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В С Т У П 

 

Наявний біокліматичний потенціал степової зони, як основного 

регіону виробництва товарного зерна в нашій державі, сортові ресурси, 

сучасні технології вирощування, передовий досвід виробництва дозволяють 

реально підвищити рівень врожайності основних сільськогосподарських 

культур.  

Ґрунтовий покрив Степу в більшій частині представлений 

чорноземами звичайними середньосуглинковими, загальна потужність 

гумусових горизонтів цих ґрунтів варіює в межах 75–85 см. Вміст гумусу  в 

орному шарі – 3,0–4,2%; азоту – 5,3–7,6 мг; рухомого фосфору – 12,4–13,9 

мг та обмінного калію – 18,5–26,1 мг на 100 г ґрунту. 

Кількість опадів в Степу знаходиться в межах 425–500 мм. Їх 

кількість в окремі роки варіюється від 200 до 790 мм, що, відповідно, 

спричиняє сильні коливання врожайності основних сільськогосподарських 

культур. При цьому, ймовірність років з опадами менше 400 мм становить 

30%, тобто нестача опадів має місце в середньому кожен третій рік, тому 

лімітуючим фактором одержання високих і сталих врожаїв зерна в зоні 

Степу є волога. Тільки завдяки дотриманню існуючих технологічних вимог, 

де сівба сільськогосподарських культур проводиться по кращих 

попередниках в оптимальні строки сортами, адаптованими до ґрунтово-

кліматичних умов регіону, є можливість одержувати достатньо високі 

показники врожайності. 

В Денецькій державній сільськогосподарській дослідній станції 

НААН України розроблено цілий ряд альтернативних цільових технологій 

вирощування сільськогосподарських культур, які базуються на різних 

механізмах виробничих витрат та ступені інтенсифікації і спрямовані на 

одержання високоякісного урожаю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ОПТИМІЗАЦІЯ ВЕСНЯНОГО ДОГЛЯДУ ЗА ПОСІВАМИ 

ОЗИМИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР ЗАЛЕЖНО ВІД ЇХ СТАНУ 

 

Моніторинг стану посівів озимих культур у осінньо-зимовий 

період 2015/16 рр. у зонах Степу. 

Внаслідок кліматичних змін, які спостерігаються в останні роки, 

передпосівний період озимих культур в Україні все частіше 

характеризується перевищенням середньобагаторічних показників 

температури повітря, відсутністю або недостатньою кількістю опадів та 

нерівномірністю їх розподілу по території, що спричиняє розвиток 

засушливих явищ.  

Переконливим прикладом цього став 2015 р., коли впродовж більшої 

частини передпосівного та осіннього періодів майже на всій території країни 

переважала дуже тепла і суха погода. Середньомісячні температури повітря 

у серпні та вересні перевищили середні багаторічні показники, відповідно, 

на 1,9–2,3 та 4,9–5,3°С. У жовтні середня температура повітря  виявилася  

нижчою за кліматичну норму на 1,3–1,6°С, що теж негативно позначилося 

на процесах проростання насіння та росту рослин.  

Лише у західних областях та в окремих районах північних областей 

за рахунок ефективних опадів, які випали у третій декаді вересня, умови для 

сівби, росту та розвитку озимих культур під урожай 2016 р. виявилися дещо 

кращими. Особливо складними видалися погодні умови в більшості 

областей степового регіону, де кількість опадів була значно меншою, ніж у 

звичайні за вологозабезпеченістю роки,  і склала в цілому за серпень – 

жовтень, тобто за три місяці, близько 65 мм опадів, що було на 35% менше в 

порівнянні з середньою багаторічною нормою. Причому, останній 

продуктивний дощ перед сівбою озимини в 2015 р. (більше 33 мм) випав 15 

серпня, а бездощовий період, якщо не враховувати неефективні опади 

інтенсивністю до 5 мм, тривав 84 доби. В результаті цього осіння ґрунтова 

посуха в 2015 р. досягла критеріїв стихійного агрометеорологічного явища, 

яка по тривалості та інтенсивності виявилася більш жорсткою та згубною, 

ніж, наприклад, осінні посухи 2005, 2010 та 2011 рр.  

Такі посушливі погодні умови негативно вплинули на запаси 

продуктивної вологи в грунті. Так, на завершення другої декади вересня, 

тобто на час настання оптимальних строків сівби пшениці озимої в зоні 

північного Степу запаси продуктивної вологи в орному шарі грунту на 

полях після непарових попередників (стерньові колосові, ріпак, соняшник) 

були переважно незадовільними і становили від  1 до 7 мм, в південних 

областях – повністю вичерпані, на сході – недостатніми – від 8 до 15 мм. 
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Дещо вищими відмічалися запаси вологи в грунті на час сівби. У результаті 

цього на завершення оптимальних термінів сівби (25–30 вересня) озимими 

культурами в 2015 р. було засіяно лише 50% від запланованих площ. 

Гідротермічні умови листопада були сприятливими для вегетації 

озимих культур, яка припинилася наприкінці третьої декади майже на всій 

території країни, що для зони Степу майже відповідало кліматичній нормі. 

По завершенні листопада в оптимальному фізіологічному стані 

знаходилася озимина, сівба якої проводилася по чорному пару в період з 5 

по 15 вересня – рослини розкущилися (налічували від 3 до 6 пагонів) і мали 

густоту 92–97% від запланованої (табл. 1). 

 

1. Стан посівів пшениці озимої залежно від строків сівби в умовах   

  північного Степу (на 30.11.2015 р.). Попередник – чорний пар 
 

Строк 
сівби 

Фаза розвитку 

рослин 

Середня 

кількість 

пагонів 

(листків), 
шт./рослину 

Висота 
рослин, 

см 

Оцінка стану 
посівів 

Ранній 

5.09 кущіння 3–6 16–24 

добрий 10.09 кущіння 2–4 14–22 

Оптимальний 

15.09 кущіння 2–4 12–18 

20.09 від 3-х листків до 3 пагонів 10–16 

задовільний 25.09 від 3-х листків до 2 пагонів 8–14 

30.09 3 листки – початок кущіння 8–12 

Пізній 

5.10 початок появи 3-го листка 6–10 

незадовіль-ний 10.10 2 листки 6–8 

15.10 
повні сходи – початок другого 

листка 
6–8  

 

За рахунок опадів та підвищеної температури повітря помітно 

покращився стан озимини, яку висівали з 20 по 30 вересня. Рослини на 

таких полях переважно знаходилися у фазі кущіння і налічували в 

середньому 2–3 пагони, мали висоту 12–16 см. 
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Рослини пшениці озимої, висіяної 5 та 10 жовтня,  налічували в 

середньому по 2 листки, за сівби 15 жовтня – повні сходи–початок появи 2-

го листка.  

Разом з тим, значно гірший стан озимини відмічався після непарових 

попередників, де в найкращому стані відмічалися посіви після гороху та 

ріпаку, але навіть за відносно ранньої сівби (5–10 вересня) на таких полях 

зійшло близько 75–90% рослин, які знаходилися у фазі кущіння і налічували 

в середньому від 2 до 4 пагонів. За сівби, починаючи з 5 жовтня, відмічалася  

поява сходів пшениці озимої у вигляді «шилець», але більшість проростків 

знаходилася в грунті. 

Аналіз температурного режиму засвідчив про те, що перед початком 

зимового періоду різновікові рослини пшениці озимої накопичили наступну 

суму ефективних (вище +5ºС) температур: за сівби 5 вересня – 486ºС; 10 

вересня – 409ºС; 15 вересня – 356ºС; 20 вересня – 288ºС; 25 вересня – 204ºС; 

30 вересня – 142ºС; 5 жовтня – 88ºС, 10 жовтня – 62ºС, 15 жовтня – 61ºС. 

Слід при цьому зазначити, що оптимальною сумою ефективних температур, 

які забезпечують найкращий морфофізіологічний стан рослин перед 

зимівлею та їх високу морозостійкість, вважається 225–280ºС.  

Таким чином,  в 2015 р. осіння вегетація озимих зернових колосових 

культур за останні роки видалася найбільш складною і багато в чому 

відрізнялася від інших своєю посушливістю впродовж більшої частини 

осіннього періоду та порівняно прохолодною погодою у жовтні. Такий 

гідротермічний режим в переважній більшості випадків обумовив 

несвоєчасність появи сходів та недостатній розвиток рослин, які висівалися 

після непарових попередників.  

В результаті складних погодних умов впродовж передпосівного та 

осіннього періодів 2015 р. в Україні було  посіяно із прогнозованих 7 млн 

392,6 тис. га близько 6 млн 266,4 тис. га, що становило 85% від 

запланованих площ посіву під урожай 2016 р. З них, пшениці озимої 5 млн 

371,5 тис. га, що складало 87% до прогнозу. В зв’язку з цим, в зоні Степу 

недосів озимих зернових культур також склав 25% від необхідних посівних 

площ, а саме 3 млн 152,2 тис. га, в т.ч. пшениці озимої 2 млн 572,5 тис. га 

(77% до прогнозу). 

Погодно-кліматичні умови зимового періоду в Україні відрізняються 

різноманітністю і складністю за роками, а тому проблема перезимівлі 

озимих культур має достатньо велике народногосподарське значення. Від 

розмірів загибелі озимих залежать заходи по ліквідації її наслідків: 

забезпечення насіннєвого матеріалу для пересіву, перегляд і перебудова 

планів весняних польових робіт тощо. При загибелі озимих неминучим є 
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запізнення з сівбою ранніх ярих культур, а отже, зниження їх врожайності, 

зменшення в хлібному балансі держави частки високоякісного зерна через 

пересів озимих фуражними культурами.  

Аналіз агрометеорологічних умов більшої частини зимового періоду 

2015/16 вегетаційного року свідчить, що в цілому вони були сприятливими 

для озимих культур, враховуючи, в першу чергу, температуру грунту на 

глибині вузла кущіння рослин, інтенсивність та тривалість її дії, висоту 

снігового покриву. Так, впродовж більшої частини грудня спостерігалися 

підвищені температурні показники та недостатня кількість опадів, які 

випадали переважно у вигляді дощу. Середня температура повітря склала 

0,4°С, що було на 2,7°С вище середньої багаторічної.  

На завершення першої декади грудня запаси продуктивної вологи 

під посівами пшениці озимої після різних попередників  становили в орному 

шарі грунту від 31 до 35 мм (на рівні середніх багаторічних показників); в 

метровому – від 131 до 167 мм (на 19–28  мм більше від норми).  

Впродовж більшої частини грудня рослини озимих зернових культур 

в світлий час доби продовжували процеси життєдіяльності, що проявлялося  

у  незначному відростанні листкових пластинок та розвитку кореневої 

системи. На полях пшениці озимої після непарових попередників зросла 

кількість сходів у вигляді шилець висотою від 1 до 3 см над поверхнею 

грунту (від 30 до 70% посівної площі).   

Визначення вмісту накопичених вуглеводів у вузлах кущення рослин 

(посіви пшениці озимої ранніх та оптимальних строків сівби по чорному 

пару), яке проводилося по завершенні другої декади грудня, показало, що їх 

кількість була достатньо високою і досягала 39–41%. 

В першій декаді січня 2016 р. утримувалася дуже холодна з 

помірними опадами погода. Середня температура повітря склала -10,0°С, що 

виявилося на 5,7°С нижче середньої багаторічної норми. При цьому 

поверхня грунту охолоджувалася до -23,0°С, а промерзання грунту досягло 

36 см.  

При незначній висоті снігового покриву на полях мінімальна 

температура грунту на глибині залягання вузла кущіння пшениці озимої 

знижувалася до 9–10°С морозу при розрахунковій критичній температурі 

вимерзання розкущених рослин близько -17,0°С.   

В другій декаді січня переважала порівняно тепла, як для цієї пори 

року, зі значними опадами погода. Середня за декаду температура повітря 

склала -1,6°С, що виявилося на 5,2°С вище середньої багаторічної. Загальна 

кількість опадів за декаду склала від 40 до 62 мм (в окремих районах до 75 

мм) при багаторічній нормі 12,0 мм.  
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У найбільш холодні дні мінімальна температура грунту на глибині 

залягання вузла кущіння пшениці озимої знижувалася лише до -0,9 – -4,0°С, 

тоді як за даними розрахунків критична температура вимерзання 

різновікових рослин пшениці озимої на завершення другої декади січня 

виявилася наступною: у фазі кущіння – -16,9°С; трьох листків – -14,9°С; 

повних сходів – -13,9°С.   

В третій декаді січня спостерігалася переважно холодна з 

незначними опадами  погода. Середня  температура повітря склала -7,0°С, 

що виявилося на 0,9 нижче середньої багаторічної норми. В результаті 

зниження температурних показників (в окремі дні температура повітря 

знижувалася до -23,0°С, а поверхня снігу охолоджувалася до -25,5°С) 

промерзання грунту досягло 28 см. Разом з тим, при наявності на полях 

снігового покриву температура грунту на глибині залягання вузла кущіння 

озимої пшениці не була нижчою -5,7°С, що було значно вище критичної 

температури вимерзання рослин.   

В останні дні січня відбулося суттєве підвищення температурних 

показників, яке утримувалося впродовж більшої частини лютого. 

Середньодобові температури повітря зросли до 0,6–2,3°С, що призвело до 

значного танення снігового покриву, який в зоні Степу на початку лютого 

повністю зійшов з полів. Найбільш теплою видалася друга декада лютого, 

коли  в окремі дні максимальна температура повітря в світлий час доби 

підвищувалася до 10–17°С тепла (14–16.02). Це призвело до відновлення 

процесів життєдіяльності у рослин озимих зернових культур – відмічалося 

відростання листкових пластинок (до 4 мм за добу), розвиток кореневої 

системи (утворення та відростання вузлових корінців до 20 мм), поступова 

зміна забарвлення листкового апарату, що свідчило про активізацію 

процесів фотосинтезу. 

В цілому, за більшу частину  зимового періоду середня кількість 

опадів склала близько 130 мм, що дещо вище середньої багаторічної норми. 

Незважаючи на деяке ускладнення умов перезимівлі озимих 

зернових культур у січні, моніторинг їх стану, зокрема відбір та 

відрощування у монолітах, проведений науково-дослідними установами 

мережі НААН та фахівцями господарств у рекомендовані терміни (25 січня) 

засвідчив високу життєздатність рослин пшениці, тритикале, ячменю та 

жита озимих на рівні 90–98 %. При цьому, за даними Інституту 

рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН (Харківська область), на окремих 

полях у 30–40 % відібраних зразків рослин у фазі «шилець» спостерігається 

зрідження посівів, їх густота складає від 90 до 140 шт./ м
2
. 

Разом з тим, за результатами моніторингу стану озимини, 
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проведеного у другій декаді лютого, встановлено, що впродовж зимового 

періоду відбулося суттєве зменшення вмісту цукрів у вузлах кущіння 

рослин (табл. 2). 

2. Динаміка вмісту цукрів у вузлах кущіння озимих зернових 

культур (за даними ННЦ „Інститут землеробства НААН”), % 

 

Культура 

Дата визначання 

24.12.15 13.01.16 27.01.16 15.02.16 

Пшениця озима 23,5 20,5 19,2 18,4 

Жито озиме 22,0 22,0 17,8 17,5 

Тритикале озиме 20,0 18,5 17,7 16,9 

 

Отже, більша частина зимового періоду видалася в цілому 

сприятливою для зимівлі озимих зернових культур, про що свідчать 

гідротермічні показники впродовж цього часу, візуальні спостереження за 

станом посівів та проведені попередні аналізи життєздатності рослин.  

Як свідчать попередні результати проведених обстежень озимих 

зернових культур найбільше посівів у доброму стані (більше 60% площ) 

знаходиться у зоні Полісся, дещо менше (близько 30%) – у зоні Лісостепу, 

найменше (до 15–20%)  – у зоні Степу.  

 

 

Стратегія догляду за озимими зерновими культурами  

у весняний період 2016 р. 

 

Критерієм у виробленні стратегії проведення раціонального 

ранньовесняного догляду має бути фактичний стан посівів перед 

входженням у зиму; пошкодження і загибель рослин під час перезимівлі; 

остаточний стан посівів при відновленні весняної вегетації за переходу 

середньодобової температури повітря через +5
°
С в бік підвищення. 

На основі визначення життєздатності рослин, стан озимих культур, 

які увійшли в зиму з нормальною густотою, оцінюють як добрий, 

задовільний і незадовільний. 

Вважається, що посіви знаходяться в доброму стані за наявності 

життєздатних рослин не менше 90 %. Імовірність виживання рослин на 

таких посівах у період після відновлення весняної вегетації до дозрівання 
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може перевищувати 70–75%, що повинно сприяти формуванню 

високопродуктивного стеблостою і отриманню високого врожаю. 

Стан посівів вважається задовільним за наявності в середньому 70–

80 % життєздатних рослин. Прогнозована ймовірність виживання рослин 

може наближатися, або дещо перевищувати 60 %. Фактична збереженість 

рослин і формування продуктивного стеблостою може суттєво змінюватися 

в той чи інший бік залежно від зовнішніх факторів та технологічних заходів, 

які застосовуються в період догляду за посівами. 

Якщо на посівах частка життєздатних рослин значно нижча 50%, то 

стан таких посівів вважається незадовільним. 

Остаточний візуальний аналіз стану посівів озимих культур та 

підрахунки життєздатних рослин виконують при відновленні їхнього активного 

росту і після цього приймають рішення щодо подальшого догляду (табл. 3). 

 

3. Критерії оцінювання стану посівів озимих зернових культур у 

ранньовесняний період (на прикладі пшениці озимої) 

 

Враховуючи, що восени 2015 р. рослини озимини на значних площах 

(від 10–12 до 70–85%) не досягли оптимальних морфофізіологічних 

параметрів, які забезпечують високі показники врожайності, з відновленням 

активної весняної вегетації одним з основних завдань для господарств буде 

своєчасне і достатнє підживлення посівів азотними добривами. В 

Стан 

посіву 

Кількість 

шт./ м² Стан рослин і кореневої 

системи 
Стан конусу наростання 

рослин стебел 

Д
о

б
р

и
й

 

450–

500 

800 і 

більше 

Рослини зелені, 

інтенсивно відростає 

вторинна коренева 

система. Допустиме 

відмирання частини 

листків. 

95–100% рослин мають 

зелений тургорний конус 

наростання довжиною не 

менше 0,45–0,55 мм. 

З
ад

о
в
іл

ь
н

и

й
 300–

400 
450–800 

До 30% рослин з жовтим 

листками. Коренева 

система відростає слабо. 

70–90% рослин із живим, 

зеленим, тургорним конусом 

довжиною 0,3–0,4 мм 

С
л
аб

к
і 

та
 

зр
ід

ж
ен

і 

250–

300 
350–400 

Рослини слабкі, вузол 

кущення несформований, 

листки жовтувато-зелені. 

Вторинна коренева 

система не відростає. 

50–70% рослин із живим, 

зеленим, конусом довжиною 

0,2–0,3 мм 
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ранньовесняний період по мерзло-талому грунту – це посіви після 

непарових попередників, особливо тих, які розміщені після соняшнику та 

кукурудзи на зерно, на решті посівів – слід враховувати стан рослин та 

забезпеченість їх поживними речовинами з осені, але не слід повністю 

розраховувати на прикореневе (локальне) підживлення по завершенні 

весняного кущіння рослин, коли з пересиханням верхнього шару грунту 

ефективність добрив різко знижується. Такі підживлення, особливо за 

посушливих умов степової зони,  слід проводити при першій можливості 

заходу агрегату в поле, коли грунт ще є достатньо зволоженим – як правило, 

це кінець березня – початок квітня.    

В зв’язку з цим, першочерговим заходом, який необхідно провести 

до або в перші дні після відновленням весняної вегетації озимини, є облік і 

обстеження посівів з метою встановлення кількості рослин на одиниці 

площі, визначення їх розвитку та ступеня можливого пошкодження за час 

зимівлі. При цьому слід знати, якщо рослини не розкущилися восени, то 

навіть повне їх збереження на площі тільки в окремі роки може забезпечити 

урожай близько 2,5–3,0 т/га (табл. 4).  

 

4. Величина очікуваного врожаю залежно від стану озимих   

зернових культур на час відновлення весняної вегетації 
 

Стан рослин на час 

відновлення 

весняної вегетації 

Кількість рослин, 

шт./м

2

 

Очікувана 

врожайність, 
т/га 

Рекомендації щодо 

подальшого 

використання 

посівів 

3 – 4 пагони 

400–450 5,0–5,5 залишити 

300–350 4,0–4,5 залишити 

200–250 3,0–3,5 підсіяти 

100–150 2,0–2,5 пересіяти 

2 – 3 листки 

400–450 2,5–3,0 залишити 

300–350 2,0–2,5 підсіяти 

200–250 1,5–2,0 пересіяти 

100–150 1,0–1,5 пересіяти 

 

Зрідження таких посівів на 20–25% (зменшення густоти стояння до 

300–350 стебел на 1 м
2
) не гарантує одержання врожаю більше 2,0–2,5 т/га.  

За умови наявності на 1 м
2
 менше 150 розкущених або 200–250 

нерозкущених рослин – такі площі доцільно пересіяти. Ремонту (підсіву) 
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підлягають посіви з густотою 150–200 розкущених рослин або 250–300 

нерозкущених, а також площі, де рослини на період відновлення вегетації 

перебувають у фазі сходів – не менше 300 рослин/м
2
. 

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

1,5–2,0 продуктивних стебла. Для забезпечення урожаю 2,5–3,0 т/га таких 

рослин повинно бути не менше 200 шт./м
2
. На насінницьких площах можна 

залишати посіви з меншою кількістю рослин. 

При весняному обстеженні стану посівів ячменю озимого, особливо 

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

часто при пошкодженні чи загибелі надземної маси рослин вузол кущення 

залишається живий, а озимий ячмінь має властивість швидко відновлювати 

вегетативну масу, добре кущитись, а потім формувати задовільну 

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

азотними добривами.  

Система догляду за пшеницею озимою та інших озимих зернових 

колосових культур у весняно-літній період вегетації повинна 

спрямовуватися на створення оптимальної щільності продуктивного 

стеблостою: 550–600 шт./м
2
, якомога повнішого забезпечення рослин 

елементами живлення і вологою, контролювання та дотримання задовільної 

фітосанітарної ситуації на полях.  

Рівень зернової продуктивності озимих колосових культур та 

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

способи внесення добрив, застосування засобів захисту рослин) в значній 

мірі залежать від часу відновлення активної весняної вегетації, тобто за 

стійкого і остаточного переходу середньодобових температур повітря вище 

+5°С. Якщо в 2016 р. весна розпочнеться раніше середніх багаторічних 

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

наростанням позитивних температур повітря, то навіть нерозкущені 

рослини зможуть в подальшому збільшити густоту продуктивних стебел за 

рахунок процесів весняного кущення.  

В більшості господарств, де озимі зернові культури розпочали 

зимівлю лише в фазі повних сходів, або т.з. «шилець», навесні 2016 р. 

доцільним буде обов’язкове дворазове підживлення посівів: перше по 

мерзло-талому ґрунту – для відновлення та нарощування вегетативної маси 

рослин, а друге, локальним чи позакореневим способом, в період весняного 

кущення, до  початку виходу рослин в трубку – для безпосереднього 

підвищення зернової продуктивності.  

Посіви пшениці озимої, розміщені після непарових попередників, 

необхідно підживлювати більш високими дозами. Слід відмітити, що при 
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пересиханні верхнього шару ґрунту ефективність добрив різко знижується, а 

тому за можливості підживлення посівів локальним способом це можна 

проводити і в дещо раніші строки, адже особливою умовою проведення 

даного технологічного заходу є наявність достатньої кількості вологи у 

прикореневому шарі ґрунту, необхідної для розчинення та оптимального 

засвоєння рослинами азоту.  

Разом з тим, використання добрив під озимі зернові культури 

повинно здійснюватись диференційовано з урахуванням попередників та 

запасів доступних рослинам елементів живлення. (табл. 5).  

 

5. Нормативні рівні забезпеченості озимих зернових культур 

мінеральним азотом в шарі ґрунту 60 см у фазі  

весняного кущіння рослин 

 

Пшениця озима, яка вирощується по удобрених чистих та зайнятих 

парах, в умовах весни 2016 р. потребуватиме помірних та підвищених доз 

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

сильного і цінного зерна  потрібно вносити 60–90 кг/га д.р. азоту, а після 

непарових попередників – не менше 90–120 кг/га, причому у вологі роки, 

коли складаються сприятливі умови для засвоєння азоту, дози його можуть 

бути підвищені до 150 кг/га  д.р. залежно від стану посівів. Так, якщо посіви 

зріджені до 200–250 рослин на 1 м
2
 під час першого підживлення можна 

вносити N60–80 (табл. 6).  

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

сприятливої вологозабезпеченості ґрунту. Для слабких посівів особливо 

Рівень забезпеченості 

рослин азотом 

Вміст мінерального азоту Рекомендована доза 

азоту для внесення, 

кг/га д.р. мг/кг ґрунту кг/га 

Дуже низький менше 10 70 60 

Низький 11 – 15 71 – 100 45 

Середній 16 – 24 101 – 130 30 

Підвищений 25 – 30 131 – 150 20 

Високий 31 – 35 151 – 180 0 

Дуже високий більше 35 Більше 180 0 
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ефективним є внесення азотних добрив по мерзло-талому ґрунту. Для цього 

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

рівномірно розкидають добрива на полі.  

Високі результати також забезпечуються при проведенні 

прикореневого (локального) підживлення рослин з використанням зернових 

сівалок (С3-3,6А-01, СЗ-5,4-01) з боронами, коли гранули добрив 

зароблюються в ґрунт.  

Також ефективним є застосування позакореневого підживлення 

пшениці озимої азотними добривами у вигляді КАС. 

 

 

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

від   

густоти рослин, фази їх розвитку та часу відновлення  

весняної вегетації 

 

Час 

відновлення 

весняної 

вегетації  

Фаза  

розвитку 

рослин  

Густота рослин,  шт./м2 

200–300 300–400 400–500 

час підживлення 

по мерзло-

талому 

грунту 

локально 

в кінці 

фази 

кущіння 

по 

мерзло-

талому 

грунту 

локально в 

кінці фази 

кущіння 

по 

мерзло-

талому 

грунту 

локально в 

кінці фази 

кущіння 

До 15.03 

(ранній) 

2–3 листки 45 45 45 45 60 45 

2–4 пагони 30 60 45 60 45 60–75 

>4 пагонів – 60 – 60 – 60–75 

20–25.03 

(кліматична 

норма) 

2–3 листки 45 45 45 45 60 45–60 

2–4 пагони 45 60 45 60 45 60–75 

>4 пагонів 45 60 – 60–75 – 60–75 

Після 5.04 

(пізній) 

2–3 листки 60 30–45 60 45–60 60 45–60 

2–4 пагони 45 60 60 60 60 60–75 

>4 пагонів 30 60 45–60 60 60 60–75 

 

Серед найбільш поширених форм азотних добрив, які 

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

амонію тощо. Ефективним також є використання водорозчинних добрив на 

хелатній основі, які мають збалансоване співвідношення макро- та 

мікроелементів порівняно з твердими туками.  
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Але, при всіх можливих умовах, дози внесення мінеральних добрив 

потрібно коригувати залежно від вмісту поживних речовин у ґрунті та 

рослинах на підставі ґрунтової та рослинної діагностики. 

Суттєвого поліпшення якості зерна можна досягти при пізньому 

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

функціонуванні прапорцевого листка, або у період, починаючи з фази  

колосіння рослин і закінчуючи фазою молочної стиглості зерна. 

Концентрація водного розчину карбаміду (у фізичній вазі) в фазі колосіння 

пшениці озимої не повинна перевищувати 5–6%, а на початку молочної 

стиглості зерна – 4–5% (табл. 7).  

Менші дози азоту слід використовувати при жаркій посушливій 

погоді в посівах з помірною вегетативною масою і в пізні фази розвитку 

рослин, більші – при вологій погоді і на добре розвинених посівах. 

Підживлення рослин позакоренево є доцільним заходом тільки на 

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

За даними ДУ Інституту сільського господарства степової зони НААН 

позакореневі підживлення посівів пшениці озимої в умовах Степу 

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

Потребу в такому підживленні визначають за допомогою листкової 

діагностики рослин у фазі колосіння. 

 

7. Максимальна концентрація водного розчину карбаміду для 

позакореневого (листкового) внесення 

 

Фаза розвитку Карбамід, % у розчині 

Початок кущіння 18–20 

Кінець кущіння 16–18 

Початок виходу в трубку 10–12 

Кінець виходу в трубку 6–8 

Колосіння 5–6 

Цвітіння – 

Молочна стиглість 4–5 

 

В процесі весняного догляду за пшеницею озимою може бути 

корисним боронування посівів середніми, або важкими боронами залежно 

від стану поля. Боронуванням можна не тільки зруйнувати ґрунтову кірку, 

розпушити верхні шари ґрунту, посилити доступ повітря до коренів рослин і 
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тим самим інтенсифікувати мікробіологічні процеси в ґрунті, але й звіль-

нити рослини від пагонів і листків, які відмерли впродовж зимового періоду, 

поліпшити освітленість конусів наростання і сприяти формуванню 

нормально розвинутого колоса. 

Разом з тим, питання боронування посівів пшениці озимої 

залишається доволі полемічним, адже тільки за дотримання всіх вимог при 

виконанні даного агроприйому можна досягти очікуваних результатів. Його 

доцільність визначається в кожному конкретному випадку. Польові досліди 

та результати практичної діяльності свідчать про те, що за допомогою цього 

технологічного прийому також можливо боротися з однорічними бур’янами, 

хоча, як відомо, більш ефективним способом боротьби з ними є 

застосування гербіцидів.  

Зрозуміло, що в умовах весни 2016 р. боронування за фактичної 

відсутності добре розвинених, а тим більше перерослих посівів, буде 

недоцільним, а за певних умов навіть шкідливим.    

 Захист посівів від бур’янів, шкідників та хвороб. Боротьба з 

бур’янами, як і в попередні роки, буде однією з найактуальніших. Як 

правило, озимина після непарових попередників на час відновлення 

весняної вегетації створює недостатнє покриття поверхні ґрунту і засмічена 

зимуючими (дескуренія Софії, сухоребрик Льозеліїв, талабан польовий), 

ранніми ярими (амброзія полинолиста, гірчиця польова, гречка 

березковидна, лобода біла) або коренепаростковими (березка польова, 

молокан татарський, молочай прутовидний, осот рожевий і жовтий 

польовий) бур’янами в кількості 5–10 шт./м² і більше. Для захисту посівів 

від малорічних двосім’ядольних бур’янів доцільно буде застосовувати до 

завершення фази кущіння культури гербіциди: Базагран М, в.р. (2–3 л/га); 

2,4-Д 500, в.р.к. (0,9–2,0 л/га); Еллай Супер 70, в.г. (0,015 кг/га); Дезормон, 

72%, в.р. (0,8–1,4 л/га). Від багаторічних коренепаросткових – Діален Супер 

464 SL, в.р.к. (0,8 л/га); Естерон 600 EC, к.е. (0,6–0,8 л/га); Пріма 911 SE, с.е. 

(0,4–0,6 л/га) та ін.  

Також високу ефективність в посівах пшениці озимої проявляють 

гербіциди – похідні сульфонілсечовини: Ланцелот 450 WG, в.д.г. (0,033 

кг/га); Дербі 175 SC, к.с. (0,05–0,07 л/га); Гранстар 75, в.г. (0,025–0,035 

кг/га); Гроділ Максі 37,5%, о.д. (0,09–0,11 л/га); Лінтур 70 WG, в.г. (0,15–

0,18 кг/га);  Мушкет 20 WG, в.г. (0,050–0,060 кг/га);  Калібр (40–60 г/га);  

Пік 75 WG, в.г. (0,015–0,020 кг/га) та ін. Універсальність вказаних 

гербіцидів полягає в тому, що їх можна вносити на протязі доволі тривалого 

часу вегетації пшениці озимої (від фази кущіння рослин до утворення 

прапорцевого листка). Особливо важливо застосовувати ці препарати у 
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випадках, коли рослини виходять із зими фізіологічно ослабленими, а також 

за тих обставин, коли в зв’язку із напруженням польових робіт, гербіциди 

доводиться вносити дещо пізніше.  

Для боротьби з однорічними злаковими бур’янами, частка яких  в 

посівах озимої пшениці значно зросла, високі результати забезпечує 

використання таких препаратів як Пума Супер, е.м.в. (0,8–1,0 л/га); Аксіал 

045 ЕС, к.е. (1,0 л/га), а також Паллас 45 ОD, о.д. (0,4 л/га) та Монітор 750, 

в.г. (0,013–0,026 л/га), які здатні контролювати одночасно не тільки злакові, 

але і дводольні бур’яни. 

В період весняного кущення рослин озимих зернових культур 

обов’язковим є проведення обліків шкідників. Більшість з них виходить з 

місць зимівлі, коли середньодобова температура повітря перевищує +10 °С. 

В цей час починають живитись попелиці, злакові мухи, блішки. У разі 

перевищення порогів шкідливості доцільним є обприскування посівів одним 

з інсектицидів системної дії: Енжіо 247 SC, к.с. (0,18 л/га); Протеус 110 OD, 

о.д. (0,5–0,75 л/га); Пірінекс Супер 420, к.е. (0,4–1,0 л/га).   

Навесні цього року в посівах пшениці озимої, де попередником були 

стерньові культури, можуть продовжувати живлення личинки хлібної 

жужелиці (туруна). Якщо на квадратному метрі виявлено більше 2–3 

личинок шкідника, то доцільно провести обприскування рослин 

препаратами: Базудин (1,5–1,8 л/га); Дурсбан (1,0–1,5 л/га); Актара (0,15–

0,16 л/га); Діазинон (1,5–1,8 л/га); Нурел Д (0,75–1,0 л/га) та ін.  

Вже тривалий час однією з головних причин зниження якості зерна 

пшениці озимої у степовому регіоні є пошкодження його шкідливою 

черепашкою. Навіть 2% пошкодженого зерна цим шкідником призводить до 

значного зниження якості клейковини, а більш 3% – практично до повної 

втрати її якості. Щоб запобігти таким втратам проводять хімічний захист 

посівів проти дорослих клопів, що перезимували, і личинок. Обробку 

крайових смуг поля шириною до 100 м інсектицидами проводять під час 

масової міграції клопів на посіви пшениці (з середини квітня до середини 

травня). За наявності 1–2 клопів на квадратному метрі варто застосовувати 

один із препаратів: Коннект (0,4–0,5 л/га); Карате Зеон (0,15–0,3 л/га); Золон 

(1,5–2,0 л/га); Актара (0,1–0,14 кг/га); Базудин (1,5–1,8 л/га); Бі-58 Новий 

(1,5 л/га); Сумітіон (0,6–1,0 л/га); Фастак  (0,1–0,15 л/га) та ін. 

Встановлено, що оптимальним строком знищення личинок є період 

формування – початок молочної стиглості зерна. Застосування інсектицидів 

у цьому випадку можна поєднувати з позакореневими підживленнями 

рослин карбамідом. За умов помірно теплої погоди доцільно застосовувати 

препарати піретроїдної групи. При наявності підвищеного температурного 
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режиму кращий ефект забезпечують фосфорорганічні препарати або їх 

суміші з піретроїдами. 

В окремі роки після танення снігу добре помітними стають 

симптоми ураження рослин сніговою пліснявою та тифульозом. 

Поширенню хвороб сприяє прохолодна волога осіння погода, надмірне 

внесення азотних добрив, випадання снігу на непромерзлий грунт, часті 

відлиги. Останнім часом відмічається тенденція до зростання поширення 

кореневих та прикореневих гнилей. Зокрема, фузаріозної та ризоктоніозної. 

Заходи захисту проти цих груп хвороб мають бути спрямовані на загальне 

покращання стану рослин, активізацію їх компенсаторних можливостей. За 

таких умов доцільним є проведення боронування посівів, підживлення 

рослин комплексними мінеральними добривами.    

За даними багаторічних спостережень при сприятливих погодних 

умовах період інтенсивного розвитку борошнистої роси припадає на 

завершення фази весняного кущіння рослин. Ранні строки сівби пшениці та 

подовження тривалості осінньої вегетації сприяють накопиченню 

інокулюму збудників септоріозу листя. Дощова погода після відновлення 

вегетації сприяє стрімкому наростанню інфекції.  

За умови наявності у посівах значної  кількості уражених хворобами 

рослин обов’язковим є застосування фунгіцидів. Для шкідливої мікофлори, 

зокрема борошнистої роси, бурої  іржі, септоріозу, фузаріозу колоса, які 

поширюються переважно аерогенним шляхом, найбільш сприятливі умови 

створюються в загущених посівах, які погано провітрюються, де присутня 

значна кількість вологи.  

Розпочинати обробку рослин необхідно при ураженні двох верхніх 

листків борошнистою росою і септоріозом на рівні 1% та вище, тобто за 

наявності близько 2–4 плям  цих хвороб на листку пшениці. Потреба захисту 

проти бурої іржі може виникати  після закінчення виходу рослин у трубку, 

коли на листку налічується 10–15 пустул, або ж навіть і пізніше за умови  

частих опадів. В усіх випадках застосування фунгіцидів слід проводити 

виключно на підставі економічної доцільності заходу при перевищенні 

хворобами порогу шкодочинності. 

Ефективним на ранніх етапах розвитку рослин при прояві тільки 

борошнистої роси залишається застосування препаратів Вареон (1,0 л/га); 

Дерозал (0,3–0,5 л/га); Каліксин (0,5–0,75 л/га); Топсин М (1,0–1,2 кг/га); 

Таліус (0,15–0,25 л/га) та ін. Після виходу рослин у трубку, коли існує 

загроза розвитку септоріозу та бурої іржі, кращі результати забезпечують 

фунгіциди Абруста (1,0 л/га); Авіатор Xpro (1,5 л/га); Імпакт (0,5 л/га); Тілт 

(0,5 л/га); Амістар екстра (0,5–0,75 л/га); Рекс Т (0,6 л/га) та ін. Після 
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виколошування рослин доцільніше застосовувати Альто Супер (0,4–0,5 

л/га); Фолікур БТ (1,0–1,25 л/га); Фалькон (0,6 л/га); Солігор (0,9–1,0 л/га); 

Амістар Тріо (1,0 л/га), які мають більш ефективну захисну дію і проти 

хвороб колоса. 

Особливості пересіву та підсіву озимих зернових культур. За 

можливого пересіву озимини перевагу краще надавати ярому ячменю та 

кукурудзі. Задовільні результати можливо отримати якщо висівати 

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

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

порушує існуючу в господарстві сівозміну.  

Процес підготовки поля при пересіванні озимини, яка загинула за 

час зимівлі, ячменем та іншими ранніми ярими культурами повинен 

заключатися у знищенні рослин, які залишилися, важкими дисковими 

боронами, а після цього – проведення передпосівної культивації на глибину 

заробки насіння. Під посів кукурудзи та інших пізніх ярих культур також 

слід провести дискування поля і, якщо надземна маса загиблих рослин є 

достатньо потужною, дві культивації. Першу – на глибину 12–14 см, другу – 

передпосівну, на 6–8 см. В послідуючому всі наступні агротехнічні заходи 

повинні виконуватися по загальноприйнятих технологіях для кожної з 

культур окремо. 

За інтенсивного висихання верхнього шару ґрунту перевагу слід 

віддавати пересіву, ніж підсіву озимини. При підсіві звичайними дисковими 

сівалками насіння зароблюється в грунт мілко і тому рослини помітно 

відстають в рості та розвитку до кінця вегетації і відзначаються низькою 

продуктивністю. В більшості випадків підсів проводять ячменем ярим та 

пшеницею ярою, але необхідно пам’ятати, що такий прийом є досить 

ризикованим і за статистикою буває вдалим в два роки з десяти. По-перше, 

складним є прийняття рішення і визначення часу щодо підсіву зріджених 

посівів пшениці озимої. По-друге, відсутність скоростиглих та ультраранніх 

сортів ярих ячменю та пшениці для зближення строків дозрівання з 

пшеницею озимою значно ускладнюють процес збирання врожаю і 

призводять до зменшення його кількісних та погіршення якісних 

показників.  

Підсів слід проводити не пізніше початку ІІІ етапу органогенезу у 

рослин озимих зернових культур, а за вирощування ранньостиглих сортів 

озимих – ще раніше. При цьому календарні строки проведення підсіву 

повинні бути по-можливості найбільш ранніми.  

Також обов’язково слід пам’ятати, що найбільше уповільнює появу 

дружних і рівномірних сходів підсіяної ярої пшениці (а отже стартовий ріст 
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і розвиток), крім недостатньої кількості вологи в ґрунті, несприятлива 

алелопатична взаємодія з пшеницею озимою. Разом з тим, цей чинник 

майже непомітний у разі підсівання зрідженої пшениці озимої сортами 

ячменю ярого, а тому такі посіви дають кращі результати.  

Щодо стратегії пересіву та першочергового визначення полів 

озимини під пересів, то ранню яру групу бажано пересівати по тих полях, де 

озимі зернові культури розпочали зимівлю в нерозкущеному стані. 

Пояснюється це тим, що на таких полях озимина не має достатньо 

розвиненої вегетативної маси, а тому витрати часу та матеріальні витрати на 

підготовку ґрунту будуть мінімальними, а якість заробки насіння на задану 

глибину буде кращою. Слід зазначити, що весною 2016 р., якщо виникне 

потреба в пересіві, таких посівів буде переважна більшість. 

Разом з тим, пізню яру групу доцільніше висівати по тих полях 

пшениці озимої, де її сівба проводилася в ранні та оптимальні строки і де 

надземна маса рослин, які загинули, може бути дещо більшою, ніж на 

слабких посівах. Також, враховуючи що під пшеницю озиму, яка загинула і 

яку слід пересівати, виділялися кращі попередники, є сенс проводити сівбу 

пізньої ярої групи тільки по озимині, а сівбу, наприклад, ячменю провести 

на полях, які були зорані на зяб. 

Таким чином, навесні 2016 р. загальний стан посівів озимих 

зернових культур залишається надзвичайно складним навіть враховуючи те, 

що результати їх зимівлі є в цілому достатньо успішними. В задовільному та 

ослабленому стані залишається близько 50–80% посівних площ у всіх 

грунтово-кліматичних зонах нашої держави.  В найкращому стані 

знаходиться пшениця озима, сівба якої проводилася в порівняно ранні та 

оптимальні строки (5–25 вересня) після кращих попередників.  

За умови утримання підвищеного температурного режиму та 

необхідного вологозабезпечення ґрунту в подальшому, з відновленням 

активної весняної вегетації раніше середніх багаторічних строків, в 

поточному році є всі підстави на більшості посівних площ після непарових 

попередників одержати середній врожай пшениці озимої, який загалом буде 

на рівні або дещо переважатиме врожайність ранніх ярих зернових культур.  
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Ячмінь ярий  

 

За останні 3 роки площа ячменю ярого в Донецькій області незначно 

варіює біля 200 тисяч  гектарів. Ліквідність і рентабельність зерна ячменю 

ярого визначається пропозицією і попитом внутрішнього ринку, який дуже 

нестабільний. Істотно підвищити рентабельність ячменю дозволяє його 

використання в тваринницьких галузях господарств у складі повноцінних 

комбікормів. 

Ячмінь – порівняно посухостійка культура, транспіраційний 

коефіцієнт знаходиться в межах від 300 до 450, але він  чутливий до 

недостачі вологи на етапі розвитку від кущіння до колосіння. Дефіцит 

вологи в цей період призводить до формування малої кількості 

продуктивних стебел, короткого колосу, череззерниці, що в кінцевому 

результаті суттєвого знижує врожайність. В посушливих умовах Донецької 

області посіви ячменю часто зазнають дефіцит вологи у фазі кущіння, що 

уповільнює формування вторинної кореневої системи і вегетативної маси. В 

умовах регіону достатній рівень врожайності цієї культури залежить від 

можливості регулювання водного та поживного режиму, створення умов для 

обробітку ґрунту, оптимального терміну посіву та виконання відповідних 

елементів технологій по захисту рослин від хвороб, шкідників та бур’янів.  

Попередники і місце у сівозміні. Технологія вирощування ячменю 

ярого починається з  правильного підбору попередника. Кращими 

попередниками є зернобобові, кукурудза на силос та багаторічні трави. 

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

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

станції НААН ураженість ячменю ярого кореневими гнилями після озимини 

на 6-8% вища, ніж після кукурудзи і на 9-12% вища, ніж після соняшнику. 

 Обробіток ґрунту весною. Передпосівна підготовка ґрунту – 

найважливіший прийом у системі технології ячменю ярого, який 

спрямований на створення добре розпушеного шару і зберігання вологи для 

забезпечення дружних і повних сходів.  

Для отримання високої якості передпосівного обробітку ґрунту 

необхідно використовувати комбіновані широкозахватні агрегати, які 

водночас рихлять, роздрібнюють, вирівнюють і ущільнюють ґрунт при 

настанні фізичної стиглості ґрунту (коли вологість його у верхньому шарі 

складає 20-22 %).   

За своїми біологічними особливостями ячмінь ярий є культурою 

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

строки та добре підготовлений ґрунт. При надто ранньому строку сівби 
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ячменю ярого польова схожість насіння (за даними ДДСДС НААН) 

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

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

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

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

ушкоджуються шкідниками, слабше кущаться, внаслідок чого дають 

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

20 см більше 21 мм. 

Передпосівний обробіток ґрунту, за допомогою комбінованих 

посівних агрегатів проводиться безпосередньо під час сівби, що дозволяє 

максимально зберегти продуктивну вологу ґрунту, а також зменшує затрати 

виключаючи з технології окремий агротехнічний прийом передпосівну 

культивацію. 

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

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

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

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

На полях, де оранка не проводилась, навесні можна застосовувати 

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

складається з безвідвального розпушувача та дискової борони з 

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

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

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

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

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

коткуванням. 

При сівбі по необробленому фону (або при мінімальній обробці 

ґрунту) доцільно застосовувати сівалки прямої сівби типу СЗПП-4 або 

«Грейнт-Плейнз», використання яких дозволяє одночасно з сівбою вносити і 

гранульовані мінеральні добрива. 

Добрива. Оскільки ячмінь ярий має слаборозвинену кореневу  

систему, він вельми чутливий до родючості ґрунту і добре реагує на 

внесення мінеральних добрив. Добрива можна внести під передпосівну 

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

відрегульовані на максимальну глибину загортання) у дозі  N30P30K20-30 або 

розкидним способом з послідуючим загортанням у ґрунт. Після стерньового 

попередника дозу азотних добрив треба збільшити до N45. Внесення під 

ячмінь дози азоту понад N60 у зоні Степу – недоцільно, так як додаткові 
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витрати на добрива не компенсуються надбавками врожаю, які можна 

одержати. 

  За результатами досліджень локальне внесення мінеральних добрив 

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

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

13,3%). 

Якщо  перед сівбою не вносили добрив, їх застосовують у фазі 

кущіння при підживленні за допомогою дискових сівалок. Для підживлення 

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

N30P20. Ефективність підживлення залежить від рівня зволоження верхнього 

шару ґрунту, так як при його підсиханні значно знижується ступінь 

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

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

сприяють підвищенню у ньому вмісту протеїну. 

Норми висіву. Оптимальна густота стеблостою рекомендованих 

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

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

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

ті, що характеризуються високим коефіцієнтом кущіння (Східний, 

Донецький 14), потребують нижчих норм висіву і, навпаки, стійкі до 

вилягання і з низьким продуктивним кущінням (Донецький 15) – 

підвищених. Слід пам’ятати, що скоростиглі сорти ячменю більш чутливі до 

загущення посіву, ніж середньостиглі. 

Рекомендовані сорти. Для одержання високих та стабільних 

врожаїв при вирощуванні у Донецькій області рекомендуються сорти, що 

більш пристосовані до континентального клімату Донеччини. Це сорти  

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

Східний, Степовик, Аверс, Щедрик, Сталий. 

Усі сорти донецької селекції – це сорти зернофуражного та 

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

Пивоварні сорти для зони Степу –Східний та Степовик. 

На державному   сортовипробуванні  на цей час знаходяться ще один 

сорт ячменю ярого – Резерв. 

Підготовка насіння до сівби. Підготовка насіння включає в себе 

протруюванню насіння комбінованими системними  препаратами, які 

забезпечують захист від гельмінтоспоріоза, кореневих гнилей, плямистості, 

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

стимуляції процесів проростання і подальшого розвитку рослин можна 

застосовувати нові розробки українських вчених, такі як регулятори росу 
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рослин. Обробляти слід перед сівбою з одночасним застосуванням 

протруювачів. За даними ДДСДС такий спосіб підготовки насіння сприяє 

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

зарекомендованими регуляторами росту в умовах Донецької області є Rost-

концентрат, Сизам та Айдар. 

Догляд за посівами  починається з коткування посівів, боронування 

сходів і закінчується у фазі кущіння – вихід в трубку обприскуванням 

посівів страховими гербіцидами. При переважанні в посівах 

коренепаросткових та інших багаторічних видів бур’янів обприскування 

гербіцидами доцільно перенести на більш пізній строк – безпосередньо 

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

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

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

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

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

гербіцидом регулятору росту знижується негативна дія на культурні 

рослини, а також посилюється ефективність роботи гербіциду за рахунок 

стимуляції клітин бур’янів поглинаючої можливості. 

При наявності шкідників та хвороб в бакових сумішах 

рекомендується застосовувати гербіциди  з регуляторами росту в поєднанні 

з інсектицидами та фунгіцидами. Такі суміші  випробувані у 

сільськогосподарському виробництві області і виявили високу ефективність 

у боротьбі з бур’янами поряд з підвищенням продуктивності 

сільськогосподарських культур у порівнянні із застосуванням 

рекомендованих доз гербіцидів. Крім приросту врожайності від 2,5 до 5,7 

ц/га, використання бакових сумішей сприяє ще й збільшенню вмісту 

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

 

Овес 

 

Овес – культура помірного клімату, невибаглива до тепла. Насіння 

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

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

є структурні чорноземи із слабо кислою реакцією.  

 Попередники і місце у сівозміні. Овес, порівняно з ячменем, є 

більш пластичною культурою, тому він менш вибагливий до попередників. 

Розміщують його після кукурудзи на зерно та відносно гірших попередників 

– пшениці озимої та соняшнику.   
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Обробіток ґрунту весною. Весняний обробіток ґрунту повинен 

створити найсприятливіші умови для проростання насіння. Під овес, як 

правило, проводиться одна передпосівна культивація на глибину 5-6 см в 

агрегаті з боронами. Застосування комбінованих агрегатів, що суміщають 

передпосівну підготовку ґрунту та посів, гарантує підвищення врожайності 

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

 Добрива. У підвищенні врожаю та якості зерна вівса велике 

значення має безпосереднє внесення мінеральних добрив під культуру. 

Вносити їх слід з урахуванням ґрунтових відмін, вмісту в них елементів 

живлення та біологічних особливостей сортів. 

Внесення повного мінерального добрива найдоцільніше проводити 

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

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

Локальний спосіб внесення мінеральних добрив порівняно з 

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

самої дози під оранку – на 4,5 ц/га. Аналіз результатів досліджень показує, 

що при локальному внесенні під овес повного мінерального добрива, дозу 

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

отримувати такі ж прибавки до врожаю як при розкидному способі високої 

дози добрив. 

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

так і разом з мінеральними добривами. Цей прийом дозволяє зменшити 

витрати на вирощування культури та знижує собівартість отриманої 

продукції. Так як біогумус здатен накопичувати та зберігати ґрунтову 

вологу, його використання дозволяє легше переносити критичні періоди 

культурою.  

Норми висіву. Результати дослідів, проведених науковими 

установами, свідчать, що густота посіву вівса перебуває в прямій залежності 

від кількості опадів та родючості ґрунту. 

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

що характеризуються високим коефіцієнтом кущіння, потребують знижених 

норм висіву і, навпаки, стійкі до вилягання і з низьким продуктивним 

кущінням – підвищених. Скоростиглі сорти вівса більш чутливі до 

загущення посіву, ніж середньостиглі. Норми висіву змінюються також 

залежно від фонів удобрення. 

За даними Донецької державної сільськогосподарської дослідної 

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

млн./га, в північних та центральних – 5 -5,5 млн./га. 
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Рекомендовані сорти. Рекомендовані для вирощування сорти 

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

Синельниківський 68, Синельниківський 1321. 

Посів. За багаторічними даними наукових установ Степу 

запізнення з сівбою вівса на 5-6 днів сприяє зниженню врожаю зерна на 3-4 

ц/га та одночасне погіршення його якості. Установлено також, що ранні 

строки сівби сприяють підвищенню вмісту білка в зерні вівса в середньому 

на 0,5 % порівняно з більш пізніми. Однак, при визначенні строку сівби, 

необхідно враховувати конкретні ґрунтово-кліматичні умови. Основним 

критерієм повинна бути стиглість ґрунту, коли забезпечується нормальне 

загортання насіння на необхідну глибину. Неможна висівати насіння у 

надмірно вологий, неякісно підготовлений ґрунт. 

Сіють культуру вузькорядним, звичайним рядковим способом. 

Оптимальна глибина загортання насіння при посіві сівалками з анкерними 

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

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

Сумісно з протруйником слід використовувати стимулятори росту, це 

дозволить зменшити негативний вплив протруйників на схожість насіння. 

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

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

бакових сумішей стимуляторів росту. 

У суху весну відразу після посіву необхідно поле закоткувати 

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

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

боронами, пускаючи їх поперек рядків. Можна також застосовувати 

ротаційні мотиги, чи райборонки. 

Використовувати гербіциди слід у фазу кущіння. Якщо в посівах 

переважають коренепаросткові та інші багаторічні бур’яни, обробку 

препаратами доцільно перенести на більш пізній строк – безпосередньо 

перед виходом рослин у трубку. 

Для зменшення негативного впливу гербіцидів на рослини вівса до 

бакової суміші слід додати стимулятор росту.  

Також можна застосовувати суміші з інсектицидами проти 

шкідників. При цьому обов’язково треба враховувати погодні умови – 

температура повітря в межах 16-20ºС, швидкість вітру не більше 5 м/с. 

В останні роки набуває поширення в нашій країні овес голозерний. 

Технологія вирощування цієї культури така, як і при вирощуванні 

звичайного вівсу. Найважливіша відмінність вівса голозерного в тому, що 

він не має плівки. При розділенні вівса з його плівкою з продуктами 
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лущення втрачається близько 30% ваги вихідного зерна й більша частках 

найкорисніших амінокислот і вітамінів вівса. Ці процеси роблять 

виробництво вівса звичайного нерентабельним, навіть за умов низьких 

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

характеристикам майже рівний зерну кукурудзи. Тому при правильному 

підході до вирощування цієї культури можна отримувати високі відсотки 

рентабельності.  

 

Пшениця яра (тверда) 

 
Пшениця яра – одна з найголовніших ярих культур. Це обумовлено 

тим, що її зерно відрізняється більш якісними характеристиками порівняно з 

озимою. Зерно пшениці ярої використовується виключно для круп’яних 

цілей та виготовлення макаронних виробів.   

Попередники і місце у сівозміні. Кращими попередниками для 

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

зернобобові культури. Пшениця яра ефективно використовує добрива, які 

вносили під попередню культуру. Тому її доцільно сіяти після просапних 

культур – кукурудзи, яка вирощувалась на добре удобрених фонах. 

Недоцільно вирощувати пшеницю яру після ярих зернових, соняшнику та 

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

зниження врожайності і якості зерна.  

Обробіток ґрунту весною. Система передпосівного обробітку 

ґрунту під пшеницю яру складається із ранньовесняного боронування за 

оптимальної фізичної стиглості ґрунту та передпосівної культивації 

безпосередньо у день сівби на глибину загортання насіння. Кращі 

результати при проведенні передпосівної культивації забезпечують 

комбіновані агрегати, які в своєму складі мають розпушуючі, вирівнюючи 

робочі органи і котки та забезпечують рівномірність обробітку ґрунту, що 

значно підвищує польову схожість і синхронність розвитку рослин ярої 

пшениці на початкових етапах органогенезу і підвищує її врожайність. 

Добрива. За недостатньої кількості опадів та при їх дефіциті у 

весняний період азотні добрива разом із фосфорними і калійними вносять 

повністю під зяблеву оранку або передпосівну культивацію. За таких умов 

оптимальною дозою повного мінерального добрива в основне внесення є 40 

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

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

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

вносити в рядки 120-150 кг/га біогумуса + 10 кг/га д.р. фосфорних або 5-10 
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кг/га комплексних добрив. Для отримання високоякісного врожаю зерна 

пшениці ярої обов’язковим є забезпечення культури поживними речовинами 

в продовж вегетації. Кращі результати для підвищення врожайності та 

якості зерна забезпечують обприскування посівів азотом сумісно з 

використанням стимуляторів росту в фази кущіння та вихід в трубку-

початок колосіння.  

Норми висіву. Норма висіву пшениці ярої, в залежності від 

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

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

кущаться, тому норму висіву занижувати не слід.  

Рекомендовані сорти. Серед сортів з високим рівнем потенціалу 

продуктивності слід відмітити такі сорти твердої пшениці: Ізольда, 

Харківська 27, Чадо, Жізель.   

Посів. Пшеницю яру необхідно висівати в якомога ранні строки 

при настанні фізичної стиглості ґрунту. Запізнення з сівбою цієї культури на 

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

посушливої весни – на 100-170 кг/га. 

Догляд за посівами. Основними агротехнічними прийомами 

догляду за посівами ярої пшениці є прикочування, боронування, захист 

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

стимуляторами росту. Додавання до бакових сумішей таких стимуляторів 

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

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

мають фунгіцидні властивості, то при повному варіанті їх використання 

можна зекономити на використанні фунгіцидів.  

Для боротьби з виляганням посівів, особливо на високих агрофонах 

необхідно застосовувати ретарданти на початку виходу в трубку. Цей захід є 

дуже актуальним при вирощуванні сортів пшениці твердої ярої. 
 

Горох 

 

Попередники. Горох входить до групи рослин-поліпшувачів грунту. 

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

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

високу розчинну здатність щодо фосфорно-кислих та інших 

важкорозчинних сполук, позитивно впливає на фізичні і хімічні властивості 

грунту. В зв’язку з цим горох - відмінний попередник для 

сільськогосподарських культур. 
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Кращими попередниками для гороху є культури, які залишають поле 

чистим від бур’янів і не висушують грунт - це озимі, ярі зернові та 

кукурудза. Горох в структурі посівних площ має займати 15-20% і висівати 

його можна на тому самому місці не раніше, як через 5-6 років. Це захищає 

майбутні посіви від ураження кореневими гнилями, фузаріозом, 

плодожеркою, бульбашковими довгоносиками.  Зважаючи на це, не можна 

розміщувати горох ближче 500 м від багаторічних бобових трав. Горох не 

терпить монокультури, втрати урожаю при повторних посівах можуть 

досягати 50%. 

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

бульбочкові бактерії найефективніше працюють при нейтральній реакції 

грунтового розчину і взагалі не формуються після попередника, який 

залишає в грунті багато нітратів.   

Добрива. Горох має відносно невеликий вегетаційний період, слабо 

розвинену кореневу систему, тому потреба у поживних речовинах велика. 

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

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

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

Для покращання симбіотичної фіксації азоту необхідно 

застосовувати молібден, цинк і бор, якщо в 1 кг грунту їх міститься менше, 

ніж 0,3 мг. Приріст урожаю від внесення молібдену становить 3-4 ц/га. Його 

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

Надходження азоту в рослини гороху покращують молібден і бор. Приріст 

врожаю від внесення бору – 2-4 ц/га. Цинк сприяє засвоєнню рослинами 

калію і магнію. 

Молібден вносять під передпосівну культивацію (молібденізований 

суперфосфат – 10 кг/га по Р2О5), бор - у вигляді борної кислоти для обробки 

насіння в дозі 250-300 г/т або при обприскуванні посівів – 200-300 г/га. 

Цинк використовують у вигляді сірчанокислого цинку з нормою 500-1000 

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

Передпосівний обробіток ґрунту. Врожай гороху можна помітно 

підвищити за рахунок правильного обробітку ґрунту навесні, який покращує 

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

ґрунту повинен включати ранньовесняне боронування. Передпосівну 

культивацію слід проводити на глибину від 4-5 см (на важких ґрунтах) до 10 

см (на легких). Розрив між передпосівним обробітком і сівбою не повинен 

перевищувати 1 годину. 

В сучасних умовах дорожнечі добрив застосовують з осені мілкий 

обробіток на глибину 8-10 см, а весною - боронування та культивацію. 
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Дослідження проведені в ДДСДС НААН показали, що при мілкому 

обробітку з осені врожайність гороху вища по всіх варіантах післядії 

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

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

дозрівання вирівняного ґрунту весною у верхньому шарі після обробки БДТ 

та боронування весною. При оранці борозни треба заробляти двічі 

культивацією, гребні часто пересихають при весняних суховіях, що 

призводить до втрат вологи та нерівномірності сходів насіння. В умовах 

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

мінімізація обробітку ґрунту дозволяє краще використати вологу культурою 

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

відсутності добрив.  

Стабільною врожайністю за різних умов вирощування 

характеризувалися сорти: Девіз, Модус, Комбайновий 1. 

Підготовка насіння. Готувати насіння до сівби треба починати 

зразу ж після збирання врожаю. Насіння очищають на машинах типу 

«Петкус-Гигант», при потребі просушують. Навесні перед сівбою 

підготовка насіння складається з трьох операцій: протруювання, обробки 

мікроелементами і бактеріальними добривами. 

Для захисту від бактеріальних та грибкових захворювань рослин 

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

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

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

– за 2-3 місяці до сівби. 

Протруєне насіння в день сівби обробляють бактеріальними 

добривами, при необхідності поєднуючи з обробкою молібденом і бором. 

Бульбашкові бактерії можуть бути відсутні в ґрунті або малоактивні. 

Обробка бактеріальними добривами сприяє активному утворенню 

бульбашок на коренях рослин гороху, кращому засвоєнню азоту з повітря і 

підвищенню врожаю. 

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

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

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

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

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

5-8 ц/га. 

При ранніх строках підвищена вологість ґрунту забезпечує добре 

набубнявіння і проростання насіння, створюються оптимальні умови для 

появи дружних сходів, краще розвивається коренева система, яка потім 
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навіть за недостатньої вологості верхніх шарів ґрунту інтенсивно 

використовує запаси води з нижніх. Рослини раннього строку сівби краще 

використовують поживні речовини і менше пошкоджуються шкідниками та 

хворобами. 

В умовах східного Степу України суттєвої різниці між звичайним 

рядковим та вузькорядним способами сівби гороху немає. Обидва способи 

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

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

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

схожих насінин на 1 га. Короткостебельні сорти з вусатим типом листка 

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

млн.шт./га. 

При вирощуванні гороху за нульовою або мінімальною технологією 

обробітку ґрунту, зважаючи на особливості негативного впливу продуктів 

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

культури слід збільшувати на 10-15% від розрахованої. 

Догляд за посівами. Першим заходом догляду за горохом є 

післяпосівне коткування. Це сприяє кращому контакту насіння з ґрунтом, 

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

боротьбу з останніми. 

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

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

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

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

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

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

У технології вирощування гороху важливе місце належить захисту 

від шкідників та хвороб. Посіви гороху щорічно в різній мірі 

пошкоджуються попелицями і гороховим зерноїдом (брухусом). Гороховий 

зерноїд починає заселяти і пошкоджувати горох з початку цвітіння і до 

кінця формування бобів. Тому з появою перших квіток гороху посіви 

необхідно обробити інсектицидами (Актара 25 в.г. – 0,1 л/га, Бі-58 нов. 48 % 

- 0,5-1,0 л/га та ін.). Через 7-8 днів обробіток провести вдруге. 

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

дозволяє їм  стояти вертикально та найкраще використовувати сонячну 

енергію. При проході трактора на початку цвітіння зціплені між собою 

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

відстані – принцип «доміно». Тому в посівах сортів з вусатим типом листка 
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застосування інсектицидів призведе до більшої втрати врожаю, ніж від 

шкідливої інсектофауни. 

Горох уражується багатьма хворобами, серед яких найбільш 

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

іржа тощо. Вони порушують обмін речовин, знижують продуктивність 

рослин, погіршують насіннєву і кормову якість зерна. Для боротьби з 

хворобами використовують наступні препарати: Рекс топ, 33,4 % к.с. – 0,5-

1,0 л/га, Танго, 50 % к.е. – 0,6-0,8 г/га.  

 

Гречка 

 

 Попередники. Для одержання високих врожаїв гречку треба 

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

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

удобрювались і за якими проводився  належний догляд. Не слід висівати 

гречку після  вівса, ярого ячменю та у повторних посівах. 

 В свою чергу, гречка - добрий попередник для інших культур, 

оскільки залишає грунт чистим від бур’янів, пухким з достатньою кількістю 

легкозасвоюваних речовин, зокрема фосфору і калію. 

 Обробіток грунту. Гречка - культура дуже вологолюбива. Її 

транспіраційний коефіцієнт складає 371-625, тому обробіток грунту під 

гречку не можна спрощувати. Він повинен максимально спрямовуватись на 

зниження бур’янів і збереження вологи. 

Після стерньових попередників слід проводити лущення дисковими 

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

коренепаростковими бур’янами на глибину 12-14 см безвідвальними 

лемішними лущильниками або плоскорізними знаряддями. Після масового 

проростання бур’янів проводить оранку плугами з передплужниками на 

глибину 23-25 см.  

Після просапних культур, чисті від бур’янів поля обробляють 

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

без попереднього лущення. 

Весняний обробіток починають з ранньовесняного боронування 

зубовими боронами, як тільки  верхній шар грунту досягне фізичної 

стиглості. Безпосередньо перед сівбою провести обробіток грунту на 

глибину загортання насіння комбінованими агрегатами. Якщо немає такої 

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

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

пухкий та недостатньо вологий, то перед сівбою проводять коткування. 
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Добрива. При врожаї 20 ц/га зерна гречка виносить з грунту 88 кг 

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

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

калію. 

Нестача азоту, в ранні фази розвитку рослин, негативно 

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

надлишок в грунті, особливо при нестачі фосфору і калію викликає буйний 

ріст вегетативної маси, затримує плодоутворення та знижує урожай і якість 

зерна. Після добре удобреного попередника під гречку вносяться мінеральні 

добрива в рядки при сівбі з розрахунку N20P20K20 та проводиться 

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

Гречка краще реагує на нітратні ніж на аміачні форми добрива, 

калійні добрива повинні бути без хлору. 

Підготовка насіння до сівби. Для посіву використовують 

виповнене, крупне насіння, яке забезпечує дружні і вирівняні сходи. Для 

кращого росту і розвитку рослин перед сівбою насіння обробляють 

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

За даними Донецької ДСД станції НААН в умовах Донецької 

області найкращі результати по врожайності дали сорти Ювілейний 100, 

Крупинка, Іванна, Слобожанка, Сумчанка. 

Сівба. Гречку починають висівати при прогріванні грунту (на 

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

Строки сіву зміщують так, щоб під час цвітіння - формування плодів гречки, 

рослини не потрапили під максимально високі температури. 

Використовують два способи сівби гречки - широкорядний з 

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

зумовлений ступенем окультурення грунту. 

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

млн. шт./га схожого насіння, для звичайного рядкового - 3,0-3,5 млн.шт./га. 

Глибина загортання насіння в посухостійких умовах Донецької 

області 5-6 см. 

Догляд за посівами. Вслід за посівом проводять післяпосівне 

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

посіви боронують. Боронування проводять в сонячну погоду, коли рослини 

втрачають тургор. 

На широкорядних посівах проводять 2-3 розпушування міжрядь. 

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

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

перед змиканням рядків. 



34 

 

Важливим заходом догляду за посівами є запилення гречки за 

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

бджолородини на 1 га. Відстань бджоловідвідування не повинна 

перевищувати 500 м. 

 

  Кукурудза 

 

Кукурудза є важливою зерновою і кормовою культурою в 

Донецькій області і суттєво впливає на її зерновий баланс при вирощуванні 

в господарствах. 

В останні роки в господарствах області спостерігається суттєве 

коливання площ вирощування та валових зборів кукурудзи за рахунок змін 

господарсько-економічних умов, скорочення галузі тваринництва, зниження 

попиту на внутрішньому ринку, не відповідність ціноутворення за одиницю 

продукції при високих технологічних витратах, спрощення та недотримання 

технологічного процесу вирощування. 

Однак, наукові дослідження, а також досвід передових господарств 

свідчать, що для високоефективного та економічно вигідного виробництва 

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

дотримуватись технологічного процесу вирощування, широкого 

впровадження наукових розробок, рекомендацій з урахуванням зональних 

ресурсів регіону. 

Найбільша продуктивність кукурудзи забезпечується, коли її 

розміщають після парової озимої пшениці, занятого пару та зернобобових, 

ранніх зернових і кукурудзи. Кукурудзу можна вирощувати як 

монокультуру 3-4 роки поспіль. Несприятливими попередниками є 

суданська трава та соняшник.  

Не зовсім придатні малоструктуровані,  піщані, важкі, солончакові 

та кислі ґрунти для вирощування кукурудзи. 

Важливе місце у технології вирощування кукурудзи займає 

обробіток ґрунту. В останні роки з’явились  нові підходи до цього питання, 

а саме від поверхневого до  нульового або No-Till  обробітку. Однак, краще 

всього  все ж таки  ця культура вдається  при класичному обробітку. Це 

двократне лущіння або  дискування ґрунту  після збирання попередника та 

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

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

застосування  гербіцидів загальної дії (Раундап та його аналоги) витрати 

коштів при технології No-Till  зростають майже у двічі у порівнянні з 

оранкою, а саме з 191,6 до 403,4 грн./га. 
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Окрім того, застосування  No-Till  вимагає затримки з сівбою, 

пов’язане  з більш пізнім  прогріванням і  підсиханням ґрунту та втрати 

вологи ґрунту,  очікуванням проростання бур’янів.  

У зв’язку  з нестійким забезпеченням вологою Донецького регіону 

у весняний період передпосівний обробіток ґрунту повинен бути  

направлений  на накопичення та збереження вологи. З цією метою  при  

досягненні  ґрунту  фізичної  стиглості  зяб  боронують упоперек або по 

діагоналі до оранки важкими або середніми  зубчастими боронами. У 

випадках значної кількості роз’ємних  борозен та звальних  гребенів 

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

іншими знаряддями. 

Якщо мінеральні добрива не вносили з осені під оранку, їх 

необхідно внести весною локально або поверхнево під культивацію не 

менше 7,0 кг/га діючої речовини. Для цього краще використати складне 

добриво нітроамофоску N16P16K16 не більше двох центнерів на 1 га (у 

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

фізичній вазі.   

Для зберігання  вологи у  ґрунті при першому глибокому обробітку 

не бажано застосувати дискові знаряддя. 

При достатньо вирівняній  поверхні та відсутності 

кореневопаросткових бур’янів першу глибоку культивацію з метою економії  

пального можна й не проводити. 

При настанні строків сівби внести ґрунтовий гербіцид: Харнес 90 – 

2,5 л/га, ПрімекстраГолд 720 SC – 3,0 л/га, Прімекстра ТZ Голд 500  SC – 4,0 

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

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

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

культивацією. 

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

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

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

можливим пліснявінням насіння,  затримкою та зрідженням сходів. 

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

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

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

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

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

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

14% необхідно збільшити питому вагу гібридів у структурі:  ранньостиглих і 
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середньоранніх - до 45-50%, середньостиглих - до 40-45%  і середньопізніх - 

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

травня від середньопізніх гібридів слід зовсім відмовитись. 

У кожному господарстві слід висівати 2-3 гібриди різних груп 

стиглості згідно рекомендацій Донецького обласного державного центру 

експертизи сортів рослин. 

Для формування максимальної продуктивності необхідно 

забезпечити оптимальну для кожної групи стиглості гібридів густоту 

рослин. 

За даними досліджень, Донецької дослідної станції, оптимальною 

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

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

У залежності від норми висіву та маси 1000 зерен витрати насіння 

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

необхідно  кількість зерен, висіяних  на один погонний метр, помножити на 

14300, а потім на масу 1000 зерен. Наприклад, при висіву на 1 п.м   4,0 

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

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

кг/га.  

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

такі розрахунки край необхідно робити, щоб уникнути зайвих витрат 

насіння і, відповідно, коштів. 

Сіють кукурудзу спеціальними просапними широкорядними 

сівалками вітчизняного та іноземного виробництва: СУПН-6А-02, СУПН-

8А-02, УПС-6, УПС-8, СКПП-12, СПЧ-6, «Кінзе», «Оптіма», Мульті Корн» 

та інші. Ширина міжрядь 70 см. За даними ДДСДС НААН добрі результати 

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

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

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

буряковою сівалкою,  укомплектованою відповідним набором висіваючих 

дисків. 

При сівбі з шириною міжрядь 70 см норму висіву збільшують на 

25% відносно до оптимальної норми, а при ширині міжрядь 35-45 см слід 

оптимальну норму збільшувати на 10%.  

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

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

пересиханням посівного шару ґрунту ні   в якому разі не можна  сіяти 

менше, ніж на глибині 5 см. У разі запізнення з сівбою, або з пересиханням 

ґрунту, глибину  заробки  насіння  можна  збільшити до  9-10 см. 



37 

 

Важливим елементом у технології вирощування кукурудзи є 

догляд за посівами. 

При використанні технології необхідно провести боронування до 

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

не допускати присипання та зрідження  сходів.  

 

Соняшник 

 

Реалізація потенційної продуктивності сорту, гібриду соняшнику в 

умовах регіону забезпечується при розміщенні їх після зернових озимих та 

ярих культур, а також зернобобових і кукурудзи з поверненням на 

попереднє місце через 5-8 років. 

Розміщення соняшнику після багаторічних трав, суданської трави та 

гречки суттєво зменшує його продуктивність. 

 Система весняного обробітку ґрунту соняшнику повинна 

проводитись диференційовано з урахуванням попередника, ступеня та 

характеру його забур’яненості, а також технології вирощування. 

 При механізованій  технології вирощування соняшнику після 

осінньої оранки весняний обробіток ґрунту складається з раннього  

боронування зябу, ранньої та передпосівної культивації на глибину 10-12 і 

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

 На вирівняних і чистих від бур’янів полях достатньо провести 

боронування і передпосівну культивацію на глибину заробки насіння в 

грунт. На площах, де не проведена оранка восени, необхідно провести 

глибоке безвідвальне  рихлення, глибоку та передпосівну культивацію на 

глибину відповідно 8-10 та 6-8 см. 

При застосуванні інтенсивної технології вирощування з суцільним 

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

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

необхідно об’єднати  операції заробки гербіциду після його внесення на 

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

технології із стрічковим способом внесення  препарату заробку його  

проводити  після передпосівної культивації з внесенням і заробкою 

гербіциду в грунт одночасно з сівбою. Для більш ефективної заробки 

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

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

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

посівах соняшнику з обов’язковим використанням гібриду стійкого до 

препарату, посіви слід обробляти в фазі 4 пари звичайних листків у рослин.  
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Технологія з нульовим обробітком грунту та прямою сівбою 

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

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

 В господарстві необхідно вирощувати 3-4 гібриди соняшнику різних 

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

господарств області північної  степової зони питома вага гібридів в 

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

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

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

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

60 і 15 %,   відповідно. 

 Сівбу соняшнику провести за сумою ефективних температур грунту 

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

сортами і гібридами різних груп стиглості занесених до Державного реєстру 

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

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

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

Алмаз),  насінням першого класу посівного стандарту, інкрустованим, 

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

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

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

фосформобілізуючими бактеріями в дні сівби без попадання сонячного 

проміння на насіння при обробці. 

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

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

оптимальною нормою, рекомендованою при збиранні врожаю для сорту (40 

тис./га) і гібриду (60 тис./га). На неудобрених або слабоудобрених 

попередниках  невід’ємною ланкою системи добрив є внесення Р2О5 із 

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

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

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

фазі 3-4 пар листків у рослин препаратом Сизам. 

 Догляд за посівами  повинен включати боронування до і після 

сходів, міжрядні обробки (при потребі). Остання міжрядна обробка 

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

Для запліднення квіток соняшнику слід розташувати пасіку з розрахунку 

1,0-1,5 бджолосімей на гектар. 

 При наявності хвороб в посівах культури необхідно застосовувати 

фунгіциди: Квадріс, Хорус або суміші Скор + Квадріс.  
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Багаторічні трави 

 

 В створенні міцної кормової бази важливу роль відіграють 

багаторічні бобові трави. Вирощування їх спрямоване на одержання 

відносно дешевого та якісного корму. При значно менших енергетичних 

затратах найбільш урожайними серед кормових культур є багаторічні трави, 

особливо бобові та їх сумішки із багаторічними злаковими травами.  

      Крім цього вони відповідають  сучасним вимогам ведення польового 

кормовиробництва, сприяють збереженню і підвищенню родючості грунтів, 

раціональному використанню малопродуктивних земель, запобігають 

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

 

Багаторічні бобові трави 

 

            В Донецькій області серед бобових багаторічних кормових трав 

найбільш розповсюдженими є люцерна посівна і еспарцет.  

 Люцерна. Люцерна займає  провідне місце серед багаторічних 

бобових трав. Ця культура вимоглива до грунтів. Вона добре росте на 

чорноземах з достатнім вмістом фосфору, кальцію та нейтральною реакцією 

грунтового розчину, витримує засолення грунту. Кращі попередники для 

люцерни – озимі, ярі колосові, просапні та овочеві.  

            При розміщенні насіннєвих посівів люцерни необхідно 

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

 Для кращого перезапилення насіннєві посіви рекомендується 

розміщувати неподалік  лісосмуг, ярів, луків, посівів багаторічних злакових 

трав та інших міст заселення диких бджіл і шершнів, які є основними 

запилювачами люцерни. Площі таких ділянок не повинні перевищувати  30-

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

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

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

відволікати запилювачів.              

 На полях, відведених під посів люцерни, необхідно провести весняне 

боронування важкими боронами аби максимально зберегти вологу в грунті, 

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

Передпосівну культивацію проводять на глибину загортання насіння 

покривної культури культиваторами в агрегаті з боронами. 
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            Люцерна позитивно реагує на забезпечення грунту поживними 

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

передпосівну культивацію.  

            На посівах минулих років добрива  вносять під голчасту борону в 

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

дозою N30Р30К30. Досить ефективним є підживлення за  допомогою 

стерньових сівалок. 

Весняне згрібання залишків стерні і дискування на суцільних 

рядових посівах минулих років та розпушування культиваторами міжрядь 

на широкорядних є ефективним способом знищення шкідників. Так, 

кількість лялечок люцернової совки після цих заходів зменшується в грунті 

більш як на 75 %. 

            Навесні для закладки насінницьких посівів застосовують 

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

сіно і зелений корм сіють суцільним рядовим способом під покрив ярових 

культур.             

 Для люцерни найкращими покривними культурами є кукурудза на 

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

на 30 %.  

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

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

– 2-5 кг/га. 

             Для вирощування у травосумішках в посушливих районах степової 

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

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

безкорневищного 6-8кг/га.  

            Перед та після сівби поле коткують кільчастими котками.  

 Глибина загортання насіння у вологий грунт – 2-3 см, у сухий – 3-4 

см. 

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

2-3 справжніх листків застосовують гербіциди: Фюзілад (0,7-1,5 л/га), 

Базагран 48% в.р. (2,0 л/га). 

             У фазі бутонізації насіннєві посіви люцерни обробляють проти 

шкідників (фітономусу, люцернового клопа, квіткового комарика) 

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

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

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

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

самоопилювання рослин). 
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Еспарцет. В умовах зони недостатнього зволоження ця кормова 

культура не поступається багатьом бобовим травам і, насамперед, люцерні, 

що вирощується без зрошення. Еспарцет значно стійкіший до посухи та 

низьких зимових температур, менше уражується шкідниками та хворобами, 

краще переносить забур'яненість посіву. Корми з еспарцету добре 

поїдаються тваринами, не викликаючи тимпаніту. Насінництво еспарцету 

потребує менших трудових витрат і менше залежить від погодних умов. До 

того ж насіння еспарцету швидко дозріває після збирання урожаю і його 

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

прискорити репродукцію насіння на один рік.  Еспарцет не вимогливий до 

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

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

негативний вплив вітрової та водної ерозії грунтів. Еспарцет краще 

люцерни переносить стравлення і тому довше утримується в травостоях 

пасовищного використання. Переораний пласт еспарцету не відростає як 

люцерна і тому є одним із кращих попередників для всіх 

сільськогосподарських культур. Озима пшениця, що посіяна по 

еспарцетовому пару, забезпечує практично такий же врожай, як і по 

чорному пару. Еспарцет – один із кращих медоносів.  

Технологія вирощування цієї культури потребує дотримання 

основних прийомів. 

             Посіви еспарцету минулих років навесні боронують важкими 

боронами, рештки збирають з поля і знищують,  

 При розміщенні насінницьких посівів необхідно дотримуватися 

просторової ізоляції між сортами не менш 200-400 метрів. 

 Кращими попередниками для еспарцету є просапні, озимі та ярі 

зернові культури.  

 Коренева система еспарцету здатна використовувати 

важкодоступні елементи живлення і переводити їх в доступні для рослин 

сполуки. Тому він майже не реагує на застосування мінеральних добрив. 

До того ж підкислення ґрунтового розчину негативно відбивається на 

утворенні азотфіксуючих бульбашок. Але фофорно-калійні добрива, 

внесені під час сівби в невеликій кількості, поліпшують стан посівів на 

перших етапах розвитку рослин.   

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

що дозволяє знищити перші паростки бур'янів, вирівняти поверхню і 

зберігають вологу в грунті. 
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Передпосівну культивацію проводять на глибину загортання 

насіння покривних культур.  

            Навесні для закладки насінницьких посівів застосовують 

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

сіно і зелений корм сіють суцільним рядовим способом під покрив ярових 

культур.             

Покривними культурами для еспарцету є ранні ярі культури, 

кукурудза на зелений корм. Норму висіву покривних культур зменшують 

на 30%.  

Норма висіву еспарцету на широкорядних насінницьких посівах 

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

4,5 млн. шт./га|(90-100 кг/га).  

Глибина загортання насіння – 4-5 см, 

Після сівби поле обов'язково коткують кільчастими котками. 

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

2-3 справжніх листків застосовують гербіциди: Фюзілад (0,7-1,5 л/га), 

Базагран 48% в.р. (2,0 л/га). 

             У фазі бутонізації насіннєві посіви люцерни обробляють проти 

шкідників (еспарцетової зерновки та еспарцетової евритоми) препаратами 

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

к.е. (0,5-1,0 л/га). 

Під час цвітіння насінників використання пестицидів 

забороняється. 

Використання сучасних високопродуктивних сортів дозволяє 

отримати максимальну кількість кормів високої якості. Одним із таких 

сортів є сорт селекції Донецького інституту    агропромислового 

виробництва Аметист донецький. Цей високопродуктивний сорт 

адаптований до умов вирощування в зоні Степу - стійкий до посухи, 

низьких зимових температур, пошкодження грибковими захворюваннями 

(борошниста роса, бура іржа), має тонкі, порожні, добре облиствлені (до 

58%) пагони, що значно покращую якість корму в порівнянні з іншими 

сортами. Підвищена кущистість дозволяє зменшувати норму висіву 

насіння на 10-15%. Крім сорту Аметист донецький в зоні Степу 

рекомендовані до вирощування сорти Кіровоградський 22, 

Кіровоградський 83, Кримський, Костянтин. 
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Багаторічні злакові трави 

 

 В Донецькій області найбільш поширеними багаторічними 

злаковими травами є райграс високий, стоколос безостий, пирій 

безкорневищний та житняк.  Вони характеризуються високою 

посухостійкостю та зимостійкостю, що є вирішальним для вирощування в 

умовах південно-східного Степу України. 

 Злакові трави мають високу кормову цінність і дають високі врожаї 

сіна та пасовищного корму.  

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

розвиваються погано. Злакові трави засвоюють азот переважно з верхнього 

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

корм з таких сумішок найкраще збалансований за вмістом білку, 

переваримого протеїну та клітковини. 

 Використання злакових трав у сумішках з бобовими сприяють 

нагромадженню органічної речовини в грунті, поліпшують його фізичні 

власності. 

 Технологія обробки грунту повинна бути  спрямована на створення 

оптимального повітрянно-водного режиму, найкращих умов для 

проростання насіння, проведення боротьби з бур’янами.  

 Грунти Донбасу характеризуються  дуже високим вмістом 

марганцю, високим вмістом міді і бору, середнім – молібдену, недостатнім – 

цинку. Цинковими добривами можна проводити передпосівну обробку 

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

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

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

Оптимальною температурою для інтенсивного проростання вважається 16-

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

 Посіви багаторічних злакових трав закладають рано навесні і влітку. 

Ранньовесняні посіви вимагають застосування гербіцидів. Літні посіви менш 

забур’янені, але сходи можуть пригнічуватись під впливом високих 

температур. 

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

сумішках з іншими багаторічними травами суцільним рядовим способом.  

            Для вирощування насіння сівбу краще проводити широкорядним 

способом з шириною міжрядь 70 см в чистому виді. 

 Норми висіву встановлюють в залежності від культури та способу 

сівби. 
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Норми висіву та глибина загортання насіння 

багаторічних злакових трав 

 

Вид 

Норма висіву 

Глибина загортання 

насіння на грунтах, 

см 

широкорядний 

посів 

звичайний 

посів 
легких 

серед- 

ніх 
важких 

млн.шт. 

/га 
кг/га 

млн.шт. 

/га 
кг/га 

Стоколос 

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

Райграс 

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

Пирій 

безкорне- 

вищний 

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

  
Житняк 
 

 
2,5-3 

 
5-6 

 
5-6 

 
10-12 

 
3 

 
2 

 
1 

 

 Для покращання світлового режиму сівбу краще проводити в 

напрямку з півдня на північ. 

 Догляд за посівами передбачає застосування системи 

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

хвороб, проведення підживлення мінеральними добривами. 

 Хімічна боротьба з бур’янами в посівах  багаторічних злакових трав 

проводиться у весняний період (фаза кущіння  рослин) препаратами групи 

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

є малоефективними, а в окремих випадках небезпечними. 

 У період весняного відростання – виходу в трубку на посівах 

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

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

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

рекомендованими препаратами при досягненні економічного порогу 

шкодочинності (ЕПШ). 
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Підготовка насіння ярих культур до сівби під 

урожай 2016 року 

 

 Високоякісне насіння – одна з найважливіших складових 

майбутнього врожаю. Для висіву в полі може використовуватись лише 

насіння сортів, занесених в державний реєстр рослин України, 

рекомендованих для вирощування в умовах Донецької області, перевірене в 

лабораторії Державної інспекції сільського господарства в Донецькій 

області і яке по посівних якостях відповідає вимогам державного стандарту 

України, тобто являється кондиційним.  Щоб враховувати у своїй 

практичній діяльності зазначені нюанси виробнику необхідно сортову 

агротехнологію організовувати з насіннєвої „прелюдії”, яка розпочинається 

з визначення життєздатності насіння, енергії проростання, сили початкового 

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

наявність живих насінин у відібраному зразку незалежно від їх здатності 

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

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

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

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

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

формується у середній частині колоса, бо такі зернівки утворюються і 

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

Знаючи життєздатність насіння можна розрахувати його норму 

висіву. Життєздатність насіння визначається в лабораторних умовах 

методом біохімічного тетрозольно-топографічного аналізування в 

лабораторіях Державної інспекції сільського господарства в Донецькій 

області. Для насіння ярих культур життєздатність повинна бути на 3% вище 

від норми схожості.  

 Тривалість післязбирального дозрівання насіння може бути від 

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

сортових особливостей та погодних умов під час дозрівання зерна. 

 Найвідповідальнішим заходом у підготовці насіння є його очищення 

й сортування в одному потоці зі збиранням. Завдання післязбиральної 

обробки – відібрати найжиттєздатніше насіння, знайти шляхи поліпшення 

його якості. Щоб довести насіннєвий матеріал до високих посівних 

кондицій, дуже часто господарства по кілька разів пропускають насіння 

через насіннєочисні машини. Це призводить до значного його пошкодження 

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

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

практикою доведено, що краще використовувати насіння з більшою масою. 

Величина майбутнього врожаю в значній мірі залежить від оптимальної 

кількості висіяного насіння на 1 га. 

 Маючи характеристику посівних якостей до сівби необхідно зробити 

розрахунок вагової норми висіву за формулою: 

 

Н=К х М х 100 кг/га,          де 

  П 

 

Н – норма висіву насіння в кг/га; 

К – рекомендована густота висіву насіння для даного сорту з урахуванням 

попередника, строку сівби, вологості ґрунту і ін., млн. шт.; 

М- маса 1000 насінин в грамах; 

П – посівна придатність насіння в %. 

 В свою чергу 

П=ВхЧ , де 

                    100 

 

В – схожість насіння в %; 

Ч – чистота насіння в %; 

На підставі даних розраховують: 

- потребу насіння на загальні посіви і насіннєві ділянки; 

- площі сівби по сортах і культурах; 

- обсяги виробництва сортового насіння з урахуванням страхових 

фондів. 

Основою агротехніки вирощування чистосортного насіння є 

спеціальні насінницькі сівозміни, в яких чергування посівів на полях 

виключає можливість засмічення їх падалицею попередньої 

важковідокремлюваної культури, накопичення шкідників і хвороб, 

забезпечує належну просторову ізоляцію між сортами 

перехреснозапилюваних культур. Не можна, наприклад, розміщувати 

зернові культури після зернових або один сорт після іншого сорту цієї ж 

культури. 

Розмежування посівів повинні становити не менше ніж 1м між 

сортами та 0,5 м між генераціями одного сорту.  

Крім того, при організації посівних робіт треба мати на увазі вимоги: 

- особи, які беруть участь у підготовці насіння, його 

транспортуванні і сівбі, повинні володіти відповідними знаннями . 
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- при сівбі не слід виїжджати і робити розвороти посівних 

агрегатів на сусідніх полях або ділянках, де розміщені посіви інших 

важковідокремлюваних культур; 

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

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

поле з неочищеними сівалками забороняється. 

 

Норми просторової ізоляції насіннєвих посівів 

перехреснозипилюваних ярих культур 

 

Культура 
Категорія насіння, що 

виробляється 

Мінімальна відстань  

м від посівів 

Тритикале 
ДН, БН 50  

тритикале 
СН 20 

Жито  

сорти 
ДН, БН 300  

жита і 

тритикале 

СН 250 

гібриди 
ДН, БН *1000/600 

СН 500 

Гречка 
ДН, БН 300  

гречки 
СН 200 

 

Хімічний захист – важлива складова системи догляду за посівами, 

передумова успішного формування потенціалу продуктивності ярого клину.  

Обов’язковим профілактичним хімічним заходом є протруювання 

насіння. Доведено, що втрати врожаю від хвороб унаслідок використання 

для сівби непротруєного насіння за вартістю в десятки разів перевищують 

кошти, заощаджені таким чином у передпосівний період. Ніякий інший 

захід хімічного захисту не забезпечує такої окупності та екологічної 

безпеки, як протруювання. 

Протруюванням досягається знезараження насіння від збудників 

зовнішньої інфекції (збудників твердої, стеблової та карликової сажок, 

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

захист проростаючого насіння та проростков від ураження в ґрунті 

збудниками стеблової та карликової сажок, кореневих гнилей, підвищення 

польової схожості. Крім того, протруйники з широким спектром дії 

забезпечують захист сходів від таких небезпечних хвороб як борошниста 

роса, іржа, септоріоз та інших плямистостей. 
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Слід пам’ятати, що за тривалого використання одних і тих же 

протруйників патогени набувають резистентності до них. Тому протруйники 

слід чергувати. 

Потрібно дотримуватись рекомендованих норм витрати 

протруйників. За їх зменшення не досягається бажаний ефект, а завищення 

призводить до зниження схожості насіння внаслідок утворення аномальних 

проростків, нездатних до подальшого розвитку, які з часом гинуть. 

Особливо небезпечне підвищення норм витрати препаратів для 

травмованого насіння. 

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

безпосередньо перед сівбою. Завчасне протруювання особливо ефективне 

для захисту рослин від сажкових хвороб. 

Слід пам’ятати, що ряд системних протруйників (Байтан Універсал, 

Раксіл, Вінцит, Сумі-8 ФЛО та інші) вкорочують довжину колеоптіле, що 

належить враховувати при встановленні глибини заробки насіння. 

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

           На сьогодні в Україні дозволено до використання понад 20 

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

її механізм і характер. Тому при виборі протруйників слід звернути увагу, 

проти яких збудників хвороб їх слід застосувати. Проти різних видів сажок, 

грибкових хвороб та кореневих гнилей ефективні системні препарати  

 

Препарати проти збудників хвороб 

Назва препарату 
Норма 

внесення 
Проти яких збудників, хвороб 

Байтан Універсал, 

19,5% з.п. 

2 кг/т різних видів сажок, грибкових хвороб 

борошнистої роси,  кореневих гнилей 

Вінцит, 5% к.с. 2 л/т різних видів сажок, грибкових хвороб 

борошнистої роси 

Вітавакс 200 ФФ, 

34% в.с.к. 

2,5-3,0 л/т різних видів сажок, грибкових хвороб, 

борошнистої роси, кореневих гнилей 

Дерозал 50% к.с. 1,5 л/т різних видів сажок 

Дивіденд Стар, 

036 т.к.с. 

1 л/т різних видів сажок 

Преміє 25, 2,5% 

т.к.с. 

1,5 л/т різних видів сажок 
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Паноктин-тоталь, 

32,5% т.к.с. 

1,5-2 л/т різних видів сажок, грибкових хвороб 

борошнистої роси, кореневих гнилей 

Раксіл 6% т.к.с. 0,4 л/т різних видів сажок 

Реал 200 к.е. 0,2 л/т різних видів сажок 

Сумі-8 ФЛО, 2% 

к.е. 

1,5 л/т різних видів сажок 

Лоспел 12,5 в.м.е. 1,2 л/т різних видів сажок 

 

Доцільно передбачити обробку насіння регуляторами росту рослин, 

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

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

проводять перед сівбою або протягом місяця до сівби в спільній баковій 

суміші з пестицидами. При розміщенні посівів на площах із середнім та 

недостатнім рівнями забезпечення основними елементами живлення 

оптимальні дози регуляторів росту з розрахунку на тонну насіння 

становлять: Емістиму С — 10 мл, Агростимуліну — 10 мл і Триману — 5 г. 

На високих агрофонах дози Емістиму С та Агростимуліну доцільно 

збільшити до 15 мл, а Триману — до 10г на 1 тонну насіння. 

 

Захист посівів сільськогосподарських культур 

 

Важливим етапом перед початком весняно – польових робіт є 

підготовка господарств області до роботи з пестицидами й агрохімікатами. 

Для цього керівникам господарств необхідно організувати проходження 

медогляду працівників, підготовку необхідної документації, затвердження 

планів заходів щодо захисту рослин, отримання допусків і свідоцтв на право 

робіт з пестицидами і агрохімікатами та санітарних паспортів. 

При проведенні робіт по догляду за посівами озимих культур 

особливо необхідно звернути увагу на застосування мікродобрив, які в 

період відновлення процесів вегетації зменшують стресовий стан рослин і 

поповнюють дефіцит мікроелементів, підвищують стійкість проти ряду 

хвороб: стеблова іржа, борошниста роса і гельмінтоспоріоз. Такі посіви 

потребують весняного боронування, а у фазу кущіння – початку виходу в 

трубку – хімічних обробок баковими сумішами (Гранстар+Фастак+Імпакт; 

Гранстар+Мангуст+Імпакт; Град+Термінатор+Тріафол та ін.) проти 

шкідників, бур’янів та основних хвороб. Боротьба з клопом, що 

перезимував, в кінці масового льоту (кінець квітня – початок травня) 

повинна бути обов’язковою, щоб не допустити сильних пошкоджень 

пшениці та ячменю. 
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Фітосанітарний стан озимини 

 

        Клоп-шкідлива черепашка. У квітні з місць зимівлі вийде 

головний шкідник зернових колосових культур клоп-шкідлива черепашка. 

Який при середньодобовій   температурі 16 – 17
0
С почне перелітати в посіви 

озимих зернових культур. Залежно від погодних умов міграція клопів в 

посіви продовжуватиметься від 10 днів до місяця. Кінцем перельоту 

вважається, коли співвідношення самців і самок буде в межах 1:1. 

Враховуючи кількість клопів в місцях зимівлі (2,9 екз./м
2
), їх 

фізіологічний стан, добру зимівлю, ми чекаємо високу шкідливість дорослої 

стадії і необхідність в захисті посівів.     Проводити захист посівів слід при 

чисельності 2 і більш екз./м
2
.  

     У зв'язку з розтягнутим періодом заселення посівів клопами, що 

перезимували, рекомендуємо застосовувати препарати з довгим періодом 

токсичності, які забезпечують захисний ефект впродовж 20-30 днів.     Це: 

Коннект, Протеус, Енжіо, Нурел Д, Діазол, суміші діметоатов і піретроїдов.         

На початку масового льоту клопа обробляються краєві смуги полів 

озимої пшениці і ячменю шириною 100-150 метрів. 

Оптимальним терміном проведення хімічного захисту посівів проти 

личинок буде період завершення формування зерна – початку молочної 

стиглості, що збігається з появою в посівах 20% личинок 3 – го віку.  

 Злакові мухи, тлі, цикадки. У всіх без виключення посівах 

зернових колосових культур в квітні будуть розвиватись злакові мухи 

(гессенська, шведська, опоміза і особливо чорна пшенична), які з осені 

заселили 30-40% обстежених площ озимої пшениці.  

З середини квітня почнеться розмноження злакової тлі, цикадок, які 

харчуючись соком рослин, можуть переносити вірусні захворювання. 

Хлібна жужелиця. У 2015 році через сухість грунту шкідливість 

була невисокою. Личинки пішли на зимівлю в нижчі шари ґрунту. У 

віковому співвідношенні переважають    личинки 2-го віку (90%). Навесні на 

більшості площ озимих сильної шкідливості не очікується. 

Особливу увагу треба приділити зимівлі гусениць лучного 

метелика.  Виявлений зимуючий запас значно нижчий, ніж торік. Але 

враховуючи високі міграційні здібності лучного метелика, в 2015 році 

можна чекати  його високу чисельність і шкідливість I-II поколінь. 

   Найближчим часом в посівах озимої пшениці відновиться розвиток 

різних захворювань, джерелом яких є листя нижнього ярусу і залишки 

рослин, уражені септоріозом, борошнистою росою, бурою листовою 
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іржею. В кінці осінньої вегетації цими захворюваннями було уражено 100 % 

обстежених площ і до 30 % рослин. 

Планування захисту посівів треба проводити з урахуванням стану 

кожного поля окремо. При значному розвитку хвороб (досягнення ЕПШ) 

посіви треба обробляти фунгіцидами. 

В  останні роки одним з найшкідливіших захворювань є септоріоз. 

Тому, купуючи препарати проти комплексу захворювань, треба виходити з 

їхньої ефективності, в першу чергу проти септоріоза. Найбільш 

ефективними проти цього захворювання є два і три компонентні фунгіциди: 

Фалькон, Солігор, АльтоСупер, Імпакт К, Імпакт Т та інші. 

     На ослаблених посівах ранніх термінів сівби, де сніг випав на грунт, 

який не промерз, осередкове проявляється ураження сніговою пліснявою. 

На посівах, розміщених в низинах і перенасичених вологою, 

проявлятиметься  коренева гниль. 

    Оздоровленню рослин сприятимуть ранньовесняне боронування 

перерослих посівів з прикореневою підгодівлею азотними добривами, а 

також рекомендується використовувати для стимуляції відновлення 

вегетації та розвитку рослини в цілому регулятори росту і мікродобрива: 

Айдар, Рост-концентрат, Хелатин та інші.  

За сприятливих погодних умов можливе підвищення забур’яненості 

полів. Система захисту від бур’янів базується на комплексі агротехнічних 

заходів (сівозміна, обробіток ґрунту) та хімічних заходів. При цьому 

обробку посівів гербіцидами проводять на полях, де на 1 м
2
 нараховується 

понад 20 однорічних та більш як 1 пагін багаторічних видів бур’янів.  

Залежно від агротипу засміченості посівів з метою ефективного їх 

захисту у фазу повного кущіння зернових використовують комбіновані 

препарати.     

 

 

Стан родючості ґрунтів Донецької області 

 

Основний фонд орних земель області складають чорноземи звичайні 

середньо і малогумусні на лесах і лесовидних породах важкоглинистого та 

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

ріллі і мають високу потенційну родючість.  

Основна частина ґрунтів області характеризується підвищеним та 

високим вмістом гумусу. Так, площі ґрунтів з підвищеним вмістом 

складають 411,0 тис. га, що становить 33,2%, з високим – 629,3 тис. га, що 

становить 50,8% від загальної площі. 
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По забезпеченості рухомим фосфором переважають грунти з 

середнім та підвищеним вмістом. Площі грунтів з середнім вмістом 

складають 471,2 тис. га, що становить 38,0%, з підвищеним – 448,8 тис. га, 

відповідно 36,2%. 

По забезпеченості обмінним калієм також переважають ґрунти з 

середнім та підвищеним вмістом. Площі ґрунтів з середнім вмістом 

складають 414,3 тис. га, що становить 33,4%, з підвищеним – 447,6 тис. га ( 

36,1%) (додаток 1). 

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

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

Середній вміст рухомого фосфору в цілому по області за результатами IX 

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

вміст обмінного калію за результатами IX туру обстеження зменшився на 3 

мг (з 165 до 162 мг/кг ґрунту) (додатки 2,3,4). 

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

інтегральною величиною його різноманітних властивостей. На підставі 

матеріалів агрохімічної паспортизації спеціалісти центру провели якісну 

оцінку (бонітування) еколого-агрохімічного стану сільськогосподарських 

земель Донеччини в балах за їх агрохімічними властивостями відносно 

еталонних величин. В середньому по області ґрунти мають еколого-

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

еколого-агрохімічний стан мають ґрунти Красноармійського, 

Олександрівського, Добропільського районів. Найменший показник 

родючості мають ґрунти Краснолиманського, Артемівського. 

Внаслідок різкого скорочення внесення в ґрунт органічних та 

мінеральних добрив основна частина врожаю в більшості 

сільгосппідприємствах області формується за рахунок мобілізації ґрунтової 

родючості. 

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

гумусу і елементів мінерального живлення рослин. В середньому за 2007-

2011 роки щорічний відєۥмний баланс гумусу в області досяг 3,9 центнери з 

гектара. Втрати елементів живлення за цей же період в цілому по області 

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

ту саму головну якість наших ґрунтів, яка називається родючістю.  

Для досягнення бездефіцитного балансу гумусу та елементів 

живлення необхідно довести рівень внесення мінеральних добрив до 90-110 

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

 

 



53 

 

Заходи з підвищення родючості грунтів області 

 

 1. оптимізація територіальної структури землекористування; 

2. здійснення комплексу протиерозійних заходів на ґрунтах 

сільськогосподарського призначення (проведення оранки зябу поперек 

схилів та по горизонталях, безвідвального обробітку ґрунту із збереженням 

стерні); 

3. для досягнення бездефіцитного балансу гумусу та елементів 

живлення необхідно довести рівень внесення мінеральних добрив до 90-110 

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

4. проведення заходів щодо максимального використання 

альтернативних видів органічних добрив (солома, рослинні залишки) як 

основного резерву поповнення органіки в грунтах; 

5. розширення посівів багаторічних трав, зокрема бобових; 

6. проведення агрохімічної паспортизації земель 

сільськогосподарського призначення; 

7. розробка  проектів землеустрою, що забезпечують еколого-

економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь 

сільськогосподарських виробників 

 

Додаток 1 

 
Розподіл грунтів за вмістом гумусу 

( за методом Тюріна), тис. га/%

8,8

0,7%

69,3

5,6%

411,0

33,2%

629,3

50,8%

120,8

9,7%

низький 1,1-2,0%

середній 2,1-3,0%

підвищений 3,1-4,0%

високий 4,1-5,0

ду же високий >5,0
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Розподіл грунтів за вмістом рухомого фосфору 

(за методом Чірікова), тис.га/%

0,6

0,05%

106,2

8,6%

49,7

4,0%

471,2

38,0%

448,8

36,2%

162,7

13,1%
ду же низький <21 мг/кг

низький 21-50 мг/кг

середній 51-100 мг/кг

підвищений 101-150 мг/кг

високий 151-200 мг/кг

ду же високий >200 мг/кг

Розподіл грунтів за вмістом обмінного калію 

(за методом Чірікова), тис.га/%

3,0

0,2%

99,2

8,0%

414,3

33,4%

447,6

36,1%

233,8

18,9%

41,3

3,3%

ду же низький <51 мг/кг

низький 51-100 мг/кг

середній 101-150 мг/кг

підвищений 151-200 мг/кг

високий 201-300 мг/кг

ду же високий >300 мг/кг
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Додаток 2 

 
Додаток 3 
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Додаток 5 Агрохімічна характеристика обстежених земель Донецької 

області за вмістом гумусу, рухомого фосфору та обмінного калію (станом на 

1.01.2014 року) 
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Додаток 6 

Розрахунок потреби у мінеральних добривах під проектну 

урожайність сільськогосподарських культур 2015 року 
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Посівна площа, тис. га 
554,0 382,7 91,4 50,4 29,5 221,6 0,7 2,0 79,9 23,7 56,2 858,2 

Проектна врожайність, 

ц/га 27,7 33,0 18,6 30,0 17,3 16,0 188,0 296,0   146,0 26,0   

Нормативи 

витрат 

поживних 

речовин на 

формування 1т 

продукції, кг 

N   30 25 31 28 40 6 4   5 9   

P2O5   10 10 12 10 20 2 2   2 10   

K2O   25 22 16 26 120 10 5   5 10   

Всього   65 57 59 64 180 18 11 0 12 29   

Потреба, кг/га 

N   99 47 93 48 64 113 118   73 23   

P2O5   33 19 36 17 32 38 59   29 26   

K2O   83 41 48 45 192 188 148   73 26   

Всього   215 106 177 111 288 338 326 0 175 75   

Коефіцієнт 

відшкодування 

виносу з 

грунту 

N   0,72 0,66 0,62 0,36 0,60 0,62 0,63   0,68 0,53   

P2O5   0,91 0,81 0,67 0,73 0,76 0,80 0,76   0,63 0,61   

K2O   0,21 0,23 0,20 0,25 0,13 0,17 0,25   0,21 0,15   

Необхідно 

внести, кг/га (з 

урахуванням 

коефіцієнту 

відшкодування 

елементів 

живлення) 

N 60 71 31 58 17 38 70 75 23 50 12 51 

P2O5 26 30 15 24 13 24 30 45 17 18 16 25 

K2O 15 17 9 10 11 25 32 37 7 15 4 17 

Всього 101 118 55 92 41 87 132 157 47 83 32 93 

Необхідно 

внести всього, 

тис. тонн 

поживних 

речовин 

N 33,4 27,2 2,8 2,9 0,5 8,4 0,05 0,15 1,9 1,2 0,7 43,9 

P2O5 14,5 11,5 1,4 1,2 0,4 5,3 0,02 0,09 1,3 0,4 0,9 21,2 

K2O 8,1 6,5 0,8 0,5 0,3 5,5 0,02 0,07 0,6 0,4 0,2 14,3 

Всього 56,0 45,2 5,0 4,6 1,2 19,2 0,09 0,31 3,8 2,0 1,8 79,4 
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Технологічні рішення проведення механізованих весняно-

польових робіт 

 

В умовах, коли більшість господарств зони оснащені морально і 

фізично застарілою сільськогосподарською технікою особливу  увагу слід 

приділити скороченню витрат при виконанні технологічних операцій по 

вирощуванню культур. Особливо це стосується обробітку ґрунту. Кількість 

і глибина якого визначаються погодними умовами, а також складом і 

властивостями ґрунтового покриву кожного поля сівозміни. Головне при 

цьому провести мінімальну необхідну кількість обробок з високою 

агрономічною якістю для створення пухкого посівного і сприятливого 

кореневмісного шару ґрунту. Для цього необхідно своєчасно проводити 

вибіркове закриття вологи, якісну передпосівну обробку ґрунту і скоротити 

терміни посіву на ґрунтах, а особливо це стосується еродованих ґрунтів. 

По-перше, вибір механізації весняно-польових робіт залежить від 

багатьох факторів і не тільки кліматичних. Наприклад, при підготовці 

ґрунту під посів ярих культур, які пройшли через осінній обробіток ґрунту, 

мають вирівняну поверхню, а також оптимальну рихлість, тоді обробіток 

ґрунту полягатиме в розпушуванні посівного шару спеціальними 

культиваторами, такими як: "Резидент", КШН-5,6; КПС-8; КПС-4Д; КПС-

4ПП; КПС-4ПН; КПСП-4Р; КГС-8М. 

На полях, де виконано полицевий обробіток, потрібно якомога 

раніше закрити вологу зубовими боронами в два сліди з вирівнювачами в 

зчепленні. При браку борін, в умовах швидкого підвищення температур, 

закриття вологи можна вести однорядним зчепом, щоб не пропустити 

оптимальні терміни.  

На стерньових фонах, де основний обробіток проведений 

плоскорізами, чизельними знаряддями, плугами зі знятими відвалами, 

ґрунт навесні достигає пізніше. Для закриття вологи на таких полях краще 

застосовувати лущильники з плоскими дисками з невеликим кутом атаки, 

щоб забезпечити лише горизонтальний зсув верхнього шару ґрунту без 

його перевертання. До речі, якщо на ділянках розташована велика кількість 

рослинних рештків, більш ефективними будуть такі види важких борін, як 

наприклад, БД-10; БДВ-7; БДВ-2,7; БДШ-8,2; ДМТ-2; ДМТ-4; ДМТ-6; 

УДА-2,4-20; УДА-3,1-20; УДА-4,5-20; "Деметра". При рідкій стерні можна 

використовувати і звичайні зубові борони. А ось зразу після дискування 

бажано провести обробіток ґрунту будь-яким з культиваторів: КПЕ-3,8; 

КТС-10-1; КТС-10-2, які можливо агрегатувати з такими зубовими 

боронами - БЗЛС-1,0; БЗТС-1,0; БЗСС-1,0; БЗУ-2,8. 
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На необроблених з осені полях кращі результати дає застосування 

технології прямого посіву (нульова обробка), з використанням стерньових 

сівалок СЗС-2,1; СКП-2,1; ОБЬ 4-ЗТ; СС-6 «Бастер» і закордонних 

посівних комплексів (Джон Дір, Флексикойл, Хорш та інші). Ця техніка 

проводить сівбу зернових, технічних, круп'яних і кормових культур, 

поєднуючи в одному проході передпосівне розпушення, сівбу, локальне 

внесення добрив. При цьому значно скорочуються терміни проведення 

робіт, витрати праці і економиться не менше 30 % ПММ, завдяки 

скороченню втрат вологи врожайність підвищується на 15-20 %. 

За відсутності стерньових сівалок на необроблених з осені полях 

відразу після настання фізичної стиглості ґрунту необхідно проводити 

поверхневий обробіток, використовуючи культиватори КПЕ-3,8, КТС-10-1, 

диски і комбіновані ґрунтообробні знаряддя (АКП «Лідер»). Для сівби на 

цих фонах можна використовувати рядкові сівалки: СЗ-3,6; СЗ-5,4; СЗП-

3,6;   СЗТ-3,6. 

На полях, схильних до водної ерозії, полицевий обробіток і посів 

потрібно проводити лише впоперек схилів, а культивацію або боронування 

- під кутом до напряму оранки. Ширше використовувати безполицеву і 

мінімальну системи обробітку ґрунту замість оранки плугом. Взагалі, в 

кожному конкретному випадку, до вибору способу обробітку ґрунту 

необхідно підходити творче.  

Чорний пар. В умовах Донецької області в весняно-літній період 

пар є найбільш ерозійно небезпечним агрофоном. В польових сівозмінах 

чорні  або зайняті пари потрібно розташовувати на ділянках з крутістю до 

2-3
о
. На схилових землях, щоб зупинити стік води й видування ґрунту, 

необхідно застосовувати смуговий пар. 

Корисні культивації в першій половині літа коли ґрунт менше 

висихає і добре проростають бур’яни. В другій половині літа ґрунт легше 

підтримувати в чистому стані за допомогою КШ-3,6 з застосуванням 

гербіцидів. 

Ярі колосові. При підготовці ґрунту до сівби рекомендується 

передпосівна культивація на глибину закладення насіння висіваної 

культури. Кращі результати дає використання культиваторів КПС-4, КПГ-4 

і їх модифікацій, що агрегатуються з боронами, шлейфами ланцюгів, що 

обертаються, і іншими вирівнювачами.  

Весною закривають вологу бороною БІГ-3 в один – два сліди. Посів в 

засушливі весни виконують стерневими сівалками СЗС-2,1, СЗС-2,1М, у 

вологу весну – дисковими сівалками з завчасною передпосівною 

культивацією ґрунту культиватором КПЄ-3,8 на 6-8 см. Роботи по 

передпосівному обробітку ґрунту краще проводити на підвищених 
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швидкостях - це забезпечує якісніше розпушення, подрібнення грудок і 

вирівнювання ріллі.  

Овес. Під овес, як правило, проводиться одна передпосівна 

культивація на глибину 5-6 см в агрегаті з боронами. Можливе 

застосування комбінованих агрегатів – «Хорш»; КА-3,6 і інш., що 

суміщають передпосівну підготовку ґрунту та посів.  

Посів ранніх ярин зернових культур, і, перш за все, вівса, в 

необроблену з осені землю після сприятливих попередників можна 

проводити в раніші терміни по «нульовій» обробці, використовуючи 

високопродуктивні сівалки для прямого висіву (широкозахватні 

«Амазоне», Рапід і ін.), застосовуючи зчеплення з 2-3 сівалок, що 

призводить до зменшення витрат собівартості на підготовку ґрунту на 20 

%. 

Горох. Весняний обробіток ґрунту має включати в себе, як 

обов’язковий прийом – ранньо-весняне боронування зубовими боронами 

(БЗТС-1,0). Для покращення якості вирівнювання ґрунту боронуючий 

агрегат можливо доповнити шлейф-бороною ШБ 2,5. 

Просапні культури. Навесні  закривають вологу. Першу 

культивацію виконують КПЄ-3,8; КПП-3,9. Передпосівну культивацію 

виконують культиваторами КПС-4, а сівбу – сівалками СПЧ-6, СУПН-8, 

СКНК-6,     УПС-12. 

Багаторічні трави. Рано весною - закриття вологи  6 - 8
о
 і 

швидкості руху трактора не більше 9-12 км/годину. При появі бур`янів в 

фазу 1-5 листочків (люцерна, еспарцет) проводять обробку гербіцидами, а 

також рихлення міжряддя переобладнаним культиватором - 

рослинопідживлювачем КРН-4,2. 

Основним завданням проведення весняно-польових робіт є 

необхідність значного їх прискорення шляхом запровадження 

енергозаощаджуючих технологій обробітку ґрунту на основі сучасного 

комплексу ґрунтообробних знарядь та посівної техніки.  Серед 

перерахованої вище та нижче приведеної сільськогосподарської техніки, 

кожен з аграріїв повинен сам прийняти рішення, яку технологію та 

знаряддя виконання обробітку йому використовувати залежно від 

погодних умов, розташування поля та попередника.  

АГ – 3 (ВАТ «Борекс») – агрегат комбінований для поверхневого 

обробітку ґрунту, призначений для обробітку під  посів багаторічних трав, 

проса, гречки, ячменю з підсівом трав та інших культур, що не вимагають 

глибокого загортання насіння. 

АКП-3 (ВАТ «Одеськсільмаш»), АКГ-2,9 – комбінований агрегат, 

призначений для основного обробітку ґрунту без оберту шару  під сівбу 
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озимих зернових, пожнивних і поукосних  культур після непарових 

попередників. 

За один робочій прохід виконує слідуючі операції: рихлення 

верхнього шару ґрунту; рихлення нижнього шару ґрунту з повним 

підрізанням бур`янів і пожнивних решток; допоміжне розкришування 

ґрунту і вирівнювання поверхні поля, коткування і ущільнення нижніх 

шарів з додатковим подрібненням глиб в верхньому горизонті. 

АКР-3,6; «Смарагд» з шириною захвату 2,6; 4; 5 і 6 м – агрегат 

комбінований з активними робочими органами, призначений для 

підготовки за один прохід щільних важких ґрунтів після  непарових 

попередників під посів озимих, а також стерньових і поукісних культур. 

Плоскорізи.  Для проведення безвідвального рихлення ґрунту без 

оберту шару і збереження на поверхні поля пожнивних решток, а також 

для поверхневого обробітку ґрунту застосовують плоскорізи – 

глибокорозпушувачі, культиватори – плоскорізи, борони. 

Глибокорозпушувач КПГ-250 використовують для безполицевого 

рихлення на глибину 20-30 см. Він забезпечує збереження на поверхні 

ґрунту 80-90% стерні та гарне його підгрунтове розкришування. Плоскоріз 

комплектують двома плоскорізними лапами – шириною захвату 150 см 

кожна або однією – з захватом 250 см. Тяговий опір плоскоріза при 

глибокому рихленні 1300-1400 кг, продуктивність агрегату 0,93 га за 

годину. 

Глибокорозпушувач КПГ-2-150 застосовують для безполицевого 

рихлення на таку ж глибину зі збереженням стерні на поверхні ґрунту. 

Відрізняється від попереднього тим, що має 2 плоскоріжучі лапи із 

захватом по 160 см і призначається для роботи з тракторами типу Т-150 та 

більш енергоємними. Ширина захвату 310 см. Продуктивність агрегату – 2 

га за годину. 

Грунторозпушувач - удобрювач КПГ-2,2 – призначений для 

рихлення ґрунту без обороту пласта для одночасного осіннього внесення 

під основний обробіток ґрунту на дно борозни мінеральних добрив. 

Глибина обробітку і внесення добрив від 10 до 30 см. Відхилення 

рівномірності внесення добрив по ширині захвату знаряддя повинно бути 

не більше 20%. Агрегат складається з двох робочих органів 

глибокорозпушувачів і ємкостей для розподілу добрив по ширині захвату 

агрегату. На рамі машини закріплюється туковий контейнер, а також 

високо напірний вентилятор, призначений для оптимального розподілу 

добрив, який працює від гідросистеми трактора. Продуктивність знаряддя -

0,9 – 1,1 га за годину. 
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КПП-3,9 –культиватор протиерозійний причіпний, призначений для 

обробки поля з залишеною стернею в районах де ґрунти схильні до 

вітрової ерозії. 

Культиватор - плоскоріз КПП-2,2  - призначений для безполицевого 

обробітку ґрунту на глибину 7-16 см. Забезпечує гарне розпушування не 

ущільнених ґрунтів без оберту пласта із збереженням на поверхні ґрунту 

від 75 до 90% стерні та повне підрізання бур`янів. Культиватор має дві 

плоско різні лапи із захватом по 115 см. Загальна ширина захвату 220 см. 

Агрегатують 2-3 культиватори за допомогою зчепу СП-16. При  цьому  

продуктивність  агрегату  складає  на  лущенні 2,7 -2,9 га, на культивації – 

3,3 – 3,4 га за годину. При агрегатуванні 3-4 культиваторів з трактором Т–

150 – продуктивність за годину зміни на лущенні складає 4,9 га, на 

культивації – 5 га. 

КШП -9, К600PS («Фармет» Чехія) – культиватори причіпні  

широкозахватні, призначені для рихлення ґрунту, знищення бур`янів, 

ранньовесняного закриття вологи, а також для передпосівного та парового 

обробітку ґрунту.  

Проскорізний культиватор КПЄ-3,8, КПЄ-3,8А – призначений для 

проведення ранньої весняної глибокої культивації, для передпосівної 

культивації, обробітку ґрунту на парах у першій половині літа, а також для 

його розпушування під озиму пшеницю після кукурудзи на силос на 

глибину 7-12 см. Культиватор причіпний. Загальна ширина захвату -380см. 

БДВ-6 (ВАТ «Білоцерківськмаш») – борона дискова важка, 

призначена для рихлення  необроблених ґрунтів, розробки глиб після 

оранки, подрібнення пожнивних решток, основного обробітку ґрунту 

замість оранки. 

БДВ-7,0 (ВАТ «Уманьферммаш»), БДВ-7А, БД-10, БД-10А, БДП-

6,3 (ВАТ «Одессільмаш») – борона дискова важка, призначена для 

розробки пластів після оранки  і обробки ґрунту  після збирання врожаю 

просапних культур. Також використовується як знаряддя для лущення 

стерні. 

ЛДГ-10 – лущильник дисковий гідрофіцьований причіпний 

призначений  для лущення і передпосівного  обробітку  ґрунту  на  глибину 

4-10 см після збирання зернових та інших культур.  

ЗККН-8,4 – котки кільчасто-зубові призначені для подрібнення 

грудок, передпосівного і післяпосівного коткування ґрунту, вирівнювання 

поверхні поля. 

ЗККШ-6, ЗККШ-6А – катки кільчасто-шпорові призначені для 

рихлення верхнього і ущільнення поверхневого шару ґрунту, вирівнювання 

зораного поля. 
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Сівалки. «Лан – 1304» (Концерн «Лан» м. Олександрія) – 

призначена для сівби насіння зернових, зернобобових культур та трав з 

одночасним внесенням в засіювані рядки гранульованих мінеральних 

добрив по необробленому фону або з застосуванням мінімального 

обробітку ґрунту перед сівбою, а також для посіву трав в дернину лук та 

пасовищ. 

УПС-12; СТВ-12 (Концерн «ЛАН»), СПЧ-6, СУПН-8, СКНК-6 – 

універсальні просапні сівалки, забезпечують точний висів, формують 

необхідну густоту рослин. 

СЗ-5,4; «Солітер»  - сівалки зернові в порівнянні з сівалкою СЗ-3,6 

продуктивність вища в 1,5 рази, економія пального більш на 25-30 %. 

СЗ-5,4-06 – сівалка зернова оснащена котками, які йдуть по сліду 

сошника і забезпечують якісний посів з ущільненням ґрунту в засіяних 

рядках. Сила ущільнення регулюється. Ця сівалка необхідна в посушливих 

районах, зонах вітрової ерозії для швидкого і дружнього проростання 

насіння. Наявність котків забезпечує стабілізацію сошника на глибину 

загортання насіння. 

СБК-4 –призначена для пунктирної сівби кукурудзи на ґрунтах з 

недостатнім зволоженням, а також схильних до вітрової ерозії. Сівалка 

може працювати по стерні, розпушеній з осені плоскорізами – 

глибокорозпушувачами, а також на полях, які з осені не обробляли і 

залишили в зиму із збереженою стернею. 

Можна зробити узагальнюючий висновок, що обов'язковими 

передумовами використання еродованих земель для землеробства повинні 

бути: проведення необхідного науково обгрунтованого комплексу заходів 

по охороні продуктивних земель від ерозії та їх відтворенню; переведення 

агропромислового виробництва на модель сталого екологобезпечного 

функціонування; здійснення еколого-економічної реструктуризації 

аграрного виробництва, його адаптація як до навколишнього середовища, 

так і до ринкових умов господарювання; трансформація структури 

сільськогосподарських угідь з урахуванням еколого-економічних вимог, 

нормативів і принципів ґрунтоохоронного землекористування; 

модернізація матеріально-технічної бази аграрного сектора, налагодження 

масового виробництва спеціальної ґрунтообробної техніки, необхідної для 

роботи на схилових еродованих сільськогосподарських угіддях. 

Головна мета раціонального використання сільськогосподарських 

угідь в тому випаду і різного ступеню еродованості ґрунтів полягає в 

отриманні високих сталих урожаїв вирощуваних культур за умов 

мінімізації затрат на одиницю продукції, збереження і примноження 

продуктивної сили землі як найважливішого аграрного виробничого 
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ресурсу, охорони і захисту ґрунтів як головної складової природи, 

відтворення корисних властивостей ґрунтового покриву. 

 

Механізація весняно-польових робіт 

 

Механізація весняно-польових робіт полягає в підготовці грунту та 

посіві ранніх ярих культур, а також уходу за посівами. Для підготовки 

ґрунтів, оброблених восени, маючих рівну поверхню, оптимальну 

щільність, здебільш потрібне лише розпушування посівного шару 

культиваторами: КПС-4ПП (ПН); КПС-8; КШН-5,6; На площах, що мають 

оброблену невирівняну поверхню, де потребується вирівнювання з 

одночасним знищуванням бур’янів, краще використовувати дискові легкі 

двослідні борони БДЛП -4 ; (8), дисковий культиватор типу Salford, або 

ККП-3,0 (6,0) «Кардинал», КПН-3 (5,6; 8,2) «Вакула», КД-4,2, комбінатор 

ЛК-6. 

На полях з багаторічними бур'янами і там, де залишена велика 

кількість рослинних післяжнивних решток застосовуються дископаки Д –

(2,5;3;4), диско-чизельні борони БДВП-4,2; БДЧ-7 з обробкою під посів. Як 

що решток дуже багато то необхідно виконати операцію подрібнення і 

рівномірного розподілу їх по поверхні поля. Для цього можна використати 

всі наявні подрібнювачі типу ПН – (2;4), «Поток-3» після чого ефективно 

застосовувати важкі дискові борони БДВ-7, БДВПА-4,2; ДМТ-4 

«Деметра»; БПД-4,2; БН-2,4 (3,2); БД-10; БП-4; БДШ-8,2; БГР-6,7 

«Солоха»; агрегати дискові КД-4,2, АГ-2,4-20; УДА-4,5-20 або 

глибокорозпушувачі ГР-2,5. Відразу після дискування проводиться 

обробка грунту культиваторами КПЕ-3,8, КТС-10-1, КТС-10-2 в агрегаті із 

зубовими боронами БЗЛС-1,0; БЗТС-1,0; БЗСС-1,0; БЗУ-2,8. 

На необроблених площах з невеликою кількістю  пожнивних 

залишків під пізні культури  краще застосовувати рихлення чизелями  з 

асиметричними лапами, культиваторами - глубокорихлителями КГС-8М; 

КГР-6. Слід пам’ятати, що передпосівна обробка грунту є частиною 

єдиного технологічного процесу сівби, котрий необхідно здійснювати без 

розриву в часі. Це можливо при використанні багатоопераційних 

комбінованих агрегатів вітчизняного АГ-6; ККП-6,0; АКГ-4,5; ГРН-3,9; 

АКШ-2,5 (3,6, 5,6) які за один прохід виконують підготовку грунту та 

зарубіжного виробництва. Машинами для внесення добрив і засобів 

захисту, сівби та прикочування є зернові сівалки «Агро-Союз МD 19», 
«Агро-Союз FM 3090», посівний комплекс Turbosem II 19-60, АПП-6, 

МВЗ-4,5, ”Меланія”, „Флексі Койл”.Комбіновані ґрунтообробно-посівні 
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агрегати можна скласти з серійних машин та знарядь в умовах 

господарств. 

Крім того використання багатоопераційних комбінованих агрегатів 

сприяє оптимальній загрузці трактора і економії до 8-10% ПММ, 

виключення допоміжних проходів по полю (зменшенню їх у 2-3 рази), 

зменшенню втрати вологи або зведенню їх до мінімуму. 

Для розсівання твердих мінеральних добрив та хіммеліорантів 

застосовують машини МРД (5;8), МРД -1000. Для хімічної обробки краще 

підійдуть штангові обприскивачі ОШ-3000/24, ОШН-600/12 та інші. 

Висів насіння зернових колосових і зернобобових культур під час 

сівби повинен бути стійким. Відхилення від заданої норми висіву насіння 

не повинно перевищувати 3 %, а норми внесення мінеральних добрив - 

10%. Насіння повинно рівномірно розподілятися по всій площі, в рядках і 

закладатися на оптимальну глибину (допустиме відхилення не повинно 

перевищувати 1 см). 

На даний момент основною зернотуковою сівалкою в 

господарствах України є СЗ-3,6А захватом 3,6 м  з дводисковими 

сошниками. В умовах дефіциту вологи у посівному шарі необхідно 

застосовувати стерньову сівалку-культиватор СТС-2,1 та СТС-6 

виробництва ВАТ „Червона зірка” або пресові сівалки СЗП-3,6Б та їх 

модифікації: СЗП-3,6Б-01 та СЗП-3,6Б-02. Швидкість руху стерньових 

сівалок 7-10 км/год. 

Переобладнані трьохсівалкові агрегати більш маневрені, добре 

утримують прямолінійність руху, мають на 7-12 % менше тяговий опір. 

Високопродуктивні трактори доцільно облаштувати супутниковою 

навігаційною системою паралельного керування AGPS. Це дозволить 

скоротити витрати палива, часу, насіння, пестицидів, гербіцидів від 15 до 

20 % та продовжувати працювати навіть вночі. 

 

Налаштування, експлуатація та безпека праці на механізованих 

весняно-польових роботах 

 

Зростаюча технічна оснащеність, енергоозброєність в сільському 

господарстві пред’являють все більш високі вимоги до виконання норм і 

правил з охорони праці, покращанню умов роботи. Механізаторам треба 

мати певні навички при роботі із сучасними машинами. Перед початком 

роботи механізатори перевіряють справність і комплектність агрегату. На 

рівному горизонтальному майданчику  встановлюють на плугах та 

культиваторах задану глибину, підтягують гайки кріплення лемешів, 
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полиць до корпусів плуга і передплужника, а корпуси - до рами плуга. 

Підтягують інші різьбові з’єднання. 

В процесі підготовки до роботи дискових борін і лущильників, 

перевіряють кріплення, регулюють положення чистиків, змащують 

підшипники й встановлюють необхідний кут атаки дискових батарей, 

щільно підтягують і стопорять на осях батарей. Зазор між чистиком і 

поверхнею диска встановлюють у межах 2-4 мм. Під час регулювання 

положення дисків, щоб не поранити руки гострими краями, необхідно 

користуватись рукавицями. 

Перед культивацією перевіряють стан культиваторів, кріплення 

гряділів, штанги, стояків робочих органів і вилок для їх піднімання. Осьове 

переміщення коліс не повинно перевищувати 2 мм. Не можна робити 

крутих поворотів на тракторному агрегаті, якщо робочі органи заглиблені 

в грунт, бо це призводить до поломок і аварій. Перед поворотом робочі 

органи виглиблюють, а на початку прямолінійного руху знову повертають 

у робоче положення. Якщо під час роботи в польових умовах потрібно 

замінити лемеші плуга чи лапи культиватора, двигун трактора зупиняють 

або від’єднують машину від трактора, а під раму начіпної машини 

підставляють надійні підставки. Якщо ці роботи тракторист виконує з 

помічником, то після їх закінчення і перед початком руху слід 

переконатись, що помічник перебуває на безпечній відстані, обмінятись з 

ним сигналом і тільки після цього почати рух агрегату. 

При роботі в умовах надмірної запиленості, під час заправки 

туковисівних апаратів необхідно користуватись захисними окулярами і 

рукавицями. 
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Комерційна пропозиція – 2015 

 

Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція НААН 

України та мережа її господарств пропонує до реалізації елітне та 

репродукційне насіння високоврожайних сортів ярих культур, занесених до 

Державного реєстру сортів рослин України. 

 

Культура Сорт/гібрид Категорія 

насіння 

Ціна з 

ПДВ, 

грн./т 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Ячмінь 

ярий 

Аверс *  новинка Р2 15 000 

Донецький 14  Р2 15 000 

Партнер  Р2 15 000 

Сталий *  новинка Р2 15 000 

Степовик  Р2 15 000 

Східний  Р2 15 000 

Щедрик * новинка Р2 15 000 

Донецький 12  С/еліта 9 000 

Донецький 14  С/еліта 9 000 

Степовик  С/еліта 9 000 

Східний  С/еліта 9 000 

Адапт   Еліта 6 500 

Донецький 12  Еліта 6 500 

Донецький 14  Еліта 6 500 

Прерія   Еліта 6 500 

Сталкер  Еліта 6 500 

Східний  Еліта 6 500 

Адапт   1 р. 5 500 

Всесвіт   1 р. 5 500 

Командор 1 р. 5 500 

Сталкер 1 р. 5 500 
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Культура Сорт/гібрид Категорія 

насіння 

Ціна з 

ПДВ, 

грн./т 

Соняшник Айдар   F1 45 000 

Прометей  1 р. 25 000 

Запорізький – 28 F1 40 000 

Просо Харківське 31 1 р.  6 000 

Суданська трава Донецька 5 * 1 р. 

 

 12 000 

Дніпровська   

 
1 р. 12 000 

Нут Тріумф С/еліта 16 000 

Льон Орфей  1 р. 25 000 

Водограй  1 р. 25 000 

Гірчиця Мрія (жовта) 1 р. 

 

25 000 

Запоріжанка (біла)   1 р. 

 

25 000 
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Мережа дослідних господарств Донецької державної 

сільськогосподарської дослідної станції НААН України 

 

Підприємство Керівник Адреса 

ДП «ДГ «Забойщик» 

ДДСДС НААН 

 

Баліоз Г.Б. вул. Леніна, 32, с. Розлив, 

Великоновосілківський р-н, 

Донецька обл., 85544 

 

ДП «ДГ «Ізвєстія» 

ДДСДС НААН 

 

Рудськой С.В. вул. Комсомольська, 1, с. 

Широке, Веселівський р-н, 

Запорізька обл., 72250 

 

ДП «ДГ «Відродження» 

ДДСДС НААН 

 

Кранопер В.П. вул. Горького, 34, 

Мелітопольський р-н, 

Запорізька обл.,72331 

 

ДП «ДГ 

«Соцземлеробсвто» 

ДДСДС НААН 

 

Вархаляк І.Ф. вул. Леніна, 1, с. Таврія, 

Запорізька обл.  
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