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ВСТУП 

 

Протягом своєї історії людство прагнуло вдосконалення 

сільськогосподарського виробництва, в тому числі і рослинництва. Метою 

вдосконалення було можливість отримання більшої кількості продукції з 

меншої площі сільгоспугідь.  

Починаючи з другої половини ХХ століття сільгоспвиробники 

розпочали інтенсивне використання мінеральних добрив. Це дозволило 

перейти до інтенсивного виробництва зерна. За рахунок добрив урожайність 

зросла на 20-25 % [1]. Баланс поживних речовин у ґрунті підтримувався за 

допомогою виготовлених промисловим способом агрохімікатів.  

Починаючи з 60-х років розвиток хімічної промисловості дозволив 

долучити до мінеральних добрив пестициди, які дозволили успішно боротися 

зі шкідниками, хворобами та бур’янами. Все це забезпечило значний приріст 

урожаю найбільша частка якого належала саме хімізації 2]. 

Виробництво порівняно дешевих добрив та отрутохімікатів привело до 

різких змін у традиційних технологіях. Були порушені сівозміни, 

відмовились від органічних добрив. Селекція нових сортів велась тільки з 

розрахунку на їх інтенсифікацію, тобто можливість якнайповнішого 

використання мінеральних добрив. Виникла гостра проблема забруднення 

довкілля і продукції залишками агрохімікатів 3]. 

Економічна криза кінця ХХ ст. початку ХХІ ст. найбільше вдарила по 

сільському господарству. Прагнення сільгоспвиробників отримувати 

стабільний економічний дохід змусила їх остаточно відмовитись від 

класичних сівозмін, а в деяких випадках взагалі зупинитись на монокультурі. 

Значні економічні витрати на проведення повного обробітку ґрунту також 

змусило фермерів переходити до мінімального обробітку ґрунту, або взагалі 

до системи No-till. Також значно знизився відсоток використання 

мінеральних добрив, а органіка зовсім «відійшла в історію». Лише 

використання пестицидів не зменшувалось, що остаточно призвело до 

знищення ґрунтової мікрофлори, а також корисної ентомофауни. 

Все це спричинило пошуки органічних систем землеробства, які б не 

лише зменшили хімічне навантаження на агроценози, але й здешевили 

виробництво сільськогосподарської продукції. В останні роки все більше 

уваги приділяється біологічним системам землеробства, що засновані на 

екологізації і біологізації інтенсифікаційних процесів [4]. Біологізація – 

максимальне узгодження технології з біологічними вимогами культури і 

сорту. Все робиться для створення якнайкращих умов для розвитку 

основного об’єкта технології – рослини [5].  



Основними ознаками органічного чи альтернативного землеробства є 

правильне використання сівозміни; удобрення за допомогою органіки, 

рослинних решток, сидератів, соломи, тощо; повна (або часткова) відмова від 

застосування агрохімікатів. 

На даному етапі розвитку сільського господарства майже жодна з 

запропонованих наукою біологічних технологій не може повністю 

впровадитись у виробництво. На це є багато причин. Перш за все – це 

економічна нестабільність сільгоспвиробників та відсутність законодавчих 

регулювань цінової політики на органічну продукцію. 

Тому дослідження вчених Донецької сільськогосподарської дослідної 

станції направленні на розробку як органічних технологій, так і на 

впровадження окремих органічних елементів, які здатні поєднуватись з 

іншими технологіями. Такі елементи дозволяють зменшити використання 

мінеральних добрив та пестицидів з одночасним підвищенням якісних та 

кількісних показників продукції рослинництва. 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ НОВОГО ПОЖИВНОГО 

КОМПЛЕКСУ НА РІЗНИХ ФОНАХ ЖИВЛЕННЯ 

 

Задачею рекомендацій є підвищення стійкості зернових культур до 

несприятливих умов вирощування та шкідливих організмів з одночасним 

збільшенням продуктивності та якісних характеристик продукції 

рослинництва. 

Розробку та впровадження представлених рекомендацій проведено у 

Донецькій державній сільськогосподарській дослідній станції НААН та 

державному підприємстві дослідному господарстві «Забойщик ДДСДС 

НААН». 

Поставлена задача досягалася тим, що перед сівбою насіння зернових 

культур обробляється композиційною сумішшю мікродобрива Rost-forte та 

амінокислот. Під час сівби вноситься гранульований біогумус у суміші з 

половинною, від рекомендованої, нормою мінеральних добрив. На початку 

фази кущіння та на початку фази колосіння посіви зернових культур 

обприскуються композиційною сумішшю мікродобрива Хелатин, регулятору 

росту Rost-концентрат, амінокислот та водного розчину карбаміду. Такий 

технологічний процес забезпечує: 

- підвищення  стійкості рослин до несприятливих умов та шкідливих 

організмів; 

- підвищення рівня врожаю з високими показниками якості 

отриманої продукції рослинництва. 



У результаті досліджень було встановлено, що використання 

запропонованого способу сприяє збільшенню рівня урожайності пшениці 

озимої порівняно з контролем та загальноприйнятим способом протягом 

років проведення досліду (табл. 1). 

Таблиця 1      

 Вплив органічного способу вирощування на урожайність зерна пшениці 

озимої, 2013-2015 рр.  

Варіант 

Урожайність, т/га Прибавка 

урожаю 

2013 р 2014 р 2015 р середня т/га % 

Фон живлення 1- N30Р30К30 

Контроль 3,67 3,11 3,46 3,00 - - 

Загальноприйнятий інтенсивний 

спосіб  

4,21 4,37 4,31 4,30 1,43 47,7 

Запропонований спосіб 4,78 4,81 4,91 4,83 1,83 61,0 

Фон живлення 2- N15Р15К15 + Біогумус  

Контроль 3,54 3,19 3,56 3,43 - - 

Загальноприйнятий інтенсивний 

спосіб  

4,34 4,40 4,93 4,56 1,13 32,9 

Запропонований спосіб 4,88 5,00 4,99 4,96 1,53 44,6 

нср05, т/га 

А – 0,51 

В – 0,48 

АВ – 0,72 

 

Запропонований спосіб вирощування пшениці озимої сприяв 

отриманню прибавки врожаю на фоні мінерального живлення 1,83 т/га 

порівняно з контролем, а на органічно-мінеральному фоні живлення – 1,53 

т/га порівняно з контролем. 

Розрахунок економічної ефективності використання запропонованого 

способу вирощування зернових культур в середньому за три роки досліджень 

продемонстрував наступні результати (табл. 2). 

При використанні запропонованого способу на органічно-

мінеральному фоні живлення знижується собівартість 1 тони отриманої 

продукції на 224,8 грн порівняно з контролем. 

Впровадження запропонованого способу вирощування пшениці 

озимої сприяло отриманню найвищого показнику чистого прибутку у 

порівнянні з контрольним варіантом та загальноприйнятим способом.  

Найвищий рівень рентабельності (49,5 %) також був отриманий на 

варіанті, де застосовувався запропонований спосіб. 

Таким чином, проведені дослідження свідчать про економічну 

доцільність вирощування зернових культур  з використанням 

запропонованого способу. 

 



Таблиця 2 

Економічна ефективність запропонованого способу вирощування зернових 

культур, 2013-2015 рр. 
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Фон живлення 1- N30Р30К30 
Контроль 3,00 - 

6000,0 - 5227,0 - 
1742,3 773 14,8 

Загальноприйнятий 

інтенсивний спосіб  

4,30 1,43 
8600,0 2860,0 6728,6 1501,6 

1564,8 1871,4 27,8 

Запропонований спосіб 4,83 1,83 
9660,0 3660,0 6519,0 1292,0 

1349,7 3141 48,2 

Фон живлення 2- N15Р15К15 + Біогумус 
Контроль 3,43 - 

6860,0 - 5357,0 - 
1561,8 1503 28,1 

Загальноприйнятий 

інтенсивний спосіб  

4,56 1,13 
9120,0 2260,0 6849,0 1492,0 

1502,0 2271 33,2 

Запропонований спосіб 4,96 1,53 
9920,0 3060,0 6633,6 1276,6 

1337,4 3286,4 49,5 

 

 

ОРГАНІЧНА СИСТЕМА ВИРОЩУВАННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ З 

ВИКОРИСТАННЯМ БІОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ ПОСІВІВ 

 

В існуючих сучасних системах землеробства біологічна суть 

формування родючості ґрунтів практично не бралась до уваги. Це призвело 

до появи деградованих агроценозів, навіть за достатнього внесення 

мінеральних добрив сільськогосподарські культури не забезпечують 

повноцінного урожаю та якісну продукцію. У зв’язку з цим виникла 

необхідність у застосуванні прийомів, спрямованих на збільшення 

чисельності та активності агрономічно цінних мікроорганізмів у кореневій 

зоні рослин. Одним із таких заходів є застосування в технологіях 

вирощування культурних рослин мікробних препаратів комплексної дії. 

Метою наших досліджень було встановити зміни чисельності 

основних еколого-трофічних угруповань мікроорганізмів у ризосфері та 

продуктивність рослин пшениці озимої сорту Краплина за дії різних систем 

оптимізації живлення і захисту рослин на мінеральному, органічному та 

органо-мінеральному агрофонах. 



Дослідження проводили в умовах польового досліду на ґрунті 

чорнозем звичайний малогумусний важкосуглинковий. Вміст гумусу – 4,6–

4,9 %, рН – слаболужна, близька до нейтральної, вміст загальних форм азоту 

– 0,22 %, фосфору – 0,14 %. на трьох фонах: передпосівне внесення 

N30P30К30 (Фон-1, мінеральний), передпосівне внесення гранульованого 

біогумусу 250 кг/га (Фон-2, органічний), передпосівне внесення 

гранульованого біогумусу 250 кг/га + N15P15К15 (Фон-3, органо-

мінеральний) за варіантами: Біологічний захист рослин (інокуляція насіння 

КМП: Діазофіт + Фосфоентерін + Біополіцид у співвідношенні 1:1:1 із 

рорахунку 100 см3 на 1 гектарну норму насіння, обприскування посівів у фазі 

кущіння баковою сумішшю препаратів Біополіцид, Аурілл та 

мікробіологічний комплекс із розрахунку 1000 см3 мікробних препаратів на 1 

гектар; протруювання насіння препаратом Максим, обприскування посівів у 

фазі кущіння фунгіцидом Фалькон та інсектицидом Коннект; поживною 

системою 1 (обробка насіння препаратом Rost-Forte у суміші з комплексом 

амінокислот, обприскування рослин у фазах кущіння та колосіння сумішшю 

препаратів Rost- концентрат 15.7.7. + комплекс амінокислот + Хелатин + 

мікробіологічний комплекс); поживною системою 2 (обробка насіння 

препаратом Айдар, обприскування рослин у фазах кущіння та колосіння 

сумішшю препарату Айдар і мікробіологічним комплексом). 

Контролем є варіант без обробки. Ґрунт відбирали в фазу цвітіння 

рослин ячменю.  

Мікробіологічний аналіз ризосфери пшениці озимої показав 

тенденцію збільшення чисельності мікроорганізмів, що трансформують 

переважно органічні сполуки азоту відмічено при обробці пшениці 

поживною системою 2, що майже в три рази перевищувала їх кількість у 

варіанті з хімічним захистом рослин та на 66% з контрольним варіантом по 

фону – 2. При застосуванні біологічного захисту рослин по фону-1 

чисельність амоніфікаторів у ризосфері пшениці зростала на 28% у 

порівнянні з хімічними препаратами та майже вдвічі у порівнянні з 

контролем. 

Чисельність мікроміцетів по фону-1 знижувалась при інокуляції 

насіння біологічним заходом захисту рослин на 37,8 % та 39,8 % у зрівнянні з 

хімічними препаратами та контролем відповідно. По фону-2 найбільше 

зниження чисельності мікроміцетів на 48 % у зрівнянні з контролем було 

відмічено у варіанті з обробкою насіння поживною системою 1. 

По фону-3 у варіанті з інокуляцією насіння біологічними препаратами 

кількість мікроміцетів знижувалась на 50 та 38 % у порівнянні з контролем та 

хімічними препаратами відповідно. 



Комплекс мікробних препаратів (КМП) позитивно впливав на 

розвиток бактерій роду Azotobacter по усіх трьох фонах. Найбільшу кількість 

грудочок ґрунту оброслих бактеріальною культурою відмічено по фону-3 і у 

варіанті з КМП їх чисельність складала 77 % проти 56 % у варіанті з 

хімічними засобами захисту рослин. 

Дослідженнями було встановлено, що застосування варіантів, що 

вивчались, позитивно впливало на показники рівня врожайності на всіх 

фонах живлення. 

Так, на мінеральному фоні живлення найвища врожайність була 

отримана при використанні першої поживної системи. Прибавка порівняно з 

контролем склала 0,46 т/га. 

Органо-мінеральний фон живлення у поєднанні з першою поживною 

системою сприяли отриманню прибавки врожаю 0,90 т/га, порівняно з 

контролем. На органічному фоні живлення були отримані найвищі показники 

рівня врожаю. Найбільша прибавка (0,92 т/га) була отримана при 

використанні другої поживної системи. 

У цілому можна зробити висновок, що застосування нових поживних 

систем у поєднанні з органічним та органо-мінеральним фоном живлення 

сприяє росту та розвитку рослин під час вегетації, що в свою чергу 

забезпечує формування кращих показників структури врожаю, а як наслідок і 

врожайності пшениці озимої сорту Краплина в умовах східної частини 

Північного Степу. 

Таким чином, встановлено, що застосування різних систем оптимізації 

живлення і захисту рослин пшениці озимої на мінеральному, органічному та 

органо-мінеральному агрофонах забезпечило збільшення у ризосфері 

азотфіксаторів, зокрема азотобактеру, та мікроорганізмів, які беруть участь у 

трансформації органічних сполук азоту, поліпшують фосфорне живлення 

рослин, посилюють ферментативні процеси та пригнічують розвиток 

патогенної мікрофлори. Це сприяло підвищенню показників урожайності 

рослин пшениці озимої. По фону-2 при обробці насіння поживною системою 

1 та поживною системою 2 прибавка врожаю зерна була більшою у 

порівнянні з контролем на 45,9 % та 47,4 % відповідно. 

 

 

 

 

 

 

 



РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

З метою підвищення продуктивності сортів пшениці озимої, 

збільшення їх стійкості до шкідливих організмів та стабілізації виробництва 

екологічно-безпечної зернової продукції в умовах східної частини північного 

Степу України рекомендується використовувати наступні елементи 

технології вирощування пшениці озимої: 

- використання адаптованих до несприятливих (стресових) умов 

довкілля сорти пшениці озимої, зокрема – сорти донецької селекції; 

- застосовування припосівного внесення гранульованого біогумусу 

для зменшення матеріальних витрат та зниження негативного впливу 

агрохімікатів на агроекологічний стан ґрунтів; 

-  використовувати запропоновані поживні комплекси; 

- застосовувати біологічний захист посівів. 
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