки від нестачі води та поживних речовин, а й від 

дефіциту світла. Коренеплоди витягуються — «стікають», знижується їх 

продуктивність. 

Ріст коренеплоду і кореневої системи тісно пов'язаний з формуванням 

листків: чим раніше й більше утворюється листків, тим інтенсивніше росте 

головний корінь. У перший рік виділяють три періоди вегетації буряків: 

формування асиміляційного апарату й кореневої системи — приблизно перші 

півтора місяці життя рослин; посилений ріст листків та коренеплоду, який 

триває більше двох місяців (добові прирости коренеплоду сягають 10 г і 

більше); інтенсивне нагромадження цукру — останній місяць вегетації, коли 

при порівняно високих приростах коренеплоду (5 г і більше) інтенсивно 

підвищується їх цукристість — до 0,07 — 0,1 % за добу. 

Насіння цукрових буряків активно проростає при середньодобовій 

температурі ґрунту 6 — 8 °С на глибині 6 — 7 см. Сходи витримують 

заморозки до 4-5 °С. Холодна погода на початку вегетації спричинює 

цвітушність. Фотосинтез та ріст буряків найкраще відбуваються при 

температурі 20 — 22 °С, але активний ріст і нагромадження цукру тривають 

до настання періоду зниження температур восени до рівня нижче 6 °С. 

Необхідна сума активних температур у різних районах бурякосіяння 

становить 1800 - 3000 °С. 

Цукрові буряки — рослина довгого дня, вибаглива до світла. Необхідна для 

них сумарна сонячна радіація становить до 3 тис, а ФАР — до 1,1 - 1,3 тис. 

МДж/м2. Цукристість значною мірою залежить від кількості сонячних днів у 

серпні—вересні. 

Цукрові буряки вибагливі до вологи і водночас є посухостійкими. Для 

бубнявіння і проростання насіння потрібно 150 — 170 % води від маси 

клубочків. На формування 1 ц коренеплодів і відповідної кількості листя при 

урожайності 400 — 500 ц/га буряки використовують з ґрунту близько 80 ц 

води, або 3200 - 4000 м3/га. Тому при їх вирощуванні велике значення мають 

заходи, спрямовані на нагромадження і зберігання вологи в ґрунті. 

Найбільше води буряки потребують в період посиленого росту (в липні—

серпні). Оптимальна вологість ґрунту для них 65 — 70 % НВ. Відносно 

менше зниження врожаю цукрових буряків у роки з недостатньою кількістю 



опадів порівняно з іншими рослинами пояснюється тим, що коренева система 

їх глибоко проникає в ґрунт (до 2 м і більше), а також тривалим періодом 

вегетації і здатністю використовувати пізньолітні опади. 

Цукрові буряки потребують великої кількості поживних речовин. У 

середньому при утворенні 1 т коренеплодів і відповідної кількості гички вони 

виносять з ґрунту 5 — 6 кг азоту, 1,5 —2 кг фосфору і 6 —7,5 кг калію, а 

також значну кількість інших макро- та мікроелементів. На початку вегетації 

у них особливо велика потреба в азоті й фосфорі. В середині вегетації 

надходження усіх елементів живлення досягає максимуму. В другій половині 

вегетації рослини використовують понад 25 % загальної кількості азоту і 

близько 40 % калію. Потреба у фосфорі така сама, як і в середині вегетації. 

Найкращими для цукрових буряків є структурні чорноземні та суглинкові 

ґрунти з нейтральною або слабкокислою реакцією (рН 6,5-7,5). 

Буряки терплять від підвищеної кислотності (рН < 6), витривалі до 

засоленості ґрунтів. Оптимальна щільність орного шару для них становить 

1,0 — 1,2 г/см3. 

В результаті фотосинтезу в цукрових буряках утворюється 90 -95 % 

органічної речовини і 100 % сахарози. Порівняно з іншими рослинами вони 

краще використовують ФАР. Ефективність використання ФАР різними 

рослинами становить у середньому 0,2 — 0,4 %, культурними — 0,55 %. Для 

формування урожаю посівами буряків у господарствах України 

використовується 1 — 1,25 % ФАР. Дослідження показують, що можливе 

використання ними ФАР до 7 — 10 %. 

Підвищенню інтенсивності й продуктивності фотосинтезу сприяють 

агротехнічні заходи щодо збільшення вмісту вуглекислоти в повітрі, 

підвищення температури, мінерального живлення й вологості. Основним є 

створення оптимальної асиміляційної листкової поверхні посіву за рахунок 

збільшення кількості листя, поліпшення його оптичних властивостей й 

безперервного функціонування. Цьому сприяють ранні строки сівби буряків, 

оптимальна густота посівів, рівномірність розміщення рослин на площі, 

обґрунтовані пізні строки збирання врожаю. 

Близько 75 — 80 % загальної маси коренеплоду становить вода, вміст сухих 

речовин — 20-25 %. Суха речовина — це 17 - 20 % сахарози, 3 — 5 

клітковини, 1 — 2 азотистих і 0,8 безазотистих речовин, 0,5 % золи. Вміст 

цукру в коренеплодах залежно від сортових особливостей і умов 

вирощування коливається від 15 до 22 %. Сахароза становить 70 — 75 % 

сухої речовини. 

Існує зворотна кореляція між урожайністю й цукристістю. Основним 

показником продуктивності фабричних буряків є вихід цукру заводського з 

одиниці маси коренеплодів і з 1 га посіву. Вихід цукру залежить не тільки від 

цукристості коренеплодів, а й від вмісту і співвідношення в них зольних 

елементів, розчинного азоту, пектинових речовин, редукуючих цукрів та 

органічних кислот. Саме вони визначають всі основні показники 

технологічних якостей цукрових буряків (втрати цукру з мелясою, імовірний 

вихід цукру, чистота очищеного соку та ін.). 



Сорти і гібриди. Сучасна технологія вирощування буряків передбачає 

застосування генетично однонасінних сортів і гібридів, створених на 

стерильній основі з потенційною врожайністю 500 —550 ц/га і цукристістю 

17 — 18 %, з підвищеними однонасінністю та схожістю (Білоцерківський 

однонасінний 45, Уладівський однонасінний 35, Ювілейний, Уманський ЧС-

5, Верхняцький ЧС-63, Екстра, Лазер, Олександрія, Призма, Ялтушківський 

ЧС-72, Ярина та ін.). У господарствах доцільно використовувати 2 — 3 

районованих сорти чи гібриди. 

В Україні понад 1,2 млн га (70 %) посівів цукрових буряків розміщуються на 

ґрунтах чорноземного типу. Їх вирощують у трьох аг-рокліматичних зонах 

(табл. 26): достатнього зволоження (західні області, частина районів 

Вінницької, Житомирської, Сумської і Чернігівської областей), нестійкого 

(більша частина Лісостепу) та недостатнього (південний і південно-східний 

Лісостеп, північний Степ). Кількість років з опадами менше 450 мм 

становить відповідно 10 — 12, 30 — 40 і 43 — 64 %. Вегетаційний період 

буряків триває 160 — 175, у північно-західній частині України — до 185 

днів. Кількість ФАР, яка надходить за травень—вересень, становить 1250 — 

1550 МДж/м2. 

 

26. Інтенсивна технологія вирощування цукрових буряків  

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 удобрюваних парів. Якщо 

площа буряків більша за площу чорного пару, їх розміщують у ланках з 

однорічними травами на зелений корм або з багаторічними травами одного 

року використання 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; 1 кг калію — 18,8 кг. 

Внесення повного міне 

рального 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 погір 

шують технологічні якості коренеплодів, а фосфорні й калійні доб 

рива 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 зони зволоження. Кислі ґрунти також вапнують. Під основний 

обробіток вносять більшу частину річної норми мінеральних добрив в 

оптимальному співвідношенні їх складових з урахуванням вмісту елементів 

живлення на кожному конкретному полі. Орієнтовні річні норми їх у зоні 

достатнього зволоження на чорноземах опідзолених і сірих лісових ґрунтах 

становлять N140-160P100-120K120-160, у зоні нестійкого зволоження на 

чорноземах слабкосолонцюватих — N70-90P100K60, на чорноземах 

солонцюватих — N110P120, на чорноземах звичайних і південних — N100-

110P100-120K80-100. Добрива вносять розкидачами РОУ-6 та ін. У рядки 

добриво 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 

пересихання верхнього шару ґрунту (10 — 15 см) всю річну 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 сіл 

лю гідразиду малеїнової кислоти — 2 - 2,5 кг препарату розчиняють 

у 250 - 300 л води з розрахунку на 1 га). 

Обробіток грунту.Цукровий буряк формує основну частину врожаю в ґрунті 

та є вимогливимдо стану орного горизонту. Тому своєчасний і якісний 

обробіток ґрунту має надзвичайно велике значення для формування високого 

врожаю коренеплодів. Важливо якісно заробити рослинні рештки, солому, 

внесені добрива. Найбільш поширені два способи основного обробітку 

ґрунту — поліпшений і напівпаровий. Поліпшений обробіток передбачає 

дворазове лущіння стерні. Перше проводять дисковими лущильниками (ЛДГ-

10) в два сліди під кутом 30–45° на глибину 5–6 см. Якщо солома 

використовується як органічне добриво та при пересиханні ґрунту, краще 

застосовувати для першого лущіння важкі дискові борони (БДТ-3, БДТ-7, 

БДВ-6). За рахунок цього прискорюється розкладання соломи, зменшується 



випаровування вологи, провокується проростання насіння бур’янів, 

знищуються або пригнічуються вегетуючі бур’яни. 

Через 10–12 днів після першого проводять друге лущіння лемішними 

лущильниками (ППЛ-5-25, ППЛ-10-25) на глибину 12–14 см в агрегаті з 

важкими боронами (Роїк М. В. Буряки, 2001). При появі бур’янів після 

лущіння їх знищують поверхневим обробітком за допомогою боронування, 

культивації та ін. Після внесення органічних і мінеральних (фосфорних і 

калійних) добрив проводять зяблеву оранку на глибину 28–32 см наприкінці 

вересня — на початку жовтня плугами ПЛН-5-35 і ПЛП-6-35. Для 

поліпшення якості зяблевого обробітку краще використовувати двоярусні 

плуги ПЯ-3-35; ПНЯ-4-40, ПН-4-40 (за даними інтернет-сайту 

agroscience.com.ua). Цукровий буряк дуже негативно реагує на весно-оранку. 

Ґрунт ні в якому разі не можна орати, якщо він перезволожений. При цьому 

утворюється плужна підошва, ґрунт запливає, ущільнюється і 

рослини можуть поглинати поживні речовини і вологу тільки з орного шару. 

Коренева система майже не засвоює їх з підорного шару. На важких ґрунтах 

орний шар поглиблюють за допомогою ґрунтопоглиблювачів на 37–40 см. 

Поліпшений спосіб обробітку ґрунту найбільш ефективний у районах 

нестійкого та недостатнього зволоження. Напівпаровий обробіток ґрунту 

рекомендується застосовувати у районах достатнього зволоження з вищою 

забур’яненістю полів. Він складається з лущіння стерні на глибину 5–6 см 

дисковими лущильниками в 2 сліди. Після внесення органічних 

і мінеральних добрив поле орють на глибину 28–32 см плугами з 

передплужниками в агрегаті з важкими боронами (БЗТС-1,0), а в посушливих 

умовах — з котками ЗККШ-6, не пізніше першої декади серпня.При 

забур’яненні кореневищними бур’янами (пирій, гострець, свинорий) 

спочатку лущать лемішними знаряддями на глибину 12–14 см, 

щоб вивернути кореневища бур’янів на поверхню, пізніше їх розрізають 

дисковими лущильниками, якими обробляють у 2–3 сліди. Оранку 

проводять при відростанні бур’янів. У міру того як будуть з’являтися сходи 

бур’янів, виоране поле ще де- кілька разів слід обробити боронами або 

культиваторами для знищення нових хвиль пророслих При забур’яненні 

кореневищними бур’янами (пирій, гострець, свинорий) спочатку 

лущать лемішними знаряддями на глибину 12–14 см, щоб вивернути 

кореневища бур’янів на поверхню, пі- зніше їх розрізають дисковими 

лущильниками, якими обробляють у 2–3 сліди. Оранку проводять при 

відростанні бур’янів. У міру того як будуть з’являтися сходи бур’янів, 

виоране поле ще декілька разів слід обробити боронами або культиваторами 

для знищення нових хвиль пророслих бур’янів. У другій половині жовтня 

поле необхідно розпушити на глибину 16–20 см плугами без полиць або 

плоскорізами. Одночасно можна вносити аміачну воду. Напівпаровий 

обробіток зменшує забур’яненість на 30–50 %, збільшує запаси вологи в 

ґрунті на 20–30 мм. Пізно восени важливо провести щілювання на глибину 

45–50 см за допомогою щілювача ЩП-3-70. При пізній оранці насіння 



бур’янів не встигає прорости і дає сходи тільки навесні, забур’янюючи посіви 

буряку. 

Весняний обробіток ґрунту. Якщо поле добре вирівняне восени, то навесні 

перший обробіток, як тільки посіріють гребені, розпочинають важкими 

боронами (БЗТС-1,0). Ґрунт у цей період добре розсипається, 

тривалість такого стану 2–3 дні. Важливо перший обробіток провести вчасно. 

Передчасне розпушування призводить до залипання робочих органів 

ґрунтообробних знарядь, замазування поверхні ріллі, а запізніле спричинює 

засихання ґрунту і утворення великих грудок. Якісніше ґрунт розпушується 

при комплектуванні зчіпок СП-16, С-18 тощо в першому ряді важкими 

боронами БЗТС-1,0, а в другому — посівними боронами ЗБП-0,6А. Якщо 

поле невирівняне, то для якісного розпушення використовують два агрегати: 

перший укомплектований послі-довно двома рядами важких і посівних борін; 

другий — шлейф-боронами ШБ-2,5 в першому ряді й посівними боронами 

ЗБП-0,6А в другому. Обидва агрегати при мінімальному розриві в часі 

працюють під гострим кутом до напрямку оранки. Якщо оранка неякісна — 

після закриття вологи важкими боронами поле вирівнюють культиваторами 

КПС-4, АРВ-8,1.  

Такий весняний обробіток запобігає втратам вологи, вирівнює і розпушує 

поверхню ґрунту на глибину 2–4 см, ущільнює насіннєве ложе на оптимальну 

глибину (за даними інтернет-сайту agroscience.com.ua). При цьому 

вирівняність поверхні поля має бути 

такою, щоб при накладанні триметрової рейки між нею і поверхнею ґрунту 

не було западин більших ніж 3 см. Метою обробітку ґрунту є розпушення 

зони загортання насіння і збереження сформованої за зиму структури орного 

шару. Верхній шар ґрунту розпушують на глибину 2–4 см, більше коливання 

глибини недопустиме. Насіннєве ложе має бути твердим і забезпечувати 

капілярне підняття вологи до насіння. Передпосівний обробіток ґрунту і сівба 

— це єдиний технологічний комплекс. Розрив у часі між ними має бути 

мінімальним — не більше ніж півгодини. Якщо сіяти пізніше, верхній шар 

ґрунту пересихає, що різко зменшує польову схожість насіння. 

Сучасні ґрунтообробні знаряддя дозволяють підготувати ґрунт для сівби 

цукрового буряку за 1–2 проходи. Передпосівний обробіток за 

допомогою «Європак 6000», Компактора, Комбінатора ЛК-4, «Унімат», 

Україна-АПБ-6, АРВ-8,1-0,2 запобігає переущільненню ґрунту, що 

спричинюється багаторазовими проходами однофункціональних 

агрегатів. Комбіновані агрегати за один прохід виконують понад чотири 

операції, а саме: вирівнювання, подрібнення грудок, розпушення, ущільнення 

насіннєвого ложа. При настанні фізичної стиглості ґрунту поле до сівби 

цукрового буряку можна підготувати за один прохід. Це є важливим 

елементом енергозбереження і передумовою високоякісної сівби. Головними 

помилками при передпосівному обробітку ґрунту є надто ранній початок 

робіт при ще сирому ґрунті, надмірна кількість робочих проходів через те, 

що окремі операції не поєднуються в одному агрегаті, велика 



робоча швидкість агрегатів, глибоке передпосівне розпушування. 

Передпосівний обробіток ґрунту проводять під невеликим кутом до 

напрямку сівби. Небажано використовувати для передпосівного обробітку 

ґрунту просапні культиватори КПС-4; КПГ-4. Це призводить до 

нерівномірності обробітку ґрунту, збільшення втрат вологи, 

значної гребенястості поверхні ґрунту, а в результаті — до значного 

зниження польової схожості насіння. 

Сівба 

Для сучасних технологій використовують насіння з лабораторною схожістю 

не менше ніж 90 %, а одноростковість має бути більше ніж 95 %. Зараз 

насіння продають не за масою, а за посівними одиницями. Одна посівна 

одиниця містить 100 000 насінин. При висіві на 1 га однієї посівної одиниці 

на 1 м2 припадає 10 насінин, а на 1 м довжини рядка — 4–5 

насінин. Висівають 1,2–1,8 посівних одиниць, а інколи і більше. У 

посушливих умовах або при низькій культурі землеробства не варто 

використовувати дражоване насіння, тут краще висівати «голе» насіння. Для 

захисту молодого проростка від ґрунтових шкідників і хвороб насіння 

обробляють протруйниками, які мають інсектицидну і фунгіцидну дії.   

Основний спосіб сівби — пунктирний з шириною міжрядь 45 см. Дуже 

важливо дотриматися прямолінійності сівби. Використовують сівалки ССТ-

12Б, ССТ-12В, ССТ-18В, пневматичні сівалки точного висіву СТВТ-12, 

СУПК-12А, УПС-12, «Контур№ («Амацоне»), «Унісем» («Сікам»), 

«Мультикорн» («Кляйне»), «Оптіма ACCORD». Вони повинні забезпечити 

точне однозернове розміщення насіння в рядку. Механічні сівалки 

забезпечують точний висів при швидкості 4–6 км/год., пневматичні — при 7–

8 км/год. Весь комплекс машин  у буряківництві розрахований на чітке 

дотримання відстані між рядками 45 см. Зміщення такої відстані призводить 

до вирізання рядків під час міжрядних розпушень і до втрат урожаю 

коренеплодів при збиранні (за даними інтернет-сайту agroscience.com.ua). 

На високоокультурених полях за високоякісної підготовки ґрунту і 

достатнього забезпечення вологою глибина загортання насіння становить 2–3 

см. В умовах нестійкого і недостатнього зволоження її збільшують до 3–4 см. 

Загортання насіння на глибину більше ніж 4 см призводить до 

зниження польової схожості. Насіння не проростає також при висіві в сухий і 

дуже розпушений шар ґрунту. Важливо висіяти насіння на ущільнене ложе з 

незруйнованою капілярною системою. За таких умов навіть у суху погоду 

забезпечується доступ ґрунтової вологи до насіння. Розпушений верхній шар 

ґрунту має бути не дуже товстим (2–4 см), щоб крізь нього легко надходив 

кисень з повітря і тепло.  

Польова схожість насіння при цьому досягає 70–90 % і більше. Відхилення 

від заданої глибини повинно бути не більше ніж на ±0,5 см. Це забезпечить 

високу якість збирання. Будуть відсутні коренеплоди, де гичка обрізана 

недостатньо або разом з гичкою відрізається значна частина головки 

коренеплоду. При збільшенні швидкості руху посівного агрегату вище 



рекомендованої глибина загортання насіння зменшується, а рівномірність 

розподілу насіння по довжині рядка погіршується.  

Норму висіву встановлюють з урахуванням погодних і ґрунтових умов, 

окультуреності полів, посівних якостей насіння. Коли її визначають, 

треба врахувати, що різниця між польовою та лабораторною схожістю може 

становити 15–35 %. Крім того, до змикання рядків втрачається 5–10 % 

весняних сходів. Для одержання високої врожайності на 1 га необхідно 

перед збиранням мати 90 000–110 000 рослин, або 4,5–5,5 рослини на 1 м 

рядка (табл. 5). Рослини повинні рівномірно розміщуватися в рядку, 

орієнтовно через 16–20 см. 

Чим вища польова схожість і менший ризик негативних для сходів чинників, 

тим більшою повинна бути відстань між насінинами в рядку. При польовій 

схожості понад 70 % насіння можна висівати на відстані 14–16 см в рядку. 

При цьому висівається 1,4–1,6 посівної одиниці. Відстань 17–18 

см рекомендується тільки для кращих полів за схожості 80 %. При цьому 

висівається орієнтовно 1,2– 1,3 посівної одиниці. Якщо відстань між 

насінинами менша ніж 14 см, дражоване насіння не використовують, бо 

воно дуже дороге. Верхньою межею кількості висіяних дражованих насінин 

вважають 159 000 шт./га або 1,59 посівної одиниці. Слід враховувати, що 

зі зниженням норми висіву насіння, а отже і густоти сходів, зменшуються 

можливості застосування механізмів для догляду за посівами, насамперед 

для боротьби з бур’янами. 

Якщо умови структури ґрунту і водного режиму несприятливі, 

рекомендується висівати інкрустоване, «голе», насіння, а пізніше формувати 

густоту рослин механічним або ручним проріджуванням. За низької польової 

схожості норма висіву збільшується, але вона не повинна перевищувати 300 

000 клубочків на 1 га. Кожне поле засівають за 1–2 дні, що забезпечує 

одночасні сходи і можливість якісного обробітку під час догляду. 

Пересівають лише при зменшенні густоти стояння рослин до 40 тис./га 

на початку або 35 тис./га в середині травня. Пересіву в кінці травня треба 

уникати. При визначенні строків сівби необхідно враховувати, що для 

проростання насіння потребує великої кількості води — 150–160 % від 

власної маси, а дражоване — до 200 %. Цукровий буряк має довгий 

вегетаційний період — 180–220 днів, що підвищує цінність ранніх строків 

сівби. Її починають з настанням фізичної стиглості ґрунту за температури 5–6 

°С на глибині. 8–10 см. Така температура характерна для першої декади 

квітня. Пізньої й сухої весни цукровий буряк сіють якомога раніше 

(одночасно з ранніми ярими зерновими культурами). Холодної й дощової 

весни сівбу проводять слідом за ранніми зерновими. Оптимальними 

строками сівби цукрового буряку є кінець березня — перша декада квітня (до 

12 квітня). Залежно від метеорологічних умов календарні строки сівби 

буряку можуть наступати в кінці березня і закінчуватися не пізніше 25 

квітня. Запізнення з сівбою на 1 день, порівняно з оптимальним строком, 

зменшує урожайність коренеплодів на 5–7 ц/га, а на 5–6 днів — на 21–71 

ц/га. Відкладання періоду збирання не компенсує зазначених втрат, тому 



орієнтація на пізніші строки сівби заради зменшення забур’яненості 

недоцільна, особливо при застосуванні гербіцидів. Переваги ранніх строків 

сівби значні. Сучасні сорти та гібриди характеризуються високою стійкістю 

до цвітушності, тому остання вже не є перепоною для ранньої сівби.  

Догляд за посівами. 

Ґрунт при сівбі ущільнюється котками сівалки. Проте в деяких випадках поле 

додатково коткують. Це потрібно: коли ґрунт під час сівби був надто 

розпушений і після проходу сівалки утворилися жолобки; при грудочкуватій 

структурі ґрунту; при пізніх строках сівби в пересушений ґрунт. Але 

ефективне коткування тільки тоді, коли його проводять слідом за 

сівбою. При застосуванні гербіцидів поверхня ґрунту і міжряддя не 

розпушуються. За даними німецьких вчених, на добре структурованих 

ґрунтах при застосуванні досходових і післясходових гербіцидів розпушення 

міжрядь не дає приросту врожаю. У Німеччині в 1996 році хоча б одне 

розпушення міжрядь проводили лише на 19 % посівної площі 

цукрового буряку. При механічному обробітку руйнується плівка внесених 

гербіцидів на поверхні ґрунту і проростає нова хвиля насіння бур’янів.  

Збирання 

Наростання маси коренеплодів і підвищення цукристості триває у вересні, 

жовтні й за теплої погоди, навіть у листопаді. Раннє збирання зменшує вихід 

цукру з гектара, пізнє пов’язане з втратами врожаю внаслідок несприятливих 

погодних умов — тривалі дощі, сніг, морози. У вересні врожайність зростає 

на 15–30 %, цукристість — на 1,4–1,8 %. Строки збирання коренеплодів 

необхідно встановлювати залежно від площі, забезпечення механізмами з 

таким розрахунком, щоб збиральні роботи завершити до кінця жовтня (за 

даними інтернет-сайту agroscience.com.ua). Збирають буряк комплексом 

шестирядних машин роздільного збирання, а саме: причіпною 

гичкозбиральною БМ-6А; МБП-6 та самохідною коренезбиральною КС-

6; РКС-6; РКМ-6. Вантажать буряки з кагатів навантажувачами СНТ-2ДБ або 

СПС-4,2А. В останні роки використовуються зарубіжні комбайни «Холмер» 

(Німеччина), «Плойжер» (Голландія), «Лектра Моро», «Верват» (Франція).  

Зрізують верхню частину коренеплоду з черешками гички. Якщо зрізується 1 

см шийки коренеплоду — втрати урожаю становлять 5–7 %, а при зрізанні 3 

см зростають до 20–27 %. Рівномірно зрізати гичку можна лише на добре 

вирівняному перед сівбою ґрунті, за умови загортання насіння на одну і ту ж 

глибину, рівномірного стояння рослин в рядку. Викопувальні робочі органи 

коренезбиральних машин не повинні пошкоджувати коренеплоди. 

Обламування хвостиків у коренеплодів також призводить до втрат урожаю. 

Якщо в ґрунті залишилися хвостики довжиною 3,5 см — втрачається 5–6 % 

урожаю, при довжині 5 см втрати зростають до 10–12 %. Гичку 

використовують як зелений корм для годівлі худоби, силосують або 

розстеляють на полі як сидеральне добриво. Коренеплоди в день збирання 

вивозять на бурякоприймальні пункти, щоб не допускати їх висихання в полі. 

 

 



27. Тема заняття: Бульбоплоди 

1.Загальна характеристика бульбоплодів  

У світовому землеробстві є кілька бульбоплідних культур: картопля, батат, 

маніок, ямс, таро. Картопля — одна з найважливіших і найбільш поширених 

бульбоплідних рослин. 

Батат (солодка картопля) — багаторічна рослина з повзучими стеблами до 5 

м завдовжки. У ґрунті утворює потовщені бічні корені — бульби з білою 

м’якоттю. Урожай бульб сягає 70 – 100 ц/га. 

Маса однієї бульби — від 0,5 до 4,5 кг і навіть 25 кг. Належить до родини 

в’юнкових. Поширений в Африці, Індії, Китаї, Японії, Південній Америці, в 

південно-східних районах США. В СНД незначні площі батата розміщені в 

субтропіках Кавказу (Сухумі), Середній Азії (Туркменія). У їжу бульби 

вживають як картоплю — вареними, печеними, тушкованими та в іншому 

вигляді. 

Маніок належить до родини молочайних. Це багаторічна чагарникова 

рослина (до 3 м заввишки). На бічних коренях утворює великі (до 1,5 кг) 

веретеноподібні бульби. З них готують оладки, галушки, якими замінюють 

хліб, картоплю. Поширений в Індії, Африці (Конго, Нігерія та ін.), Індонезії, 

Південній Америці. 

Ямс походить з родини діоскорейних. Це однорічна трав’яниста рослина, 

утворює кореневі потовщення — бульби, маса яких досягає 50 кг. Їдять їх у 

вареному вигляді як картоплю (за смаком нагадує бульби картоплі). Бульби 

сушать і виготовляють з них борошно. Поширений в Африці, Центральній і 

Південній Америці, Азії. 

Таро — з родини ароїдних. Це багаторічна трав’яниста рослина. Бульби 

утворюються на кінцях кореневищ. Маса бульби до 4 кг. Вживають бульби 

вареними (супи), смаженими, готують з них вафлі, печиво, торти. Поширене 

в Азії (Китай, Японія, Індія), Індонезії, Африці. 

28. Тема заняття: Картопля  

Картопля належить до найважливіших сільськогосподарських культур. Вона 

має різнобічне використання. Це винятково важливий продукт харчування. 

Недарма її називають другим хлібом. Цінність картоплі визначається 

високими смаковими якостями та сприятливим для здоров'я людини 

хімічним складом. 

Бульби в середньому містять 75-80% води і до 25% сухих речовин. Вміст 

крохмалю коливається від 14 до 22%. Він легко засвоюється і розщеплюється 

на прості цукри. 

Є в бульбах 1,5-3% білка, який добре засвоюється організмом. Білок за своїм 

амінокислотним складом близький до м'яса. Містить амінокислоти, що не 

синтезуються організмом людини. 

Мінеральні речовини в бульбах становлять 0,8-1%. Найбільше калію, 

кальцію, магнію, фосфору, заліза. Солі калію необхідні для нормальної 

діяльності серця, сприяють виведенню з організму надлишку рідини. 

Багато в картоплі клітковини (1 %) і пектинових речовин (0,7%). Клітковина 

виводить з організму отруйні речовини, очищує його, покращує обмін 



речовин. Клітковина і пектинові речовини відіграють важливу роль у 

травленні. Вміст цукру становить 0,5%, з них 0,3% - глюкоза і фруктоза та 

0,2% - сахароза. При підвищенні вмісту цукрів до 1%, бульба набуває 

солодкого смаку. 

В картоплі містяться органічні кислоти - лимонна, щавлева, яблучна У 

бульбах багато вітамінів С, В, В2, В5, В6, В9, Р, РР, Е, І, Д К провітамін А. У 

100 г бульб є 20 мг вітаміну С. Добова потреба цього вітаміну забезпечується 

300 г картоплі, що дуже важливо у зимовий період, коли мало свіжих фруктів 

і овочів. 

Досить висока також калорійність картоплі: 100 г бульб містять 70-83 

кілокалорії. Це вдвічі більше ніж у моркви, втричі - ніж у капусти в чотири 

рази ніж у помідорів. Вживають картоплю в їжу у вигляді багатьох страв. В 

Європі на одну людину споживається 90-140 кг бульб на рік. На продукти 

харчування переробляється понад 50% валового збору бульб. 

В шкірці і позеленілих бульбах міститься отруйна речовина - 

глікоалкалоїд соланін (0,005-0,01 %), який частково розкладається під час 

варіння. Позеленілі бульби не використовують на харчові і кормові цілі, але 

вони придатні для технічної переробки 

Картопля - цінна кормова культура, особливо для свиней. У 100 кг сирих 

бульб міститься 29,5 кормових одиниць. Бульби на корм використовуються у 

сирому і вареному вигляді. Бадилля на корм не використовують, оскільки 

посіви багаторазово обробляють пестицидами для захисту від шкідників і 

хвороб. 

Картопля є цінною технічною культурою. З неї виготовляють спирт, 

крохмаль, глюкозу, декстрин та ін. З 1 т бульб одержують 112 л спирту. 

Картопля як просапна культура має важливе агротехнічне значення Під неї 

вносять органічні і мінеральні добрива, міжрядні обробітки очищують поле 

від бур'янів. Тому картопля є добрим попередником для зернових та інших 

культур.  

Біологічні особливості 

Вимоги до температури. 

Картопля належить до рослин помірного клімату. На температуру нижче 7-

8°С та вище 30°С реагує припиненням росту. Надмірна спека (вище 25°С) 

сильно пригнічує рослини. Якщо ґрунт прогрівається вище 29°С - бульби не 

утворюються або формуються дочірні бульбочки. 

Бульби картоплі, які пройшли період спокою, починають проростати за 3-

5°С, однак агрометеорологічним показником початку росту картоплі 

вважають температуру 7°С. Проте оптимальна температура для проростання 

бульб є 18-20°С, за якої сходи з'являються через 12-13 днів. Максимальний 

урожай картоплі забезпечується за середньодобової температури 17-18°С. 

Картопля чутлива до незначних приморозків. Пошкодження картоплиння 

настає за -1,5-2°С. Приморозки -3-4,5°С пошкоджують картоплиння на 60-

100% і знижують врожайність бульб на 25-65%, залежно від фази розвитку 

рослини і часу ураження приморозками. Особливо нестійкі до приморозків 

молоді рослини. Листки і стебла чорніють і гинуть. Проте молоді рослини 



швидко відростають і формують добрий урожай бульб. Значно небезпечніше 

пізнє повернення приморозків. Бувають випадки повної весняно-літньої 

загибелі рослин під впливом пізніх приморозків у фазі бутонізації, особливо 

на торфових ґрунтах на понижених місцевостях. 

 Вимоги до вологи. 

Картопля досить вимоглива до вологи, оскільки формує велику підземну 

масу при відносно малорозвиненій кореневій системі. Тому високі врожаї 

збирають при вологості ґрунту 75-85% НВ. Зниження вологості до 60% 

призводить до зменшення врожайності на 3-9%, а до 40% НВ - на 40-43%. 

Найменше вологи картоплі потрібно під час проростання й появи сходів, 

коли молоді рослини використовують вологу з материнської бульби. 

Функцію регулятора з забезпечення вологою відіграють також молоді 

бульби. В умовах нестачі вологи в ґрунті рослина бере воду з бульб, а при 

повному зволоженні - бульби наповнюються вологою і є додатковим 

резервом її для росту рослин. 

З ростом рослин підвищується потреба картоплі у волозі, особливо у період 

бутонізація - кінець цвітіння. Транспіраційний коефіцієнт картоплі становить 

400-550. В окремі спекотні дні кущ картоплі випаровує до 4 л води. Тому в 

районах недостатнього зволоження всі агрозаходи мають бути спрямовані на 

нагромадження запасів вологи в ґрунті. У таких умовах картопля добре 

реагує на полив. 

Надмірне зволоження ґрунту (85% і більше) під час бульбоутворення 

призводить до передчасного відмирання бадилля, припинення росту бульб, 

спричинює їх загнивання. Урожайність різко зменшується. 

 Вимоги до світла. 

Картопля - рослина короткого дня, вимоглива до світла. При затіненні 

порушуються процеси фотосинтезу, і знижується врожайність. Навіть при 

незначному зменшенні освітлення, відбувається пожовтіння рослин, 

витягування стебел, погіршується засвоєння елементів живлення з ґрунту. 

Такі несприятливі умови можуть скластися при надмірному загущенні 

картоплі. 

Викопані бульби, що були декілька днів на світлі, зеленіють. Для насіннєвих 

бульб це корисно, оскільки зменшується ураження хворобами і гризунами 

під час зимового зберігання. Продовольчу картоплю закривають від світла і 

не допускають позеленіння, бо вона стає гіркою і отруйною. 

 Вимоги до ґрунту. 

Найкраще картопля росте на пухких, добре розпушених ґрунтах. Коренева 

система картоплі інтенсивно дихає, поглинаючи кисню у 5-10 разів більше, 

порівняно з іншими рослинами. Для насичення ґрунту достатньою кількістю 

кисню, його потрібно утримувати в досить розпушеному стані з об'ємною 

масою не більше 1,0-1,2 г/см3. У перезволожених, ущільнених ґрунтах вміст 

кисню зменшується до 2%, а вміст вуглекислого газу різко збільшується. За 

таких умов бульби задихаються і загнивають. На ущільнених ґрунтах погано 

розвиваються столони, картопля формує дрібні, деформовані бульби. 



Картоплю вирощують на удобрених супіщаних і суглинистих чорноземах, 

дерново-підзолистих, сірих лісових ґрунтах. Для вирощування насіння добре 

підходять окультурені торфовища. При внесенні високих норм органіки 

картопля добре родить на легких піщаних ґрунтах. 

Малопридатні для вирощування картоплі важкі глинисті ґрунти, особливо з 

близьким заляганням ґрунтових вод. Не підходять також засолені ґрунти, 

оскільки картопля має дуже низьку солестійкість. Найкраще росте на 

слабокислих і нейтральних ґрунтах. При рН нижче 5,0 і вище 8,0 вона росте 

погано. 

Технологія вирощування 

Обробіток ґрунту 

Глибока зяблева оранка створює сприятливі умови для розвитку бульб. Тому 

її проводять на повну глибину орного шару з попереднім лущенням стерні, 

якщо це поле картоплі розміщують після зернових (на чорноземах глибина 

оранки становить 27-30 см). При неглибокій оранці ускладнюється 

підгортання картоплі, що призводить до утворення дрібних бульб, які 

залягають близько до поверхні ґрунту. У господарствах, де картоплю 

саджають улітку, навесні ґрунт розпушують на глибину 20-22 см і 

обробляють, як чорний пар. 

Удобрення 

З урожаєм 10 т/га картопля виносить із ґрунту 50 кг азоту, 20 кг фосфору і 

100 кг калію. Слід зазначити, що коренева система картоплі засвоює з ґрунту 

калію більше за інші культури. Тому при вирощуванні її на піщаних і 

торф'яних ґрунтах, які містять дуже мало калію, потрібно вносити підвищені 

дози калійних добрив (орієнтовними дозами мінеральних добрив на 

запланований врожай 20 т/га є N100-140, Р50-90, К120-180). Під картоплю 

використовують різні органічні добрива — гній, торфогній, компости, зелені 

добрива. Внесення гною (20-30 т/га) під картоплю підвищує вміст крохмалю 

в бульбах та значно збільшує урожай. 

Садіння і догляд за насадженнями 

Картоплю перед садінням сортують, видаляють всі хворі та пошкоджені 

бульби. Використання для садіння здорових, вирівняних, з високими 

врожайними якостями бульб є важливим резервом підвищення врожайності 

картоплі та однією з основних умов реалізації інтенсивної технології. Садити 

картоплю починають тоді, коли температура ґрунту на глибині 10 см досягне 

8-10'С. Садіння бульб у попередньо нарізані гребені найбільш ефективне в 

ґрунтах з неглибоким вмістом гумусу. Це пов'язано з тим, що гребінь 

створює сприятливі умови для розвитку і ґрунтового живлення рослин 

картоплі. Догляд за картоплею полягає в розпушуванні ґрунту в міжряддях, 

кількість яких залежить від кліматичних умов конкретного року. Захист 

насаджень картоплі від хвороб та шкідників залежить від фітосанітарного 

стану ґрунту та рослин. Кількість обробок від колорадського жука та 

фітофтори значною мірою залежить від ступеня поширення хвороби та 

жуків. Для ефективного хімічного захисту існує цілий ряд різноманітних 

препаратів, які, з урахуванням зональних та місцевих особливостей, згубно 



діють на суто специфічні хвороби, шкідники та бур'яни. Перелік цих 

препаратів, дозволених для застосування на картоплі, наведений у додатку 7. 

Збирання врожаю 

Залежно від призначення картоплю збирають у різні строки. Столові ранні 

сорти для літнього споживання збирають до настання повної стиглості. 

Картоплю, вирощену на зайнятих парах, збирають на 8-10 днів раніше, щоб 

мати змогу підготувати ґрунт для сівби озимих. Пізньостиглі сорти кар-ітоплі 

потрібно збирати до настання осінніх приморозків (раніше повної стиглості). 

Двоурожайна культура картоплі 

Застосовується як захід послаблення впливу вірусного ураження та 

прискореного розмноження насінного безвірусного садивного матеріалу в 

південних областях України. Кращі результати одержують, використовуючи 

для цього ранньостиглі сорти. 

Метод полягає в тому, щоб спочатку одержати ранній врожай картоплі при 

весняних строках садіння прогрітими бульбами. Збирають його в кінці 

червня, відразу після цвітіння, коли бульби ще молоді. 

Викопані бульби без спеціальної підготовки, перебуваючи в стані 

біологічного спокою, після пересаджування не проростають. Щоб вивести їх 

із стану спокою, проводять спеціальну підготовку. Великі бульби ріжуть на 

2-3 частини, а дрібні надрізають частково, підготовлені бульби замочують у 

розчині стимулюючих проростання речовин протягом ЗО хвилин. Робочий 

розчин складається з двох компонентів: 2-процентної тіосечовини (200 г/10 л 

води) і 0,0002-процентного гібереліну (20 мг/10 л води). Можна 

використовувати більш складний багатокомпонентний розчин: 1-процентну 

тіосечовину (100 г/10 л води), 1-процентний роданистий калій (100 г/10 л 

води), 0,0005-процентний гіберелін (50 мг/10 л води), 0,002-процентну 

янтарну кислоту (200 мг/10 л води). У такому розчині бульби замочують 

лише на 2-3 сек., і цю операцію можна поєднати з висаджуванням бульб 

картоплі саджалками. 

Ґрунт до садіння ретельно розпушують, поливають, а бульби висаджують 

гребеневим способом на глибину 6-8 см. Паростки починають відростати на 

5-6-й день після садіння. Вологість ґрунту в цей період підтримують на рівні 

70- 75% НВ, в наступний період — 80-95% НВ. Подальший догляд і збирання 

врожаю проводять за загальноприйнятою схемою. 

Урожай збирають у жовтні, бульби просушують і закладають на зберігання. 

Урожайність при літніх строках садіння досягає 200-250 ц/га. 

 

29. Тема заняття: Баштані культури  

1.Загальна характеристика баштанних культур  

Баштанні культури (кавуни, гарбузи і дині) належать до родини гарбузових і 

за морфологічними ознаками дуже подібні між собою. їх вирощують для 

одержання соковитих плодів з високими смаковими якостями. Плоди 

баштанних, особливо кавунів і динь, містять багато цукру (6-13% і більше), 

вітаміни В і, Вз, С, PP та ін. У кавунах багато солей заліза й фолієвої кислоти. 

Крім використання у свіжому вигляді, вони є сировиною для переробної 



промисловості: виготовлення кавунового меду (нардек), повидла, пастили, 

для соління. 

Диню використовують переважно у свіжому вигляді. За різними рецептами з 

м'якоті дині виготовляють цукати, варення, мед (бекмез), компоти, муси, а 

також сушать і в'ялять плоди. 

Гарбузи з жовтою і оранжевою м'якоттю багаті на солі фосфору і каротин, 

містять багато фітонцидів. Плоди гарбузів використовують для приготування 

їжі, соління, маринування, а також виготовлення цукатів, меду та інших 

продуктів. Олія з насіння гарбузів за смаком нагадує прованську, її широко 

використовують для харчування в західних областях України. 

Баштанні культури мають велике лікувальне значення. Вони містять 

найважливіші фізіологічно активні речовини, які беруть участь у важливих 

функціях організму, в регулюванні процесів білкового та жирового обміну. 

Вживання плодів баштанних поліпшує роботу серця, печінки, шлунку, нирок, 

легень, підвищує загальний життєвий тонус організму. Наприклад, фолієва 

кислота, яка міститься в плодах кавуна і дині, справляє антисклеротичну й 

кровотворну дії. Плоди кавунів з підвищеним вмістом пектинових речовин 

мають високі радіопротекторні властивості, здатні виводити з організму 

радіонукліди, важкі метали та інші токсичні речовини. 

Кормові гарбузи й кавуни мають високі кормові якості: 100 кг кормових 

кавунів відповідають 9,3, а кормових гарбузів – 10,2 корм, од. і містять 

відповідно 4,0 і 7,0 кг перетравного протеїну. Дозрілі плоди кормових 

баштанних можна довго зберігати у свіжому вигляді. Вони є цінним 

молокогінним кормом. 

Плоди баштанних культур широко використовують для силосування разом із 

стеблами кукурудзи, для приготування комбінованого силосу, поліпшення 

смаку грубих кормів. 

Баштанні культури мають велике агротехнічне значення, оскільки сприяють 

очищенню полів від бур'янів і є цінним попередником для озимих і ярих 

культур. 

Усі баштанні рослини походять з піщаних і кам'янистих пустель 

субтропічних областей земної кулі. Батьківщиною кавунів є напівпустеля 

Калахарі (Південна Африка), гарбузів – Південна Америка, а дині •- Мала й 

Середня Азія. Перші історичні відомості і знахідки про баштанні культури 

зафіксовано в єгипетських гробницях, тобто 4 тис. років тому (частини 

рослин і малюнки). З Африки кавуни проникли через Індію й Іран до 

Середньої Азії і Закавказзя. В Північне Причорномор'я кавун і диня 

проникли із Поволжя, а також через грецькі колонії. Гарбуз в Україні з'явився 

в XIX ст. і поширився як городня культура на присадибних ділянках. 

Основним районом товарного баштанництва стала південно-східна зона 

України, особливо нинішня територія Херсонської області, де ґрунтово-

кліматичні умови найбільш сприятливі для вирощування баштанних культур. 

Товарне баштанництво розвивається в Херсонській, Миколаївській, 

Запорізькій, Донецькій, Одеській областях та в АР Крим 

2.Технологія вирощування баштанних культур  



 Баштанні культури вимогливі до родючості ґрунту і чистоти полів від 

бур’янів. Кращими попередниками для них є озима пшениця, зернобобові 

культури, багаторічні трави. Високі врожаї одержують на цілинних і 

перелогових ґрунтах. Не слід баштанні культури розміщувати на полях, на 

яких в попередні роки застосовувались гербіциди. 

Основний обробіток ґрунту під баштанні культури включає лущення стерні 

на 8-10 см і оранку плугами з передплужниками на глибину 25-30 см. Навесні 

поля призначені під баштанні культури боронують і не менше двох разів 

культивують з одночасним боронуванням. Передпосівну культивацію 

проводять на глибину загортання насіння. В роки з посушливою весною і при 

відсутності бур’янів на легких за механічним складом ґрунтах першу 

культивацію можна замінити боронуванням. 

Добрива значно підвищують урожайність баштанних культур. Під зяблеву 

оранку вносять 25-30 т/га гною. На каштанових і чорноземних ґрунтах під 

баштанні вносять азотно-фосфорні добрива, а на супіщаних, крім того, й 

калійні в дозі N60-90P90-135K60-90 кг/га д. р. Мінеральні добрива вносять 

переважно під зяблеву оранку. В рядки при сівбі рекомендується вносити 

повне мінеральне добриво (N10P15K10). При необхідності посіви баштанних 

культур підживлюють до цвітіння рослин (N30P45K45 на 1 га). 

Для сівби використовують насіння відібране із дозрілих, здорових плодів. 

Схожість насіння повинна бути не менше 90%. Перед сівбою насіння 

обігрівають на сонці на протязі 3-5 днів, замочують у воді кімнатної 

температури за 1 -2 дні до сівби. Протруюють насіння препаратом ТМТД (5-6 

кг/т). 

Сіють баштанні культури при встановленні середньодобової температури 12-

150С. При сівбі в недостатньо прогрітий ґрунт часто спостерігається 

загнивання насіння. Сівбу проводять баштанними сівалками СБН-3. Для 

пунктирної сівби використовують сівалку СПЧ-6М. 

Сіють баштанні культури такими схемами: кавуни — 2,5х1,5-1,7 м, 2,1х2,1-

1,4; гарбузи — 2,5х1,8-2,0 м, 2,8х1,5-1,8, 2х2 м, 2х1,5 м. Для сівби кавунів 

використовується схема запропонована Донецькою овоче-баштанною 

дослідною станцією — 1,4-2,1х0,7-1,4 м. Норма висіву кавунів 4-5 кг/га (4-5 

схожих насінин на 1 м рядка), гарбузів — 3-5 кг/га. Глибина загортання 

насіння 5-7 см. 

Догляд за посівами баштанних культур включає боронування і розпушування 

міжрядь. Боронування впоперек рядків доцільне як досходове, так і після 

з’явлення сходів. Перший міжрядний обробіток проводять при позначенні 

рядків на глибину 12-15 см, наступні на 8-10 см. При з’явленні на рослинах 

5-6 пар справжніх листків сходи проривають. Проривку рослин повторюють 

через 3-4 тижні. Міжрядні обробітки закінчують на початку інтенсивного 

росту огудини. Позитивно на врожаї позначається прищипування пагонів під 

час цвітіння чоловічих квіток. 

Для боротьби з однорічними дводольними бур’янами поля призначені для 

сівби кавунів за 10-15 днів до сівби обприскують гербіцидами трефлан (2,4-

3,2 кг/га) або трифлурекс (2,4-3,2 кг/га). Для боротьби з антракнозом посіви 



баштанних культур обприскують 1%-им розчином бордоської рідини (600 

л/га), проти борошнистої роси посіви обпилюють меленою сіркою (15-20 

кг/га). Обробіток посівів баштанних культур припиняють за 15 днів до 

початку збирання врожаю. 

Важливим заходом підвищення врожайності баштанних культур є поливи. 

Найвищі врожаї одержують, коли поливами підтримують вологість ґрунту на 

рівні 75-80% НВ. Найефективніші поливи в період до зав’язування плодів. За 

вегетацію баштанних культур проводять 3-5 поливів. Поливна норма 600-800 

м3/га. 

Збирання. Плоди баштанних культур достигають неодночасно, тому їх 

збирають вибірково по мірі достигання. Ознаками достигання плодів кавуна 

є підсихання плодоніжки, огрубіння кори і з’явлення на ній забарвлення і 

малюнка властивих сорту. Стиглість гарбузів визначають за забарвленням і 

щільністю кори. Для кращого збереження плодів їх зривають разом з 

плодоніжкою. Для масового збору плодів застосовують валкоутворювач 

УПВ-8 і підборщик ПБВ-1. 

Зберігають плоди в сховищах або буртах. Сховища обладнують вентиляцією 

і стелажами. Перед завантаженням плодів сховища знезаражують і 

провітрюють. При зберіганні в буртах плоди пошарово перекладають 

соломою. Найкраще зберігаються кавуни при температурі 2-30С, а гарбузи — 

при 100С і відносній вологості 70-75% 

                            Модуль №6 

30. Тема заняття: Олійні культури  

1.Загальна характеристика олійних культур 

До олійних належать культури, що містять понад 15% жиру і 

використовуються для одержання олії. У насінні олійних культур всі 

вуглеводи перетворюються у високомолекулярні сполуки — жири, які після 

переробки використовують у харчуванні, а також для технічних і медичних 

потреб. 

Рослинні жири можна екстрагувати майже з 300 видів рослин. Географія 

олійних культур досить широка. Умовно можна виділити олійні культури, що 

вирощуються: у районах помірних широт — ріпак, льон, соняшник, соя, 

рицина, арахіс; у субтропічних — соя, маслина, тунг;у тропічних та 

субтропічних — соя, бавовник, арахіс, кунжут, рицина;у тропічній зоні — 

олійна і кокосова пальми.За останні 50 років у географії олійних культур 

сталися помітні зміни: основні посіви сої перемістилися з Азії, хоч там її 

площі й не зменшились, в Америку. В деяких країнах Америки зросли площі 

сафлору і соняшнику. За останню чверть століття найбільш динамічно 

збільшувались посіви і врожайність сої, ріпака, соняшнику, сафлору. Інтерес 

до олійних зростає не тільки у зв'язку із підвищенням попиту на рослинну 

олію, а й як на цінне джерело рослинного білка. 

Рослинну олію використовують у харчовій, кондитерській, консервній, 

маргариновій а також у лакофарбній, текстильній, шкіряній промисловості. 

Відходи їх переробки, макуха і шрот, а також саме зерно, є цінним 



концентрованим кормом для тварин. У макусі і шроті міститься понад 50 % 

білка, і майже всі життєво необхідні амінокислоти. 

До олійних культур відносяться соняшник, сафлор, мак, арахіс, рицина, 

перила, лялеманція, кунжут, ріпак, рижій, гірчиця біла і сиза (сарептська). 

Олію добувають з рослин, які відносяться до інших груп: це зернобобові — 

соя, люпин; прядивні — льон, коноплі, кенаф, бавовник. Сума жиру та білка 

у сої і люпину досягає 60-80 % маси насіння. 

Соняшник дає добру харчову олію, а також макуху. Соя, крім олії є джерелом 

білка. Олію рицини використовують у медицині, багатьох галузях 

промисловості. Ріпак — дешева сировина для виготовлення маргарину, 

якісний харчовий продукт, перспектива виробництва пального. Льон олійний 

потрібний для одержання з його жирів високоякісних фарб і оліфи. 

Важливою умовою збільшення виробництва олійних культур є різке 

зростання потреби в рослинних оліях. Як продукт харчування за медико-

біологічною оцінкою, вони набагато корисніші й безпечніші для людського 

організму, ніж жири тваринного походження. Споживання рослинних жирів 

на душу населення подвоїлося. У країнах Європейської співдружності (ЄС) 

на одну людину використовують в рік по 41 кг олії, в середньому в світі — 

15,7 кг. 

Світова посівна площа олійних культур становить понад 100 млн. га. 

Найбільші посівні площі займають соя, арахіс, ріпак, льон олійний, 

соняшник, кунжут. Провідною олійною культурою в США є соя, в Канаді, 

Англії, Індії — ріпак, Азії та Африці — арахіс. 

Олійні культури мають стати головним джерелом одержання білкового 

компоненту для виробництва комбікормів. Для одержання 1 кг приросту 

живої ваги свиней необхідно витратити 1 кг шроту соєвого, 1,4 кг ріпакового, 

1,8 кг соняшникового, або 6,1 кг ячменю чи 8,5 кг кукурудзи. 

Рослинна олія є складним ефіром триатомного спирту гліцерину і жирних 

кислот. Важливим показником якості олії є здатність висихати, яка 

визначається йодним числом, тобто кількістю грамів йоду, що приєднується 

до 100 г олії. Чим вище йодне число, тим швидше олія висихає. За здатністю 

висихати розрізняють 3 групи рослинної олії: висихаюча (йодне число > 130) 

— льонова, перилова, лялеманцієва, макова, конопляна, 

рижієва.напіввисихаюча (йодне число 85-130) — соняшникова, кунжутова, 

ріпакова, гірчична, соєва, сафлорова, бавовникова. 

невисихаюча (йодне число < 85) — рицинова, арахісова. 

Якість олії визначається також кислотним числом, яке визначається 

кількістю їдкого калію (КОН) вмг, потрібного для нейтралізації вільних 

жирних кислот в 1 г олії. Олія з кислотним числом більш як 2,25 непридатна 

для харчових цілей. 

Деякі рослинні олії є сировиною для миловарної промисловості. Здатність 

олії до омилення визначається числом омилення, тобто кількістю їдкого 

калію (в мг), потрібного для нейтралізації вільних і зв'язаних з гліцерином 

жирних кислот в 1 г олії. Для більшості рослинних олій воно становить 170-

210. 



31. Тема заняття: Соняшник 

Господарське значення. Соняшник – основна олійна культура в Україні. 

Насіння його районованих сортів і гібридів містить 50-52% олії, а 

селекційних – до 60%. Порівняно з іншими олійними культурами соняшник 

дає найбільший вихід олії з одиниці площі (750 кг/га в середньому по 

Україні). На соняшникову олію припадає 98% загального виробництва олії в 

Україні. 

Соняшникову олію широко використовують як продукт харчування в 

натуральному вигляді. Харчова цінність її зумовлена високим вмістом 

поліненасиченої жирної лінолевої кислоти (55-60%), яка має значну 

біологічну активність і прискорює метаболізування ефірів холестерину в 

організмі, що позитивно впливає на стан здоров'я. До складу соняшникової 

олії входять і такі дуже цінні для організму людини компоненти, як 

фосфатиди, стерини, вітаміни (A, D, E, К). Соняшникову олію 

використовують в кулінарії, хлібопеченні, для виготовлення різних 

кондитерських виробів і консервів. Вона є основним компонентом при 

виробництві маргарину. Соняшникову олію використовують також при 

виготовленні лаків, фарб, стеарину, лінолеуму, електроарматури, клейонки, 

водонепроникних тканин тощо. 

Побічні продукти переробки насіння соняшнику- – макуха при пресуванні і 

шрот при екстрагуванні (близько 35% від маси насіння) є цінним 

концентрованим кормом для худоби. Стандартна макуха містить 38-42% 

перетравного протеїну, 20-22% безазотистих екстрактивних речовин, 6-7% 

жиру, 14% клітковини, 6,8% золи, багато мінеральних солей. За поживністю 

100 кг макухи відповідають 109 корм. од. Шрот містить близько 33-34% 

перетравного протеїну, 3% жиру, 100 кг його відповідають 102 корм. од. 

Лузга (вихід 16-22% від маси насіння) є сировиною для виробництва 

гексозного й пентозного цукру. Із гексозного цукру виробляють етиловий 

спирт і кормові дріжджі, із пентозного – фурфурол, який використовують 

при виготовленні пластмас, штучного волокна та іншої продукції. 

Кошики соняшнику (вихід 56-60% від маси насіння) є цінним кормом для 

тварин. їх добре поїдають вівці і велика рогата худоба. В них міститься 6,2-

9,9% протеїну, 3,5-6,9% жиру, 43,9-54,7% безазотистих екстрактивних 

речовин та 13,0-17,7% клітковини. За поживністю борошно з кошиків 

прирівнюється до пшеничних висівок, 1 ц його відповідає 80-90 кг вівса, 70-

80 кг ячменю. З кошиків виробляють харчовий пектин, який 

використовується в кондитерській промисловості. 

Соняшник вирощують і як кормову культуру. Він може дати до 600 ц/га і 

більше зеленої маси, яку в чистому вигляді чи в сумішах з іншими 

кормовими культурами використовують при силосуванні. Силос із 

соняшнику добре поїдається худобою і за поживністю не поступається 

силосу з кукурудзи. В 1 кг його міститься 0,13-0,16 корм, од., 10-15 г 

протеїну, 0,4 г кальцію, 0,28 г фосфору і 25,8 мг каротину (провітаміну А). 



Стебла соняшнику можна використовувати для виготовлення паперу, а попіл 

– як добриво. Жовті пелюстки язичкових квіток соняшнику використовують 

як ліки у фітотерапії. 

1.Технологія вирощування соняшника  

Вирощування соняшнику залежить від багатьох життєво важливих умов, 

насамперед: від кількості тепла, вологи, типу ґрунтів та рівня мінерального 

живлення. Соняшник менш вибагливий до ґрунтів під час вирощування: 

непридатними для соняшника є дуже піщані, важкі глинисті та суглинисті 

ґрунти з високим вмістом вапна, а також лужні і сильно заболочені ґрунти. 

Допустима рН ґрунту: 5,7-7,0. 

Вибір гібриду. 

Правильний вибір гібриду за групою стиглості, для даної ґрунтово-

кліматичної зони, має дуже важливе значення. Всі гібриди соняшнику 

селекції Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва та ВНІС рекомендовані для 

вирощування в зоні Степу (С) та Лісостепу (ЛС) і мають генетично 

обумовлену стійкість до соняшникової молі, несправжньої борошнистої роси 

та вовчка. Майже всі гібриди мають підвищену стійкість до білої і сірої 

гнилейта фомопсису. 

Сівозміна та попередник. Коренева система соняшнику проникає до 2,5–3м і 

глибше. Тому для одержання високих урожаїв насіння дуже важливо щоб цей 

шар ґрунту мав достатньо продуктивної вологи. 

Кращі попередники для соняшнику – озимі та ярі зернові культури, 

задовільні в зонах з достатньою вологозабезпеченістю – кукурудза на зерно і 

силос, в зонах з недостатньою вологозабезпеченістю після цукрових буряків, 

люцерни та інших глибоко кореневих культур соняшник висівають не 

раніше, ніж через 2-3 роки. 

Не слід сіяти соняшник поряд з багаторічними бобовими травами для 

запобігання міграції з них на його посіви різних видів трав’яних клопів, 

сірого та чорного довгоносиків, а також сіяти після овочевих культур, 

гороху, сої, квасолі, ріпаку, маку, гречки, льону та коноплі, які мають з ним 

спільні хвороби. 

Один з найбільш радикальних заходів суттєвого зменшення шкодочинності 

хвороб та шкідників на соняшнику повернення його посівів на попереднє 

поле сівозміни через 8 років. 

Високоолеїнові гібриди соняшнику – Еней, Ант, Дарій, Псьол висівають з 

просторовою ізоляцією в 1000 м від посіву гібридів лінолевого типу для 

запобігання їх перезапилення. 

Основний обробіток грунту повинен відповідати вимогам зональних систем 

землеробства і забезпечувати максимальне накопичення вологи, сприяти 

збереженню і підвищенню ґрунтової родючості та створенню сприятливих 

фітосанітарних умов на полі. 

На полях, сильно забур’янених коренепаростковими та іншими дводольними 

багаторічними бур’янами, після стерньових попередників основний 

обробіток ґрунту повинен проводитися по типу поліпшеного зябу. Він 

складається з лущіння стерні відразу після збирання попередника на глибину 



6-8 см і повторного обробітку ґрунту на більшу глибину через 2-3 тижні 

після того, як в масовій кількості з’явились розетки багаторічників. Ще 

більшого знищення коренепаросткових бур’янів можна досягти, якщо другий 

обробіток жнитва замінити внесенням гербіцидів системної дії, наприклад 

2,4-Д (40%) в дозі 5л на 1га або Раундап 5л/га. Більш результативним буде 

застосування в цей час гербіциду ураган форте в нормі 3-4 л/га. Заключною 

технологічною операцією буде оранка або чизельне розпушення на глибину 

25-27 см, які проводять через 2 тижні після другого лущіння чи внесення 

гербіцидів, в міру з’явлення розеток багаторічних бур’янів. 

При незначній забур’яненості поля багаторічними бур’янами після 

стерньових попередників і після кукурудзи на зерно і силос система 

обробітку включає дві операції: лущіння і оранку чи безвідвальне 

розпушення на глибину 25-27см. Спірними є рекомендації щодо 

напівпарового обробітку зябу після стерньових попередників при 

малорічному типові забур’яненості. Як показали досліди Інституту 

рослинництва ім. В.Я. Юр’єва, потреби в проведенні культивацій на 

зораному полі немає. 

Внесення добрив. 

Дозу та співвідношення елементів мінерального живлення встановлюють за 

результатами грунтової діагностики. На ґрунтах з високим вмістом 

доступного калію, особливо ефективні азотні N40-80 та фосфорні Р60-90, на 

інших – додатково вносять калій К50-70. фосфорні і калійні добрива вносять 

під оранку, азотні навесні під культивацію. Бажано при посіві вносити 

комплексні добрива, орієнтуючись на вміст в них фосфору із розрахунку 15кг 

його діючої речовини на 1га. Застосування хімічних заходів захисту рослин 

на удобрених площах значно збільшує урожайність соняшнику в порівнянні з 

площами, на яких добрива не вносили.  

Передпосівний обробіток грунту повинен забезпечити отримання дружніх та 

рівномірних сходів, що підвищує їх стійкість до шкідливих організмів. При 

досягненні фізичної стиглості ґрунту, поле боронують і якщо потрібно 

вирівнюють шлейфами, потім проводять культивацію на глибину до 8см в 

агрегаті з боронами. Глибина передпосівної культивації 5-6см. Якщо верхній 

шар ґрунту дуже швидко пересихає, культивацію проводять на глибину 4-5 

см. 

Підготовка насіння до сівби. 

Сіють насіння схожістю не менше 85%. Насіння перед сівбою обробляють 

Колфуго супер або Дерозал, який ефективний проти таких патогенів, як біла 

та сіра гнилі, фомопсис в дозі 1,5-2 л/т, а проти дротянок-препаратом круізер-

350 Fs в дозі 6 л/т або космос 250 ТКС в дозі 4 л/т насіння, які захищають 

сходи на протязі 30 днів. 

Слід пам’ятати, що в більшість цих препаратів введені клейкі засоби, які 

одночасно забезпечують інкрустацію насіння. Для посіву на бідних по 

родючості ґрунтах, на яких не вносять органічне добриво, в робочу рідину 

добавляють мікроелементи MnSO4 + ZnSO4 по 0,3-0,5 кг/т. 



Приготування захисно-стимулюючої композиції. Беруть від загальної 

кількості робочої рідини не менше 50% води, постійно ретельно 

перемішуючи, додають по черзі препарати фунгіцидної та інсектицидної дії, 

мікроелементи та інші агрохімікати. Готову композицію застосовують для 

обробки насіння. При застосуванні препаратів тільки фунгіцидної дії (2-3 л/т) 

– витрачають на 1 т насіння до 10л робочої рідини. 

Перед протруєнням проводять тепловий обробіток насіння на протязі 72 

годин при температурі 37 ºС. 

 Пунктирний з шириною міжрядь 70см і 45см для гібридів з висотою рослин 

не більше 120-165см. 

Сіють цю культуру при прогріванні 10 – сантиметрового шару ґрунту до 

+10+12 ºС. Посів соняшнику раніше оптимального строку сприяє ураженості 

висіяного насіння та сходів комплексом хвороб та пошкодженості 

ґрунтовими шкідниками, що приводить до зрідження посівів, а в результаті і 

зменшення їх продуктивності. 

 На загущених та забур’янених посівах покращуються умови для розвитку 

більшості хвороб, зріджені посіви суттєво зменшують урожай. Норма висіву 

повинна забезпечити оптимальну густоту рослин перед збиранням урожаю. 

Для гібридів Інституту ім. В.Я. Юрьєва та ВНІС вона наступна (тисяча 

рослин на 1 га): 

50-55 для гібридів: Рембо, Карлос 105, Карлос 115, Ясон, Златсон, Форвард 

55-60 для гібридів: Заграва, Атілла, Ауріс, Дракон, Матадор, Армагедон,  

60-65 для гібридів: Український F1, Українське сонечко, Сонячній настрій, 

Бонд,  

Глибина загортання насіння для гібридів – 5-6см, сортів - 6-8см. Загортання 

насіння на однакову глибину дозволяє одержати дружні і рівномірні сходи, 

що забезпечує рівномірний розвиток рослин упродовж вегетації і сприяє 

догляду за посівами. 

Протруювання і інкрустація насіння значно підвищує енергію проростання, 

що особливо важливо для одержання дружніх і рівномірних сходів в 

посушливих умовах в до сходовий період.Застосування гербіцидів є 

допоміжним заходом боротьби з бур’янами по відношенню до агротехнічних 

засобів контролю за станом забур’яненості.  

В посівах соняшнику насамперед слід використовувати препарати ґрунтової 

дії Трефлан 48% к.е. -2,5л/га, або Харнес після сівби – 2,7л/га. Ці препарати в 

більшій мірі знищують однорічні види і дещо гірше дводольні малорічні. 

Порогом доцільності застосування ґрунтових гербіцидів слід вважати 

наявність 500 шт/м² фізично цілого насіння бур’янів в шарі ґрунту 0-10 см. 

Якщо по матеріалах визначення потенційної забур’яненості ґрунту чи 

основного обстеження посівів в минулому році на полі очікується значна 

забур’яненість гірчицею польовою чи іншими стійкими бур’янами, то слід 

використовувати Гезагард. 

Асортимент післясходових гербіцидів, які можна використовувати на 

соняшнику, обмежені лише препарати проти злакової дії. Ними слід 

обробляти лише сильно забур’янені посіви з домінуванням серед бур’янів 



злакових видів (плоскуха звичайна, види мишіїв). При змішаному типі 

забур’яненості застосування граміницидів не дають бажаного ефекту. 

 Догляд за посівами. 

 Через 5-6 днів після сівби проводять досходове боронування середніми 

зубовидними боронами. Швидкість руху агрегату 5-6 км/год. Після 

появлення сходів боронування проводять в період формування 2-3 пар 

справжніх листочків, швидкість руху агрегату 4 км/год. В залежності від 

стану забур’яненості посіву за час вегетації соняшнику слід проводити від 1 

до 3 міжрядних обробітків. Для меншого травмування кореневої системи 

культури перше розпушення слід проводити на глибину 10-12 см, а останнє – 

5-6 см. Центральні робочі органи секцій культиватора повинні бути 

встановлені на більшу глибину, ніж бокові, розташовані ближче до рядків. 

Культиватори при першому-другому міжрядних обробітках слід обладнувати 

прополочними борінками для знищення бур’янів в захисній зоні рядка. При 

необхідності останній міжрядний обробіток проводять з одночасним 

обгортанням рядків. На слабо забур’янених полях і в умовах посушливої 

погоди обгортання рядків недоцільне. 

З метою боротьби з сірою та білою гнилями, а також фомопсисом 

рекомендується обробка посівів у фазі цвітіння Колфуго супер, який не має 

негативного впливу на бджіл. Доза препарату 2 л на 1 га. 

В несприятливі для дозрівання роки проводять десикацію посівів. До цієї 

роботи приступають на початку побуріння кошиків при вологості насіння 25-

30%. Використовують Реглон супер (2,0-3,0 л/га), Балта 140, Гліфоган, 

Домінатор, Раундап та інші. 

Витрати робочої рідини при авіаобприскуванні 100 л/га. Обмолот починають 

через 7-10 днів після десикації при побурінні 75-85% кошиків та вологості 

насіння в межах 12-14%. Десикація забезпечує також припинення розвитку 

білої, сірої гнилей та інших хвороб на кошиках та насінні, в тому числі і в 

дощову погоду. 

 Збирання урожаю.Збирають соняшник комбайном СК-5 Нива із 

спеціальними пристроями ПСП-1,5, ПСП-1,5М та Дон-1500 з ПСП-8, ПСП-

10, а також Джондір, Бізон та інші. Насіння, яке надійшло на тік, повинно 

бути очищене протягом дня, а при необхідності підсушене до 12% вологості. 

33. Тема заняття: Ріпак озимий  

Господарське значення. Озимий ріпак серед олійних культур родини 

капустяних займає перше місце за вмістом олії в насінні (51% 

слабовисихаючої олії з йодним числом 94-112). Крім того, в насінні міститься 

до 20% білка і понад 17% вуглеводів. У складі ріпакової олії є значна 

кількість шкідливої для організму ерукової кислоти, яка знижує її харчові 

якості. Останнім часом виведено сорти озимого ріпаку, в олії яких майже 

зовсім немає ерукової кислоти, а вміст олеїнової кислоти доведено до 60-

70%, що значно підвищує її харчові властивості і наближає за якістю до 

соняшникової олії. 

Ріпакову олію безерукових сортів широко використовують у їжу, а також у 

кондитерській, консервній, харчовій промисловості; олію звичайних сортів 



ріпаку – лише після рафінування. Гї застосовують у миловарній, текстильній, 

металургійній, лакофарбовій та інших галузях промисловості. 

Макуха і шрот озимого ріпаку – високобілковий концентрований корм для 

тварин. Шрот безерукових сортів ріпаку містить до 0,5% шкідливих 

глюкозинолатів (замість 6-7% у звичайних сортів) і за кормовими якостями 

прирівнюється до соєвого. Макуху і шрот звичайних сортів також 

згодовують тваринам невеликими дозами; 1 кг макухи прирівнюється до 1 

корм. од. 

Озимий ріпак як високоврожайну культуру з коротким вегетаційним 

періодом широко використовують для вирощування раннього зеленого 

корму. В 100 кг його зеленої маси міститься до 4 кг протеїну, 14-16 корм. од. 

На 1 корм. од. в зеленій масі ріпаку припадає 180-190 г протешу. 

Озимий ріпак – добрий медонос, з 1 га його посіву можна отримати до 100 кг 

меду. Він мало висушує ґрунт і рано звільняє поле, тому є добрим 

попередником для озимих і ярих зернових культур. Кореневі рештки ріпаку 

після мінералізації залишають у грунті 60-65 кг/га азоту, 32-36 фосфорної 

кислоти і 55-60 кг/га калію. Проте слід ураховувати, що він може засмічувати 

поля падалицею. 

У зв'язку з тим, що озимий ріпак рано достигає (особливо при використанні 

на зелений корм), його вирощують як озиму проміжну і післяжнивну 

культуру. 

Ріпак у культурі був відомий за 4 тис. років до н. е. Батьківщина його – 

Середземноморські країни, звідки він розповсюдився в Азію, а в XIV ст. в 

Західну Європу, де й понині є однією з головних олійних культур. 

В Україну ріпак завезено приблизно в середині XVIII ст., причому в 

історичному аспекті основні посівні площі цієї культури були зосереджені 

переважно в правобережній частині Лісостепу. До Західної України він був 

завезений з Німеччини, причому на початку минулого століття його посіви за 

площею значно перевищували посіви соняшнику. На початку XX сторіччя 

ріпак був основною олійною культурою в Україні, але після Великої 

Вітчизняної Війни площі під цю культуру значно скоротилися внаслідок 

багатьох господарсько-економічних чинників і, в першу чергу, внаслідок 

його заміни соняшником та іншими культурами. З Німеччини через Польщу 

ріпак проник до Західної України, де також займав доволі великі площі. 

Згодом ця культура набула значного поширення по всій Україні. На кінець 

30-х років минулого століття в районах Західної України посівні площі 

становили 120-130 тис. га. Проте в 50-х роках XX століття виробництво 

ріпаку в Україні було згорнуто через розширення посівних площ соняшнику. 

В 1970-1973 pp. в Україні засівалось лише 2,5-3,0 тис. га. 

Відродження ріпаку як промислової культури в Україні майже заново 

почалося лише з 1980 р.. Найбільше висівали ріпак в 1986-1990 pp. 

Планувалося в 2000 році сіяти його на площі 0,5 млн га з перспективою 

подальшого розширення до 1,2-1,5 млн га. Очікуваного росту посівних площ 

у 1990-2000 pp. не відбулося в основному через відсутність переробних 

підприємств і зниження попиту на насіння (рис. 2.2.3). 



. 

За останні 5-7 років Україна перетворилася на одного з провідних світових 

виробників і експортерів ріпаку завдяки попиту, що постійно зростає, з боку 

Європейського-Союзу. В 2005-2006 роках експорт ріпаку з України склав 188 

тис. т, в 2006-2007 – підвищився до 486 тис. т. Протягом 2007-2008 pp. цей 

показник досягнув 874 тис. т, а в в 2008- 2009 pp. – 2651 тис. т. Серед країн, 

які найбільше імпортували український ріпак у 2009-2010 pp. були 

Нідерланди, Бельгія, Франція, Польща, ОАЕ. Експорт ріпаку в квітні 2010 

року знизився до 23,4 тис. т порівняно з 54,6 тис. т – у березні 2010 року. А з 

1 по 17 червня 2010 р. Україна експортувала морем близько 2 тис. т насіння. 

З початку 2010 року закупівельні ціни на насіння ріпаку значно коливалися. 

Проте збільшення попиту в Європі на культуру дозволяють припустити, що 

ціни на ріпак на українському ринку все-таки будуть стабільно високими. 

Нині його світові посіви становлять понад 12 млн га. Як озиму культуру 

ріпак вирощують у Франції, Голландії, Бельгії, Англії, Швеції, Польщі. В 

Україні посіви озимого ріпаку зосереджені переважно в правобережній 

частині Лісостепу. Перспективним є вирощування озимого ріпаку на 

зрошуваних землях півдня України як в основних, так і в проміжних посівах. 

Озимий ріпак – високоврожайна культура. Кращі господарства України 

отримують по 22-28 ц/га насіння із вмістом олії 45-48%. 

Біологічні особливості.  

 В озимого ріпаку виділяють такі фази розвитку: бубнявіння насіння й 

формування сім'ядольних листків; утворення справжніх листків, розетки, 

стебла; бутонізація, цвітіння рослин і утворення стручків; фази стиглості 

насіння (зелена, технічна й повна). Перші три фази рослина проходить до 

зимівлі, а останні – після перезимівлі, у весняно- літній період. 

Температурну стадію розвитку в польових умовах в осінньо- зимовий період 

ріпак проходить протягом 45-60 днів при середньодобовій температурі нижче 

8°С. За весняної сівби озимий ріпак, як правило, не проходить температурну 

стадію і не дає квітконосних пагонів, але розвиває розетку з великим листям, 

яка досягає висоти 60-80 см. Це дає змогу використовувати його на корм 

худобі в різних зонах України як у чистому вигляді, так і в сумішах 

упродовж всього літньо- осіннього періоду. 

Ріпак – рослина довгого світлового дня. Сходи озимого ріпаку з'являються на 

5-7-ий день після сівби. Сім'ядолі виносяться на поверхню ґрунту. Через 5-10 

днів утворюються справжні листки. Зимує ріпак у фазі розетки з 5-7 листків. 

Навесні рано відростає. Через 10-20 днів після початку весняної вегетації 

настає фаза бутонізації. Від початку бутонізації до цвітіння минає 20-25 днів. 

Цвітіння рослин триває 25-30 днів. Ріпак є факультативним 

перехраснозапильником. Зерно достигає через 25-30 днів після цвітіння. 

Достигання, як і цвітіння, в межах суцвіття поширюється знизу вгору. 

Вегетаційний період культури (осінній і весняно-літній) триває 200-220 днів. 

Озимий ріпак – рослина холодостійка, однак зимостійкість його слабка і 

залежить від сорту, температурних умов та загартування рослин. Ріпак легко 

витримує постійні зниження температури за нормальної вологості грунту і 



зовсім не витримує її коливань від мінус 10 до 10°С тепла. Особливо 

негативно діє на рослини коливання температури навесні при підвищенні 

вологості ґрунту. За цих умов корені дуже уражуються бактеріальною 

гниллю, від якої спостерігається іноді масова загибель посівів. 

Загартування ріпаку краще відбувається у фазі розвиненої розетки листя при 

температурі 5°С тепла протягом 10 днів і мінус 3°С протягом наступних 5 

днів. Рослини, що не пройшли загартування (при пізніх строках сівби), 

гинуть при зниженні температури до мінус 6-8°С. Добре загартовані рослини 

витримують зниження температури на глибині 1,5-2 см до мінус 12-14°С. 

При сніговому покриві 5-6 см завтовшки і більше озимий ріпак витримує 

морози до 23-25°С. 

Насіння ріпаку за весняної сівби починає проростати при 1-2°С, при 

висіванні восени – при температурі 15-18°С. Навесні озимий ріпак починає 

відростати при температурі грунту 3-4°С. Найсприятливіша для росту 

вегетативної маси температура 18-20°С. У період цвітіння і достигання 

насіння потреба в теплі підвищується, кращою температурою в цій фазі є 22-

23°С. За високих температур пригнічується ріст рослин, знижується врожай 

насіння. 

Озимий ріпак вибагливий до вологи протягом усієї вегетації. 

Транспіраційний коефіцієнт його становить у середньому 750. Особливо 

терпить від нестачі вологи в перші півтора-два місяці життя, коли інтенсивно 

розвиває кореневу систему. Тому восени посуху витримує погано, навесні 

досить стійкий проти неї. Краще росте в умовах помірно вологого клімату, а 

в посушливому Степу України – в умовах зрошення. Найбільша потреба у 

воді спостерігається в період бутонізації – цвітіння – наливання насіння. 

Ріпак досить вибагливий до родючості грунту. При врожаї насіння 25 ц/га він 

виносить з ґрунту 132-138 кг азоту, 54-58 кг фосфору і 162-169 кг калію. 

Кращі ґрунти для нього ^ чорноземи, каштанові, сірі лісові та опідзолені 

суглинки (при вапнуванні) з нейтральною чи слабкою лужною реакцією 

грунтового розчину (pH 6,5-7,4). Непридатні – важкі глинисті, заболочені, 

засолені й кислі, а також легкі піщані ґрунти. Ріпак не витримує близького 

залягання грунтових вод. 

Районовані сорти озимого ріпаку в Україні: Ексел, Абакус, Андрік, Бенефіт, 

Герді, Ксенон, ПР46В14, Шерпа, Хорнет, Фінесс та ін. 

Технологія вирощування. 

 Кращими попередниками озимого ріпаку в сівозміні є чорний або зайнятий 

пар, зернові бобові культури, злаково-бобові суміші на зелений корм. Ріпак 

на зелений корм сіють після озимої пшениці або ячменю. Не слід висівати 

його раніше як через 4-5 років після культур родини капустяних. Ріпак є 

добрим попередником озимих і ярих культур, а також проміжних культур у 

районах достатнього зволоження та в умовах зрошення. 

Удобрення. Ріпак чутливий до внесення органічних та мінеральних добрив і 

їх післядії. Під оранку вносять повне мінеральне добриво дозою N30-45P45-

60K45. Органічні добрива краще вносити під попередню культуру в дозі 35-

40 т/га. Під час сівби вносять 10-15 кг/га азоту, фосфору і калію у вигляді 



складних гранульованих добрив. Навесні проводять перше підживлення 

мінеральними добривами N40-60, а на початку бутонізації – друге дозою N25 

або лише навесні N60-90 

Обробіток ґрунту. Після рано зібраних попередників проводять напівпаровий 

обробіток ґрунту. Услід за збиранням попередньої культури лущать стерню 

дисковими знаряддями на глибину 6-8 см у два сліди. Орють на глибину 20-

22 см плугами з передплужниками, укомплектованими 

кільчасто-шпоровими котками і середніми боронами. З появою сходів 

бур'янів поле культивують на глибину 5-6 см, при утворенні грунтової кірки 

– боронують. Проти багаторічних бур'янів ефективна глибока культивація на 

14-16 см через 12-17 днів після лущення стерні попередника. Потім поле 

орють на глибину 23-25 см і вирівнюють. Після непарових попередників 

орють з передплужниками на 20- 22 см і одночасно боронують. 

У регіонах з оптимальним та надлишковим зволоженням, як правило, 

проводять оранку; з недостатнім і нестійким зволоженням – поверхневий 

обробіток. 

Перед сівбою поле вирівнюють культиватором в агрегаті з боронами і 

шлейфами, а також котками. Глибина передпосівної обробки грунту 4-5 см. 

У разі потреби по непарових попередниках вносять гербіцид трефлан під 

передпосівну культивацію в дозі 2-2,5 кг/га на глибину 5-6 см. 

Сівба. Кращі строки сівби озимого ріпаку на Поліссі 1-5 серпня, в Лісостепу 

5-10, а в Степу 10-20 серпня. Дуже раннє висівання або із запізненням 

призводить до великого зниження врожаю, а часто і до загибелі посівів. 

Залежно від наявності вологи в грунті, строки сівби можуть зміщуватись на 

4-5 днів раніше або пізніше. 

Сіють ріпак широкорядним способом з міжряддями 45 см або звичайним 

рядковим. Норма висіву насіння при широкорядній сівбі 6-8 кг/га, при 

звичайній рядковій 10-12 кг/га. Глибина загортання насіння 3-5 см, а в 

західних областях 2-3 см. 

Догляд за посівами. Після висівання ріпаку поле коткують. При появі 

ґрунтової кірки її руйнують ротаційною мотикою або легкими зубовими 

боронами. На широкорядних посівах в осінній і весняно- літній періоди 

розпушують грунт культиваторами. 

Важливим заходом збереження посівів від шкідливої дії морозів є 

снігозатримання. Для цього разом з ріпаком через кожні 1,5 м висівають два 

рядки кулісної рослини – гірчиці білої або сизої. До початку зими стебла 

гірчиці досягають висоти 70-80 см, дерев'яніють, узимку не вилягають і 

затримують сніг. У західних областях ріпак на зиму підгортають, що також 

підвищує його зимостійкість. 

Рано навесні посіви підживлюють азотними добривами (N45.90) та знищують 

сходи бур'янів боронуванням зубовими боронами впоперек посіву. 

Ріпак пошкоджується хрестоцвітими блішками, ріпаковим тра- чем, 

попелицею капустяною, міллю та іншими шкідниками. З хвороб 

найпоширеніші несправжня борошниста роса, пероноспороз, снігова плісень, 

бактеріоз коренів. Проти шкідників та збудників хвороб посіви до цвітіння 



обробляють інсектицидами та фунгіцидами, що дозволені "Переліком...". В 

період цвітіння посіви ріпаку не обробляють, щоб не викликати масової 

загибелі бджіл. 

Збирання. Збирають ріпак як прямим комбайнуванням, так і роздільно. 

Пряме комбайнування проводять у фазі повної стиглості насіння, до початку 

розтріскування стручків. Використовують зернові комбайни, спеціально 

переобладнані для збирання дрібнонасінних культур. 

Роздільний спосіб збирання найбільш прийнятний, бо при цьому втрати 

насіння мінімальні. До скошування ріпаку у валки приступають, коли в 

суцвіттях пожовтіють нижні стручки, а насіння в них побуріє чи почорніє. В 

цей час близько 50% стручків середнього й верхнього ярусів мають лимонно-

зелене забарвлення, а вологість насіння становить 30-40%, з рослин починає 

обпадати листя. Запізнення із збиранням достиглих стручків призводить до їх 

розтріскування, а отже, до втрат врожаю, зменшення вмісту олії в насінні. 

Валки обмолочують комбайнами через 5-7 днів після скошування при 

вологості насіння 10-11%. За Сухої і жаркої погоди обмолот проводять в 

ранішні, вечірні та нічні години, коли під час підбирання валків насіння із 

сухих стручків менше висипається й менше подрібнюється. 

Насіння очищають у потоці із збиранням на зерноочисних машинах зі 

спеціальними решетами. На тривале зберігання його засипають при вологості 

не більше 8%. 

34. Тема заняття: Інші олійні культури  

До олійних належать культури, в насінні або плодах яких міститься не менш 

як 15% олії. Таких рослин, що належать до різних ботанічних родин, 

налічується понад 340. Окрему групу становлять ефіроолійні рослини, в 

насінні або вегетативних органах яких накопичуються леткі олії із сильним і 

приємним запахом. Серед олійних розрізняють культури, які вирощують 

виключно для виробництва олії (соняшник, рицина, ріпак, кунжут, гірчиця, 

рижій, льон олійний, мак тощо) і рослини комплексного використання, з яких 

олію отримують як побічний продукт у процесі переробки (бавовник, соя, 

льон-довгунець, коноплі, арахіс та ін.). 

Рослинні олії мають велике харчове й технічне значення. їх використовують 

як харчовий продукт у натуральному вигляді, для виготовлення маргарину, в 

консервній, харчовій і кондитерській промисловості. Цінність харчової 

рослинної олії зумовлена вмістом у ній біологічно активних жирних кислот, 

які організмом людини не синтезуються, а засвоюються тільки в готовому 

вигляді. До складу рослинних олій багатьох олійних культур входять також 

інші цінні для організму біологічно активні речовини – фосфатиди, стерини, 

вітаміни. 

Олію використовують також для виготовлення оліфи, фарб, стеарину, 

лінолеуму, лаків, в електротехнічній, шкіряній, металообробній, хімічній, 

текстильній та інших галузях промисловості; ефірну олію – у 

фармацевтичній, парфумерній, кондитерській промисловості. 

Побічні продукти переробки насіння олійних культур (макуха і шрот) – 

цінний концентрований корм для тварин, що містить 35-40% білка. Білок 



олійних культур містить аргінін (удвічі більше, ніж зерно кукурудзи чи 

пшениці), гістидин, лізин та інші незамінні амінокислоти. 

Значну кількість олійних рослин вирощують як просапні культури, тому вони 

мають агротехнічну цінність – є добрими попередниками для наступних 

культур сівозміни, особливо зернових хлібів. 

Вміст олії в насінні та її якість у різних культур залежать від виду, 

особливостей росту, удобрення, водного режиму ґрунту та ін. Вирішальне 

значення для підвищення вмісту олії в насінні мають впровадження у 

виробництво високоолійних сортів і гібридів та застосування досконалої 

системи насінництва. За високого рівня агротехніки та сприятливого 

водозабезпечення рослин олія в насінні накопичується інтенсивніше, 

тривалість цього процесу подовжується, що сприяє підвищенню вмісту олії в 

насінні. Із агротехнічних заходів значно впливають на вміст і якість олії в 

насінні види добрив та норми їх внесення, режим зрошення, строки сівби, 

площі живлення рослин, строки збирання врожаю. У багатьох олійних 

культур на фоні фосфорно-калійних добрив за помірних доз азоту вміст олії в 

насінні підвищується. Збиткове азотне живлення посилює синтез білків і 

зменшує кількість вуглеводів, що призводить до зниження вмісту олії в 

насінні. Позитивно впливає на олійність зрошення при внесенні фосфорно-

калійних добрив. Зростає олійність і за ранніх строків сівби. В розріджених 

посівах кількість олії в насінні зменшується. 

Олійні культури вирощують майже в усіх країнах світу, проте у кожній з 

країн є своя провідна олійна культура. В Україні такою культурою є 

соняшник, у США – соя, Канаді – льон олійний, Англії та Індії – ріпак, Азії і 

Африці – арахіс. Соя, арахіс, ріпак, льон олійний, соняшник і кунжут 

займають найбільші посівні площі в світі. 

35. Тема заняття: Ефіроолійні культури.    

1.Загальна характеристика ефіроолійних культур  

До ефіроолійних належить багато рослин, які вирощують для виробництва з 
них летких ароматичних речовин, що дістали назву ефірні олії. За складом і 
хімічною будовою ефірні олії являють собою суміші різноманітних органічних 
сполук: вуглеводів різного ступеню насиченості, спиртів, фенолів, ефірів, 
альдегідів, кетонів та органічних кислот. 
 
 
 
 
 
Ефірні олії використовують у парфумерно-косметичній, фармацевтичній, 
харчовій, миловарній, тютюновій, консервній та інших галузях промисловості. 
Рівень споживання їх визначає стан добробуту, здоров'я та працездатності 
людей. 
Ефірні масла накопичуються у плодах, насінні, листі, квітках, кореневищах та 
в інших органах (частинах) рослин. Зернові (плодові) ефіроолійні культури 



містять також значну кількість звичайної (жирної) олії. Ефірну олію добувають 
відгонкою її водяною парою, а жирну – екстрагуванням органічними 
розчинниками. Основні ефіроолійні культури містять різну кількість ефірної та 
звичайної олії . 
В Україні найпоширенішими ефіроолійними культурами є: коріандр, аніс, 

фенхель, кмин, м'ята перцева, троянда ефіроолійна, лаванда, шавлія 

мускатна. Загальна площа посівів ефіроолійних культур в Україні близько 40 

тис. га. 

36. Тема заняття: Коріандр 

1.Технологія вирощування коріандру 

 КоріандрГосподарське значення. В насінні коріандру міститься від 0,8% до 

1,6% ефірної олії, головною складовою частиною якої є терпеновий спирт 

ліналоол (60-80%), що є вихідним продуктом для синтезу ряду пахучих 

речовин із запахом лимона, троянди, фіалки, конвалії, цитронелолу, 

цитронелалю, іонону, метиліонану, іралії та ін., які використовуються в 

парфумерно-косметичній та харчовій промисловості. У насінні коріандру 

міститься також від 18% до 28% жирної олії, яку використовують у 

миловарній і текстильній промисловості, а також у поліграфічному 

виробництві. Насіння коріандру застосовують у харчовій промисловості як 

пряну приправу при консервуванні риби, солінні огірків тощо. Шрот 

коріандру містить близько 6% жиру та до 30% білків і використовується на 

корм худоби і птиці. Коріандр – медоносна рослина.Це давня культура 

Середземномор'я. В Україну завезений з Росії на початку XIX ст. Є 

провідною ефіроолійною культурою. Найбільш поширений у Запорізькій, 

Миколаївській, Кіровоградській областях. Середня врожайність насіння 12-

15 ц/га. 

Морфобіологічні та екологічні особливості. 

 Коріандр (кишнець, кинза) (Coriandrum sativum L.) – однорічна трав'яниста 

рослина родини селерових 

(Аріасеае). Плід – двосім'янка кулястої або яйцеподібної (2-5 мм в діаметрі) 

форми, складається з двох однонасінних напівплодиків. Кожний напівплодик 

має по два канальці, які містять ефірну олію. Ефірна олія міститься також в 

інших частинах рослини. 

Стебла, листя, зелені плоди мають неприємний запах клопів. У міру 

достигання плоди легко обсипаються і набувають приємного запаху. Маса 

1000 насінин коріандру 5,5-8 г. 

Коріандр – перехреснозапильна рослина. Протягом вегетації проходить такі 

фази: сходи, розетки, стеблування, цвітіння і достигання. Вегетаційний 

період триває 80-120 днів. 

Коріандр середньовибагливий до тепла. Насіння його проростає при 4-6°С, 

дружні сходи з'являються при температурі не нижче 10°С і витримують 

заморозки до мінус 8-10 °С. Підвищені температури в період вегетації 

зумовлюють зниження врожайності і вмісту олії в сировині. 

Потреба в грунтовій волозі в різні фази вегетації у коріандру неоднакова. Для 

набухання і проростання насіння поглинає воду, маса якої становить 120-125 



% до його маси. В період від сходів до стеблування коріандр витрачає мало 

вологи і добре витримує ґрунтову посуху. Поглинання вологи збільшується 

на початку стеблування і досягає максимуму у фазі цвітіння. У фазі 

формування і достигання насіння витрата води поступово зменшується. 

Транспіраційний коефіцієнт становить близько 600. 

Коріандр належить до світлолюбних рослин довгого дня. При затіненні 

зменшується галуження рослин, знижується їх продуктивність. 

До грунтів коріандр вибагливий. Кращими для нього є ґрунти, які мають 

глибокий гумусовий шар, – добру структуру, великий запас поживних 

речовин, нейтральну реакцію ґрунтового розчину. Найкраще росте на 

чорноземах. Непридатні для нього: важкі глинисті, піїцані та солонцюваті 

ґрунти. При врожаї 12-15 ц/га коріандр виносить із грунту 60-70 кг азоту, 16-

17 кг фосфору і 40-60 кг калію. Близько 80% цієї кількості поживних речовин 

засвоюється в період стеблування і цвітіння. 

Технологія вирощування.  

Посіви коріандру розміщують після озимих хлібів, зернових бобових і 

удобрених просапних культур, не слід розміщувати їх після культур, які 

пізно звільняють поля (соняшник, цукрові буряки, суданська трава) і 

виносять з грунту багато поживних речовин та вологи. З метою запобігання 

ураженню рамуляріозом коріандр можна повертати на попереднє поле не 

раніше як через 4-5 років. 

Важлива роль у підвищенні врожайності коріандру належить органічним та 

мінеральним добривам. При розміщенні посівів коріандру після удобрених 

гноєм озимих під зяблеву оранку вносять повне мінеральне добриво 45-60 

кг/га д. р. Якщо під попередник органічних добрив не вносили, їх треба 

внести під коріандр (20-30 т/га). Під час сівби ефективним є внесення 

фосфору в рядки з розрахунку 10-15 кг/га д. р. 

Система основного обробітку ґрунту після зернових культур полягає в 

лущенні і ранній зяблевій оранці на 25-30 см. Після просапних культур 

оранку проводять на глибину 22-25 см. Рання оранка забезпечує вищі врожаї 

порівняно з пізньою. Весняний передпосівний обробіток ґрунту складається з 

шлейфування, боронування та культивації в один-два сліди з одночасним 

боронуванням. 

Сіють коріандр рано навесні в перші дні польових робіт. Перед сівбою 

насіння протруюють ТМТД або іншими протруювачами. Ефективним 

засобом прискорення з'явлення сходів є сівба пророщеним насінням. Сівбу 

проводять звичайним рядковим способом або широкорядним з шириною 

міжрядь 45 см. На чистих від бур'янів полях, а також при застосуванні 

гербіцидів (пропаніду і його аналогів) перевагу має звичайний рядковий 

спосіб сівби. На забур'янених полях, а також в посушливих умовах слід 

застосовувати широкорядну сівбу. 

Норма висіву при звичайній рядковій сівбі і застосуванні до- і післясходових 

боронувань становить 25-30 кг/га, або 3,4-3,6 млн схожих насінин на 1 га. На 

полях, де будуть застосовуватись вказані вище гербіциди, оптимальна норма 

висіву 16–18 кг/га, або 2,2-2,4 млн схожих насінин на 1 га. При широкорядній 



сівбі висівають 12-16 кг, або 1,7- Ι,8 млн схожих насінин на 1 га. Насіння 

загортають на глибину 3-4 см. 

Догляд. Після сівби посіви коткують кільчастими або рубчастими котками. 

Подальший догляд за посівами зводиться переважно до боротьби з 

бур'янами, які знищують гербіцидами або агротехнічними заходами. Під 

передпосівну культивацію застосовують гербіциди трефлан. Якщо 

неможливо використати гербіциди, бур'яни знищують до- й післясходовими 

боронуваннями. На широкорядних посівах коріандру проводять 2-3 

міжрядних обробітки грунту. Щоб поліпшити запилення, на посіви коріандру 

в період цвітіння вивозять пасіки з розрахунку по дві бджолосім'ї на кожний 

гектар площі. 

Збирання. Плоди коріандру достигають неодночасно, до того я вони 

обсипаються. Тому збирати врожай потрібно своєчасно і в стисл строки. Для 

прискорення достигання в період побуріння 40-50% зонтиків посіви 

обробляють хлоратом магнію в дозі 5-10 кг/га д. р. Через 3-5 днів збирають 

врожай прямим комбайнуванням. 

При роздільному збиранні коріандр скошують жатками при достиганні 

плодів: на технічні цілі 30-40%, на насіння 60-70%. Після підсихання валків і 

зниження вологості насіння до 10-13% їх підбирають і обмолочують 

переобладнаними зерновими комбайнами. Насіння очищають і додатково 

просушують, щоб вологість його під час зберігання була не вище 12%. 

37. Тема заняття: Інші ефіроолійні культури 

КМИН 

Господарське значення. Кмин вирощують на насіння, яке міс- тить 

від 3 до 7 % ефірної і 14 – 22 % жирної олії. Ефірну олію широ- ко 

використовують у харчовій, лікеро-

горілчаній, кондитерській, фармацевтичній, парфумерній, тютюновій 

промисловості. Плоди кмину мають приємний пряний смак, завдяки чому їх 

використову- ють в кулінарії, консервній промисловості, при виготовленні 

спеці- альних сортів хліба, в різних соліннях тощо. Жирна олія використо-

 вується як технічна сировина. Шрот є цінним концентрованим кор- мом для 

худоби. 

Батьківщиною кмину є Передня Азія і Європа. 

Основні площі кмину в Україні розміщені в Хмельницькій, Львівській і 

Тернопільській областях, де при належній технології збирають по 10 –12 ц/га 

насіння. 

Морфобіологічні та екологічні особливості. Кмин (Carum carvi L.) 

— дворічна трав’яниста рослина родини селерових (Apiaceae). У пе- рший 

рік життя утворює м’ясистий слабогіллястий корінь з великою розеткою 

прикореневих листків, на другий рік — прямостояче розга- лужене стебло 

заввишки до 1 м, квітконоси і плоди (рис. 68). 

Плід — видовжена двосім’янка, яка при достиганні розпадається на 

напівплодики. Маса 1000 насінин 2 – 4 г. 



У кмину від                            Для кмину найбільш придатними ґрунтами є чорноземи та сірі 

опідзолені, легкі за механічним складом, з неглибоким заляганням ґрунтових 

вод. 

Біологічною особливістю кмину є тривалий період проростання 

насіння. Для його бубнявіння потрібно багато води — 110 – 116 % від 

власної маси. На початку вегетації кмин росте дуже повільно: від з’явлення 

сходів до утворення першого справжнього листка ми- нає 11 – 13 днів. За 

умов високої агротехніки на другий рік життя всі рослини, як 

правило, переходять у генеративну фазу. 

Сорти кмину, районовані в Україні: Подільський 9, Случ, Пул- тівський та 

ін. 

Технологія вирощування. Посіви кмину розміщують на чистих від бур’янів 

ділянках після озимих, а також після зернобобових, ярих зернових та інших 

культур, які рано звільняють поля. 

Під кмин вносять гній (25 – 30 т/га) і повне мінеральне добриво по 30 – 

40 кг/га NРК. При розміщенні його після угноєних культур вносять лише 

мінеральні добрива. 

Основний обробіток ґрунту складається з лущення стерні й оран- ки на 

глибину 25 – 27 см. Весняний обробіток ґрунту включає ран- ньовесняне 

боронування і передпосівну культивацію на глибину 4 – 5 см. 

Кращим строком сівби є ранній весняний на початку польових робіт. Проте 

ефективна й літня сівба в липні після ранніх зайнятих парів. Для весняної 

сівби можна використовувати пророщене насін- ня. Висівають кмин 

широкорядним способом з шириною міжрядь 45 або 60 см. Норма висіву 

насіння 8 кг/га, глибина загортання 2 – 3 см, на легких ґрунтах 3 – 5 см. 

Догляд за посівами кмину до появи сходів полягає в знищенні бур’янів та 

ґрунтової кірки легкими боронами або ротаційними моти- ками. Після 

з’явлення сходів і до початку зимування рослин застосо- вують міжрядний 

обробіток і прополюють бур’янине менше 4 – 5 разів. 

У перший рік вегетації посіви підживлюють повним мінераль- ним 

добривом з розрахунку 20 – 30 кг/га д. р.: вперше — навесні і вдруге —

 восени. Загущені посіви у період утворення 3 – 4 справж- ніх листків 

проріджують, залишаючи по 8 – 10 шт. на 1 м рядка. Навесні посіви кмину 

другого року вегетації боронують упоперек рядків, а після відростання 

рослин застосовують міжрядний обробі- ток, який припиняють після 

змикання міжрядь. Під час першого весняного розпушування ґрунту рослини 

підживлюють повним мі- неральним добривом з розрахунку 20 – 25 кг/га 

д. р., загортаючи добрива на глибину 10 – 12 см. 

На дуже засмічених полях для боротьби з бур’янами під перед- посівну 

культивацію застосовують гербіцид трефлан (6 – 8 л/га), до появи сходів 

кмину — прометрин (4 – 5 кг/га), на початку стеблу- вання рослин другого 

року вегетації — лінурон (4 кг/га). 
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Збирання. Плоди кмину достигають неодночасно, а дозрілі обси-

 паються. Збирання врожаю роздільним способом починають у пері- од 

побуріння 35 – 40 %, прямим комбайнуванням — 50 – 60 % пло-

 дів. Просушені валки відразу обмолочують. Вологість насіння під час 

зберігання не повинна перевищувати 10 – 11 %. 

 М’ЯТА ПЕРЦЕВА 

Господарське значення. М’яту вирощують для виробництва дуже цінної 

ефірної (ментолової) олії, яка міститься у всіх надземних ор- ганах 

рослини: листі (від 2 до 4 %), суцвіттях (4 – 6 %), стеблах (до 0,3 % від маси 

сухої речовини). В якості сировини використовують усю надземну частину 

рослин у підв’яленому стані або сухе листя. М’ятна олія містить ментол (41 – 

92 %), ментон (9 – 25 %), пінен, лімонен та інші речовини. М’ятну олію і 

продукти її переробки ви- користовують у 

фармацевтичній, харчовій, парфумерно- косметичній, миловарній та лікеро-

горілчаній промисловості; листя м’яти — у медицині, для квашення 

овочів, приготування квасу тощо. Відходи переробки м’яти можна 

використовувати на корм худобі. 

Батьківщиною м’яти вважають Англію, де її вирощують з XVI ст. В 

Україні її стали вирощувати на початку XVIII ст., а нині основні площі її 

розміщені в лісостеповій зоні — в 

Чернігівській, Черкаській, Сумській, Полтавській та Київській областях. За 

високої агротехні- ки кращі господарства збирають на великих площах по 15 

– 20 ц сухого листя, а окремі — по 25 – 30 ц/га. 

Морфобіологічні та екологічні особливості. М’ята перцева (Mentha piperita 

L.) — багаторічна трав’яниста рослина родини яснотко-

 вих (Lamiaceae). Утворює кореневища, які залягають на глибині 0 – 

10 см. Кожне кореневище або його частина здатні давати кілька надземних 

стебел. Основна маса коренів розміщується в шарі 10 – 30 см. 

Стебло у м’яти гіллясте, досягає висоти 50 – 100 см і більше. Ли- стки 

вкриті з обох боків дрібними маслянистими залозками, в яких накопичується 

ефірна олія. 

М’ята цвіте рясно, але насіння майже не утворює. Плід складаєть- ся з 

чотирьох однонасінних червоно-бурих горішків, маса 1000 шт. 

яких 0,065 г. 

У м’яти перцевої виділяють такі фази вегетації: сходи, галужен-

 ня, бутонізація, початок і масове цвітіння. Остання фаза збігається з 

технічною стиглістю рослин. Період вегетації 120 – 130 днів. У по- чатковий 

період розвитку м’ята росте повільно, в період галуження інтенсивність 

росту посилюється і у фазі бутонізації досягає макси- муму. В період цвітіння 

приріст сповільнюється. 

М’ята перцева невибаглива до тепла. Навесні відростання почи- нається 

при 3 – 5 °С, оптимальна температура для її росту 18 – 20 °С. 
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Високі температури в літні місяці стримують галуження, урожай- ність і 

олійність при цьому знижуються. Кореневища не мають пе- ріоду 

спокою, що є однією з причин їх загибелі за несприятливих умов 

перезимівлі (сильні морози без снігового покриву, відлиги, які змінюються 

похолоданням). Кореневища витримують морози до мі- нус 13 °С, а при 

наявності снігового покриву до мінус 18 – 30 °С. Сходи м’яти витримують 

заморозки до мінус 8 °С. 

М’ята — світлолюбна рослина довгого дня. Навіть при затіненні і в умовах 

короткого світлового дня (менше 12 год) урожайність, олійність і вміст 

ментолу в олії знижуються. Це вологолюбна росли- на. Особливо вибаглива 

до вологи у період від початку галуження до масової бутонізації. Оптимальна 

вологість ґрунту для м’яти — близько 80 % НВ, вона добре реагує на поливи. 

М’ята дуже вибаглива до родючості ґрунту. Кращими для виро- щування її 

є наносні заплавні ґрунти в долинах річок при коротко- часному затопленні 

навесні. Найбільш придатними ґрунтами для неї є легкі за механічним 

складом чорноземи та окультурені торфо- вища зі слабкокислою реакцією 

ґрунтового розчину (рН 5 – 7). З уро- жаєм сухої речовини надземної маси 

в 45 ц/га виносить 98 кг азоту, 

34фосфору і 44 кг калію. 

В Україні вирощують кілька сортів м’яти. Найбільш посухостійкі 

і мало уражуються іржею Заграва, Лікарська 1, Малахітовая, При-

 луцька 14, Чорнолиста, Українська перцева та ін. 

Технологія вирощування. Враховуючи високу вибагливість м’яти до 

родючості ґрунтів, посіви її розміщують у спеціальних 

сівозмінах, розташованих на низинних родючих ділянках. Кращими попере-

 дниками для неї є овочеві культури, багаторічні трави, удобрені озимі. На 

одному місці її звичайно вирощують 2 – 3 роки підряд, проте рослини при 

цьому дуже уражуються іржею. 

Добрива вносять обов’язково. Під зяблеву оранку слід вносити гній 30 – 

40 т/га і повне мінеральне добриво: азоту 60 – 70 кг/га, фос- фору 45 – 50 і 

калію 60 – 70 кг/га, на окультурених торфовищах вно- сять лише фосфорно-

калійні добрива. 

Обробіток ґрунту під м’яту аналогічний обробітку під інші техні- чні 

культури. При розміщенні її після удобрених озимих проводять лущення, а 

потім — оранку на глибину 22 – 25 см. Після овочевих культур, багаторічних 

трав, махорки орють поля відразу після зби- рання врожаю. Рано навесні 

проводять боронування і передпосівну культивацію ґрунту на глибину 10 – 

12 см з одночасним внесенням гербіциду трефлану (6 – 8 л/га) і 

боронуванням. 

Садіння. М’ята перцева майже не утворює насіння, тому роз- множується 

вегетативно — кореневищами, зрідка — розсадою. На- сінням її 

розмножують лише в селекції. 

При вирощуванні м’яти кореневищами або пагонами (батогами) після 

весняного обробітку ґрунту нарізають борозни на глибину 
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8 – 10 см. Ширина міжрядь 45 – 70 см. Висаджують кореневища або пагони в 

перші дні весняних робіт водночас із сівбою ранніх ярих вручну або за 

допомогою машин, укладаючи їх на дно борозни у во- логий ґрунт однією 

або двома суцільними стрічками і відразу при- сипають вологим 

ґрунтом. Для механізованого садіння використо- вують культиватор КРН-

4,2, обладнаний пристосуванням ПП-6. Висаджують 12 – 15 ц/га 

кореневищ. Глибина садіння їх навесні 6 – 8 см, восени 10 – 12 см. Відразу 

після садіння поле коткують. 

Садять м’яту також розсадою, яку вирощують на плантаціях ма-

 точників. Її висаджують у попередньо политі борозни. Ширина між- рядь, як 

і при садінні кореневищами, 45 – 70 см, відстань між рос- линами в рядку 12 

– 15 см. 

Догляд за посівами м’яти першого року життя починають у до- сходовий 

період проведенням 2 – 3 боронувань. Через 3 – 6 днів піс- ля садіння і не 

пізніше як за 5 – 6 днів до появи сходів вносять три- хлорацетат натрію (11 – 

17 кг/га), прометрин (6 – 8 л/га), лінурон (3 – 8 кг/га), синбар (1 – 2 кг/га) та 

інші гербіциди. В період сходи — повне галуження проводять 2 – 

3 міжрядних обробітки і прополю- ють бур’яни в рядках. 

Важливим заходом підвищення врожайності м’яти є підживлен- ня її 

мінеральними добривами. Найефективніші ранні підживлен- ня, проведені 

під час першої і другої міжрядних культивацій. Вно- сять NРК з 

розрахунку 10 – 15 кг/га. 

Догляд за плантацією м’яти другого і наступних років життя за- лежить від 

рівня забур’яненості плантації. На чистих від бур’янів ділянках через місяць 

після збирання врожаю вносять добрива в дозі N135Р180К135, заробляючи їх 

боронами. Рано навесні до відрос- тання рослин застосовують один з 

названих вище гербіцидів і про- водять 1 – 2 досходових боронування. 

При значній забур’яненості плантації м’яти восени, на початку стійкого 

похолодання, проводять оранку на глибину 16 – 18 см з пов- ним обертанням 

скиби, а в посушливі роки — рано навесні. Навесні плантації боронують і 

дискують. За 5 – 6 днів до появи сходів вно- сять гербіциди. Як тільки 

з’являться сходи, культиваторами з ножо- вими лапами або проріджувачами 

нарізують міжряддя завширшки 45 – 70 см. У подальшому догляд за 

дворічними плантаціями такий самий, як і за однорічними. 

Найчастіше м’ята пошкоджується м’ятним жуком-листоїдом, м’ятною 

блішкою, м’ятною попелицею; уражується іржею, борош- нистою 

росою. Система боротьби проти шкідників передбачає агро- технічні і хімічні 

заходи. Проти іржі м’яти застосовують цинеб або анілат у дозах 2,5 і 3,0 кг/га 

препарату; проти попелиць проводять обприскування 0,2 %-м розчином 

фосфаміду. 

Збирають м’яту в період масового цвітіння. Перед збиранням виполюють 

великі бур’яни, а також засмічувачі м’яти — драголюб, 
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м’яту кучеряву і сизу. Скошують м’яту на низькому зрізі (6 – 8 см). Після 

прив’ялювання скошену масу згрібають у невеликі валки і залишають на 1 – 

2 дні для підсушування. Коли вологість маси до- сягне 30 – 40 %, її 

підбирають підбирачем-завантажувачем і відправ- ляють на 

переробку. Висушені рослини обмолочують. При вирощу- ванні 

високоментолових сортів для добування ефірної олії викорис- товують листя 

і стебла. 

М’яту, вирощувану на листя, просушують у валках до підв’яле- ного 

стану, потім підбирають і перевозять на тік, де досушують до 

повітряносухого стану листя і обмолочують. 

Маточники. Для вирощування садивного матеріалу закладають 

маточники. На кожний гектар площі м’яти при садінні кореневи- щами 

потрібно 0,1 – 0,15 га маточників, а при садінні розсадою — 0,1 га. Під 

маточники залишають площі, де збирають найбільші вро- жаї м’яти і які 

розміщені в захищених від холодних вітрів місцях. 

На маточниках проводять видове прополювання, а врожай зби- рають 

пізніше, ніж на товарних посівах, — у період повного цвітін- ня. Це сприяє 

кращому розвитку кореневищ і підвищує їх зимостій- кість. Рослини 

скошують на висоті 15 см, щоб узимку затримувався сніг. Залишені на зиму 

маточники укривають соломистим гноєм, торфокришкою, а взимку 

проводять снігозатримання. Рано навесні плантації розкривають і вибирають 

кореневища. Для цього викори- стовують коренезбиральний проріджувач 

КПМ-2 або культивують площу вздовж і впоперек і вичісують кореневища 

боронами. 

ШАВЛІЯ МУСКАТНА 

Господарське значення. Шавлію мускатну вирощують з метою 

виробництва ефірної олії, яка міститься в суцвіттях (0,11 – 0,3 %) та інших 

надземних частинах рослини. В плодах шавлії до 31 % жирної висихаючої 

олії. Головною складовою частиною ефірної олії є складні ефіри (50 – 77 

%), серед яких переважають ліналілацетат (58 – 70 %), ліналоол (10 – 15 

%) та інші речовини. 

Ефірна олія шавлії мускатної має своєрідний приємний запах 

амбри, апельсину, бергамоту. Крім того, вона має фіксуючі власти- вості —

 закріплює в композиції речовини, які легко звітрюються, приємно 

пахнуть, та інші компоненти. Олію шавлії і продукти її пе- реробки 

використовують у парфумерно-косметичній, кондитерській, лікеро-

горілчаній, тютюновій та інших галузях промисловості. З від- ходів 

переробки виробляють цінний продукт скляреол, який вико- ристовують для 

синтезу пахучих речовин із запахом амбри. Виси- хаючу жирну олію 

використовують для виробництва оліфи високої якості, що йде для 

анфлеражу та закріплення ефірних олій. Шавлія мускатна — добрий 

медонос. 

Шавлію мускатну культивують недавно. Вперше її почали виро- щувати у 

Франції. В Україні шавлію вирощують з 1929 р. Основні 



 
площі розміщені в Запорізькій області і Криму. Середній урожай суцвіть 

шавлії в Україні становить 35 – 40 ц/га. 

Морфобіологічні та екологічні особливості. Шавлія мускатна (Salvia 

sclarea L.) — однорічна, дворічна і багаторічна трав’яниста рослина родини 

ясноткових (Lamiaceae). На промислових плантаціях вирощують переважно 

як дворічну культуру. Рослини з великими серцеподібними 

листками, висотою 100 – 150 см. В перший рік веге- тації у шавлії звичайно 

утворюється лише литкова розетка, а на другий — з’являються квітконосні 

пагони. Суцвіття — волоть з роз- галуженнями першого і другого 

порядків (рис. 69). Насіння шавлії дрібне. Маса 1000 насінин 3 – 5 г. 

Ріст і розвиток шавлії складається з фаз: сходи, розетка, стеблу-

 вання, цвітіння, технічна стиглість сировини, достигання насіння. 

Характерною біологічною особливістю шавлії мускатної є дуже повільний 

ріст на початку вегетації і тривале перебування у фазі розетки.Шавлія 

мускатна характеризується порівняно високою холодо- і 

морозостійкістю. Оптимальна температура проростання 10 – 12 °С, сходи 

з’являються через 12 – 14 днів. Молоді сходи здатні витриму- вати 

температуру мінус 6 – 8 °С, а дорослі рослини у фазі утворення розетки — до 

мінус 28 °С. 

Влітку сприятливі для шавлії підвищені температури, особливо під час 

цвітіння. Оптимальні умови для росту і розвитку шавлії складаються при 

температурі 23 – 30 °С.Шавлія вибаглива до світла, особливо на початку 

розвитку. Мо- лоді рослини погано витримують затінення. Світлова стадія 

відбу- вається при тривалості світлового дня не менш як 14 – 16 год. 

Шавлія мускатна — перехреснозапильна рослина. Запилюється 

комахами, переважно джмелями і дикими бджолами. На посівах другого року 

життя у південних районах України цвітіння почина- ється на початку липня 

і закінчується у серпні. Насіння достигає наприкінці вересня. 

В Україні до районованих сортів шавлії мускатної 

належать: Вознесенська 24, Однорічна, С-785, С-1112, Кримська пізня та ін. 

Технологія вирощування. Шавлію мускатну розміщують у спеці- альних 

сівозмінах. Кращі попередники для неї — озима пшениця, а також однорічні 

трави на зелений корм, які рано скошують. 

У південних районах під шавлію мускатну обов’язково вносять 

азот (N60–90) і фосфор (Р60–90). У перший рік її життя у фазі утворення 

розетки посіви підживлюють азотно-фосфорними добривами з роз- 

рахунку N30Р30. На другий рік життя рано навесні у період віднов- лення 

вегетації рослини підживлюють підвищеними дозами азоту й 

фосфору (N30–50Р50–60). 

Основний обробіток ґрунту полягає в лущенні стерні та наступ- ній оранці 

на глибину 27 – 30 см. На дуже забур’янених ділянках під шавлію 

застосовують пошаровий обробіток — багаторазові без- полицеві й полицеві 

розпушування на різну глибину. Щоб знищити багаторічні кореневищні 



бур’яни (гумай, пирій повзучий), поле дискують уздовж і впоперек на 

глибину 10 – 12 см для подрібнення кореневищ. Після проростання 

кореневищ бур’яни загортають гли- боко у ґрунт плугом з передплужником. 

Передпосівну культивацію проводять на глибину 5 – 6 см з одно- часним 

боронуванням шлейф-боронами. 

Сівба. У південних районах практикують підзимну сівбу. Сіють тоді, коли 

температура ґрунту знизиться до 4 – 6 °С з таким розра- хунком, щоб насіння 

не проросло до настання холодів. За таких умов сівби сходи з’являються 

навесні при температурі 10 – 12 °С на глибині залягання насіння. 

Сіють широкорядним способом з міжряддями 60 – 70 см. Норма висіву 8 – 

12 кг/га, що забезпечує густоту посівів у перший рік веге- тації 300 – 

400 тис. рослин на 1 га, у другий рік 150 – 200 тис. Гли- бина загортання 

насіння 3 – 4 см. Під час сівби вносять у рядки фос- 

фор (Р5–10). 

Догляд за посівами шавлії починають з досходового боронування легкими 

боронами за 8 – 10 днів до сходів. У фазі 1 – 2 пар листків проводять перше 

розпушування міжрядь на глибину 6 – 8 см. На- ступні міжрядні культивації 

здійснюють в міру необхідності, а після змикання рядків їх припиняють. 
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Для боротьби з бур’янами навесні в досходовий період вносять також 

гербіциди — лінурон (2 – 4 кг/га), нортрон (4 – 6 л/га), кото- 

ран (2,5 – 2,75 кг/га) та ін. 

Після збирання врожаю на плантації першого року життя решт- ки шавлії 

скошують на низькому зрізі і вивозять за межі поля. 

На плантаціях другого року життя навесні проводять боронуван- ня 

впоперек рядків у два сліди. Наступні розпушування ґрунту в міжряддях 

проводять у міру необхідності і припиняють їх при зми- канні рядків шавлії. 

Основні шкідники посівів шавлії мускатної — шавлієвий довго-

 носик, шавлієвий комарик, шавлієвий кліщ, озима совка; найпоши- реніші 

хвороби — борошниста роса, несправжня борошниста роса і фузаріозне 

в’янення. Проти шавлієвого довгоносика застосовують 2 %-й розчин 

метафосу, проти кліщів — мелену сірку (25 кг/га). Проти борошнистої роси 

застосовують 1 %-й розчин бордоської ріди- ни. В період цвітіння обробку 

шавлії пестицидами припиняють, щоб не погіршити якість олії. 

Збирають суцвіття шавлії на 6 – 8-й день після початку масового 

цвітіння, коли в 2 – 3 нижніх кільцях центрального суцвіття побуріє 

насіння. Суцвіття скошують на рівні верхніх листків за сухої тихої погоди в 

ранішні й вечірні години. Скошують суцвіття звичайними силосними або 

переобладнаними зерновими комбайнами. Скошену масу негайно 

транспортують на переробку. Переробляють її в сві- жому вигляді, оскільки 

суцвіття шавлії через 3 год після збирання втрачають близько 40 % ефірної 

олії. 

 



ТРОЯНДА ЕФІРООЛІЙНА 

Господарське значення. Ефіроолійну троянду вирощують для одержання 

квіток, у яких міститься від 0,14 до 0,22 % ефірної олії. Основними 

компонентами трояндової олії є фенілетиловий спирт 

(40 – 50 %), цитранелол (30 – 35 %), гераніол (10 – 15 %), нерол 

(2 – 3 %). Трояндова олія і її компоненти широко використовуються у 

виготовленні вищих сортів парфумерно-косметичних виробів, у 

харчовій, фармацевтичній та лікеро-горілчаній промисловості. 

Батьківщиною троянди ефіроолійної вважають Іран, де її ще в давні часи 

вирощували для одержання пахучих речовин. У нашій країні вирощування 

промислової (ефіроолійної) троянди почалося з 1930 р. в Криму, де й тепер 

розміщені основні її плантації. Середній врожай квіток — близько 25 ц/га. 

Морфобіологічні та екологічні особливості. Троянда ефіроолійна 

— багаторічний гіллястий кущ родини розоцвітих (Rosaсeae). У культурі 

поширені два види троянди: червона (французька, прован- 

ська) (Rosa gallica L.) і рожева (казанликська, дамаська) (Rosa damascena 

Mill.). У нашій країні вирощують троянду червону і гібриди з трояндою 

рожевою. 

Утворює численні дерев’янисті галузисті стебла 1,5 – 2,5 м зав- вишки і 

великі квітки червоного, рожевого або білого забарвлення, залежно від 

сорту. Квітки розміром 7 – 8 см, складаються з 30 – 60 пелюсток, зібрані по 7 

– 13 шт. у зонтикоподібні суцвіття. На кущі буває 800 – 1000 квіток.Залежно 

від виду, сорту та умов вирощування кущ ефіроолійної троянди може жити 

до 30 – 50 років. За цей період його гілки періо- дично замінюються. На 

кущі, залежно від віку, розрізняють два ти- пи багаторічних гілок —

 основні (або маточні) і гілки із закінченим ростом та окремо виділяють 

однорічні ростові або вегетативні паго- ни. Основні, або маточні, гілки віком 

до 5 – 6 років несуть на собі добре розвинені ростові й генеративні 

пагони. Гілки із закінченим ростом — це старі маточні гілки, на яких 

розміщені середньо- і слаб- корозвинені генеративні пагони та майже 

повністю відсутні ростові пагони. Ростові пагони — це гілки, які виросли з 

бруньок цьогоріч- ного ростового пагона завдовжки до 0,5 м і більше. Ті 

однорічні рос- тові пагони, які виростають з прикореневої частини куща і 

досяга- ють висоти 1,5 – 2 м, мають назву жирових пагонів, або вовчків. Ге-

 неративні пагони, або квіткові гілочки, — це короткі (20 – 30 см) пагони, на 

вершині яких утворюються квітки. 

У троянди визначають такі фази росту: початок весняного відро-

 стання, поява листя, поява квіткової зав’язі, цвітіння, скидання листя. 

Характерною біологічною особливістю троянди є наявність неста-

 більного зимового спокою, що визначає нестійкість рослин під час 

перезимівлі. При різкій зміні температури від плюсової до мінусової 

спостерігається підмерзання молодих пагонів, а іноді й загибель рос- лин. У 

період спокою рослини витримують морози до мінус 20 – 25 °С. 

Ростові процеси у троянди відновлюються при температурі 5 – 7 °С. За 

такої температури бруньки бубнявіють уже на 5 – 6-й день. В умо- вах Криму 



сума ефективних температур (понад 5 °С), необхідна для вступу рослини у 

фазу цвітіння, становить 860 – 900 °С, а кількість днів з початку бубнявіння 

бруньок до цвітіння коливається від 50 до 80. Звичайно троянда зацвітає 

наприкінці травня і при середньодобо- вій температурі приблизно 20 – 21 °С 

цвіте протягом 15 – 20 днів. 

Троянда ефіроолійна — світлолюбна рослина, яка не витримує 

затінення, внаслідок якого зменшуються кількість квіток і їх розміри. 

Троянда вибаглива до ґрунтової вологи, особливо в період розгор- тання 

листків — бутонізації та в середині літа, коли формується біль- шість 

приросту пагонів і закладаються бруньки під урожай наступ- ного 

року. Разом з тим троянда погано витримує надлишкове зво- ложення 

ґрунту, особливо восени. 

Найкраще росте троянда на середньосуглинистих чорноземах, погано — на 

важких глинистих, карбонатних мергелистих ґрунтах. Троянду садять на 

слабкокарбонатних ґрунтах тоді, коли вона при- щеплена на 

шипшину, сприятливою реакцією ґрунтового розчину для троянди є 

слабколужна або нейтральна. 

При вирощуванні троянди ефіроолійної високого врожаю сиро- вини 

досягають при достатньому внесенні органічних і повних мі- неральних 

добрив. Доведено, що з річним приростом квіток, листя і пагонів троянда 

виносить з ґрунту близько 50 кг азоту, 10 кг фосфо- ру і 80 кг калію з гектара. 

В Україні районовано два сорти троянди ефіроолійної — Лань і Радуга. 

Технологія вирощування. Під троянду відводять запільні висо-

 кородючі, низинні та рівнинні ґрунти з невисоким рівнем ґрунтових 

вод. Плантація повинна бути добре захищена від східних і північ- них вітрів і 

мати невеликий уклон південної експозиції. 

Основний обробіток ґрунту залежить від його забур’яненості. На 

ділянках, чистих або слабкозасмічених одно-, дворічними бур’янами, період 

підготовки ґрунту становить 1,5 року. В перший рік після збирання 

попередника поле дискують на 8 – 10 см, потім через 2 – 3 тижні лущать на 

глибину 12 – 14 см, а у вересні орють на глибину 20 – 22 см. На другий рік 

навесні по відростаючих розетках коренепаросткових бур’янів вносять 

гербіцид 2,4Д (амінна сіль) у дозі 2 кг/га. В травні після внесення 40 – 

50 кг/га гною і 0,5 – 0,6 т/га суперфосфату поле орють плантажним плугом на 

глибину 60 – 70 см з наступним вирівнюванням ґрунту чизель-

культиватором. До са- діння троянди ґрунт культивують 3 – 4 рази на 

глибину 10 – 12 см з одночасним боронуванням. 

На ділянках, засмічених багаторічними бур’янами, період підго- товки 

ґрунту збільшується до 2,5 року. У перший рік після збирання попередника 

ділянку орють на глибину 25 см і до осені не борону- ють. Восени сухі 

бур’яни вичісують культиваторами, боронами і спалюють. Після цього 

проводять передпосівний обробіток ґрунту і сіють жито. На другий рік після 

збирання жита поле обробляють за технологією обробітку чорного пару. На 

третій рік ґрунт обробляють так само, як на чистих і слабкозабур’янених 



полях, тобто вносять гербіцид, основне добриво і проводять плантажну 

оранку не пізніш як за 4 – 5 місяців до садіння троянди. 

Перед садінням ділянку розбивають на виробничі квадрати площею 1 – 

2 га. Між квадратами залишають дороги 4 м завширш- ки. Потім поле 

розбивають маркером за схемами 2,5 × 1; 2,5 × 1,25 і 2,5 × 1,5 м, залежно від 

сорту троянди і зони вирощування. На міс- цях перетину рядків викопують 

ямки розміром 40 × 40 × 40 см. На дно ямки вносять 2 – 3 кг перегною і 50 – 

60 г суперфосфату. 

Садіння. У виробничих умовах троянду розмножують тільки ве-

 гетативним способом, найчастіше старостебловими живцями і оку-

 ліруванням на шипшину. Живці 25 – 30 см завдовжки нарізують у жовтні–

листопаді з гілок віком старше двох років, на кущах віком не молодше 3 і не 

старіше 10 років. Однорічні пагони і квіткові гі- лочки видаляють. Живці 

укладають у борозни завглибшки 12 – 15 см 
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двома суцільними стрічками, засипають землею і поливають. Ши- рина 

міжрядь у розсаднику 70 см. Протягом весни і літа наступного року за 

розсадником доглядають — проводять боротьбу з бур’янами, розпушування 

ґрунту, поливи, пінцирування. Перед садінням са- джанці викопують і 

сортують. 

Кореневласну троянду можна розмножувати кореневими жив- цями. Їх 

заготовляють пізно восени на плантаціях, що ліквідуються. Корені завтовшки 

понад 1 см розрізають на живці завдовжки 12 – 15 см і висаджують у 

розсадник так само, як і стеблові живці. 

Окулірування троянди проводять у серпні–вересні так само, як і плодових 

дерев. Сплячу бруньку беруть з однорічного пагона сорту, що 

розмножується, і прищеплюють на кореневу шийку шипшини або нижче неї. 

Саджанці троянди садять восени вручну або лісосадильними 

машинами. Кореневу шийку саджанця заглиблюють на 5 – 7 см нижче рівня 

ґрунту, ущільнюють ґрунт і підгортають. 

Догляд за плантацією починається рано навесні і включає розго- ртання 

саджанців, обрізування гілочок на 3 – 5 бруньок, міжрядні розпушування 

ґрунту, систематичне обривання бутонів до їх роз- криття. 

На другий рік догляд за плантацією включає ранньовесняне об- різування 

пагонів на 1/2 – 1/3 довжини, видалення ослаблених і за- гиблих 

пагонів, міжрядні розпушування ґрунту, боротьбу з бур’яна- ми, поливи та 

інші заходи. На добре розвинених кущах другого року вегетації троянду 

допускають до цвітіння. 

Промислова експлуатація троянди починається на третій рік веге-

 тації. Догляд за плантацією включає міжрядні обробітки 

ґрунту, мульчування, обрізування, внесення гербіциду симазину (3 – 

5 кг/га), осіннє переорювання міжрядь на глибину 12 – 18 см. 

Важливим заходом догляду за плантаціями є своєчасне обрізу- вання 

рослин — формувальне й на квітування. 



На другий рік після садіння рослини обрізують, щоб надати ку- щеві 

відповідної форми і забезпечити утворення міцних основних пагонів. Із 

усього приросту залишають звичайно не більше 6 міцних симетрично 

розміщених пагонів, а решту вирізають. Залишені 1 – 2 центральних пагони 

з 6 – 7 бруньками обрізують на висоті близько 25 см від поверхні ґрунту; інші 

пагони — периферичні з 4 – 5 брунь- ками обрізують на висоті 20 см. 

Плантації з насадженнями від 3 років і старше щороку обрізують на 

квітування для вирощування великих, повновагих, купчасто розміщених на 

кущі квіток і одержання стабільних високих урожаїв. При щорічному 

обрізуванні на квітування повністю видаляють на- самперед слабкі, старі 

гілки із закінченим ростом, які складаються майже повністю з дрібних 

квіткових гілочок із сухими квітконіжка- ми. Потім обробляють складні 

гілки, які мають ростові пагони і вели- 
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кі квіткові гілочки. Складну гілку спочатку вкорочують на 1/4 – 

1/3 розгалуженої частини, при обрізуванні переводять гілку на сильний 

пагін. Ростові пагони, якщо вони йдуть уздовж рядка, вкорочують на 1/5 – 

1/4 частини, а якщо йдуть у бік міжряддя, — на 1/3 – 1/2 частини. Квіткові 

гілочки вкорочують на 1 – 3 бруньки залежно від їх довжини, аналогічно 

обрізують гілки із закінченим ростом. Жи- рові пагони на 6 – 7-річних 

плантаціях повністю вирізують, на старі- ших — залишають і обрізують на 

висоті 100 – 120 см. Обрізують та- кож ростові пагони, які відходять від 

основи куща. 

У період експлуатації плантації рекомендується один раз у 2 – 3 роки під 

осіннє переорювання міжрядь вносити перегній 20 – 30 т/га. Щороку під час 

осіннього або весняного обробітку ґрунту рослини підживлюють 

мінеральними добривами у дозі 50 кг/га NРК. 

Троянда дуже чутлива до зрошення. Основний спосіб поливу — по 

борознах. У кожному міжрядді нарізають по дві борозни на відстані 50 – 

60 см від ряду кожна. З урахуванням неоднакової потреби троян- ди у воді 

протягом вегетації поливи проводять: перший — під час бу-

 тонізації, другий — після цвітіння, третій — у період посиленого рос- ту 

однорічних пагонів. Поливна норма становить 450 – 500 м3/га. 

Троянда ефіроолійна найбільше ушкоджується трояндовою по-

 пелицею, павутинним кліщиком, а із хвороб — іржею, чорною пля-

 мистістю і борошнистою росою. Проти шкідників і хвороб троянди 

проводять своєчасно протягом року комплекс заходів. 

Збирають квітки троянди вручну щодня протягом усього періоду 

цвітіння. Максимальний вміст ефірної олії у квітках після їх розпу-

 кування — о 5 – 6 год ранку. Після 12 год дня вміст олії зменшуєть- ся на 30 

%. Тому збирати квітки треба вранці, з 5 до 10 год. Переро- бляють їх у 

свіжому вигляді. 

 



ЛАВАНДА СПРАВЖНЯ 

Господарське значення. Лаванду вирощують для виробництва ефірної 

олії, яка накопичується в усіх частинах рослин, але найбіль- ше в 

суцвіттях (0,8 – 3,0 %). Основними компонентами лавандової олії є 

ліналілацетат (30 – 56 %), ліналоол (10 – 12 %), а також гера-

 ніол, нерол, камфора тощо. Олію та продукти її переробки застосо- вують у 

парфумерно-косметичній, харчовій, фармацевтичній, мило- варній та інших 

галузях промисловості. 

Батьківщина лаванди — Альпи. Дуже поширена в багатьох районах Малої 

Азії, Північної Африки, Близького Сходу. В Європі лаванду почали 

культивувати наприкінці XVI ст. В Росію була завезена в другій половині 

ХІХ ст., але промислові плантації по- чали закладати лише в 1929 р. в 

Криму, де нині найбільші її на- садження. Середній урожай суцвіть 20 – 

30 ц/га, у сприятливі роки 

40 – 46 ц/га. 

Морфобіологічні та екологічні особливості. Лаванда звичайна 

(Lavandula vera DC) належить до родини губоцвітих (Lamiaceae). Це 

багаторічна кулястої форми вічнозелена напівкущова рослина за- ввишки 35 

– 60 см . 

Протягом вегетації лаванда справжня проходить такі фази: від-

 ростання, поява квітконосів, цвітіння. Цвіте лаванда з середини черв- ня 

протягом 20 – 35 днів. Запилення перехресне, але можливе й 

самозапилення. Заміна листя у неї (як у вічнозеленої рослини) від- бувається 

через кожні два роки восени, коли рослини вступають у період відносного 

спокою. За правильної агротехніки лаванда може рости і давати врожай 

протягом 20 – 25 років. 

Як гірська рослина лаванда досить холодостійка. Витримує зими з 

морозами до мінус 20 °С, а при наявності снігового покриву тов-

 щиною 25 см — до 28 °С. Сходи у фазі 4 – 5 пар листків витримують 

заморозки до мінус 8 – 10 °С. Протягом вегетації для лаванди кра- щою є 

тепла, а під час цвітіння — жарка погода. 

Лаванда — світлолюбна рослина. В умовах затінення її пагони сильно 

витягуються, зменшується розмір квіток, знижується вміст олії в них.До 

вологи найбільш вибаглива від початку вегетації до початку 

цвітіння. Нестача води в ґрунті в цей час при низькій відносній во- логості 

повітря і суховії зумовлюють значне зниження врожаю. 

Лаванда невибаглива до ґрунтів. Кращими для неї є карбонатні 

чорноземно-супіщані і суглинисті ґрунти з домішками щебеню, галь- ки й 

каміння. Важкі холодні ґрунти з підвищеною кислотністю, ви- соким 

заляганням ґрунтових вод для неї непридатні. 

Районовані сорти лаванди в Україні: Рання, Рекорд, Степова та ін. Технологія 

вирощування. Як багаторічну рослину лаванду розміщують поза 

сівозміною після зернових колосових, зернобобових кормових 

сумішей. Після їх збирання проводять лущення, через 10 – 15 днів поле 

обробляють гербіцидом 2,4Д (амінна сіль) для боротьби з одно-, дворічними 



бур’янами і відростаючим осотом рожевим, через 10 –20 днів лущен- ня 

повторюють корпусними лущильниками. Після цього вносять мі-

неральні (N100–120Р100–120К40–60) й органічні добрива (40 – 

50 т/га). Плантажну оранку проводять на глибину 45 –50 см. Після оранкизяб 

вирівнюють і залишають на зиму, а протягом весни й літа на- ступного року 

витримують у стані чорного пару. Наприкінці вересня — на початку жовтня 

поле обробляють чизель-культиватором на гли- бину 20 – 25 см.Якщо 

плантацію закладають на ділянці з-під лаванди, після зби- рання суцвіть старі 

кущі викорчовують і орють на глибину 22 – 25 см з одночасним 

боронуванням важкими боронами, проводять перед- посівну культивацію 

на 8 – 10 см і сіють озиме жито як засіб бороть- би з коренепаростковими 

бур’янами. Після збирання жита на зеле- ний корм плантажну оранку 

проводять не пізніше середини червня. При проведенні плантажної оранки в 

пізніші строки утворюються брили і знижуються запаси вологи в 

ґрунті. Перед садінням лаван- ди на ділянці нарізують поздовжні (через 400 – 

600 м) і поперечні (через 200 – 300 м) дороги.Садіння. Лаванда може 

розмножуватись насінням і вегетатив- но — живцями, поділом куща і 

відгалуженнями. У виробничих умо- вах її розмножують вегетативно. Живці 

завдовжки 8 – 10 см наріза- ють у вересні–жовтні з однорічних 

напівздерев’янілих пагонів, які беруть з 4 – 5-річних маточних кущів, і 

висаджують у парники, з них виростають саджанці.Оптимальний строк 

садіння саджанців на плантації — друга по- ловина жовтня і листопад, але 

можна й у відлигу взимку, а також рано навесні. Садять лаванду 

лавандосадильною машиною або вруч- ну за схемою 1,2 × 0,5 м. Під час 

садіння кореневу шийку заглиб- люють нижче поверхні ґрунту на 5 – 

6 см, кожен саджанець поли- вають і загортають шаром ґрунту 3 – 

5 см.Догляд за молодими насадженнями включає боротьбу з бур’яна-

 ми, розпушування ґрунту в міжряддях, а також своєчасне підсаджу- вання 

лаванди замість загиблих рослин. Проти бур’янів рано навес- ні, до початку 

відростання лаванди, застосовують ґрунтові гербіци- ди — симазин і 

прометрин (2 кг/га) або ігран (4 кг/га д. р.).Після вступу у фазу 

плодоношення лаванду щороку підживлю- ють мінеральними 

добривами. Вже на другий рік життя рослини підживлюють навесні азотними 

добривами в дозі 50 – 60 кг/га д. р. Крім робіт з утримання ґрунту в 

розпушеному і чистому від бур’янів стані, щороку після збирання суцвіть 

проводять легке обрізування кущів, видаляючи сухі й пошкоджені 

гілочки. Услід за цим кущі омолоджують, зрізуючи їх на 1/2 однорічного 

приросту підрізувачем- 

омолоджувачем лаванди ПОЛ-1. Після омолодження рослини під- живлюють 

мінеральними добривами (N60Р60). Омолодження план- тації повторюють 

через кожні 5 – 6 років промислової експлуатації. 

Основні шкідники лаванди — совка-гамма, галова нематода, луч- ний 

метелик; хвороба — коренева гниль. Проти них застосовують агротехнічні 

заходи і пестициди. 



Збирання. Технічна стиглість лаванди настає у фазі цвітіння і триває 17 – 

20 днів. Збирання починають, коли на кущах розкри- ється 50 

% квіток. Зрізують квітконоси завдовжки 10 – 12 см. Для збирання 

використовують лавандозбиральну машину «Крим». Ско- шені суцвіття 

переробляють у свіжому вигляді. 

ФЕНХЕЛЬ 

Господарське значення. Насіння фенхелю містить 4 – 7 % ефірної і 18 – 20 

% жирної олії. Ефірну олію і основний її компонент анетол (50 – 60 

%) використовують у харчовій, парфумерно-косметичній і фармацевтичній 

галузях промисловості. Плоди фенхелю як пряну приправу застосовують у 

кулінарії і виробництві консервів. Знежи- рені плоди фенхелю містять 18 – 22 

% протеїну і використовуються для годівлі худоби. Фенхель — медоносна 

рослина. 

Батьківщиною фенхелю вважають райони Середземномор’я. В Україні 

його почали вирощувати в 30-х роках ХХ ст. Основні про- мислові плантації 

фенхелю зосереджені в Чернівецькій області. Середня врожайність 8 – 

10 ц/га. 

Морфобіологічні та екологічні особливості. Фенхель (кріп волось- 

кий) (Foeniculum vulgare Mill.) з родини селерових (Aрiaceae) — одно-, 

дво- або багаторічна трав’яниста рослина із стеблом заввишки 1,5 – 2,5 м, яке 

щороку відмирає  

Плодоносити починає в перший рік життя. Достиглі плоди легко 

обсипаються. Вегетаційний період в умовах Чернівецької області триває 135 

– 157 днів. 

Насіння фенхелю починає проростати при температурі 6 – 8 °С, а дружне 

проростання відбувається при 20 °С. Сходи витримують за- морозки до 

мінус 8 °С. Добре зимує тільки в південних і західних районах України. 

Фенхель — світлолюбна культура. Затінення, а також хмарна і холодна 

погода подовжують період вегетації. 

Вибагливий до ґрунтової вологи. Високі вимоги до вологості ґрун- ту 

виявляє під час проростання насіння і цвітіння. Суховії в період цвітіння 

знижують урожай. 

Кращі ґрунти для фенхелю — окультурені чорноземи, темно-сірі лісові 

незмиті. Непридатні — важкі глинисті і заболочені ґрунти. 

Із сортів фенхелю в Україні вирощують Кримський, Чернівець-

 кий 3, Чернівецький місцевий та ін. 

Технологія вирощування. Кращими попередниками для фенхелю є озимі і ярі 

зернові, цукрові та кормові буряки, картопля й од- норічні трави. 

Під фенхель восени рекомендується вносити мінеральні добрива 

в дозі N40–60Р60–80К60–80. Органічні добрива з розрахунку 30 – 40 т/га 

застосовують під попередник. Під час сівби в рядки вносять 100 – 

150 кг/га нітроамофоски або інше повне мінеральне добриво. Обробіток 

ґрунту проводять так само, як під ранні ярі культури. Сіють фенхель рано 

навесні буряковими сівалками з шириною 



міжрядь 45 або 60 см. Норма висіву насіння 8 – 10 кг/га, глибина 

загортання 2 – 3 см, а за посушливої весни 3 – 4 см. 

Догляд за посівами включає післяпосівне коткування ґрунту, до- й 

післясходові боронування, розпушування міжрядь. У період появи першого–

другого справжніх листків проводять букетування буряко- вими 

проріджувачами УСМП-5,4 за схемою: виріз 30 см, букет 20 см. Букети 

розбирають вручну, залишаючи на 1 м рядка 6 – 8 рослин. 

Збирання. Плоди фенхелю достигають неодночасно, тому його збирають 

роздільним способом, починаючи від достигання насіння на зонтиках 

першого порядку галуження, коли плоди зонтиків першого порядку при 

легкому натискування пальцями розпадаються на дві 

сім’янки. Скошені валки після підсихання підбирають і обмолочують 

переобладнаними зерновими комбайнами. Насіння відразу очища- ють і в 

разі потреби підсушують до вологості не вище 12 – 13 %. 

 

                          Модуль №7 

38. Тема заняття: Прядивні культури. 

1.Загальна характеристика прядивних культур 

Прядивні культури належать до групи рослин технічного використання. Вони 

забезпечують текстильну промисловість незамінною сировиною – волокном. 

Міцне, еластичне, стійке проти гниття рослинне волокно широко 

використовують для виробництва різних тканин побутового й технічного 

призначення. З нього виготовляють також шпагати, вірьовки, морські канати, 

рибальські та спортивні сітки, кінську збрую, штучну шкіру, нитки, целулоїд 

тощо. 

Прядивні культури ціняться також своїм насінням, яке містить багато олії, 

що використовується для харчування, виготовлення оліфи, фарб, лаків, 

клейонок, водонепроникних тканин та ін. 

З костриці, котра залишається після відділення волокна від стебел 

лубоволокнистих рослин, виготовляють папір, ізоляційні та будівельні 

матеріали, пластмасу, целюлозу та ін. Короткі волоконця (підпушок), якими 

покрите насіння бавовнику, використовують для виробництва капелюхів, 

вати, набивання матраців, подушок, хомутів. 

Відходи олійного виробництва – макуха є цінним концентрованим кормом 

для тварин. 

У світовому землеробстві вирощують такі прядивні культури, як бавовник, 

льон-довгунець, коноплі, кенаф, канатник, джут, рамі, новозеландський льон 

та ін. Найважливіші з них – бавовник, льон, джут та коноплі. 

Більшість прядивних культур, у тому числі льон, коноплі, кенаф, канатник, 

джут і рамі, утворюють волокно в стеблах. У бавовнику волокно утворюється 

на насінні, а в новозеландського льону – в листках, які бувають завдовжки 

понад 2 м і завширшки близько 10 м. 

У країнах СНД серед прядивних культур найбільше господарське значення 

мають бавовник, льон-довгунець і коноплі. Бавовник вирощують у Середній 

Азії та на Кавказі (Азербайджан), льон довгунець – у північній 



нечорноземній смузі, коноплі – переважно в середній смузі СНД. Основними 

прядивними культурами в Україні є льон-довгунець та коноплі. 

39. Тема заняття: Льон 

Господарське значення.  
В Україні льон-довгунець є головною прядивною культурою, у стеблах 
якої утворюється 25-31% волокна з найціннішими технологічними 
властивостями – гнучкістю, тониною і високою міцністю, за якою він 
перевершує бавовникове волокно удвічі, а шерстяне – утричі.Довгого 
льонового волокна виробляють різні тканини – побутові, полотняні, 
брезентові, технічні (пожежні рукави) та ін.; із короткого – мішковину, 
пакувальні тканини, риболовні сітки, вірьовки, шпагат, нитки тощо.  
Льонові тканини міцні і гігроскопічні в умовах підвищеної вологості, 
високогігієнічні і найбільш придатні для пошиття білизни тощо. 
Відхід текстильного виробництва – кострицю використовують для 
виготовлення тепло- і звукоізоляційних матеріалів, картону, ацетону. 
Попіл з костриці, в складі якого є 4,8% фосфору, 6,3% калію, корисний як 
фосфорно-калійне добриво. 
Велике значення для господарства має насіння льону-довгунця, яке містить 

35-39% висихаючої олії (з йодним числом понад 165), з якої виготовляють 

оліфу, фарби, лаки, рідке мило, замазки та інші матеріали. Льонова олія цінна 

також у харчуванні та медицині.Як концентрований корм для худоби 

використовують макуху, яка містить 7-12% олії, 32-36% легкоперетравних 

білків. За поживністю 1 кг макухи прирівнюється до 1,15 корм. од. 

Льон-довгунець має агротехнічне значення – при ранніх строках збирання є 

кращим попередником для озимих зернових культур. 

Льон прядивний як землеробська культура був відомий народам Індії, Китаю, 

Єгипту, Сирії, Закавказзя за 4-5 тисячоліть до н. е. Слов'янські племена ще до 

існування Київської Русі використовували льон для виробництва полотняних 

тканин, якими задовольняли власні потреби й торгували. Особливо жвава 

торгівля виробами з льону з іншими країнами спостерігалася у XV ст., а на 

початку XVI ст. в Росії були збудовані перші державні полотняні й канатні 

фабрики. 

З перших років XX ст. наша країна стала основним експортером 

льоноволокна за кордон. 

З країн СНД найбільші посіви льону-довгунця зосереджені у Російській 

Федерації (переважно в Нечорноземній зоні), Білорусі та Україні (на Поліссі 

– переважно в Чернігівській, Житомирській, Київській, Волинській, Івано-

Франківській, Львівській областях). Загальна посівна площа його, залежно 

від року і потреб у волокні, у межах 100- 170 тис. га, а середній вихід волокна 

5,0-6,4 ц/га. У льонарських господарствах, у яких застосовують прогресивні 

технології вирощування льону-довгунця, вихід волокна становить 8-10 ц/га й 

насіння 5-8 ц/га. 

Технологія вирощування. Льон-довгунець вирощують із застосуванням 

елементів інтенсивної технології. Вона передбачає використання сортів 



льону, стійких проти вилягання, хвороб і шкідників; розміщення льону після 

кращих попередників; застосування науково обґрунтованих норм і 

співвідношень мінеральних добрив та адекватних умовам вирощування 

способів обробітку ґрунту; використання кондиційного насіння високих 

репродукцій з нормою висіву 22-25 млн шт./га; інтегрований догляд за 

посівами та механізоване збирання й реалізацію урожаю потоковим і 

потоково-перевалочним способами без сортування соломи вручну; 

отримання високого врожаю волокна і насіння з мінімальними 

матеріальними затратами. 

Попередники. При розміщенні льону в сівозміні треба враховувати, що він 

погано витримує часте повернення на попереднє місце. Спостерігається так 

звана льоновтома: урожайність і якість льону різко знижуються, а іноді льон 

навіть гине внаслідок значного накопичення в ґрунті патогенів (збудників 

фузаріозу, антракнозу і поліспорозу) та сильного засмічення льону такими 

специфічними бур'янами, як підмаренник льоновий, спориш льоновий, 

повитиця льонова, пажитниця льонова та ін. Серед ефективних засобів 

уникнення льоновтоми найпершим є дотримання чергування полів у 

сівозміні з поверненням льону на попереднє поле не раніш як через 6-7 років. 

Із рекомендованих попередників льону-довгунця кращими в умовах України 

є озимі зернові культури, які вирощувались по пласту багаторічних бобових 

трав, та ярі зернові після удобрених просапних культур. Висівають льон 

також після картоплі, коренеплодів, гороху. 

Пласт багаторічних трав як попередник льону часто поступається своєю 

активністю пласту озимих культур, після яких розміщують льон. Зумовлено 

це тим, що після бобових трав (на Поліссі – конюшини) ґрунт збагачується на 

рухомий азот, який стає причиною вилягання волокна й погіршення його 

якості. 

Обробіток ґрунту. Льон-довгунець добре реагує на якість основного і 

передпосівного обробітків ґрунту. Пояснюється це тим, що в нього 

недостатньо розвинена коренева система й орний шар має бути добре 

аерований та максимально очищений від бур'янів, а посівний шар у зв'язку з 

мілким загортанням дрібного насіння має достатньо забезпечити його 

вологою для нормального проростання. 

Зяблевий обробіток ґрунту проводять з урахуванням особливостей 

попередника, наявності одно- та багаторічних бур'янів, властивостей ґрунту. 

Від цих факторів залежить вибір способу обробітку. 

При розміщенні льону після стерньових попередників та забур'яненні поля 

однорічними ярими і озимими бур'янами проводять лущення стерні 

дисковими лущильниками (ЛДГ-10, ЛДГ-15) на глибину до 6-8 см і через 15-

20 днів, з появою сходів бур'янів – зяблеву оранку плугами з 

передплужниками (ПЛН-4-35, ПН-8-35) на 20-22 см або на глибину орного 

шару. 

На полях, засмічених багаторічними бур'янами, стерню лущать двічі: при 

перевазі кореневищних бур'янів – дисковими лущильниками у двох 

протилежних напрямках на глибину 10-12 см; при значній наявності 



коренепаросткових бур'янів – перше лущення здійснюють дисковими 

лущильниками на глибину 20-22 см, а якщо орний шар має більшу товщину, 

то на 25-27 см. У тривалу теплу осінь при можливому відростанні бур'янів, 

особливо однорічних, зяблеву оранку додатково культивують або лише 

боронують. 

При розміщенні льону після картоплі або коренеплодів звичайно 

обмежуються лише зяблевою оранкою без попереднього лущення. 

Ранньовесняний обробіток грунту починають з настанням його фізичної 

стиглості. Він полягає у звичайному закритті вологи та культивації з 

боронуванням на глибину 5-6 см, а при внесенні мінеральних добрив – на 8-

10 см та передпосівній культивації на глибину не більше 5-6 см з наступним 

коткуванням кільчасто-шпоровими котками. Добру якість передпосівного 

обробітку грунту забезпечують комбіновані агрегати (РВК-3,6 та ін.), які 

одночасно добре розпушують посівний шар, ущільнюють і вирівнюють 

поверхню грунту. 

На легких грунтах передпосівний обробіток ґрунту проводять також зчіпкою 

важких, середніх і легких борін у 2-3 сліди на глибину загортання насіння (до 

2 см). 

Удобрення. Льон-довгунець виявляє високу реакцію на внесення добрив, що 

пояснюється недостатньою фізіологічною активністю його кореневої 

системи, високим виносом урожаєм елементів живлення та коротким 

періодом вегетації (65-70 днів) і нерівномірністю їх засвоєння протягом 

вегетації. На формування 1 ц волокна льон виносить з грунту 8 кг азоту, 4 кг 

фосфору та 7 кг калію, що в 1,5 рази перевищує винос основних поживних 

речовин бавовником при утворенні 1 ц бавовни-сирцю. У період вегетації 

найбільше елементів живлення льон- довгунець засвоює з грунту у фазі 

бутонізації: азоту 48%, фосфору 65% і калію 59% від загальної потреби 

рослин на створення урожаю. Тому дуже важливо, щоб у цей час посіви були 

достатньо забезпечені ними за рахунок внесення легкорозчинних форм 

мінеральних добрив. 

При застосуванні добрив під льон потрібно враховувати вплив кожного з 

основних елементів живлення на його урожай і якість продукції. 

Встановлено, наприклад, що достатнє забезпечення рослин азотом позитивно 

впливає на формування високого виходу довгого волокна, надмірне – 

зумовлює вилягання рослин і посилене ураження льону хворобами, що 

погіршує якість волокна і зменшує його вихід. Достатній рівень фосфорного 

живлення сприяє скороченню вегетаційного періоду льону з одночасним 

підвищенням виходу волокна й насіння. Раціональне калійне живлення 

збільшує у волокнистих пучках кількість елементарних волоконець і 

загальний вихід якісного волокна. Калій, крім того, підвищує стійкість льону 

проти вилягання, що також поліпшує його якість. 

За даними науково-дослідних установ України, максимального виходу 

високоякісного волокна досягають при безпосередньому внесенні під льон 

повного мінерального добрива, яке забезпечує приріст волокна на різних за 

урожайністю грунтах від 2,5 до 8,5 ц/га. 



Результати досліджень свідчать, що висока ефективність повних мінеральних 

добрив залежить від співвідношення в їх складі азоту, фосфору й калію. При 

застосуванні добрив на грунтах з недостатнім вмістом азоту оптимальним 

співвідношенням N:P:K вважається 1:2:2, на більш родючих ґрунтах 1:2:3 або 

навіть 1:2-3:3-4. 

У дослідах Інституту землеробства НААН внесення повного мінерального 

добрива у співвідношенні N30Р60К60 забезпечувало вихід волокна 10,4 ц/га, 

насіння 7,7 ц/га при виході волокна й насіння без застосування добрив 

відповідно 5,2 та 4,8 ц/га. Майже такого самого виходу волокна (9,2-10,4 

ц/га) було досягнуто в дослідженнях УСГА (М. Г. Городній, В. Н. Ковальчук) 

при внесенні під льон-довгунець на дерново-підзолистому супіщаному грунті 

мінеральних добрив N45P90K90. 

Норми мінеральних добрив визначають у льонарських господарствах за 

вмістом поживних речовин у грунті та залежно від місця льону в сівозміні. 

Сприятливими для льону є окультурені дерново-підзолисті суглинкові грунти 

із вмістом гумусу 2-3%, рухомих форм азоту не менше 10 мг, фосфору і 

калію по 10-15 мг на 100 г грунту. За такого вмісту елементів живлення у 

ґрунті та при вирощуванні льону після удобрених озимих зернових культур 

достатньою нормою повного мінерального добрива є Ν30-45Ρ60-90Κ90-120, 

після угноєної картоплі – Ν30Ρ60Κ120. При висіванні льону після 

неудобрених стерньових попередників на малородючих грунтах норми азоту 

збільшують до 45-60 кг/га, фосфору й калію до 90-120 кг/га. 

На окультурених торфових грунтах норми азоту зменшують, фосфору і калію 

збільшують з доведенням їх співвідношення до 1:3:4. Приріст виходу 

волокна на торфовищах забезпечується також внесенням мінеральних добрив 

– піритного недогарку 2,5-5 ц/ra або мідного купоросу 25 кг/га. З азотних 

добрив ефективніші для льону-довгунця аміачна та натрієва селітри, сульфат 

амонію; з фосфорних – суперфосфат, а на грунтах з підвищеною кислотністю 

– фосфоритне борошно і фосфатшлак; калійних – калійна сіль, сірчанокислий 

калій, каїніт, сильвініт. Азотні добрива вносять звичайно під передпосівну 

культивацію, фосфорно-калійні – під основний обробіток грунту, частину 

фосфорних (Р10). крім того, – в рядки при сівбі льону. На дерново- 

підзолистих грунтах легкого механічного складу повні мінеральні добрива 

краще вносити навесні під культивацію. При вирощуванні льону 

використовують також складні добрива – нітрофоски та інші, норми 

внесення яких розраховують за вмістом азоту з додаванням потрібної 

кількості фосфору й калію за рахунок внесення простих фосфорно- калійних 

добрив. 

На дерново-підзолистих грунтах Полісся, які мають підвищену кислотність 

грунтового розчину, льон-довгунець позитивно реагує на внесення невеликих 

норм вапна: при pH 4,5 і менше 2,5-3 т/га; pH 4,6- 5,0 – 2-2,5 т/га; pH 5,0-5,5 – 

1,5-2 т/га. Вносити вапно краще під попередник. 

При вапнуванні грунтів льон виявляє підвищені вимоги до вмісту бору, який 

під дією вапна переходить у ґрунті в нерозчинну форму. Тому врожайність 

льону значно підвищується при внесенні під весняну культивацію по 20-30 



кг/га бормагнієвих або борнодоломітових добрив, а також боратового 

суперфосфату у рядки під час сівби. 

З органічних добрив можна використовувати під льон перегній- сипець (до 

10 т/га під зяблевий обробіток), гноївку (3-5 т/га під весняну культивацію), 

пташиний послід (0,6-0,8 т/га під весняну культивацію). Гній, торфогнойові 

компости звичайно вносять під попередник. Безпосереднє їх внесення під 

льон часто призводить до формування невирівняного стеблостою, вилягання 

рослин і погіршення якості волокна. 

Сівба. У льонарських господарствах використовують для сівби насіння льону 

1-3 репродукцій зі схожістю не нижче 80%. чистотою не менше 97%, 

максимальною вологістю 12%. Насіння має бути добірним -добре 

виповненим, вирівняним за розміром, без вмісту насіння бур'янів і 

знезаражене від збудників хвороб – фузаріозу, антракнозу та ін. Тому його 

завчасно очищають на очисних і сортувальних машинах і протруюють. При 

виявленні в насінні льону насіння пажитниці його пропускають через 

електромагнітну машину. 

Для підвищення схожості та енергії проростання насіння його за 3-5 днів до 

сівби розсипають тонким шаром на площадці та обігрівають на сонці. Сіяти 

льои-довгунець починають у ранні строки, як тільки грунт перестає налипати 

на знаряддя й добре обробляється, що буває при його прогріванні на глибині 

10 см до 5-6°С. Використовують сівалки СЗ-3,6А-02, СЗ-3,5А-04. Спосіб 

сівби – вузькорядний з міжряддями 7,5 см. Глибина загортання насіння на 

легких супіщаних грунтах 1,5-2 см, суглинкових 1-1,5, осушених 

торфовищах 2-3 см. 

Норми висіву льону встановлюють з урахуванням родючості й водних 

властивостей грунту, стійкості вирощуваних сортів проти вилягання та якості 

насіння. Встановлено, що високий вихід довгого волокна стійких сортів 

буває на середиьородючих і перезволожених грунтах при густоті рослин 

перед збиранням 2200-2400 шт./м2, середньостійких 1900-2100 шт.м2. Таку 

густоту рослин при використанні кондиційного насіння забезпечує норма 

висіву відповідно 140-150 кг/га (25-28 мли шт.) та 120-130 кг/га (22-23 млн 

шт.). 

У господарствах західних областей та на Закарпатті, де випадають часті дощі 

й льон у густих посівах вилягає, норми висіву вилягаючих сортів зменшують 

до 100-120 кг/га, стійких проти вилягання – до 130 кг/га. 

Догляд. У багатьох льонарських господарствах при вирощуванні льону на 

суглинкових фунтах, на яких після випадання дощів може утворюватись 

фунтова кірка, догляд за посівами починається ще до з'явлення сходів – 

руйнування кірки легкими боронами впоперек рядків або ротаційними 

мотиками. 

Льон на початку вегетації, впродовж 20-25 днів після з'явлення сходів, 

повільно росте і нерідко заростає бур'янами – дикою редькою, гірчицею 

польовою, лободою та ін. Знищують бур'яни крупно- крапельним 

обприскуванням посівів у фазі "ялинки" при висоті рослин 4-6 см розчином 



гербіциду 2М-4Х (400-450 л/ґа води). При забур'яненні льону осотом, хвощем 

польовим, березкою польовою норми гербіциду підвищують. 

Проти хвороб (іржі, антракнозу, фузаріозу та ін.) льон обприскують при 

висоті рослин 8-10 см 1%-им розчином хлорокису міді. При виявленні на 

посівах льонових блішок обприскують посіви інсектицидами. 

Збирання. Розрізняють чотири фази стиглості льону: зелену, ранню жовту, 

жовту й повну. У зеленій стиглості рослини мають інтенсивно зелене 

забарвлення, насіння досягає молочної стиглості. Зібраний у цій фазі льон 

дає тонке, шовковисте, але недостатньо міцне волокно, з якого виробляють 

батист, мережива. У ранній жовтій стиглості рослини жовтіють, крім верхніх 

листків, які ще зеленіють, насіння в коробочках твердіє і стає темно-

коричневим. При збиранні такого льону досягається максимальний вихід 

високоякісного волокна. За жовтої стиглості спостерігається масове 

обпадання пожовклих листків, пожовтіння й побуріння коробочок. У цій фазі 

вихід волокна зменшується і воно стає грубішим. У цей період Льон 

збирають на насінницьких посівах. За повної стиглості льону повністю 

обпадає листя, стебла стають темно-бурими, коробочки розтріскуються і 

достигле насіння обсипається. Якість волокна такого льону найнижча. 

Збирають льон через 2-3 дні від початку ранньої жовтої стиглості і 

закінчують у фазі жовтої стиглості. Найпрогресивніший спосіб збирання 

льону-довгунця на волокно комбайновий. Льонокомбайни ЛКВ- 4А або ЛК-

4К одночасно вибирають льон, обчісують коробочки і подають їх у причіп, 

розстилають льоносолому тонким шаром на стелищі для вилежування або 

зв'язують її у снопи для вивезення на льонозавод на первинну переробку. При 

розстелянні льоносоломи у стрічки на стелищі її вилежують до готової для 

відправлення на льонозавод трести. Льоносолома перетворюється на тресту 

на стелищі за допомогою пектиноруйнівних аеробних грибів Cladosporium 

herbarum, які розкладають пектинові речовини, що склеюють волокнисті 

пучки з тканинами стебла. Найкращі умови для діяльності грибів 

складаються за температури близько 18°С та вологості повітря 40-60%, що 

звичайно спостерігається при розстелянні й вилежуванні льоносоломи в 

липні- серпні. 

Для кращого вилежування соломи її слід розстеляти шаром завтовшки в 2-3 

стебла і через кожні 8-10 днів перевертати перевертачем ОСН-1. Треста 

вважається вилежаною, коли набуває сірого кольору та після обробки 

середньої проби її на тіпальній машині виходить м'яке і чисте від костриці 

волокно. Готову тресту піднімають підбирачем ПТН-1 із зв'язуванням у 

снопи і відправляють на льонозавод. Льонову тресту залежно від вмісту в ній 

волокна, пучкової довжини, міцності, придатності, забарвлення, діаметра 

стебел поділяють на номери 4,00; 3,00; 2,50; 2,00; 1,75; 1,50; 1,25; 1,00; 0,75; 

0,50. 

Як стелища для вилежування льоносоломи використовують низинні луки або 

підсіяні під льон багаторічні злакові трави – вівсяницю лучну, райграс 

пасовищний, які формують стелища, що не поступаються природним лукам. 

У середньому на 1 га посіву льону слід мати 1,5-2 га стелищ. 



Отриманий комбайновим збиранням сирий льоновий ворох, який складається 

з коробочок (52-84%), насіння (2-7%) та різних домішок (12-16%), 

висушують при температурі до 45°С і обмолочують на обладнаних 

механізованих пунктах КСПЛ-0,9. 

В останні роки для збирання, переробки льонотрести без затрат ручної праці 

почали застосовувати рулонну технологію з використанням прес-підбирача 

ПРП-1,6.Зберігають насіння льону з вологістю не більше 12%. 

40. Тема заняття: Коноплі  

Господарське значення. Коноплі забезпечують потреби народного 

господарства у волокні та олії. Волокно конопель, якого в сухих стеблах 

міститься 18-23%, є досить міцним і стійким проти гниття при тривалому 

перебуванні під водою. Із довгого волокна виробляють морські й річкові 

канати, шнури; із короткого – вірьовки, снопов'язальні та пакувальні 

шпагати, а також грубі тканини – брезент, парусину, полотно, мішковину та 

ін. Кострицю використовують для виробництва паперу, теплоізоляційних 

Плит, костроплит для меблів, целюлози, пластмаси, на паливо. 

Насіння конопель містить 30-35% швидковисихаючої олії (йодне число 140-

165), яке широко використовується в лакофарбовій промисловості та 

виробництві оліфи й мила. Конопляна олія є також цінним продуктом 

харчування. її використовують у їжу, для виготовлення консервів, 

кондитерських виробів.Конопляна макуха, у складі якої міститься до 7-10 % 

жиру та 25- 30% білка, є цінним концентрованим кормом для худоби, 

особливо молочних корів. Кілограм макухи за вмістом перетравного протеїну 

прирівнюється до 2,9 кг вівса або 3 кг ячменю, 3,1 кг кукурудзи, 15,3 кг 

картоплі, що свідчить про її високу кормову поживність. 

Достовірних даних про походження культури конопель та їх вік немає. Перші 

повідомлення про них є в індійських літописах за 900 – 800 pp. до н. е. В Індії 

їх вирощували спочатку як лікарські рослини, пізніше – як прядивні. Є також 

свідчення, що за 500 р. до н. е. коноплі культивувалися в Китаї. На території 

Росії вони з'явилися в IX ст., а в XVI ст. їх волокно стало важливою частиною 

російського експорту в інші країни. У європейських країнах історія конопель 

бере свій початок з XVI ст. Із зарубіжних країн коноплі найпоширеніші нині 

в Індії та Китаї, з європейських – в Італії, Франції, Югославії, Угорщині, 

Польщі. 

Морфобіологічні та екологічні особливості. Коноплі належать до родини 

коноплеві (Cannabinaceae), яка об'єднує три самостійних види: коноплі 

звичайні, або посівні (Cannabis sativa L.), які вирощують на волокно й 

насіння; коноплі індійські (Cannabis indica Lam.), з листя яких синтезують 

для потреб медицини наркотичні речовини (гашиш), та коноплі-

засмічувачі (Cannabis ruderalis Janisch.), які трапляються на полях Сибіру, 

Середньої Азії, Поволжя в дикому стані і як бур'ян засмічують посіви 

культурних конопель. У державах СНД, в тому числі в Україні, виробниче 

значення мають коноплі звичайні, або посівні, – дводомні роздільностатеві 

рослини, у яких чоловічі квітки розміщуються на одних рослинах, жіночі – на 

інших .Рослини з чоловічими квітками дістали назву плосконі, з жіночими –



 матірки. Плоскінь на відміну від матірки достигає на 30-45 днів раніше, що 

створює труднощі при збиранні конопель на волокно й насіння. Це спонукало 

селекціонерів на виведення однодомних конопель, які достигають одночасно 

й сорти яких широко впроваджені у виробництво. 

Найціннішою господарською частиною конопель є їх волокнисті стебла – 

важлива сировина для виробництва волокна. Останнє утворюється в коровій 

частині стебла у вигляді волокнистих (луб'яних) пучків на периферії 

камбіального кільця. Волокнисті пучки зовнішнього кільця (первинний луб) 

складаються з довгих еластичних елементарних волоконець завдовжки до 35-

50 мм, міцно склеєних між собою. Вони є основною сировиною виробництва 

високоякісного довгого конопляного волокна. Пучки внутрішнього кільця 

(вторинний луб) утворюються з коротких (4-10 мм завдовжки) і 

слабкоеластичних волоконець, які при переробці трести придатні лише на 

клоччя. 

Первинний луб з довгими волоконцями формується переважно в середній 

частині, вторинний з короткими волоконцями – в нижній третині стебла. 

Ріст і розвиток конопель, їх продуктивність значною мірою залежать від 

забезпеченості рослин у період вегетації потрібними факторами урожайності 

– теплом, вологою, елементами живлення та ін.Насіння конопель починає 

проростати при температурі посівного шару грунту 1-3°С, а сходи здатні 

витримувати весняні заморозки до мінус 5-6°С. Тому нерідко сіяти коноплі 

починають у ранні строки при прогріванні ґрунту до 5-7°С, що сприяє 

формуванню більш високорослих рослин. Проте максимального виходу 

насіння і волокна досягають при сівбі конопель у грунт, прогрітий на глибині 

загортання насіння до 8-10°С. Найсприятливіша температура під час 

вегетації конопель 18- 20°С з підвищенням до 25°С у фазі бутонізації, коли 

рослини інтенсивно ростуть у висоту з добовим приростом до 5-10 см. 

Зниження температури повітря в цей час пригнічує ріст і розвиток конопель. 

Коноплі виявляють підвищені вимоги до вологи, про що свідчить їх досить 

високий транспіраційний коефіцієнт – у середньому 600-800, а при 

підвищених температурах досягає 1000-1200. Більш економно витрачають 

вологу на утворення сухої речовини південні коноплі. 

Найвищої якості волокно (довге, міцне) утворюється в стеблах конопель при 

вирощуванні їх в умовах достатнього зволоження і забезпеченості 

елементами живлення протягом усієї вегетації, особливо в період 

інтенсивного формування волокнистих пучків з довгими волоконцями, що 

спостерігається у період від початку бутонізації до цвітіння рослин. При 

недостатній вологості грунту в цей час процеси утворення волокна 

сповільнюються, волокнисті пучки формуються рихлими, з низькою якістю 

волокна. Слід, проте, враховувати, що надмірна вологість грунту, яка 

особливо часто спостерігається прй вирощуванні конопель на грунтах з 

близьким заляганням ґрунтових вод, негативно впливає на їх ріст і розвиток. 

Найсприятливіший водний режим для конопель складається при вологості 

грунту протягом вегетації у межах 70-80% НВ. 



Коноплі, маючи недостатньо розвішену кореневу систему, вибагливі до 

родючості ґрунту – наявності в них протягом вегетації достатньої кількості 

рухомих форм елементів живлення, особливо азоту й калію. Встановлено, що 

середньоруські коноплі при утворенні 10 ц волокна виносять з ґрунту 120-

150 кг азоту, 35-40 кг фосфору та 80-90 кг калію. Краще засвоюються 

елементи живлення та інші фактори врожайності при вирощуванні конопель 

на ґрунтах з нейтральною реакцією ґрунтового розчину (pH 7,1-7,4). 

Найбільш придатні для конопель низинні чорноземні й темно-сірі опідзолені 

грунти, а також осушені торфові із заляганням ґрунтових вод глибше 75-100 

см від поверхні. Не рекомендується вирощувати коноплі на дерново-

підзолистих, важких глинистих і легких піщаних ґрунтах. 

У перший період вегетації, який триває до початку бутонізації рослин, 

коноплі ростуть повільно, досягаючи максимального приросту загальної 

маси і виходу волокна у період від бутонізації до цвітіння. У дводомних 

конопель до цвітіння швидше ростуть чоловічі рослини (плоскінь), після 

цвітіння – жіночі (матірка). 

Коноплі – рослини короткого світлового дня. При тривалому світловому дні 

розвиток репродуктивних органів затримується. Вегетаційний період у 

скоростиглих сортів дводомних конопель становить 116-123 дні, 

середньостиглих 132-140, пізньостиглих 152-160 

днів.Районовані сорти конопель в Україні: Гляна, Золотоніські 15, Ніка, 

ЮСО 31 та ін. 

Технологія вирощування. Коноплі в головних коноплярських районах 

вирощують в основних коноплярських сівозмінах, під які відводять родючіші 

землі. Кращими попередниками для них вважаються найбільш удобрені 

озимі зернові культури, цукрові буряки, картопля, кукурудза, зернові бобові 

культури на зерно або на зелене добриво. У районах достатнього зволоження 

або при вирощуванні конопель на зрошуваних землях рекомендованими 

попередниками є також багаторічні бобові трави. 

Спеціальні сівозміни бувають 4-7-пільними з таким, наприклад, чергуванням 

культур: 1 – кукурудза на силос, 2 – коноплі, 3 – картопля, 4 – коноплі; 1 – 

картопля (або цукрові буряки), 2 – коноплі, 3 – зернові бобові культури, 4 – 

коноплі; 1 – кукурудза на силос, 2 – коноплі, З – коноплі, 4 – озима пшениця, 

5 – коноплі, 6 – цукрові буряки (або картопля), 7 – коноплі. 

Обробіток ґрунту. Основний обробіток грунту після стерньових 

попередників полягає в глибокій зяблевій оранці (25-27 см) з попереднім 

одноразовим лущенням стерні на глибину 6-8 та 10-12 см при наявності 

коренепаросткових багаторічних бур'янів та на 10-12 см у двох напрямках – 

на полях, засмічених кореневищними бур'янами. Поля після кукурудзи 

дискують важкими дисковими боронами на глибину 10- 12 см і орють на 27-

30 см; після картоплі, цукрових буряків часто обмежуються лише 

дискуванням на 10-12 см. На дерново-підзолистих ґрунтах з мілким орним 

шаром орють на повну його глибину з одночасним ґрунтопоглибленням, яке 

поліпшує фізичні властивості грунту та його поживний режим. 



Навесні, з настанням фізичної стиглості грунту, закривають шлейф-боронами 

вологу та проводять 1-2 передпосівні культивації з боронуванням, а коли 

вносять гній (добре перепрілий), то зяб переорюють на 14-16 см і 

ущільнюють кільчасто-шпоровими котками. Щоб забезпечити рівномірну 

глибину загортання насіння, передпосівну культивацію треба проводити 

одночасно з коткуванням легкими котками. 

При вирощуванні конопель на заплавах, осушених торфовищах зяблеву 

оранку замінюють весняним дискуванням на 10-12 см з одночасним 

боронуванням і ущільненням котками. 

Удобрення. Урожайність конопель великою мірою залежить від достатнього 

забезпечення органічними та мінеральними добривами. З органічних добрив 

під коноплі вносять гній, компости – на бідних ґрунтах і після неудобрених 

попередників. На дерново-підзолистих ґрунтах Полісся також вирощують і 

заорюють під коноплі як зелене добриво післяжнивний посів люпину. 

Дерново-підзолисті ґрунти, крім того, вапнують за гідролітичною 

кислотністю. Мінеральну добрива вносять з урахуванням попередника 

конопель та ґрунтової відміни. При розміщенні конопель після зернобобових 

культур мінеральні добрива вносять так, щоб на одну частину азоту 

припадало 1,5-2 частини фосфору, 2-3 частини калію, наприклад, на родючих 

ґрунтах (чорноземах) N30P45-60K45- 60, на менш родючих (сірих, темно-

сірих опідзолених) N60P90K90-120.Висіваючи коноплі після просапних 

культур (картопля, цукрові буряки, кукурудза) або після озимих, норму азоту 

на середньородючих ґрунтах збільшують до 90-120 кг/га при нормі фосфору і 

калію по 60- 90 кг/га. При вирощуванні конопель після озимої пшениці, 

кукурудзи на південних чорноземах норми калію зменшують до 30-45 кг/га. 

У зв'язку із здатністю конопель засвоювати важкорозчинні сполуки фосфору, 

на дерново-підзолистих грунтах їх доцільно удобрювати фосфоритним 

борошном. Калійні й основну частину фосфорних добрив вносять під зяб, 

азотні – під передпосівну культивацію й частину фосфорних (Р10-15) – в 

рядки під час сівби. 

Досить високою є ефективність сумісного застосування органічних і 

мінеральних добрив, тому при вирощуванні конопель після неугноєних 

попередників, особливо на малородючих ґрунтах, рекомендується вносити 

30-40 т/га гною або компостів і повне мінеральне добриво Ν90Ρ60-90Κ60-90. 

Широкорядні посіви конопель, які відстають у рості, у фазі 2-3 пар листків 

підживлюють азотними добривами з розрахунку на 1 га N30-45 або вносять 

5-6 τ/ra гноївки чи 7-10 ц/га пташиного посліду. 

Сівба. Для сівби використовують відсортоване крупне насіння, яке за 

посівними якостями належить за стандартом до 1-3 репродукцій із схожістю 

не менше 70%, чистотою не менше 96%. Перед сівбою його протруюють 

ТМТД або іншими препаратами. Сіють коноплі, коли грунт на глибині 10 см 

прогріється до 8-10°С. 

При вирощуванні конопель на волокно (зеленець) та їх використанні на 

волокно й насіння їх сіють, як правило, звичайним рядковим способом (15 

см), насінницькі посіви – широкорядним з міжряддям 45- 60 см або 



двострічковим з шириною міжрядь 45-60 см, між рядками у стрічці 15 см. У 

південних районах коноплі вирощують на волокно й насіння широкорядним 

способом з міжряддями 60 см. Норма висіву при звичайній рядковій сівбі 

однодомних конопель 80-90 кг/га, дводомних 100-110 кг/га, при 

широкорядній – відповідно 10-15 і 15-20 кг/га, при двострічковій 20 та 25-30 

кг/га. Насіння загортають на глибину 3-4 см, у посушливу погоду 5-6 см. 

Якщо весна суха й швидко пересихає верхній шар ґрунту, відразу після сівби 

його коткують. 

Догляд за посівами починається з досходового боронування, яким руйнують 

грунтову кірку і знищують до 60% пророслих однорічних бур'янів. На 

широкорядних і стрічкових посівах 2-3 рази розпушують грунт у міжряддях: 

перший раз на глибину 5-6 см, на більш важких грунтах – на 6-8 см; другий – 

на 8-10 см, третій – на 5-6 см. 

Для знищення шкідливих організмів використовують гербіциди та 

інсектициди. Проти стеблового метелика використовують також трихограму. 

Збирання. При висіванні конопель на волокно й насіння вирощують 

однодомні, на зеленець (волокно) – одно- й дводомні сорти. Збирати 

починають при достиганні на рослинах 60-76% насіння. Застосовують 

спочатку роздільний спосіб збирання з використанням жаток-снопов'язалок 

ЖСК-2,1 з наступним обмолотом насіння в стаціонарних умовах або 

безпосередньо в полі коноплемолотарками МЛК- 4,5 пересувним способом і 

закінчують однофазним збиранням коноплезбиральним комбайном ККП-1,8. 

Для поліпшення комбайнового збирання рекомендується провести десикацію 

(підсушування) конопель, обприскуючи їх за 5-6 днів до збирання розчином 

хлорату магнію до 25 кг/га. Коноплі на зеленець починають збирати на 

початку масового цвітіння чоловічих квіток і закінчують з відцвітанням їх. 

Використовують на збиранні коноплежатки, жатки-снопов'язалки та 

коноплемолотарки для обчісування рослин. При збиранні конопель на 

насіння треба відразу після обмолоту старанно очистити його на 

зерноочисних машинах та при потребі досушити в зерносушарках з 

доведенням вологості до 11-13%. 

Коноплі, зібрані на зеленець, відразу після скошування сортують за 

довжиною, товщиною та кольором і окремо відправляють для замочування у 

спеціальних водоймах для отримання трести. Тривалість мочіння залежить 

від температури води. При літньому мочінні у воді температурою 18-20°С 

його закінчують за 7-8, при осінньому у прохолодній воді (10-12°С) – за 15-

18 днів. Наприкінці мочіння волокнисті пучки легко відокремлюються від 

костриці. Не слід затягувати мочіння, бо це призводить до розкладання 

пучків на окремі волоконця й різкого погіршення якості довгого волокна. 

Кострицю після висушування переробляють на волокно безпосередньо в 

господарствах або на переробних заводах. 

41. Тема заняття: Наркотичні культури 

1.Загальна характеристика наркотичних культур  

Тютюн і махорку вирощують як сировину для тютюнових виробів. Із листя 

тютюну і махорки добувають отруйний алкалоїд — нікотин, який 



застосовують у медицині і ветеринарії та для боротьби зі шкідниками 

сільськогосподарських культур. 

Махорку використовують для добування органічних кислот — лимонної та 

яблучної. Сухі листки тютюну містять,%: нікотину — 1—3, смоли — 4—7, 

ефірної олії — до 1, білків — 7—10, вуглеводів — 4—13, золи 13—15. Ефірні 

олії та смоли надають тютюну певних запаху й аромату. Що менший у них 

вміст білків, то вищі якості тютюну. Залежно від сорту й умов вирощування 

листки махорки містять 2—5% нікотину, лимонної кислоти —4-15 і яблучної 

— 3—4%. Вміст цих речовин у стеблах значно менший. 

Тютюн і махорка походять з Америки — індійці використовували тютюн з 

незапам'ятних часів. З Америки у XVI ст. його завезли у Францію, пізніше — 

в Іспанію, де вирощували як декоративну і лікарську рослину. З Європи 

тютюн було завезено в Індію, Японію. На початку XVII ст. він поширився і в 

Росії. В Україні його вирощували спочатку в Чернігівській і Сумській, а 

пізніше і в інших областях. 

Посівна площа тютюну на земній кулі становить близько 4 млн га, а річний 

збір листя перевищує 4 млн т. Найбільші площі його в США, Індії, Бразилії, 

Туреччині, Греції, Китаї, Болгарії, Румунії. 

В Україні посіви тютюну і махорки займають близько 30 тис. гектарів. 

Останнім часом у нашій країні площі під махоркою зменшуються, оскільки 

зменшився попит на тютюнові вироби з неї.Найбільші площі посівів тютюну 

— в Автономній Республіці Крим, Тернопільській, Закарпатській, 

Хмельницькій і Вінницькій областях. Посіви махорки зосереджені в 

Чернігівській, Полтавській і Сумській областях. Крім України, на великих 

площах тютюн вирощують в Краснодарському краї Росії, у Молдові, 

Закавказзі, Казахстані, Киргизстані. Махорка має певне поширення у 

Центрально-Чорноземній зоні і Татарстані (Росії) та в Молдові. 

Середня врожайність тютюну в нашій країні становить близько 17, а махорки 

— 20 ц/га. У передових господарствах Полтавської, Чернігівської та інших 

областей збирають по 30—50 ц/га махорки. У господарствах Борщівського 

району Тернопільської області врожайність тютюну на площі 130 га 

становила 24,7 ц/га. 

У культурі поширені тютюн (Nicotiana tabacum L.) і махорка (Nicotiana restica 

L.), що належать до родини Пасльонових. Це однорічні рослини. 

Стебло у махорки пряме, заввишки 50—120 см, розгалужене, у тютюну — 

від 80 до 200 см заввишки. Корінь тютюну і махорки стрижневий, проникає в 

ґрунт на глибину 1,5—2 м. Квітки у тютюну більші і довші, ніж у махорки, 

рожевого, червоного, рідше білого, а в махорки — зелено-жовтого кольору. 

Квітки мають п'ятипелюстковий віночок. Листки у тютюну видовжені, 

ланцетні, сидячі або черешкові, а у махорки — округлі або яйцеподібні, з 

серцеподібною основою, зморщені або хвилясті, черешкові. Під час 

достигання листки стають липкими й ароматними. Плід — двогнізда 

багатонасінна коробочка. Після достигання розтріскується. Маса 1000 

насінин тютюну становить 0,1, а махорки - 0,2—0,3 г. Насіння овальне, 

темно-коричневе, містить 24—26% білка і 36—39% жиру. 



У листках тютюну і махорки нагромаджується значна кількість алкалоїду 

нікотину і багато органічних кислот. Більше нікотину в сухих листках 

махорки (5—15%), менше — в сухих листках тютюну (1—3,8%). Вміст 

нікотину значною мірою залежить від району вирощування, типу ґрунту, 

сорту, агротехніки. У районах із жарким кліматом уміст нікотину в рослинах 

більший. Після збирання врожаю і висихання рослин уміст нікотину в 

листках зменшується. 

Тютюн і махорка — досить теплолюбні культури. Насіння їх починає 

проростати за температури 7—8 °С. Оптимальна температура розвитку 

рослин — 25—30 °С. Весняні приморозки до мінус 2—З °С згубні для 

рослин. Махорка краще переносить знижені температури, ніж тютюн. У 

зв'язку з досить високими вимогами до тепла тютюн і махорку 

рекомендується розміщувати на відкритих сонячних місцях, затишних 

південних схилах, що добре прогріваються. Тютюн — світлолюбна культура. 

Найпридатніші для вирощування тютюну сірі опідзолені глинисто-піщані та 

щебенюваті ґрунти. Крім того, придатні для вирощування махорки глибокі 

карбонатні чорноземи, окультурені торфові ґрунти, багаті на органічну 

речовину. Так, на осушеному та окультуреному торфовому ґрунті в Дублянах 

(Львівський державний аграрний університет) урожайність сухої маси 

махорки становила 60 ц/га.Найціннішу сировину тютюну, що має світло-

жовтий колір, вирощують на легких структурних ґрунтах з невеликим 

умістом гумусу. Для нього придатні підзолисті щебенюваті ґрунти Кавказу і 

Криму, сіроземи Середньої Азії. 

У виробництві поширені два типи тютюну: цигарковий (папіросний) і 

сигарний. Цигаркові тютюни, у свою чергу, поділяють на скелетні та 

ароматичні. Ароматичні-використовують для поліпшення якості курильних 

виробів. Серед цигаркового тютюну в Україні найпоширеніші такі сорти: 

Американ 3, Американ 307, Дойна 211, Дюбек 50, Дюбек новий, 

Крупнолистий 9, Подільський 23, Собольцький 33, Тернопільський 7, 

Тернопільський 14. 

Сорти махорки різняться висотою стебла, формою листків, умістом нікотину, 

тривалістю вегетаційного періоду та іншими ознаками. У нашій країні 

районовано 3 сорти махорки, які належать до двох груп: зеленої, що має 

зелені з коричневим відтінком листки, і жовтої — з жовтими і світло-

коричневими листками. 

Найпоширенішими сортами зеленої махорки є такі: Хмелівка 125-с, 

Високоросла зелена 317, Малопасинковий пехлець 4. 

 

42. Тема заняття: Технологія вирощування тютюну  

 

Місце у сівозміні та обробіток ґрунту. Добрими попередниками для 

вирощування тютюну є озимі зернові (пшениця, ячмінь), кукурудза, 

зернобобові та інші культури, що не уражуються пероноспорозом. Махорку 

розміщують у прифермських та овочевих сівозмінах на удобрених площах, 

недалеко від сушильних сараїв. Висівають її після цукрового буряка, 



овочевих, конюшини, люцерни, еспарцету, вико-вівсяної сумішки. На 

осушених болотних ґрунтах махорку потрібно вирощувати після 

попередників, що залишають поле чистим від бур'янів, зокрема після 

конопель, просапних, вико-вівсяної сумішки. Якщо ґрунт не заражений 

вовчком, махорку можна вирощувати на одному місці впродовж 2—3 років. 

Тютюн і махорку недоцільно вирощувати після просапних баштанних 

культур і соняшнику, оскільки в них є спільні шкідники та хвороби. 

Якщо тютюн і махорку вирощують після зернових, то спочатку проводять 

лущення стерні, а потім — зяблеву оранку на глибину 25—30 см. Після 

бобових трав проводять глибоку зяблеву оранку плугами з 

передплужниками. Навіть на малогумусних ґрунтах Автономної Республіки 

Крим у дослідах, проведених у Кримській дослідній станції тютюнництва 

Інституту винограду і вина «Магарач», глибока зяблева оранка на 25 см 

забезпечила приріст урожаю тютюну 3 ц/га. У господарствах на цих ґрунтах 

проводять оранку на глибину 27—30 см. Навесні проводять боронування, 

шлейфування і дві-три культивації. На ґрунтах, які дуже ущільнюються, 

навесні площі переорюють з одночасним боронуванням важкими боронами. 

УДОБРЕННЯ. Вимоги тютюну і махорки до поживних речовин залежать від 

їх біологічних особливостей, типу ґрунту, вимог до якості сировини. 

На утворення 1 ц сухих листків і стебел тютюн виносить з ґрунту 6 кг азоту, 

1,7 фосфору і 4,6 кг калію. Фосфор поліпшує якість тютюну, а калій посилює 

його горючість, тоді як високі дози азоту збільшують урожай, але 

погіршують його якість.Тютюн, як і махорка, дає найвищі прирости врожаю 

за поєднаного внесення органічних і мінеральних добрив. У Закарпатській 

області під тютюн, який вирощують у сівозміні після озимої пшениці, під 

зяблеву оранку вносять до 30 т/га гною, 1 ц/га 40% калійної солі, а навесні 

під культивацію — 2 ц/га суперфосфату. Кращими для використання під 

тютюн є безхлорні форми калійних добрив — калімагнезія, сульфат калію, 

калійна селітра. Хлоровмісні калійні добрива, зокрема каїніт і сильвініт, 

знижують якість сировини, різко збільшуючи вміст хлору в тютюні, що 

негативно позначається на горючості та якості тютюнових виробів. Якщо у 

господарствах під тютюн використовують калійну сіль і хлорид калію, то їх 

доцільно вносити восени з тим, щоб хлор за осінньо-зимовий період вимився 

у нижчі шари ґрунту. 

Під тютюн вносять повне мінеральне добриво N30-60Р60-120К70-130). 

Махорка потребує більше поживних речовин, ніж тютюн, тому під неї 

вносять більші дози органічних і мінеральних добрив. Крім гною (35— 40 

т/га) з місцевих добрив використовують торфогній (30—40 т/га), компости 

(20—30 т/га), гноївку (5—6 т/га), пташиний послід (8—10 ц/га). Органічні 

добрива треба вносити під зяблеву оранку. 

На чорноземах опідзолених під махорку рекомендується вносити повне 

мінеральне добриво (N60-80Р60_80К60_80), а на торфових ґрунтах — 

фосфорно-калійні (Р30-60K100-120). Підвищенню врожаю махорки сприяє 

також внесення на цих ґрунтах піритних недогарків або мідного купоросу. 



Для підвищення ефективності добрив науковці Закарпатського інституту 

агропромислового виробництва УААН рекомендують 60—70% загальної 

кількості добрив вносити під зяблеву оранку, 15—20 — в рядки з поливною 

водою під час садіння розсади і 15—20% — для підживлення рослин (на 

відстані 10—12 см від рядка) орієнтовно через місяць після садіння. 

ВИРОЩУВАННЯ РОЗСАДИ. Розсаду тютюну і махорки вирощують у 

парниках і на теплих грядках. У парники закладають кінський гній (0,5 м3 на 

1 м2), поверх якого кладуть шар розпушеного родючого ґрунту (8—10 см), а 

потім стільки само парникової суміші. 

Насіння протруюють 2%-м розчином формаліну впродовж 10 хв, промивають 

водою і злегка просушують. Потім його пророщують за температури 20—25 

°С. Коли насіння починає проростати, його змішують з 30—40 частинами 

піску і висівають. Норма висіву тютюну у парниках становить 0,8—1, а 

махорки — 1,5—2 г на 1 м2. Насіння присипають парниковою поживною 

сумішшю шаром 0,5 см. Ґрунт поливають, а парники накривають рамами та 

матами. 

Сходи тютюну і махорки у парниках з'являються через три-чотири доби, а на 

теплих грядках — на дві-три доби пізніше. Щоб прискорити ріст, розсаду 

підживлюють мінеральними добривами з розрахунку 30 г суперфосфату, 20 

аміачної селітри і 20 г сульфату калію, розчинених у 10 л води (на 5 м2). 

Потім розсаду поливають підігрітою водою.За розсадою старанно 

доглядають, її своєчасно прополюють, обприскують 0,5—1%-м розчином 

бордоської рідини. Розсаду висаджують вручну, коли висота її досягне 7—8 

см, а машинним способом — за висоти 10—12 см.Махорку сіють 

безпосередньо у ґрунт або висаджують розсадою. Обидва способи 

вирощування ефективні. Так, на осушених болотних ґрунтах, де навесні 

обробіток ґрунту починають пізніше, махорку вирощують розсадою. 

Сіють махорку навесні одночасно з ярими ранніми культурами спеціальними 

сівалками квадратно-гніздовим способом за схемою 60 х 60 см. 

Застосовують і широкорядний спосіб сівби з міжряддями 50—60 см, 

висіваючи 4—5 кг/га насіння на глибину 0,5—1 см. Після сівби ґрунт 

ущільнюють легкими котками. 

Садіння тютюну і махорки. Вищі врожаї тютюну вирощують за ранніх 

строків садіння, особливо в Автономній Республіці Крим, де навесні настає 

посушливий період. Висаджують тютюн за температури ґрунту не нижче 10 

°С, коли мине загроза приморозків. Дрібнолисті сорти (Дюбек та ін.) 

висаджують з площею живлення 50 х 12 см по 150—200 тис. рослин на 1 га, 

середньолисті — відповідно 60 х 25 см і 80—90 тис., крупнолисті — 70 х 30 і 

60 х 35 см та 45—55 тис. рослин на 1 га. Тютюн садять розсадосадильними 

машинами або вручну. Через чотири-п'ять діб після садіння у тих місцях, де 

розсада не прижилася, підсаджують нові рослини. 

Високі врожаї махорки вирощують за ранніх строків садіння, коли верхній 

шар ґрунту прогріється до 10 °С. Орієнтовні строки садіння розсади махорки 

у південних районах України — кінець квітня — перша декада травня. 



Крупнолисті сорти махорки (Хмелівка) садять із розрахунку 60— 65 тис., а 

середньо - і дрібнолисті — 70—80 тис. рослин на 1 га. Під час квадратно-

гніздового садіння у гніздо висаджують дві рослини. За широкорядних 

посівів з міжряддями 50 або 60 см відстань між рослинами становить 25—30 

см. 

ДОГЛЯД ЗА РОСЛИНАМИ полягає у розпушуванні ґрунту в міжряддях, 

вершкуванні і пасинкуванні рослин, боротьбі з бур'янами, хворобами та 

шкідниками. Розпушування ґрунту в міжряддях проводять три-чотири рази за 

вегетаційний період. Уперше міжряддя розпушують на глибину 6—8 см 

через 8— 10 діб після садіння розсади, вдруге — через 10— 12 діб після 

першого розпушування на 8—10 см, а втретє — через два тижні після 

другого. Під час третього розпушування у більш вологих районах, наприклад 

у західних областях України, рослини підгортають. 

У посушливих районах у період вегетації плантації тютюну поливають (два-

три рази з нормою від 300 до 600 м3/га води). 

З появою у рослин махорки двох справжніх листочків посіви букетують 

тракторними культиваторами, залишаючи букети шириною 8—10 см з 

відстанню між ними згідно з прийнятою площею живлення. Через дві-три 

доби букети проріджують, залишаючи в кожному по 3—5 найрозвиненіших 

рослин. Кінцеву густоту посіву формують тоді, коли утвориться 4—5 

справжніх листочків, залишаючи у гнізді дві-три рослини. Ґрунт у міжряддях 

махорки під час вегетації розпушують три-чотири рази культиваторами у 

поздовжньому і поперечному напрямах, а за рядкового способу сівби — у 

поздовжньому на глибину від 6—8 до 8—10 см залежно від умов 

погоди.Щоб підвищити врожайність тютюну і махорки, через 10—15 діб 

після садіння рослини підживлюють повним мінеральним добривом із 

розрахунку 20—30 кг/га діючої речовини. Замість мінеральних добрив можна 

вносити пташиний послід (6—8 ц/га) або гноївку (5—6 т/га) з добавлянням 

до неї 1 ц/га суперфосфату. 

Нижні листки тютюну, як і махорки, через 10 діб після садіння підчищають 

(обмолочують). Пожовклі і старі листки також обламують і знищують. Друге 

підчищення проводять через 12 діб після першого. Проти ураження рослин 

пероноспорозом плантації треба обприскувати 0,15%-м розчином суспензії 

ридомілу (1,2 кг/га) та знищувати виявлені уражені рослини. На початку 

цвітіння рослини вершкують (зривають суцвіття) і пасинкують (видаляють 

бічні гілки, коли вони відростуть на 5—7 см). Упродовж вегетації тютюн і 

махорку пасинкують 2—3 рази, що сприяє кращому використанню 

пластичних речовин листками. 

Збирання врожаю і післязбиральна обробка сировини. Тютюн збирають у 

повній технічній стиглості листків, які поступово достигають знизу вгору. 

Ознакою достигання є побіління головної жилки і світлий колір листків. Краї 

листків стають жовтими, листя крихке, легко відділяється від стебла і трохи 

загинається донизу. 

Урожай листків з кожного ярусу збирають окремо. Листки верхніх і середніх 

ярусів мають вищу якість, ніж нижніх. Протягом 1,5—2 міс. листки тютюну в 



міру дозрівання ламають 5—8 разів. За одну ломку з рослини збирають 3—7 

листків. 

Листки тютюну ламають уранці або надвечір, складають у пучки, перевозять 

у сушильні сараї, де їх сортують і негайно нанизують на шнури на відстані 

2—3 см один від одного. Густіше нанизують дрібні листки, рідше — більші й 

соковиті. 

Щоб підвищити якість сировини, на початку сушіння проводять томління 

тютюну. Найчастіше томління роблять у сушильних сараях на спеціальних 

рамах, на яких розвішують шнури з нанизаними листками. Під час томління, 

яке найкраще відбувається за температури 25—30 °С, у тканинах листка 

руйнуються хлорофіл і білки, крохмаль перетворюється на цукор, 

зменшується вміст нікотину, збільшується кількість ароматичних речовин, на 

6—7% знижується вологість і на 10—15% зменшується вміст сухої речовини. 

Листки тютюну набувають жовтого кольору, якість яких як сировини 

поліпшується. Зазвичай процес томління триває три-чотири доби. 

Після томління проводять фіксацію — остаточне досушування листя. Сушать 

його на сонці протягом 15—20 діб. Однак листя краще сушити у 

вогнетривких сушарках за температури спочатку 40, а наприкінці 45— 50 °С. 

Висушений тютюн зберігають у бунтах на сухій дерев'яній підлозі. Потім 

висушене листя сортують, тюкують і здають на заготівельні пункти. 

Вологість тютюну в тюках не має перевищувати 18—20%. 

Махорку збирають у технічній стиглості, яка характеризується такими 

ознаками: листки звисають донизу і при згинанні ламаються, стають 

крихкими і на них з'являються світлі плями, рослини мають сильний 

махорковий запах. Оскільки суха речовина і нікотин нагромаджуються в 

махорці до настання стиглості, надто раннє збирання призводить до недобору 

врожаю. 

Щоб прискорити висихання махорки, за три-п'ять діб до збирання стебла 

його розколюють зверху вниз, залишаючи відстань 5—6 см від землі. Цей 

агроприйом на десять діб скорочує період сушіння та зменшує втрати сухої 

речовини й нікотину. Збираючи врожай, махорку зрізують біля поверхні 

землі у суху сонячну погоду. Через одну-дві доби після прив'ялювання на 

плантації її перевозять у сушильні приміщення для томління і сушіння. 

Для томління махорку складають у рядки шарами 50—70 см стеблами 

назовні, а листками всередину (ширина рядка у дві рослини, довжина 

довільна). Температура у шарах швидко підвищується. За температури 30— 

35 °С процес томління махорки триває від 12 до 24 годин. 

Після томління махорку зв'язують у пучки або нанизують на глиці і 

розвішують у закритих, добре провітрюваних приміщеннях. Там махорка 

впродовж 20—30 діб підсихає до стандартної вологості 35%. У деяких 

господарствах махорку досушують у стіжках діаметром і висотою 3 м. Якщо 

температура всередині стіжка підвищується до 45 °С, його перекладають. 

Після досягнення стандартної вологості махорку сортують і здають на 

заготівельні пункти. 

 



44. Тема заняття: Основи стандартизації в рослинництві 

СУТЬ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ЯК НАУКИ  

Ще недавно ставилася під сумнів можливість проведення стандартизації 

сільськогосподарської продукції через непостійність її характеристик, а про 

стандартизацію як про науку і не згадувалося. Проте стандартизація в галузі 

сільського господарства отримала широке застосування, в цей час продовжує 

успішно розвиватися і вдосконалюватися, все більше охоплювати такі галузі 

сільського господарства, як рослинництво і тваринництво. Стандартизація, 

що отримала визнання як повноправна наука, має свою наукову основу й 

організаційні принципи, мету і завдання, теорію і практику, методи і 

специфічні особливості. Немає такої сфери діяльності людини, де б 

стандартизація не знайшла застосування. Тому суть стандартизації як науки 

проявляється двояко: як процес упорядкування і застосування норм і правил 

та як галузь наукового пізнання закономірностей процесу встановлення цих 

норм і правил. Термін “стандартизація” походить від англійського “standart”, 

що означає норма, зразок, основа. Науковою основою стандартизації є дані 

інших наук, теоретичних і прикладних, природних і точних – математики, 

фізики, хімії, біології. Стандартизація як наука про методи і засоби 

стандартизації виявляє, узагальнює і формулює закономірності діяльності 

щодо стандартизації загалом і в окремих її напрямах. Розвиток стандартизації 

як науки допомагає поліпшувати систему організації цієї діяльності й, сприяє 

вдосконаленню ряду практичних робіт із стандартизації. Подальше 

формування стандартизації як науки, її розвиток як найважливішого чинника 

сучасної науково-технічної революції багато в чому буде визначатися 

розробкою науково-теоретичних основ стандартизації. 569 Теорія 

стандартизації як науки покликана розробити методи, які слугують основою 

оптимального її розвитку. Це є головним питанням теорії стандартизації, 

предметом її досліджень. Стандартизація як галузь наукового пізнання 

знаходиться в постійному розвитку, використовуючи досягнення інших наук 

і кращий виробничий досвід. Основний принцип стандартизації, що 

найбільш повно відображає її суть, полягає, в тому, що, вбираючи в себе 

досягнення інших наук і кращого досвіду, вона на підставі об'єктивних 

методів і критеріїв проводить оцінку, відбір і синтез прогресивних рішень. 

Аналізуючи досягнення і тенденції розвитку науково-технічного прогресу, 

стандартизація не обмежується їх фіксацією як обов'язкові норми і правила, а 

стимулює подальший розвиток науки і практики, заздалегідь встановлюючи 

конкретні правила і норми, які є орієнтиром перспективного розвитку. Тому 

вона випереджає і направляє розвиток технічного прогресу. Істотну роль 

відіграє стандартизація в розвитку інших наук. Тут вона, як і в матеріальному 

виробництві, служить засобом систематизації, закріплення і реалізації знань. 

Без встановлення і застосування певної системи понять не може існувати 

ніяка наука. Поняття ж закріплюються в науці у вигляді відповідної системи 

термінів і визначень, а процес упорядкування і закріплення термінів і 

визначень є також стандартизація. Стандартизація представляє одну з форм 

управлінської діяльності, що володіє своїми принципами, методами, 



специфікою. Це робить її невід'ємною складовою такого комплексного 

чинника інтенсифікації, як наукове управління народним господарством. В 

умовах планового господарювання стандартизація є невід'ємним елементом 

планування, організаційно-технічною основою планового управління 

народним господарством. Вона має безпосереднє відношення і до якості 

живої праці, підвищення дієздатності робочої сили. З усіх обставин, що 

впливають на якість праці, основоположним є поступове витіснення ручної 

праці машинами і перехід на механізовану та автоматизовану працю, 

оскільки стандартне обладнання найбільш пристосоване для автоматизації 

виробництва. У сучасних умовах необхідно використовувати стандартизацію 

для всебічного вдосконалення управління народним господарством, 

поліпшення якості продукції, раціонального та економічного використання 

ресурсів.  

МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ 

 Стандартизація в агропромисловому комплексі набула широкого поширення 

і нині, продовжує успішно розвиватися й вдосконалюватися. Послідовно 

сформувалися її основні цілі: • прискорення науково-технічного прогресу; • 

поліпшення якості продукції й забезпечення її оптимального рівня: • 

удосконалення системи оцінки якості продукції з урахуванням її цільового 

використання; • підвищення продуктивності праці в сільському господарстві; 

• підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва; • 

забезпечення надійного і стабільного постачання країни сировиною та 

продовольством; • удосконалення методів управління виробництвом; • 

удосконалення форм організації виробництва. • максимальне використання 

виробленої продукції; • забезпечення безпеки праці виконавців; • 

забезпечення умов для розвитку експорту продукції високої якості. Для 

здійснення поставленої мети в агропромисловому комплексі необхідно 

вирішити такі основні завдання: 3підвищити рівень якості продукції в 

стандартах у зв'язку із зростанням вимог споживачів і зростаючими 

можливостями сільського господарства; 3розробити і впровадити стандарти 

на типові технологічні процеси і складаючи їх операції та прийоми; 

3встановити вимоги до якості продукції за показниками, що визначають 

технологічні переваги (цукор, крохмаль, сухі речовини, кислотне число 

масла, вміст і якість волокна) і підвищити збереженість 

сільськогосподарської продукції; 3встановити диференційовані вимоги до 

якості товарних сортів і категорій сільськогосподарської продукції з 

урахуванням подальшого її цільового використання; 3встановити в 

стандартах санітарно-гігієнічні вимоги, допустимі норми залишкових 

кількостей пестицидів, а також методи і порядок їх визначення; 571 

3забезпечити системний підхід до підвищення якості продукції та праці; 

3створити умови для матеріальної зацікавленості працівників сільського 

господарства, в збільшенні частки продукції високої якості, а також у 

підвищенні вмісту основних речовин, що визначають технологічну і харчову 

цінність продукції; 3ввести в стандарти нові показники якості й методи 

об'єктивного й експресного їх визначення із застосуванням сучасної 



вимірювальної техніки; 3забезпечити максимальну оперативність і 

достовірність випробувань (аналіз продукції землеробства і тваринництва); 

3удосконалити і стандартизувати методики агрохімічних аналізів ґрунтів, 

кормів і добрив; 3вирішити проблему метрологічного забезпечення 

облікових операцій при виробництві, заготівлях, транспортуванні, переробці 

і зберіганні рідких, твердих і сипучих продуктів, кормів і мінеральних 

добрив; 3забезпечити отримання достовірних даних про властивості ґрунтів, 

добрив, кормів, харчових продуктів і засобів захисту рослин; 3удосконалити 

стандарти на сільськогосподарську техніку й обладнання. 

ПРОБЛЕМА ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ Й 

СТАНДАРТИЗАЦІЯ  

Зростаючий рівень сільськогосподарського виробництва одночасно ставить 

такі завдання: підвищення якості продуктів харчування та технологічних 

якостей сільськогосподарської сировини для промислової переробки. Якісні 

фактори в сільському господарстві, нарівні із зростанням виробництва та 

заготівель сільськогосподарських продуктів, все більше виступають на 

перший план. Перед сільським господарством стоїть завдання не тільки 

систематично збільшувати врожаї сільськогосподарських культур і 

продуктивність тварин, але і підвищувати якість продукції: вміст білка в 

зерні, жиру в молоці, цукру в коренеплодах буряка, а кислоти в шишках 

хмелю, жиру (або рослинного масла) з високим йодним числом олійних 

культур, волокна з великим виходом елементарних волокон і технічно цінної 

клітковини у волокнистих рослин тощо. 572 У поєднанні високих урожаїв 

кожної культури і продуктивності сільськогосподарських тварин з високою 

якістю продукції закладений великий резерв збільшення її виробництва. 

Кількісні показники виробництва сільськогосподарської продукції 

змінюються залежно від її якості. Підвищення якості продукції сільського 

господарства дозволяє повніше задовольняти потребу населення в продуктах 

харчування, а промисловість – у сировині. Тенденція поліпшення якості 

продукції носить об'єктивний характер. У її основі лежить дія об'єктивного 

економічного закону підвищення потреб. Його суть полягає в тому, що в мірі 

розвитку продуктивних сил і виробничих відносин підвищується рівень 

потреб суспільства й одночасно розширяються можливості їх задоволення. 

Підвищення якості продукції сільського господарства є головною проблемою 

і однією з основних умов його інтенсифікації. Сучасна продукція має 

втілювати в собі останні досягнення науки, відповідати самим високим 

техніко-економічним, естетичним та іншим споживчим вимогам, бути 

конкурентоздатною на світовому ринку. Підвищення її якості – надійний 

шлях більш повного задоволення потреб країни в необхідних виробах і 

зростаючого попиту населення на різноманітні товари. У вирішенні цієї 

проблеми основна роль належить стандартизації як одному із засобів 

впровадження наукових досягнень, високопродуктивної техніки і передової 

технології. Впровадження в сільське господарство та всі галузі 

агропромислового комплексу наукових досягнень, високопродуктивної 

техніки і передової технології, стандартизація підвищують технічний рівень 



виробництва і таким чином створює умови для отримання продукції 

оптимальної якості. При перегляді стандартів на сільськогосподарську 

продукцію повинні бути вирішені завдання подальшого підвищення якості і 

найбільш повного її використання шляхом встановлення диференційованих 

вимог до якості товарних сортів і категорій (обліком напрямів використання); 

посилення матеріальної зацікавленості працівників у збільшенні виробництва 

високоякісної продукції та підвищенні її технологічної і харчової цінності; 

підвищення показників і норм якості в умовах подальшої механізації 

збирання і товарної обробки продукції. Стандартизація умов зберігання, 

транспортування, упаковки і складування продуктів сільського господарства 

забезпечує відповідні умови для збереження високої якості продукції. У 

стандарти мають 573 бути включені вимоги до продукції, що закладається на 

зберігання, способів її укладання і доробки (сушці, очищенню, сортуванню), 

до тари, упаковки, транспортних засобів, сховищ, режимів і термінів 

зберігання та методів переробки. Удосконалення стандартів на 

сільськогосподарську техніку й обладнання. Стандартизація 

сільськогосподарських машин, інвентарю, інструментів машин з механізації 

тваринництва, кормопереробних машин, а також іншої техніки, що 

використовується в сільському господарстві, сільськогосподарських культур 

і тварин, комбікорму, добрив, пестицидів сприяє підвищенню врожайності, 

продуктивності тварин, поліпшенню якості продукції і чіткої технологічної 

послідовності проміжних процесів. Важливу роль у вирішенні цієї проблеми, 

відіграє суворе дотримання технологічної дисципліни, стандартних вимог до 

окремих операцій і процесів, оскільки від своєчасного і високоякісного 

виконання всіх робіт на стадіях виробництва, збирання, післязбиральної 

товарної обробки значною мірою залежить кількість і якість продукції, що 

отримується. Стандарти на технологічні процеси й операції повинні стати 

нормативною основою технологічної дисципліни, могутнім засобом 

впровадження досягнень науки і передової практики у виробництво, мірилом 

якості робіт, що буде сприяти вдосконаленню оплати праці з урахуванням 

якості роботи, морального і матеріального стимулювання за добру працю. 

Основна мета програм комплексної стандартизації – нормативно-технічне 

забезпечення цільових комплексних народногосподарських і науково-

технічних програм. Значне підвищення якості мінеральних добрив, засобів 

захисту рослин, машин і обладнання, тари, пакувальних матеріалів для 

сільськогосподарського виробництва і харчових галузей промисловості, а 

також застосування сучасних методів оцінки якості цієї продукції, 

передбачені програмами комплексної стандартизації, дозволять підвищити 

технічний рівень виробництва в сільському господарстві та якість 

сільськогосподарської продукції і продовольчих товарів, раціональне й повне 

їх використання. Стандартизація впливає на всі основні чинники 

інтенсивного розвитку, які в сукупності дають можливість поліпшити якість 

продукції і забезпечити його оптимальний рівень.  

ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦІЇ  



Державна система стандартизації – це система, яка визначає основну мету і 

принципи управління, форми та загальні організаційнотехнічні правила 

виконання всіх видів робіт із стандартизації. Вона є комплексом 

взаємопов'язаних правил і положень, які регламентують організацію та 

порядок проведення робіт з усіх питань практичної діяльності у сфері 

стандартизації країни. У 1970 р. була запроваджена Державна система 

стандартизації (ДСС), яка об'єднала роботи із стандартизації на всіх рівнях 

управління народним господарством. ДСС не може розглядатися як 

абсолютно стабільна система положень і правил. Вона постійно 

розвивається, вдосконалюється, доповнюється новими правилами і 

стандартами, суттєво впливає на методи роботи із стандартизації, значно 

поширює сферу застосування нормативної документації тощо. З 1970 р. до 

1993 р. у ДСС сталися значні зміни, що пов'язано з розвитком науки і 

техніки, впровадженням світового досвіду в технології виробництва, 

організацією управління якістю продукції та народним господарством. За цей 

період ДСС декілька раз переглядалася й оновлювалася. Комплекс правил та 

положень ДСС України наведено в основоположних стандартах України: ™ 

ДСТУ 1.0. Державна система стандартизації. Основні положення. � ДСТУ 

1.1. Державна система стандартизації. Стандартизація та суміжні види 

діяльності. Терміни та визначення основних понять. � ДСТУ 1.2. Державна 

система стандартизації. Порядок розроблення стандартів. � ДСТУ 1.3. 

Державна система стандартизації. Порядок розроблення, побудови, викладу 

та оформлення технічних умов. � ДСТУ 1.4. Державна система 

стандартизації. Стандарти підприємства. Основні положення. � ДСТУ 1.5. 

Державна система стандартизації. Загальні вимоги до побудови, викладу, 

оформлення та змісту стандартів. � ДСТУ 1.6. Державна система 

стандартизації. Порядок державної реєстрації галузевих стандартів, 

стандартів науково-технічних та інженерних товариств і спілок. � ДСТУ 1.7. 

Державна система стандартизації. Правила і методи прийняття та 

застосування міжнародних і регіональних стандартів. 575 Чинна ДСС, що 

затверджена у 1993 p., нині є основною системою у галузі стандартизації 

країни і носить міжгалузевий характер. ДСС формує національну систему 

стандартизації України. Державний комітет стандартизації, метрології та 

сертифікації України (Держстандарт України) створює та забезпечує 

функціонування ДСС, зокрема: • визначає єдину організаційно-методичну 

основу проведення робіт із стандартизації на всіх рівнях управління 

національною економікою (міжгалузевому, галузевому, на рівні 

підприємств); • планує, розробляє, проводить експертизи та розповсюджує 

державні (національні) стандарти; • затверджує державні стандарти України, 

веде їх облік і реєстрацію; • гармонізує національні стандарти України з 

міжнародними та європейськими стандартами, забезпечує відповідність 

ДСТУ вимогам ринку, застосовує системний підхід до розробки комплексів 

нормативних документів у пріоритетних галузях економіки України; • 

розробляє основні положення системи класифікації та кодування техніко-

економічної, соціальної інформації, затверджує державні класифікатори та 



здійснює їх реєстрацію; • забезпечує доступ вітчизняних товаровиробників 

(експортерів) до міжнародних стандартів (директив, норм і правил) шляхом 

розвитку та актуалізації Національного автоматизованого інформаційного 

фонду стандартів та поширення необхідної інформації через засоби масової 

інформації й спеціальні видання.  

ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ СТАНДАРТІВ 

 Державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил, за станом 

засобів вимірювань, а також інших вимог, пов'язаних з якістю продукції, 

здійснює Держстандарт України, його територіальні органи – центри 

стандартизації, метрології та сертифікації, а також інші спеціально 

уповноважені на це органи відповідно до чинного законодавства в усіх 

галузях народного господарства на всій території України. Крім державного 

нагляду, існує відомчий контроль за впровадженням та додержанням 

стандартів, норм і правил на підприємствах певного міністерства (відомства). 

Діяльність відомчого контролю обмежується рамками закріпленої галузі 

народного  господарства. Завдання відомчого контролю аналогічні завданням 

державного нагляду. Об'єктами нагляду є: • продукція виробничо-технічного 

призначення, товари народного споживання, продукти харчування тощо; • 

імпортна продукція – чи відповідає чинним в Україні стандартам, нормам 

безпеки для життя, здоров'я та майна людей і навколишнього середовища; • 

експортована продукція – на відповідність стандартам, нормам і окремим 

вимогам, які обумовлені договором і контрактом; • атестовані виробництва – 

на відповідність установленим вимогам з сертифікації продукції; • проектна, 

конструкторська, технологічна та інша документація. Державний нагляд і 

відомчий контроль за додержанням стандартів здійснюються з метою 

припинення та попередження порушень стандартів, технічних вимог, іншої 

нормативної документації, випуску продукції з порушенням вимог 

стандартів, підвищення державної дисципліни і законності в галузі 

стандартизації. Суб'єкти підприємницької діяльності за порушення 

обов'язкових вимог стандартів, норм і правил несуть відповідальність згідно 

з чинним законодавством України.  

45. Тема заняття: Основи програмування врожаю с/г культур  

Основи програмування врожаїв с.г. культур. Інтенсивні технології 

вирощування зернових культур. 

Програмування врожаю сприяє оптимізації мов вирощування культури. Його 

завданням є теоретичне обґрунтування і практична реалізація можливого 

рівня використання сонячної енергії, грунтово-кліматичних ресурсів, 

генетичного потенціалу районованих і перспективних сортів з метою 

одержання високих врожаїв сільськогосподарських культур з мінімальними 

матеріальними, грошовими і енергетичними витратами. 

Основою програмування є ефективне використання сонячної енергії (ФАР), 

ресурсів тепла, вологи, вуглекислоти повітря, мінеральних речовин грунту та 

добрив, створення необхідних біологічних, агроекологічних, організаційно-

господарських та енергетичних передумов одержання високих врожаїв з 

мінімальними витратами на одиницю продукції. 



Процес програмування поділяють на декілька етапів: 

Визначення рівнів врожайності культури та їх реально можливої величини в 

конкретних грунтово-кліматичних та матеріально-технічних умовах 

господарства; 

Складання оптимального агрокомплексу стосовно конкретного сорту й 

агроекологічних умов поля; 

розробка прогностичної програми продукційного процесу (моделі 

формування врожаю), програми коригування та ін. 

Кожний з етапів програмування включає досить конкретні його елементи. 

Академік І.С. Шатілов виділив 10 рядів елементів програмування, які назвав 

принципами. Основна їх суть така: 

розрахувати потенційну врожайність (ПУ) за використанням ФАР посівами; 

розрахувати дійсно можливу, або кліматично забезпечену, врожайність 

(ДМУ, КУ) за природними ресурсами вологи і тепла; 

спланувати реальну господарську врожайність (РПУ) за ресурсами, які є в 

господарстві; 

розрахувати для спрогнозованої врожайності площу листкової поверхні, 

фотосинтетичний потенціал (ФП) та інші фотометричні показники; 

всебічно проаналізувати закони землеробства і рослинництва і правильно 

використати їх в конкретних умовах програмування; 

розрахунки норм добрив і розробити систему найефективнішого їх 

використання; 

скласти баланс вроди і для умов зрошення розробити систему повного 

забезпечення посівів водою по періодах вегетації; 

розробити систему агротехнічних заходів виходячи з вимог вирощуваного 

сорту; 

розробити систему захисту посівів від шкідників, хвороб та бур’янів; 

скласти картку вихідних даних та використання ЕОМ для визначення 

оптимального варіанта агротехнічного комплексу по досягненні 

запрограмованої врожайності за величиною і якістю. 

Для правильного обґрунтування запрограмованої врожайності треба 

врахувати господарські можливості та всебічно проаналізувати ресурси 

природних факторів урожайності, які в польових умовах суттєво майже не 

змінюються. Це насамперед сонячна радіація, тепло, волога, мінеральні 

сполуки грунту і добрив, вуглекислота повітря. 

Умови і фактори програмування урожаю: 

визначення лімітуючих факторів урожаю; 

розрахунок доз добрив під запланований урожай 

складання агротехнічних карт 

планування своєчасного і якісного виконання технології вирощування 

систематичний контроль за вегетуючими рослинами (діагностика вмісту N, Р, 

К, мікроелементами, пошкодження шкідниками і ураження хворобами) 

облік урожаю. 

Важливим резервом збільшення виробництва зерна є впровадження 

інтенсивних технологій його вирощування. Такі технології вимагають 



вкладення додаткових коштів (на використання добрив, пестицидів, нових 

сортів), внаслідок чого виробничі витрати на один гектар площі 

збільшувалися по озимій пшениці на 35,1%, озимому ячменю – 33,6%, ярому 

ячменю – 27,8 і кукурудзі – 22,1%. Внаслідок цього собівартість одного 

центнера зерна була дещо вищою за середні обласні показники. Разом з тим, 

завдяки зростанню рівня врожайності і ціни реалізації, за рахунок одержання 

більш якісної продукції, основні економічні показники були вищими. Так, 

вирощування зернових культур за інтенсивною технологією дозволило 

одержати наступні прирости врожайності до середнього обласного рівня: по 

озимій пшениці – 14,2%, озимому ячменю – 16,0%, ярому ячменю – 22,3 і 

кукурудзі – 14,4%. 

46. Тема заняття: Методи програмування врожаю  

Технології вирощування сільськогосподарських культур стають 

складнішими. Формування врожаю – це складний продукційний процес, який 

визначається генетичною програмою рослини і зовнішніми умовами. Щоб 

забезпечити високий урожай, необхідно мати повну інформацію про всю 

багатогранність дії окремих чинників і їх взаємодію, що беруть участь у рості 

і розвитку рослин, вміти передбачати реакцію рослин на них. Величина 

врожаю визначається такими процесами як фотосинтез, ріст і розвиток, 

повітряний, водний і тепловий режими, мінеральне живлення, структура 

рослин, архітектоніка посіву тощо. Важливим і перспективним методом 

підвищення врожайності польових культур є програмування, що передбачає 

раціональне використання чинників формування урожаю впродовж вегетації 

з врахуванням матеріально-технічного забезпечення і агрометеорологічних 

умов. За визначенням І.С. Шатілова, програмування в рослинництві – це 

розробка комплексу взаємопов'язаних заходів щодо вирощування 

сільськогосподарських культур, своєчасне і якісне виконання яких 

забезпечує одержання запланованого врожаю. Каюмов М.К. відзначає, що 

програмувати врожай у рослинництві надзвичайно важко, оскільки необхідно 

передбачити всі примхи природи і оперативно знаходити правильним вихід із 

багатьох ситуацій. Програмування врожайності – це якісно вищий етап 

розробки технологій вирощування польових культур. Не слід ототожнювати 

терміни програмування, прогнозування та планування. Планування врожаю – 

це перший етап програмування. Здійснюється від досягнутого в попередні 

роки рівня з використанням показників зростання. Це менш конкретний 

показник, який не враховує усіх чинників формування врожаю. 

Прогнозування врожаю – це науково обґрунтоване передбачення 

продуктивності польових культур на декілька років або велику перспективу, 

виходячи з ґрунтово-кліматичних умов, рівня матеріально-ресурсного 

забезпечення, потенціалу технологій.  

РІВНІ ВРОЖАЙНОСТІ 

 При програмуванні орієнтуються на три рівні врожайності:  

1. Потенціальна врожайність (ПВ)  

2. Дійсно можлива врожайність (ДМБ)  

3. Реальна господарська врожайність (РГВ).  



Основним показником для визначення першої врожайності є прихід сонячної 

енергії; другої – вологозабезпеченість, біогідротермічний потенціал, 

родючість ґрунту; третьої – ефективність використання матеріально-

технічних ресурсів і вид технології. Потенціальна врожайність (ПВ) 

визначається як максимальна, яку теоретично можна отримати в ідеальних 

метеорологічних умовах при заданому коефіцієнті використання посівом 

фотосинтетичне активної радіації (ФАР). Дійсно можлива врожайність 

(ДМБ) визначається за мало регульованими і нерегульованими чинниками 

вологозабезпеченості і теплових ресурсів, тобто за типових для зони 

метеорологічних умов. Відсутність оптимального забезпечення посівів 

теплом і вологою обмежує коефіцієнт корисної дії ФАР. Звідси 

невідповідність між ПВ і ДМБ. Реальна господарська врожайність (РГВ) 

встановлюється на основі аналізу врожайності районованих та 

перспективних сортів на сортодільницях, наукових установах. Під час 

вегетації до уваги беруться показники структури врожаю. Найбільший вплив 

на РГВ має вибір технології і повнота її реалізації залежно від конкретних 

метеорологічних умов року. Завданням програмування є наближення РГВ до 

дійсно можливої, а ДMB до потенціальної (ПВ) врожайності. РГВÖ ДМВ Ö 

ПВ. Такий шлях зближення є можливим, що підтверджується успіхами на 

практиці. РГВ залежить від ступеня реалізації ґрунтової родючості і 

кліматичних чинників місцевості. Якщо їх потенціал використовується на 

100%, то РГВ дорівнює ДМВ. Повнота реалізації природних чинників 

залежить від умов року і регульованих людиною технологічних процесів. У 

сприятливих ґрунтово-кліматичних умовах за допомогою інтенсивної 

технології можна значно підвищити продуктивність посівів і одержати на 

практиці незвичну ситуацію, коли РГВ буде вищою від ДМВ. Проте відстань 

між РГВ і ПВ є великою і сучасні технології не спроможні поставити РГВ на 

один рівець з ПВ.  

ЕТАПИ ТА ПРИНЦИПИ ПРОГРАМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ  

Практичне програмування врожайності умовно можна поділити на три етапи: 

1. Оцінка ґрунтово-кліматичних умов на полі і розрахунок можливих рівнів 

урожайності культур (скільки виростити ?);  

2. Підбір матеріально-технічних засобів та вибір технології, які б 

забезпечували заплановану врожайність (чим виростити?); 

 3. Практична реалізація технології, корегування її залежно від стану посіву 

та чинників природного середовища, на основі постійного диспетчерського 

контролю (як виростити?). Процес програмування врожайності певної 

культури характеризується такими 10-ма принципами (за І.С Шатіловим): 1. 

Розрахувати потенціальну врожайність (ПВ) за коефіцієнтом використання 

ФАР рослинами. 2. Встановити потенціальні можливості кліматичних умов 

місцевості, для цього вирахувати ДМВ за вологозабезпеченістю і тепловими 

ресурсами. 3. Проаналізувати можливості технології у конкретних умовах 

вирощування вирахувати РГВ. 4. Визначити фотосинтетичний потенціал 

(ФП) під заплановану врожайність. 5. Проаналізувати закони землеробства і 

рослинництва і правильно застосувати їх при програмуванні. 6. Розрахувати 



норму добрив і розробити систему найефективнішого їх використання. 7. 

Скласти баланс води і розробити систему забезпечення посівів водою по 

періодах вегетації в у мовах зрошення. 8. Розробити систему агротехнічних 

заходів відповідно до вимог культури і сорту. 9. Розробити систему заходів 

захисту посівів від шкідників, хвороб та бур'янів. 10.Використати комп'ютер 

для визначення оптимального варіанта технології для одержання 

запрограмованої врожайності. Програмування врожайності вимагає 

дотримання й інших принципів – зокрема, диспетчерський контроль, 

цілеспрямоване формування елементів структури, можливість біологізації 

інтенсивних технологій, висока якість продукції. 

47. Тема заняття: Поняття про теоретично можливий врожай в 

конкретних   грунтово-кліматичних умовах 

При програмуванні врожаю необхідно врахувати вологозабезпеченість 

посівів. Для розрахунку можливого врожаю використовують показник 

продуктивної вологи в ґрунті, що нагромаджується за осінь, зиму і весну. Не 

всі опади використовуються рослинами. Частина їх збігає з поверхні ґрунту 

випаровується в атмосферу. Ці втрати становлять орієнтовно 30-35%. 

Визначення ДМВ за вологозабезпеченістю посівів ґрунтується на 

використанні наступної формули: KB W ДМВ 100 = , де ДМВ – дійсно 

можлива врожайність, ц/га; W – запаси продуктивної вологи, орієнтовно 65–

70% від суми опадів, мм; Кв – коефіцієнт водовикористання. Кількість 

продуктивної вологи підраховують як суму запасів вологи у метровому шарі 

ґрунту на час відновлення весняної вегетації (чи сівби ярих) і опадів за 

вегетаційний період. Ці дані спеціаліст може взяти у найближчій до 

господарства агрометеорологічній станції. Приклад розрахунку. У шарі 0–

100 см на час відновлення весняної вегетації міститься в середньому 250 мм 

продуктивної вологи. За весняно-літній період вегетації випадає 310 мм 

опадів (квітень – 18 мм, травень – 69 мм, червень – 91 мм, липень – 102 мм). 

З них продуктивною є 217 (310×0,7), 30% випаровуються і стікають. На  

формування 1 ц зерна і такої ж кількості соломи озима пшениця витрачає 400 

ц води, тобто коефіцієнт водовикористання рівний 400. При цих показниках 

урожайність сухої маси становитиме: 116 7ц/га 400 100 (250 217) = , × + ДМВ 

= При співвідношенні зерна і соломи як 1 до 1,5 і 14% вологості зерна 1MB 

зерна становитиме: 54,2 ц/га (11 14) 2,5 100 116,7 ДМВ = − × × = Оскільки, 

вже зараз при такому забезпеченні вологою збирають врожаї зерна на рівні 

90-100 ц/га, підхід до методики розрахунку ДМВ за вологозабезпеченістю 

вимагає перегляду. Вирішальне значення у формуванні врожаю мають 

сонячні промені, тепло, волога і ґрунтові умови в комплексі. 

Взаємовідношення цих чинників відображене у формулі A.M. Рябчикова, яка 

з високою точністю дозволяє визначити біогідротермічний потенціал 

продуктивності в конкретних кліматичних умовах: 5,3 бала 36 22 467 9 ;К 36 

R W Кр р = × × = × × = Тd де Kр – біогідротермічний потенціал, балів; W – 

запаси доступної для рослин вологи, мм; Тв – період активної, більше 100 С 

вегетації культури, декад; R – радіаційний баланс за цей період, ккал/см2 ; 36 

– кількість декад за рік. Біогідротермічний потенціал, що рівняється 1 балу, 



відповідає 20 ц/га абсолютно сухої біомаси. Звідси ДМВ становитиме: 20 К. 

Встановлено, що кожна 1000°С сумарних температур вище 10°С за 

вегетаційний період забезпечує 20 ц/га зерна озимої пшениці або таку саму 

кількість продукції іншої культури (еквівалентно за сухою речовиною). 

Сонячна радіація не скрізь однакова. Сума середніх добових температур 

повітря вище 10°С у Степу становить 3075°С, в Лісостепу – 2580°С, а на 

Поліссі – 2445°С. Чим далі на південь, тим вищий біокліматичний потенціал, 

що визначається за формулою 3,075, 1000 3075 1000 10 0 0 = = > = ∑ C C 

БКП t де БКП – біокліматичний потенціал, бали; Σt > 10°С – сума температур 

вище 10°С за вегетаційний період. Дійсно можливий врожай (ДМВ) за 

біокліматичним потенціалом становитиме: 566 ДMB – БКП × Ку, де КУ – 

константа врожаю озимої пшениці, або еквівалент за сухою речовиною для 

іншої культури. ДМВ для Степу = (3075:1000) × 20 = 3,075 × 20 = 61,5 ц/га; 

ДМВ для Лісостепу = (2580:1000) × 20 = 2,58 × 20 = 51,6 ц/га; ДМВ для 

Полісся = (2445:1000) × 20 – 2,445 × 20 = 48,9 ц/га. Дійсно можлива 

врожайність, розрахована за кліматичними чинниками, коливається у 

значних межах. Зрештою, смисл назви – ДМВ втрачається, оскільки, на 

практиці збирають врожаї вінці від розрахованої ДМВ. Основна причина 

цього полягає в тому, що інтенсивні технології дозволяють повніше 

використати природний потенціал зони вирощування. Для прикладу, 

внесення азотних добрив збільшує листкову поверхню і продовжує її 

фотосинтетичну діяльність. За допомогою фунгіцидів листкова поверхня 

захищається від ураження хворобами, урожайність від цього агрозаходу 

може зростати на 20–30%. Тому для розрахунку рівнів урожайності при 

вирощуванні польових культур за інтенсивною технологією необхідно 

застосовувати систему позитивних коефіцієнтів. 

 

 

48. Тема заняття: Фотосинтетична активна радіація (ФАР) та її роль у 

формуванні врожаю 

Сонячна радіація забезпечує енергетику росту і розвитку. Кожна культура 

пристосована до певних умов освітлення – світлового режиму. Він 

характеризується інтенсивністю випромінювання, спектральним складом 

світла, тривалістю денного освітлення. Сонячна радіація обумовлює 

тепловий і водний режими у всій біосфері. Частину сонячної радіації 

використовують рослини. Це так звана фотосинтетично активна радіація 

(ФАР) з довжиною хвиль 0,38–0,72 мкм. 561 Фотосинтез – основне джерело 

формування біомаси рослин. Він забезпечує енергією всі процеси синтезу 

органічної речовини, обміну речовин і дихання рослин. За приходом ФАР за 

вегетаційний період і коефіцієнтом використання ФАР визначають ПВ, 

користуючись при цьому наступною формулою: 2 2 10 × ×10 × = ∑ q Q К ПВ 

ФАР ФАР де ПВ – потенціальна врожайність, ц/га; КФАР – коефіцієнт 

засвоєння рослинами ФАР, %; ΣQ – сума ФАР за вегетаційний період 

ккал/см2 , кДж/см2 ; q – калорійність біомаси, ккал/кг. Проаналізувавши 

коефіцієнти засвоєння ФАР різними за врожайністю посівами, А.О. 



Ничипорович ділить їх на такі групи: звичайні – коефіцієнт корисної дії ФАР 

– 0,5–1,5% добpi – ККДФАР – 1,5–3,0% рекордні – ККД ФАР – 3,5–5,0% 

теоретично можливі – ККД ФАР – 6,0–8,0% За даними М.К. Каюмова, при 

коефіцієнті використання рослинами енергії сонячної радіації рівному 2,5%, 

врожаї зерна в 60 ц/га рахуються середніми, 90 ц/га – високими, і 120 ц/га – 

дуже високими. В окремі роки, що відзначаються великою кількістю 

сонячних днів, може сформуватися врожай значно вищий. Для розрахунку 

коефіцієнта господарської ефективності (Кm) необхідно знати 

співвідношення основної і побічної продукції польових культур. Це 

співвідношення не може бути стабільним і значно коливається. Так, у 

низькорослих сортів озимої пшениці при інтенсивній технології 

вирощування можна мати співвідношення зерна і соломи 1:1. У 

високорослих сортів і звичайній технології переважатиме у біомасі солома з 

співвідношенням зерна і соломи як 1:2. Співвідношення основної і побічної 

продукції, крім технології і сорту, змінюється під впливом ґрунтово-

кліматичних умов. Тому орієнтовні співвідношення урожаю основної і 

побічної продукції, які необхідно уточнювати для кожного конкретного 

розрахунку ПВ. Коефіцієнт (Кm) введений у формулу для розрахунку 

врожаю основної продукції. Він визначається шляхом ділення показника 

(частини) основної продукції на суму частин. Наприклад, для озимої пшениці 

Кm дорівнює: 1:2,5 = 0400. Цей коефіцієнт дає можливість встановити 

врожай абсолютно сухого зерна. Стандартна вологістьзерна становить 14%. 

Для встановлення значення Кm при стандартній вологості основної продукції 

хід розрахунку такий: 1. Для озимої пшениці при коефіцієнті Кm =0,400 

Öодержуємо 86% фізичного врожаю (суха маса), а Кm =х Ö відповідатиме 

100% фізичного врожаю при вологості зерна 14%. Звідси х = 0 465 86 0 400 

100 , % , % =  2. Для розрахунку ПВ використовуємо інші дані калорійність 

урожаю (q), прихід ФАР за вегетаційний період (ZQ). При ККД ФАР 2,5% 

ПВ озимої пшениці буде наступною: ПВ = 104 × 2,5 × 0,465 × 63 2 ц/га 460 25 

= , Якщо прихід ФАР за вегетаційний період для певної зони мас більш-менш 

стабільний характер і його неможливо змінити технологічними заходами, то 

ККД ФАР піддається регулюванню у ширшому діапазоні. За рахунок його 

збільшення урожайність польових культур значно зросте (табл. 12.5.2). Для 

жита і картоплі сума ФАР за вегетаційний період (ZQ) прийнято 25 ккал/см2 

, ярої пшениці, гречки і вівса – 22 ккал/см2 , ярого ячменю, гороху і проса – 

20 ккал/см2 , кукурудзи, цукрового буряку і соняшнику – 34 ккал/см2 . 

Виходячи з фактичної врожайності сільськогосподарських культур в Україні, 

можна стверджувати, що ККД ФАР знаходиться в межах 1–2%. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

49. Тема заняття: Агрохімічні основи програмування врожайності. 

Різні ґрунти містять неоднакову кількість доступних для рослин поживних 

речовин, по-різному утримують їх ґрунтовим вбирним комплексом, мають 

неоднакову кислотність, різний гідротермічний та повітряний режими, 

мікробіологічну активність. Все це зумовлює настільки велику 

різноманітність динаміки ґрунтового живлення в процесі вегетації, що навіть 

при однаково збалансованому за макро — і мікроелементному живленні за 

допомогою добрив не вдається виростити однакові за величиною і якістю 

врожаї навіть на однакових ґрунтах в різних кліматичних умовах і в різні 

роки. 

Для різних умов вирощування визначено показники виносу поживних 

речовин на формування одиниці врожаю, коефіцієнти використання 

мінеральних елементів з ґрунту, мінеральних і органічних добрив, поживно 

— кореневих решток та ін. (табл. 4). 

Коефіцієнти використання культурою поживних речовин з ґрунту (КГ) це та 

їх частина, яка надходить у рослини відносно загальних запасів рухомої 

форми елемента в розрахунковому шарі ґрунту ( в):аКг =в де а — кількість 

елемента (кг/га), винесеного урожаєм з неудобреного ґрунту, або удобреного 

добривом, яке не містить цей елемент. 

Чим вища забезпеченість ґрунту поживними речовинами, менша вологість і 

більша кислотність, тим нижчий коефіцієнт їх засвоєння. Так, коефіцієнт 

засвоєння житом фосфору на дерново-підзолистому ґрунті становить при 

дуже кислій реакції ґрунту 0,05, середньокислій — 0,07 — 0,08, слабокислій 

— 0,1, близькій до нейтральної — 0,12 — 0,13, нейтральній — 0,15. 

Найбільш чутливі до підвищеної кислотності ґрунту цукрові буряки. Вони 

краще використовують поживні речовини при нейтральній або слаболужній 

реакції (рН 7-8). Ячмінь, пшениця, кукурудза, горох краще використовують 

поживні речовини при рН 6-7. Оптимальна рН для жита, проса, гречки -5,5 — 

6; льону, картоплі — 5 — 6,5. Від умов вирощування залежать також 

коефіцієнти використання поживних речовин із мінеральних, органічних 

добрив та пожнивних решток. Розрахунок доз добрив на запрограмований 

урожай. З багатьох методів у програмуванні врожаїв найчастіше 

використовують розрахункові балансові методи визначення доз добрив, які 

враховують природну родючість ґрунту, винос поживних речовин одиницею 

маси урожаю, окупність добрив приростом урожаю. Дози добрив 

розраховують за формулами або логічними схемами .Наприклад, запланована 

врожайність ярого ячменю становить 40 ц/га. На 100 г ґрунту припадає 12 мг 

легкогідролізованого азоту,8 мг рухомого Р2О5, 9 мг обмінного калію. 

Глибина розрахункового шару-5 ґрунту становить 23 см, щільність ґрунту — 

1,15 т/м, маса розрахункового шару ґрунту — 2645 т/га (10000×0,23×1,15), 1 

мг елемента живлення відповідає 26,45 кг на 1 га. 



Якщо під культуру планується внести органічні добрива, а також якщо 

враховується післядія добрив, то від загального виносу елемента живлення 

віднімають ту кількість, яка буде засвоєна рослинами з органічних добрив, а 

також внаслідок післядії органічних і мінеральних добрив. \\Важливим 

елементом програмування врожаїв є розробка системи удобрення. Систему 

удобрення культури розробляють з урахуванням визначених доз і форм 

добрив, ґрунту, сорту, попередника, забезпечення вологою та ін. Фосфорні і 

калійні добрива доцільно вносити під основний обробіток ґрунту, а азотні, як 

найбільш рухомі в ґрунті, — у вигляді підживлень. 

Види програм при програмуванні врожаїв. При програмуванні врожаїв 

користуються прогностичною, інформаційно-оперативною і коригуючою 

програмами. Ця система програм забезпечує прогнозування продуктивності 

посіву, оперативний контроль за процесом формування продуктивності і 

вчасне коригування технологічного циклу. 

Прогностична програма включає прогнозовані параметри основних елементів 

продуктивності посіву і факторів, що їх забезпечують. Сюди відносяться 

прогнозовані динаміка густоти стояння рослин, наростання органічної 

біомаси, площі листків, фотосинтетичний потенціал, динаміка чистої 

продуктивності фотосинтезу, настання і тривалість фенологічних фаз, етапів 

органогенезу і в цілому вегетаційного періоду. В цій програмі передбачені 

також шляхи досягнення кожного з цих показників на основі прогнозованих 

агрофізичних, агрохімічних особливостей ґрунту, метеорологічних, 

екологічних та інших факторів, які впливають на продуктивність посіву. 

Програма складається у вигляді цифрових показників і графіків стану 

кожного з прогнозованих параметрів по періодах вегетації. 

Інформаційно-оперативна програма містить дані про фактичний стан 

елементів продуктивності: густоту стояння рослин, біомасу, площу листків, 

кущистість, вологість ґрунту, вміст елементів живлення в ґрунті, 

концентрацію їх в органах рослин та інших, передбачених прогностичною 

програмою. Оперативна інформація нагромаджується під час контрольних 

спостережень і аналізів за станом посівів. Зрозуміло, що показники 

оперативно-інформаційної програми відрізняються від показників 

прогностичної. Нагромаджений матеріал про пофакторну невідповідність 

прогнозованих величин фактичним використовують для уточнення 

функціональної моделі у вигляді коригуючої програми. 

Коригуючу програму розробляють з метою коригування прогностичної 

програми на основі оперативно-інформаційної. Ця програма реалізується, 

якщо різниця між окремими показниками прогностичної і оперативної 

програм досягає 10% і більше. 

Добрива один із основних факторів програмування врожаю.  
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