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Викладені просторово-часові зміни структури посівних площ в Україні. Приведено 
народногосподарське значення, ботанічні й біологічні особливості польових культур, 
агротехніку вирощування основних видів зернових, зернобобових, олійних, технічних, 
кормових сільськогосподарських культур та картоплі у різних природно-кліматичних умовах 
України. Відмічено оптимальні терміни й способи сівби, норми висіву, норми й терміни 
внесення добрив, обробітку й догляду за розвитком культур, способи збирання, 
використання техніки й механізацію основних видів робіт, підвищення їх урожайності. Всі 
питання розглядаються з урахуванням вимог охорони навколишнього природного 
середовища й отримання екологічно чистої продукції рослинництва. Приведені конкретні 
нормативні дані й рекомендації, необхідні для планування й прийняття рішень при 
проведенні основних видів сільськогосподарських робіт з урахуванням економічних й 
екологічних факторів. 

Для студентів вузів з спеціальностей геодезія, картографія, землевпорядкування та 
кадастр, природокористування, моніторинг та охорона навколишнього природного 
середовища, екологія, для власників і фахівців колективних сільськогосподарських 
об’єднань і індивідуальних фермерських господарств. 
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ВСТУП 
 

Історія виникнення й становлення культурних рослин і рослинництва 
 

Кількість видів культурних рослин, що вирощуються людиною на земній кулі для 
задоволення своїх потреб нині становить декілька тисяч. Це майже нічого у порівнянні з 
дикоростучими рослинами, їх уже відомо науці близько 250 тис. видів. 

Як зазначає академік М. І. Вавилов, рослинництво виникло ще у верхньому палеоліті, 
тобто близько 50 тис. років тому. Це підтверджують розкопки кам'яного віку (неоліт, мезо-
літ), де виявили культурні рослини (П. І. Борисовський, 1974; Г. В. Коренєв, 1991). Кам'яні 
знаряддя, знайдені в Палестині, датують 8—10 тисячоліттям до н. е. 

Збирати й споживати культурні рослини люди стали ще за 10-11 тис. років до н.е., тобто, 
кам’яного віку. Тоді люди охороняли й зберігали окремі дерева, зарості чагарників і трав аби 
мати продукти харчування. З часом люди почали розкидати насіння, присипати його 
ґрунтом, доглядати рослини й збирати врожай. Люди навчилися відбирати в природі рослини 
з крупнішими й смачнішими плодами, більшою врожайністю.  

Багатовіковий відбір кращих за смаковими й харчовими властивостями зразків різних 
культур у природі поступово призвів до створення культурних рослин. Цьому сприяло 
утворення гібридних форм у результаті природних і штучних схрещувань, переселення 
рослин на інші території й материки. Так, більше 6,5 тис. років тому пшеницю вирощували в 
Месопотамії і Середній Азії, рис – в Індії, також приблизно 6,5 тис. років тому, жито та овес 
культивували в Середземномор’ї, Малій і Середній Азії та Південній Африці приблизно 4-3 
тис. років тому. Ревінь пальчастий використовували в медицині Китаю за 2700 років до н.е. 
Листковий буряк був уведений у культуру за 2-1 тисячу років до н.е. 

Розвиток мореплавства, торгівлі, міграція народів сприяли поступовому обміну 
культурними рослинами, розповсюдженню найбільш цінних рослин на значній території 
земної кулі. 

Процес уведення в культуру культурних рослин продовжувався в нашу еру. Так, капусту 
городню завезли в Київську Русь із Закавказзя в ХІ ст.. н.е., перше згадування про культуру 
щавлю відноситься до ХІІ ст.. н.е. у Франції, європейську червону конюшину стали 
вирощувати лише в ХІV-XV ст.., картоплю завезли з Америки у Європу в 1565 р. спочатку в 
Іспанію, а звідти в інші країни (індіанці Америки вирощували її ще 14 тис. років тому), 
китайський тунг – в ХІХ ст.., хінне дерево – в ХХ ст..  

Вавилов М.І., вивчаючи походження культурних рослин, встановив, сім географічних 
центрів, пов’язаних з осередками древній цивілізацій. 

1. Південноазіатський тропічний центр на території тропічної Індії, Індокитаю, 
Південного Китаю й островів Південно-Східної Азії. Там зосереджено близько 25 % видів 
світової флори. У цьому осередку виділяють три осередки Індійський (цукрова тростина, 
рис, бавовник, цитрусові, огірки, баклажани, манго), Індокитайський (включає Південний 
Китай) і Острівний (банан, кокосова пальма, хлібне дерево, чорний перець). Тут батьківщина 
рису (понад 10 тис. сортів), цукрової тростини, великої кількості тропічних плодових і 
овочевих культур. 

ІІ. Східно-азіатський центр  включає помірні й субтропічні області Центрального й 
Східного Китаю, півострів Корея, Японію й більшу частину острова Тайвань. Центр є 
батьківщиною сої, проса, гречки, багатьох овочевих культурі величезної кількості плодових 
рослин. Звідти бере свій початок близько 20 % всієї світової флори. 

ІІІ. Південно-західний центр охоплює Малу Азію, Іран, Афганістан, Середню Азію, 
Південно-Західну Індію й Кавказ. Це осередок світового походження більшості хлібних 
злаків і 14-15 % всієї світової культурної флори – гороху, сочевиці, нуту, коноплі,  пшениці, 
винограду, абрикосу, яблуні, груші. 

ІV. Середземноморський центр включає всі держави, розміщені на берегах 
Середземного моря. З центра розповсюдились численні плодові культури – оливки, 
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смоківниця, ріжкове дерево; ячмінь, овес, крупно-насінні сорти льону, мак, сочевиця, біла 
гірчиця, чина, боби, капуста, буряк, морква, цибуля, часник, редька, конюшина. З центра 
розповсюдилось 10-11 % видів культурних рослин. 

V. Ефіопський центр. Центр, розміщений на невеликій території Ефіопії. З центра 
походять культурні рослини особливого виду банани, кавове дерево, хлібний злак теф, сорго. 

VI. Центральноамериканський центр охоплював велику територію Північної 
Америки, Північної Мексики, Кубу та інші острови Карибського моря. З центра походять 
близько 8 % різних культурних рослин – кукурудзи, бавовнику довговолокнистого, 
шоколадного дерева (какао), соняшнику, помідорів, квасолі, стручкового перцю, авокадо, 
махорки. 

VII. Андійський центр, розміщений у Південній Америці, приурочений до Андійського 
хребта. Звідти походять багато бульбоплодових рослин, у тому числі картопля, томат, 
тютюн. 

Досвід людства в галузі рослинництва нагромаджувався на основі практики поступово й 
передавався усно. Після виникла писемності (3-5 тис. років до н. е.), агрономічні знання 
нагромаджувалися за допомогою письма у Вавилоні, Сирії, Єгипті. Виявлено багато 
клинописів шумерів у Межиріччі Тигру й Євфрату, а також цивілізації, яка передувала 
шумерській культурі. З клинописів до нас дійшли відомості про складне інтенсивне 
зрошуване землеробство Вавилону, з писемності – закони царя Хамму-рапі (бл. 1760 р. до н. 
е.), твори грецьких істориків і письменників, в яких відображено високе на той час 
мистецтво створення поливних систем, зокрема, праці Гесіода (І тис. до н. е.), Еврипіда та 
Аристотеля (IV ст. до н. е.), Катона «Про землеробство», Варона, Колумелли, Плінія про 
землеробство й рослинництво, візантійська енциклопедія «Геопоніки» та ін. 

На Русі перші повідомлення є в літописах кінця І тисячоліття до н. е. Про високий рівень 
землеробства скіфів-орачів, полян, тиверців, дулібів та інших свідчать розкопки. Так, у 
скіфському кургані був знайдений золотий колос пшениці натурального розміру. Вже в І 
тисячолітті до н. е. скіфи-орачі, а пізніше слов'яни торгували з Грецією зерном пшениці, яку 
вирощували в Подніпров'ї (Страбон; П. Д. Ліберов, 1952). 

У середньовічній Європі й на Русі, узагальненням досвіду рослинництва займались 
монахи-літописці та наставники (праці Петра Кресценція, Альберта Великого). 

Історію розвитку рослинництва поділяють на кілька періодів. 
Перший період — первісне рослинництво мезоліту й неоліту виникло з першим поділом 

праці, коли людина почала вести осілий спосіб життя, приручати диких тварин і вирощувати 
(окультурювати) хлібні злаки, зернові бобові, коренеплоди, баштанні та інші рослини. 

Другий період — рослинництво рабовласницько-античного суспільства країн Азії, 
Єгипту, Месопотамії, слов'янських городищ на території України, Греції, Риму, Візантії й 
середньовічної феодальної Європи. У античних країнах — Римі, Греції, пізніше в Візантії — 
вирощували по два врожаї на рік. Землероби Риму вже застосовували пари, бобові й 
сидеральні культури. Там у І ст. до н. е. імператором Юлієм Цезарем замість зернового 
трипілля (в Росії застосовували до початку ХХ ст.) були впроваджені плодозмінні сівозміни. 
Їх високо оцінили французький вчений Ж. Б. Бусенго та перший доктор 
сільськогосподарських наук у Росії О. В. Совєтов як такі, що відповідали всім вимогам 
плодозміни ХІХ ст. Це стосувалося схеми плодозміни, розробленої Колумеллою.  

Стан рослинництва середньовічної Європи висвітлено у працях Альберта Великого й 
Петра Кресценція. Значну роль у розвитку практичних основ рослинництва в Європі тих 
часів відіграли монастирі, де монахи — фахівці в галузі рослинництва узагальнювали досвід 
і розробляли настанови щодо вирощування польових та інших культур. Це відповідно 
впливало і на рільництво в маєтках феодалів і селян. 

Третій період розвитку рослинництва співпадає з періодом розвитку мануфактурного 
капіталізму (XVIII — ХІХ ст.), який зумовив зростання чисельності міського населення, 
потребу у продовольстві та сировині для фабрик і заводів, а звідси — і збільшення посівних 
площ зернових, технічних і кормових культур, розвиток тваринництва. В цей час бурхливо 
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розвивалася сільськогосподарська наука, появилися наукові й науково-практичні праці, 
організації товариств, наприклад, Вільного Економічного Товариства в Росії. 

Четвертий період започаткований так званим «зеленим рухом» (Grim Bewequnq) — 
зеленою революцією у 1900-х роках. Він фактично триває й тепер. 

П’ятий — інтенсивний період розвитку рослинництва розпочався у другій половині ХХ 
ст. Він ґрунтується на сучасних досягненнях біології, генетики, селекції, землеробства, 
агрохімії, молекулярної й генної інженерії. Тепер застосовують сучасні інтенсивні технології 
вирощування високопродуктивних сортів сільськогосподарських культур на базі 
високоефективної механізації й електрифікації виробничих процесів, програмування 
врожайності, широкого використання електронно-обчислювальної техніки. Розвиток  рос-
линництва характеризується посиленням руху за усунення негативного впливу 
антропогенного фактора на агроландшафти й агроценози. Широке застосування хімічних 
засобів вирощування польових культур — надвисоких норм мінеральних добрив, пестицидів 
(гербіцидів, інсектофунгіцидів), дефоліантів, десикантів призвело до небажаних і навіть 
загрозливих наслідків для живих організмів у навколишньому природному середовищі, 
забруднення рослинницької продукції й негативного її впливу на здоров'я людей. Тому цей 
період розвитку рослинництва характеризується посиленням руху проти надмірної хімізації 
рослинництва (Г. Кант «Біологічне рослинництво: можливості біолого-динамічних систем» 
1986). 

У розвиток світової агрономічної науки значний внесок зробили українські та російські 
вчені ще у XVIII ст. Так, М. В. Ломоносов вважав першочерговим державним завданням 
дослідження питань сільськогосподарського виробництва. Завдяки його турботам у 1862 р. 
було засноване Вільне Економічне Товариство, яке займалося всебічним вивченням та 
узагальненням питань розвитку сільськогосподарського виробництва. 

За ініціативою М. В. Ломоносова в Російській академії наук було створено клас 
землеробства. Праці А. Тейєра про землеробство й рослинництво були опубліковані на 40 
років пізніше (1809-1812 рр.) після праці А. Т. Болотова «Про розподіл полів» (1771 р.) і 
через 20 років після видання професором І. М. Комовим книги про землеробство (1788 р.). У 
цих працях вперше було поставлене питання про системи землеробства, плодозміни, 
необхідність вирощування багаторічних трав, обробіток ґрунту, удобрення. 

Велика заслуга учених І. І. Лепехіна і Р. С. Паласа, які понад 200 років тому (1767— 
1773 рр.) описали, вивчили й дали оцінку рослинності південних і південно-східних степів 
України та Росії. 

Наприкінці XVIII ст. В. А. Левшин — рекомендував набір кормових культур для 
вирощування на польових землях, приділяючи особливу увагу однорічним і багаторічним 
бобовим травам. Велике значення мають праці вченого й практика Г. Енгельмана про 
травосіяння, опубліковані наприкінці XVIII ст. Треба відзначити книгу М. Щеглова з 
кольоровими малюнками «Описание дикорастущих и таких, что могут разводиться в России, 
хозяйственных растений» (1828 р.). Всі ці наукові праці були важливою теоретичною 
основою рослинництва як наукової дисципліни. Поряд з ученням про сівозміни А. Т. Болотов 
розробив питання удобрення, насінництва, боротьби з бур'янами, обробітку ґрунту, вперше 
встановив і теоретично обґрунтував взаємодію ґрунту й рослин. Він був автором і видавцем 
журналу «Экономический магазин». Науковий доробок А. Т. Болотова становить близько 
300 томів. 

У навчальному посібнику С. М. Усова «Курс земледелия с приложением к полеводству» 
(СПб, 1837) викладено ботаніко-біологічні та господарські особливості польових культур, їх 
агротехніку. 

Праці першого у Росії доктора землеробства О. В. Совєтова з польового травосіяння 
(1859, 1867) є класичними й не втратили свого значення донині. Він вважав засновником 
польового травосіяння в Росії Д. М. Полторацького, який вирощував кормові трави на 
початку ХІХ ст. в навколишніх селянських господарствах Калузької губернії тоді, коли «про 
цей предмет» ще не мали уявлення на Заході. 
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Український учений А. Л. Павлович в дисертації про кормові трави, дикоростучі та 
вирощувані в Україні (1877) узагальнив дослідження в галузі польового травосіяння. Цій 
темі присвячені праці українського вченого професора В. С. Богдана, який у другій половині 
ХІХ ст. впровадив житняк і люцерну жовту в степовій зоні. 

В. В. Докучаєву треба завдячувати за те, що лісосмуги на всій території України 
відіграють і відіграватимуть свою позитивну роль у підвищенні й стабілізації врожайності 
польових культур, збереженні ґрунтів, поліпшенні їх водного режиму, переведенні 
поверхневого стоку на підземний. 

Український учений Г. Н. Висоцький (1892) вивчав водний режим, клімат та їх зв'язок з 
родючістю ґрунтів, рослинністю. Український учений І. К. Пачоський опублікував книгу 
«Стадії розвитку флори» (1891), що має пряме відношення до розвитку наукових основ 
рослинництва. 

Австрійський професор Гуго Вернер, працею «Керівництво до вирощування кормових 
рослин» (1876, перевидання 1889) вніс значний вклад у розвиток рослинництва. На той час 
найбільш повний навчальний посібник, написаних на високому науковому рівні містив 
ботанічну, біологічну й екологічну характеристики, технології вирощування великої кіль-
кості однорічних і багаторічних трав, культур родини хрестоцвітих, гвоздикових, 
мокрецевих, розоцвітих, айстрових, гарбузових, лободових та ін. 

Необхідно виділити працю В. С. Засядька (1883) «Кукуруза, ее разведение на зерно и 
зеленый корм и ее значение в технических производствах», у якій були розкриті всі основні 
прийоми технології вирощування, котрі лише у 60-х роках ХХ ст. набули широкого 
застосування у російській, українській і зарубіжній практиці вирощування кукурудзи. 

Перший підручник з рослинництва в Україні, написаний професором Уманського 
сільськогосподарського інституту М. К. Васильєвим, «Частное земледелие, или учение о 
полевых и луговых культурах» (1912) 

Великий внесок у розвиток рослинництва як науки зробили вчені кінця ХІХ — початку 
ХХ ст. П. В. Будрін, П. С. Сльозкін, С. Ф. Третьяков, В. Г. Ротмістров, О. М. Енгельгардт, А. 
Н. Лебедянський, В. В. Віннер, П. Ф. Бараков, В. І. Сазонов, Б. Н. Рожественський. Так, П. В. 
Будрін вивчав вирощування польових культур не лише в основних, а й у проміжних посівах. 
Він автор підручника «Частное земледелие» (1928). В. Г. Ротмістров вивчав кореневі системи 
рослин. О. М. Енгельгардт популяризував рослинництво як науку, раціональне використання 
орних земель у сівозмінах шляхом широкого запровадження багаторічних трав і проміжних 
культур. Рекомендував займати міжкультурний пар (напівпар та поліпшений зяблевий обро-
біток) післяжнивними посівами, робити з міжкультурного пару «зайнятий міжкультурний 
пар».  

Значним внеском у розвиток рільництва є праці Д. І. Менделєєва, О. М. Енгельгардта з 
розробки основ методики польового досліду. 

М. І. Вавилов (1887 — 1947) є фундатором колишнього Всесоюзного, нині 
Всеросійського інституту рослинництва (ВІР). Він був першим президентом Академії 
сільськогосподарських наук, автором закону гомологічних рядів, що стосується аналогії в 
спадковій мінливості рослин близьких видів, вчення про світові центри походження 
культурних рослин, їх імунітет до хвороб і шкідників. Ним обґрунтовані еколого-географічні 
принципи селекції та підбору пар для схрещування. Під керівництвом Вавилова були 
здійснені експедиції, завданням яких були збирання і вивчення центрів походження видів і 
форм культурних рослин у 68 країнах світу, що дало змогу створити в колишньому СРСР 
найбагатшу в світі колекцію сільськогосподарських рослин, яка й нині налічує близько 350 
тис. зразків. 

Важливий вклад у розвиток рослинництва степових районів внесли: П. Н. Костянтинів 
(селекція, сортовипробування, дослідна справа); Н. М. Тулайков, А. Г. Дояренко з обробітку 
ґрунту; П. С. Кулжинський — зернобобові; І. В. Якушкін — зернові, картопля, цукрові 
буряки; В. Я. Юр'єв — селекція сортовипробування польових культур; М. М. Кулешов — 
екологія польових культур, насіннєзнавство й насінництво, вирощування люцерни. Великим 
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є внесок А. І. Носатовського й С. К. Руденка в теорію й практику вирощування високих 
врожаїв пшениці. 

Оптимізація технологій вирощування, або програмування врожаїв започаткована 
академіком РАСГН І. С. Шатіловим, який є керівником цілої школи науковців, що плідно 
працюють у цьому напрямі (О. С. Образцов, М. Ф. Іванов, В. Н. Салатенко та ін.). 

В Україні в 40-ві роки під керівництвом академіка П. А. Власюка вперше була 
розроблена програма отримання 500 ц/га коренеплодів цукрових буряків. Відомий тоді 
селекціонер картоплі А. Г. Лорх розробив програму вирощування 400 ц/га бульб. 

Загальновідомі заслуги в розробці методів селекції й створенні нових сортів польових 
культур І. В. Мічуріна. Заслуженою славою користувався в свій час (30 — 50-ті роки) сорт 
пшениці Українка, який вивів І. М. Єремеєв у співавторстві з іншими селекціонерами. В 1956 
р. цей сорт був визнаний ЮНЕСКО міжнародним стандартом якості пшениць. Його 
використовували при виведенні нових сортів пшениці селекціонери П. П. Лук'яненко, В. М. 
Ремесло, В. П. Кузьмина, І. Г. Калиненко, В. М. Мамонтова, Г. П. Ластович та ін. Нові сорти 
соняшнику створили В. С. Пустовойт та Л. А. Жданов. У селекції цукрових буряків відомі 
імена А. Л. Мазлумова та О. К. Коломієць; кукурудзи — Б. П. Соколова, В. Е. Козубенка, М. 
І. Хаджінова; озимої пшениці — Ф. Г. Кириченка; у створенні пшенично-пирієвих гібридів 
— М. В. Цицина, картоплі — A. Г. Лорха та П. І. Альсмика й багатьох інших. 

 
 
 

Рослинництво як наука 
 
Рослинництво — учення про біологічні властивості культурних рослин, технічно 

досконале й рентабельне вирощування максимальних врожаїв рослинницької продукції 
при високій її якості. Наукове рослинництво будується на принципах сучасної біологічної 
науки, що вивчає особливості розвитку рослин, їхніх вимогах до умов середовища. Без 
глибокого знання біології рослин неможлива розробка правильної агротехніки, нової 
технології. Широко використовуються в рослинництві дані багатьох суміжних дисциплін — 
селекції, ґрунтознавства, агрохімії, фізіології рослин, землеробства, мікробіології, хімії, 
фізики, механізації, економіки й ін. 

Як і всяка наукова дисципліна, рослинництво має свої об'єкти вивчення (рослини 
польової культури), задачі й методи дослідження. Задачі рослинництва: вивчення 
закономірностей формування врожаю, виявлення резервів збільшення виробництва 
продуктів рільництва, розробка теорії й технології одержання високих врожаїв найкращої 
якості при найменших витратах праці й засобів. 

Нині усі культурні рослини класифікують за галузевим принципом. Виділяються 
польові, овочеві, плодоягідні культури. Вони відповідно віднесені до трьох галузей 
землеробства – рільництва, овочівництва та плодівництва. У самостійну галузь польового 
рослинництва виділяється культура винограду (виноградарство) та вирощування 
декоративних рослин (квітництво).  

Польове рослинництво – галузь землеробства, яка спеціалізується на вирощуванні 
зернових (пшениця, жито, ячмінь, овес), круп’яних (гречка, просо, рис), зернобобових 
(горох, соя, сочевиця, квасоля), технічних (цукровий буряк, льон, коноплі), олійних 
культур (соняшник, гірчиця, арахіс, льон), коренеплодів (буряк, морква, турнепс), 
бульбоплодів (топінамбур) та картоплі, а також кормових трав (конюшина, люцерна, 
тимофіївка). 

Рілля – землі, що їх систематично обробляють і використовують під посіви різних 
сільськогосподарських культур, крім природних кормових угідь із посівами багаторічних 
трав та орних земель, на яких закладено довгорічні культурні пасовища. 

Овочеві культури поділяють на листкові (капуста, салат, шпинат, щавель), 
коренеплідні (буряк, морква, редис), стеблові (кольрабі, спаржа), плодові (огірок, томати, 
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баклажани, перець), цибулинні (цибуля, часник), пряноароматичні (петрушка, кріп, 
сельдерей). В окремі підгрупи виділяють ефіроолійні (коріандр, лаванда) й лікарські 
культури (валеріана, наперстянка). 

Баштанні культури (кавун, диня, гарбуз, кабачок, патисон) часто відносять до 
овочевих культур і нерідко розглядають як самостійну групу. 

До особливої підгрупи слід відносити тютюн та махорку. 
Нинішній рівень розвитку сільського господарства, програма із забезпечення населення 

продовольством, промисловості – сировиною, тваринництва - кормами вимагають створення 
й упровадження нових сортів, стійких проти несприятливих факторів середовища, 
високоврожайних, стійких проти захворювань і ураження шкідниками. Цього неможливо 
досягти без упровадження нових технологій вирощування високих врожаїв 
сільськогосподарських культур. 

Оброблювані в польовій культурі рослини розрізняються за тривалістю життя, 
реакції на довжину дня, типу розвитку й характеру росту, способу запилення, довжині 
вегетаційного періоду й інших ознак. 

За тривалістю життя рослини поділяють на однолітні, дворічні і багаторічні (3 роки 
й більше), а за реакцією на довжину дня (фотоперіодизм) — на рослини короткого і 
рослини довгого дня. У рослин короткого дня (просо, кукурудза, соя, соняшник і ін.) 
прискорене дозрівання відзначається при короткому дні (10 год.), а в рослин довгого дня 
(пшениця, овес, горох, льон і ін.) — при довгому (14—16 год.). Це зв'язано з тим, що 
нагромадження й переміщення вуглеводів у цих груп рослин інтенсивніше відбуваються в 
сприятливих фотоперіодичних умовах: у довгоденних рослин — на довгому, а в коротко 
денних — на помірно короткому дні. Існують і фотоперіодичні нейтральні рослини 
(звичайна квасоля, нут, гречка й ін.). 

За способом запилення рослини розділяються на самопильні (пшениця, ячмінь, горох і 
ін.) і ті, що перехресно запилюються (жито, кукурудза, гречка, люцерна й ін.). В останніх 
пилок переноситься комахами (ентомофіли), або вітром (анемофіли). 

Розрізняються рослини й за тривалістю цвітіння. Бувають рослини з коротким 
періодом цвітіння й дружним дозріванням (ейхронні) і з довгим періодом цвітіння й 
дозрівання (ахронні). Ця властивість обумовлена особливостями росту. У рослин першої 
групи (пшениця, соняшник, льон і ін.) суцвіття утворяться в результаті диференціації точки 
росту стебла, після цвітіння ріст припиняється. У рослин другої групи (гречка, горох, 
цукровий буряк, баштанні й ін.) суцвіття утворяться в пазусі листів, а точка росту стебла 
може утворювати вегетативні й генеративні органи до кінця вегетації (до настання посухи 
або заморозків). 

За тривалістю вегетаційного періоду однорічні польові культури поділяються на 
рослини з коротким періодом вегетації — 60—80  днів (горох,  ячмінь,   гречка   й  ін.), із 
середнім — 90—110 (овес, яра пшениця, льон, гірчиця й ін.) і  тривалим — 120—140 днів 
(цукровий буряк, кукурудза, рис, бавовник і ін.). Вегетаційний період в озимих хлібів триває 
від 280 до 340 днів. Великий вплив на тривалість вегетаційного періоду роблять кліматичні й 
погодні умови, особливості сорту й інші фактори. 

Вегетаційний період рослин протікає від початку появи сходів до повної спілості 
нового насіння; онтогенез починається від утворення зиготи й завершується природною 
смертю рослини; філогенез — еволюційні зміни всіх сторін онтогенезу, що відбуваються при 
переході від предків до нащадків. 

У ході онтогенезу в рослин протікають різні процеси — вікові й органоутворювальні. 
Для насінних рослин Н. Н. Кулешов виділив п'ять вікових періодів: 1) ембріональний, або 
насінний (стан проростка, що використовує запаси поживних речовин материнського 
насіння); 2) період юності (або молодості), що характеризується появою вегетативних 
органів; 3) період зрілості рослин, коли формуються органи розмноження; 4) період 
розмноження; 5) період старіння материнської рослини, дозрівання плодів і насіння. 
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У процесі індивідуального розвитку (онтогенезу) рослина проходить 12 етапів 
органогенезу (за Ф. М. Куперманом 1). Розподіл на етапи здійснюється за ознакою 
диференціації конуса наростання пагонів, розвитку генеративних органів, формування й 
дозрівання зерна. Знання етапів органогенезу дозволяє здійснювати біологічний контроль за 
станом посівів, вчасно проводити необхідні агротехнічні заходи. Особливо велике практичне 
значення, органогенез одержав у даний час у зв'язку із застосуванням інтенсивних технолог-
гій обробітку культур, коли збільшилася можливість управляти величиною і якістю врожаю. 

Польові культури розрізняються за агротехнічними прийомами. Наприклад, за 
способом посіву: звичайний рядовий (15 см), вузькорядний (7,5 см), стрічковий, пунктирний, 
широкорядний, гніздовий і ін.; за термінами посіву: ранній весняний, пізній весняний, літній, 
літньо-осінній; за глибиною посіву насіння (см): 1—2, 4—6, 8—10 і більше; за нормою 
висіву й іншими прийомами. 

Рослинництво має у своєму розпорядженні певні методи дослідження, в основі яких 
лежить метод пізнання — матеріалістична діалектика. 

Критерієм цінності будь-якого експерименту, проведеного в умовах, що точно 
враховуються, служать ступінь вірогідності результатів, можливість їхнього повторення й 
узагальнення, застосовність на практиці й економічній ефективності. 

У рослинництві застосовують наступні методи дослідження: польовий, вегетаційний і 
лабораторний. Основним методом дослідження був і залишається польовий дослід, що має 
різні форми й типи в залежності від поставлених задач. Цей метод дозволяє вирішувати 
багато практичних питань агротехніки, що стосуються обробки ґрунту, застосування добрив, 
способів, термінів посіву й догляду за культурами, оцінки попередників, сівозмін і ін., 
визначення ефективності комплексів і окремих прийомів агротехніки, а також добору 
кращих сортів. Дослідження виконуються як у наукових установах, так і безпосередньо в 
господарствах. Для одержання достовірних результатів польові досліди закладають на 
ділянках із вирівняною родючістю, проводять їх на ділянках розміром від 10—25 до 100 м2 
при 4—6-кратній повторності. 

Польовий метод має самостійне значення як синтетичний метод з елементами 
аналізу. Різновидами його є масові й географічні досліди, що закладаються одночасно в 
багатьох пунктах за єдиними схемами й методиками, що допускають узагальнення 
результатів. За цим принципом будується мережа державних сортовипробувальних  ділянок, 
розташованих у господарствах, проводяться географічні досліди з вивчення нових культур, 
ефективності добрив і т.д. 

Для попереднього вивчення питань, рішення яких на великих площах зв'язано з 
ризиком, організують лабораторно-польові досліди. Здійснюють їх на невеликих ділянках 
при малій повторності. 

У рослинницьких дослідженнях польовий метод необхідно сполучити з іншими 
методами, що дозволяє глибше вивчити прийоми управління розвитком рослин, розкрити 
причини й взаємозв'язки процесів їхнього розвитку на основі законів матеріалістичної 
діалектики. 

Широко застосовується в рослинництві вегетаційний дослід — аналітичний метод 
лабораторного типу з елементами синтезу. Рослини у вегетаційному досліді вирощують у 
спеціальних приміщеннях (вегетаційні будиночки, теплиці й ін.), у судинах, наповнених 
ґрунтом, або піском розчином солей (водні культури). За допомогою цього методу 
вирішуються багато біологічних, фізіологічних і агрохімічних питань, зокрема, що 
стосуються розвитку й живлення рослин, їхнє відношення до факторів зростання й ін. 
Цінність вегетаційного методу полягає в можливості простежити дію окремих, у відомій мері 
ізольованих факторів, усунувши при цьому вплив інших факторів. 

Для вивчення дії факторів зовнішнього середовища (світло, тепло, вологість, мінеральне 
живлення), різних біохімічних і фізіологічних процесів, а також для генетичних і 
селекційних досліджень використовують камери штучного клімату (фітотрони), де 
автоматично враховуються й регулюються досліджувані режими. 
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Часто для правильного пояснення результатів польових дослідів потрібні додаткові 
відомості, для прикладу про ступінь родючості ґрунту, взаємини рослини із середовищем, 
структурі врожаю, особливостях розвитку кореневої системи й якості рослинної продукції 
(уміст цукру, жиру, білків, волокна й ін.). У таких випадках застосовують різноманітні 
лабораторні методи дослідження. 

Усе більше значення для рослинництва здобуває метод мічених атомів, що дозволяє 
вивчати багато складних фізіологічних процесів, що відбуваються в рослинах. 

Завершальна ланка різних досліджень, що проводилися польовим і іншим методами в 
наукових установах, виробничий дослід — важливий синтетичний метод вивчення питань 
рослинництва в конкретних умовах сільськогосподарського виробництва, коли можливо дати 
повну й всебічну практичну оцінку сортів, систем агротехніки й окремих прийомів, а головне 
— виявити їхню економічну ефективність (нова система обробки ґрунту і добрив у сівозміні, 
комплексна агротехніка, окремі нові прийоми агротехніки, сорти й ін.). Виробничі досліди 
проводять на великих площах (1—2 га і більше) при дворазовій повторності. 

Теорія управління розвитком і продуктивністю вирощуваних рослин опирається на 
об’єктивні закони землеробства. 

Підручник “Рослинництво” підготовлений на основі курсу лекцій “Основи землеробства 
та рослинництва”, який автор читає для студентів землевпорядників географічного 
факультету Київського національного дослідного університету імені Тараса Шевченка. Курс, 
покликаний допомогти здобути знання студентам вищих учбових закладів з основ 
вирощування сільськогосподарських культур, необхідних у наступній практичній діяльності. 

Автор висловлює щиру подяку рецензентам за цінні зауваження щодо поліпшення 
структури й змісту підручника. 
 

Контрольні питання 
 

1.Назвіть основні географічні центри походження сільськогосподарських культур. 2. Що таке 
рослинництво, як наука? Назвіть його задачі. 2. Які методи досліджень застосовують у рослинництві? 
3. Дайте визначення філогенезу, онтогенезу, органогенезу. 4. Назвіть критичні періоди у житті 
рослин. 5. Назвіть основні задачі наукового рослинництва.  
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Частина 1.  ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 

Складовою частиною агропромислового комплексу України є сільське господарство й 
головна його складова – рослинництво. 

До складу рослинництва входять: рільництво (вирощування зернових та зернобобових, 
технічних, кормових, овоче-баштанних культур і картоплі), садівництво й  плодівництво, 
виноградарство та ін. 

Україна здавна славилася як важлива житниця Європи, звідки зерно вивозили на 
Російські й міжнародні ринки. Зерно продовольчих культур озимої й ярої пшениці, озимого 
жита, кукурудзи, ячменю, вівса, гречки, зернобобових, проса є важливим джерелом 
харчування населення та найціннішим кормом для збільшення виробництва м’яса, молока, 
яєць та інших продуктів тваринництва.  

 
Розділ 1.  

РОЛЬ І РОЗВИТОК РОСЛИН У ПРИРОДІ  
Й СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ 

 
1.1. Роль зелених рослин у природі й сільськогосподарському виробництві 

 
Величезні простори земної кулі покриті зеленими рослинами, які можна зустріти усюди - 

від суворого Заполяр’я до гарячих пісків пустелі. Окремі види рослин дуже різняться між 
собою за масою й розмірами: бактерії й мікроскопічні водорості та 150 м дерева (евкаліпти й 
секвої) масою до 100 т. Їм властиве живлення, дихання, ріст, розвиток, розмноження й ін. 
Життя кожного живого організму може протікати тільки при постійному постачанні його 
енергією, єдиним джерелом якої є сонце. Але далеко не всі живі організми, здатні 
безпосередньо використовувати сонячну енергію. Тільки зелені рослини мають таку 
здатність. К. А. Тімірязєв писав, що головну роль зелених рослин варто бачити в 
безпосередньому перетворенні вільної енергії сонця в запасну енергію створюваної 
органічної речовини. Створюючи органічні речовини, рослини споживають велику кількість 
діоксиду вуглецю (вуглекислого газу), одночасно збагачуючи повітря киснем, необхідним 
для дихання всіх живих істот. У регулюванні складу повітря атмосфери й безупинному 
поповненні його запасами кисню полягає друга важлива роль зелених рослин у природі. 
Кожний гектар пшеничного агроценозу за допомогою сонячної радіації асимілює протягом 
доби 150 кг вуглекислого газу й виділяє 320-680 кг кисню. Рослини усієї планети утворюють 
за рік 100 млрд. т органічної речовини, засвоюють близько 170 млрд. т вуглекислого газу й 
викидають в атмосферу 460 млрд. т. кисню. 

Багаторічні й однолітні бобові рослини (конюшина, люцерна, горох, люпин і ін.), 
утворюють симбіотичні комплекси з фіксуючими азот мікроорганізмами, зв'язують 
молекулярний азот атмосфери й роблять його доступним для інших видів рослин. Рослини 
є також фактором ґрунтоутворювального процесу, їхнє прижиттєве кореневе виділення, 
пожнивні й кореневі залишки збагачують ґрунт органічною речовиною, забезпечують умови 
для утворення гумусу й підтримки родючості ґрунту. 

Обробляючи різноманітні культури і, використовуючи природну рослинність луків, 
степів і пустель, людина щорічно одержує необхідні продукти харчування у вигляді зерна, 
бульб, коренів, плодів і ягід; сировину для промисловості, що виробляє рослинні олії, 
крохмаль, цукор, глюкозу, спирт, волокно, фарби, ліки й т.п., а також різноманітні корми 
для сільськогосподарських тварин, щоб мати в статку такі коштовні продукти, як молоко, 
олія, м'ясо, вовна, шкіра.  

Величезні резерви енергетичної сировини, що використовує людство у вигляді 
кам'яного вугілля, нафти, торфу й газу являють собою також органічні речовини, створені 
рослинами в минулі геологічні епохи.  

Обробляючи ґрунт, вносячи добрива, відбираючи насіння й т, д., людина безупинно 
змінювала дикі форми рослин, у результаті були створені культурні рослини. 
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Зелена рослина в землеробстві є одним із знарядь і засобів виробництва. Рослини, 
оброблювані на полях, відносяться до трав'янистих. За тривалістю життя їх розділяють на 
однолітні, дворічні і багаторічні. Перші живуть і плодоносять протягом одного року. До 
них відносяться всі найважливіші зернові, олійні й прядильні культури (пшениця, жито, 
кукурудза, сорго, ячмінь, просо, гречка, рис, соняшник, бавовник, льон, коноплі й ін.). 
Дворічні рослини в перший рік життя утворюють корінь і листя, а на другий рік - квіткові 
пагони й насіння (коренеплоди, капуста й ін.). Багаторічні рослини зберігають 
життєдіяльність протягом декількох років, однак їхні наземні органи живуть тільки один рік, 
а потім відмирають. До них відносяться конюшина, люцерна, тимофіївка й ін. 

За будовою тіла, будовою органів розмноження усі рослини поділяють на нижчі й вищі. 
У нижчих рослин тіло не розчленовано на стебло, корінь і листки. Ці рослини можуть бути 
одно- або багатоклітинними, з хлорофілом або без нього. Це бактерії, водорості, гриби та 
лишайники. 

Вищі рослини мають розчленоване на стебло, корінь і листки тіло. Рослини вищих груп 
мають коріння та складну анатомічну будову. Їх поділяють на папоротеподібні, голонасінні, 
покритонасінні. До відділу покритонасінних відносяться й більшість сільськогоспо-
дарських культур. Серед них виділяють класи одно- й двосім’ядольних. Класи діляться на 
роди, роди – на види. Вид – основна одиниця класифікації рослин, що охоплює сукупність 
близькоспоріднених організмів з однаковими морфолого-фізіологічними та еколого-
географічними особливостями. Характерною особливістю виду є спільність походження та 
однаковий тип обміну речовин, плідність потомства, відповідний ареал. Кожний вид у 
природі знаходиться в повній біологічній ізоляції від інших видів, яка виражається в не 
можливості схрещуванні. Види в свою чергу поділяються на підвиди, раси, лінії, сорти. 

Сорт – це створена селекцією форма або різновидність культурної рослини, яка в 
конкретних умовах вирощування має сталі біологічні та господарські ознаки й властивості. 
Для сортів характерні такі властивості як зимостійкість, посухостійкість, стійкість проти 
вилягання, пошкодження шкідниками та ураження хворобами, урожайність та якість зерна. 

 
1.2. Будова рослин 

 
Органи вищих рослин поділяють на вегетативні й репродуктивні. До вегетативних 

органів відносяться корінь, стебло й листок. Вони виконують функції живлення, обміну 
речовин, росту та вегетативного розмноження. До репродуктивних (генеративних) органів 
відносять квітку з її похідними – насінням та плодом. 

Симетрія. Органи рослин можуть бути моносиметричними (якщо через нього можна 
провести лише одну площину симетрії) або полісиметричними (якщо через нього можна 
провести декілька площин симетрії). 

Полярність. Вегетативний орган (або його частина) має два полюси: термінальний 
(верхній) і базальний (нижній). У термінальній частині утворюються тільки пагони, а в 
базальній – лише корені. 

Геотропізм – це здатність органів рослин певним чином орієнтуватися у просторі. У 
якому б положенні не лежала насінина у ґрунті, корінь завжди росте до центра Землі, а 
стебло - від центра Землі. Осьові органи – стебло й корінь – розташовані вертикально до 
поверхні Землі, а листки – під кутом. 

Корінь є вегетативним органом вищих рослин, виконує функції прикріплення до 
субстрату й поглинання з нього води й поживних речовин, синтезу органічних сполук та 
переміщення їх до інших органів, виділення деяких продуктів обміну, зв’язку рослини з 
організмами, що населяють ґрунт і нагромадження запасних поживних речовин, 
вегетативного розмноження. Сукупність усіх коренів однієї рослини називають кореневою 
системою (рис. 1.1).  Розрізняють кореневу систему стрижневу (добре розвинений головний 
корінь, від якого відходять менші бічні) й мичкувату (головний корінь відмирає або росте 
нарівні з ін.) 
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Рис. 1.1.  Типи кореневої системи рослин 
 

Кореневище — підземний багаторічний пагін у кущів напівкущів і багаторічних 
трав'янистих рослин, що виконує функції відкладання запасних поживних речовин, 
вегетативного відновлення й розмноження Від кореня кореневище відрізняється 
анатомічною будовою, відсутністю кореневого чохлика наявністю лускоподібних листків, 
бруньок і додаткових коренів (рис. 1.2). 

 
Рис. 1.2. Загальна схема розвитку кореневища 

 

Стебло – центральна частина вегетативного тіла рослини, яка несе на собі листки, 
бруньки й органи спороношення, у покритонасінних - квітки (рис. 1.3,1. 4).  

 
Рис. 1.3. Стебло: 1 — прямостояче, 2 — чіпке, 3 — витке, 4 — повзуче 

 

Стебло виконує опорну (механічну) й провідну функції, забезпечуючи сприятливе для 
фотосинтезу розміщення листків і двобічний рух речовин органічних — від листків до 
коренів, мінеральних, розчинених у воді,— від коренів до інших органів. Стебло може 
служити для прикріплення до опори (за допомогою вусиків), видозмінюватися й виконувати 
функції нагромадження   запасних  поживних  речовин, вегетативного розмноження, захисту 
(колючки). 

 
 

Рис. 1.4. Стебло в поперечному розрізі: 
1 — сплюснуте, 2 — тригранне, 3 — чотиригранне, 4 — багатогранне, 5 — ребристе, 6 — 

борозенчасте, 7 — крилате 
 

Листок — один із головних вегетативних органів вищих рослин. Типовий листок 
складається з листкової  пластинки,   черешка  й   прилистків. Розрізняють листки  черешкові 
(мають черешок, рис. 1.5) й сидячі (без  черешка). 

стрижневий мичкуватий 
веретеноподібний шишкуватий 
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Рис. 1.5. Загальний вигляд черешкового листка 

 
За положенням на пагоні й функціями відрізняють листки низинні, серединні й верхові. 

Низинні листки — це лусковидні утворення бруньок, цибулин, кореневищ, а також перші 
листки пагона, що відіграють захисну роль, серединні — типові листки рослини, що 
виконують функції фотосинтезу, та зообміну, транспірації та ін., верхівкові листки — 
приквітки й покривні листочки суцвіть (обгортка), вони виконують функцію захисту квіток 
або суцвіть. Листки бувають різної форми (рис. 1.6). 

 
Рис. 1.6. Форма листків рослин:  

1 — ланцетний, 2 — довгастий, 3 — еліптичний, 4 — овальний, 5 — серцеподібний,  
6 — ниркоподібний, 7 — стрілоподібний, 8 — перисто-лопатевий, 9 — пальчасто-лопатевий,  

10 — пальчасто-розсічений, 11 — трійчасто-складний, 12 — пальчасто-складний,  
13 — парно-перисто-складний, 14 — непарно-перисто-складний 

 
Розміщення листків на стеблах буває: 1) спіральне, або чергове (рис. 1.7), при якому 

від стеблового вузла відходить один листок (у більшості рослин), 2) супротивне розміщення 
листків — кожний вузол має два листки, які сидять один проти одного при цьому листки 
двох сусідніх вузлів розміщуються взаємно перпендикулярно (у губоцвітих, бузку), 3) 
кільчасте листкорозміщення — від стеблового вузла відходять три й більше листків 
(наприклад, у воронячого ока, елодеї підмаренника) 

Листкова пластинка — основна частина листка більшості вищих рослин. Являє 
собою переважно плоский, рідше — трубчастий (цибуля) або голчастий (сосна) утвір, що 
прикріплюється до стебла основою або за допомогою черешків. 

 
Рис. 1.7. Розміщення листків: 

1 — чергове, 2 — супротивне, 3 — кільчасте, 4 — розетка 
 

Листкові пластинки різняться загальними обрисами, формою краю, жилкуванням та 
розчленованістю (рис. 1.8, 1.9). За формою листкових пластинок називають і листки 
(наприклад, округлі, ланцетні, серцеподібні тощо). 

14 

Листкова 
пластинка 

черешок 
прилисток 
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Рис. 1.8. Форма верхівки листкової пластинки: 

1 — тупа,    2 — гостра,    3 — загострена 4 — гострокінцева,  5 — виїмчаста 
 

У листках із води й мінеральних речовин ґрунту, а також діоксиду вуглецю 
(вуглекислого газу) за допомогою сонячної енергії (фотосинтезу), поглиненої особливими 
тельцями зеленого кольору – хлоропластами (містять зелений пігмент - хлорофіл), 
утворюються органічні речовини: крохмаль, цукор, білки, жири. Ці речовини пересуваються 
стеблом в інші частини рослин: корені, квітки, насіння, плоди. 

 
Рис. 1.9. Форма основи листкової пластинки: 

1 — округла, 2 — клиноподібна, 3 — серцеподібна, 4 — ниркоподібна, 
 5 — стрілоподібна, 6 — списоподібна  

 

Якщо під мікроскопом роздивитися тонкий зріз будь-якої частини рослини, можна легко 
переконатися, що воно складається з щільно прилягаючих одна до іншої кліток.  

Клітина – елементарна біологічна система, що лежить в основі будови, відтворення, 
розвитку й життєдіяльності усіх рослин. Величина й форма кліток, що складають різні органи 
рослин, відрізняються великою розмаїтістю, але принципова схема їх будови однакова (рис. 1.10).  

Найважливіша властивість кліток - здатність рости (збільшуватися в розмірах і в числі). Молоді 
клітки, що виникають на верхівках стебел або на кінчиках коренів, спочатку невеликого розміру. 
Потім, накопичуючи органічні речовини, вони витягаються, збільшуються в розмірах, починають 
ділитися, і з кожної клітки утворяться дві нові, а при наступному діленні з цих двох - чотири і т.д. Це 
і визначає ріст рослин і окремих їхніх органів. Стаючи дорослими, клітки перестають рости; 
припиняється і ріст тих органів рослин, що складаються зі старих кліток. Однорідні за походженням 
і призначенням групи клітин називаються тканинами.  

 

Рис. 1.10. Схема будови клітини: 
 I – тваринної; II – рослинної; а – цитоплазма; б – комплекс Гольджі; в – центросоми;  

г – ендоплазматична сітка; д – ядро;  е – ядерце; ж – оболонка ядра; з – пластиди;  
к – мітохондрії; л – лізосома; м – клітинна мембрана; н –клітинна оболонка 

 
Тканини – система клітин і неклітинних елементів, які характеризуються 

спільністю походження, будови та функцій. Розрізняють такі типи тканин: 
малодиференційовані – твірні (меристема) та високодиференційовані – постійні (покривні, 
провідні, провітрювані, основні). 

Мерисистема (від грец. μεριοτός – подільний) – твірна тканина – тканина рослин, з 
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якої утворюються всі постійні тканини рослинного організму. За характером розміщення 
мерисистеми поділяють на верхівкові (конус наростання), вставні, або інтеркалярні (напр. 
при основі меживузль у злаків), і бічні, або латеральні (камбій, фелоген).   

Характерна властивість утворювальних тканин (меристем) - здатність до ділення, росту, 
розвитку внутрішньої структури, а отже, до утворення нових кліток. У результаті 
відбувається ріст рослин у довжину (тканини на кінцях стебел і коренів) і в товщину (камбій, 
що знаходиться між корою й деревиною). Виділяють три послідовні фази зміни молодих 
кліток: ділення, розтягання й диференціація. З віддаленням від верхівок стебел і кінчиків 
коренів клітинний поділ (фаза розподілу) сповільнюється й припиняється. Молоді клітки 
переходять у фазу розтягання, а потім у фазу спеціалізації (диференціації) для виконання 
визначених функцій. Таким чином, первинна утворювальна тканина перетворюється в 
конкретну постійну тканину. 

До системи основних тканин рослин відносять механічні тканини, асиміляційні, 
запасні, секреторні або видільні (залозисті) та всисні (поглинаючі). 

Основна тканина (паренхіма) складається з живих паренхімних кліток із міжклітинними 
просторами. У молодих рослин основні тканини займають найбільший об'єм. Вони 
виконують функцію живлення й діляться на поглинаючу паренхіму, запасну й 
провітрювану (аеренхіма).  

Поглинаюча паренхіма, розташована в усмоктувальній частині кореня. Клітки цієї 
тканини поглинають із ґрунту воду і поживні речовини.  

У зелених клітках асиміляційної паренхіми (хлоренхіма) йде фотосинтез. Хлоренхіма 
розташована під шкірочкою листів і зелених стебел.  

Клітки запасаючої паренхіми, пристосовані до нагромадження крохмалю, цукру, олії й 
інших поживних речовин. Практичне значення запасної паренхіми, зрозуміло: вона 
представляє для нас джерело різноманітної рослинної сировини.  

Аеренхіма – повітроносна паренхіма розвивається лише в деяких видів рослин (рис, 
кукурудза й ін.) і полегшує дихання занурених у воду нижніх частин рослини. 

Покривні тканини захищають рослину від несприятливого впливу зовнішніх умов. 
Розрізняють три різновиди покривних тканин у рослині: шкірочку (у корені вона називається 
епіблемою, в інших органах - епідермою), пробку й кірку. Шкірочка (епідерма) має ряд 
утворень у вигляді кутикули, волосків, воскового нальоту й ін. 

Механічні тканини мають стовщені клітинні стінки, входять до складу провідних 
судинно-волокнистих пучків, додають міцність всім органам рослин і особливо стеблам. 
Розрізняють три типи механічних тканин: склеренхіму, коленхіму і кам'янисті клітки 
(склереїди). Склеренхіма - основна тканина міцності рослин. Її утворять товстостінні 
щільно прилягаючі одна до іншої подовжені клітки. У корі льону, коноплі, кенафу й інших 
рослин із таких кліток утворюються волокна й луб'яні пучки, що відрізняються великою 
міцністю. Міцність і твердість деревини дерев також пояснюється скупченням великої 
кількості деревних волокон. Клітки коленхіми мають стовщення оболонки лише у певних її 
частинах. Коленхіма розташована, звичайно, під епідермою двочасткових рослин (буряк, 
гарбуз, капуста й ін.). Склереїди (кам'янисті клітки) мають дуже сильно стовщені шаруваті 
клітинні стінки. Це здерев’янілі клітки, що є в стеблах, твердих стінках плодів, насіннях 
багатьох рослин. Так, твердість кісточок у слив, вишні, шкарлупи в горіхів, твердості м'якоті 
плодів груші, айви визначається присутністю склереїду. 

Провідні тканини. Роль їх - у транспортуванні, постачанні органів рослини водою й 
розчиненими в ній мінеральними речовинами (судинами деревини – ксилеми - від коренів до 
листів) і органічними сполуками, що утворюються в процесі фотосинтезу (ситоподібними 
трубками лубу – флоеми - від листів до різних органів). Деревина й луб утворюють провідні 
пучки, що пронизують корені, стебла й листки, луб'яна частина пучка (флоема) 
розташовується на периферії, а деревна - у центрі пучка. Судини й ситоподібні трубки 
оточені паренхімою й мають із нею тісний зв'язок. Від неї вони одержують, а потім 
видозмінюють продукти асиміляції. 



17 
 

Видільна система. Залозисті тканини рослин (рис. 1.11) - утвори, які беруть участь у 
виділенні специфічних продуктів обміну речовин рослинних клітин.   

Рис. 1.11. Залозисті тканини рослин: 
1-3 – залозисті волоски листкового черешка пеларгонії; 4 – слизисті канали (сл) 

 у стеблі плюща (поперечний переріз); 5 – молочники (мл) стебла молочаю (поздовжній розріз) 
 

Розрізняють зовнішні (напр., травні залози комахоїдних рослин, нектарники) й внутрішні 
(секреторні клітини, що містять бальзами, смоли, ефірні олії, слизи, латекс). До видільної 
системи можуть відноситися не тільки тканини, але й окремі клітки. 

 
 

1.3. Розмноження рослин 
 

Розмноження – відтворення організмом нових особин. Це одна з основних 
властивостей живих організмів, яка забезпечує безперервність і спадкоємність життя. 
Рослини розмножуються двома способами: статевим і вегетативним. 

Вегетативне розмноження – тип нестатевого розмноження, при якому з частини 
материнського організму утворюються ідентичні йому за своїми спадковими ознаками 
нові особини. Вегетативне розмноження, засноване на здатності окремих частин рослин, 
навіть окремих кліток, давати початок новим організмам. Цим шляхом розмножуються 
більшість деревних, чагарникових і багато трав'янистих рослин.  

Розрізняють наступні способи вегетативного розмноження: відведеннями (виноград, 
слива й ін.), вусами (суниця), кореневими паростками (малина), цибулинами (цибуля, 
часник, тюльпани, лілії), бульбами (картопля, топінамбур), кореневими бульбами 
(жоржини), черешками (смородина, аґрус), кореневищами - пагонами, що виникають із 
бруньок вузла кущіння (багаторічні трави). 

Статеве розмноження – спосіб розмноження організмів, при якому нова особина 
розвивається із зиготи, що виникає в результаті злиття жіночої та чоловічої 
статевих клітин (гамет). При статевому розмноженні квіткових рослин утворюються 
чоловічі й жіночі статеві клітини - гамети. У результаті злиття гамет утворюється 
запліднена клітина - зигота, із якої розвивається зародок - зачаток нового організму, основна 
частина насіння. 

Квітка - орган покритонасінних рослин, який виконує функцію статевого насінного 
розмноження, являє собою укорочений видозмінений пагін, пристосований для 
утворення статевих кліток (гамет), запилення, запліднення й формування насіння й 
плодів. Квітки можуть бути поодинокими або зібраними у суцвіття. Залежно від наявності у 
квіток тичинок і маточок розрізняють двостатеві (квіточка й маточка на одній рослині – 
однодомні рослини) й одностатеві квітки (квіточка й маточка на різних рослинах – дводомні 
рослини). Квітка включає наступні частини: квітконіжку, на якій можуть бути приквітники 
(листки, що супроводжують квітки), розширене квітколоже, чашечку, віночок, тичинки й 
маточку (рис. 1.12).  
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Рис. 1.12. Схема будови квітки в розрізі: 

1 – маточка (а – приймочка; б – стовпчик; в – зав’язь); 2 –  
тичинка (г – пиляк; д – тичинкова нитка); 3 – пелюстка віночка;  

4 – чашолистки чашечки; 5 - квітколоже; 6 – квітконіжка;  
 

Чашечка — зовнішнє коло зелених або яскраво забарвлених листочків (чашолистків) 
подвійної оцвітини квітки (рис. 1.13). Основна функція чашечки — захист інших частин 
квітки. 

 

Рис. 1.13. Схема будови чашечки з віночком 
 
Чашолистки — зовнішні зелені листочки подвійної оцвітини, що складають чашечку. 

Чашечка й віночок утворюють оцвітину. У багатьох обпилених вітром рослин оцвітина 
дрібна, непоказна, у той час як у рослин, що запилюються комахами, вона добре розвинута, 
біла або яскраво пофарбована.  

Тичинка – орган квітки, в якому утворюються пилкові зерна, є гомологом мікро 
спорофіла голонасінних рослин. Складаються з тичинкової нитки й пиляка. В одній квітці 
може бути від однієї до кількох сотень тичинок. У пильовику утворюється велика кількість 
пилка (чоловічий зародок - гаметофіт).  

Маточка — частина квітки покритонасінних рослин. Міститься в центрі квітки. 
Складається з одного або кількох зрослих між собою плодолистиків. У більшості маточок 
розрізняють зав’язь, у якій міститься від одного до багатьох насінних зачатків, тонкий 
стовпчик та приймочку, якою закінчується стовпчик, у разі його редукції приймочка 
прилягає до зав'язі (називається сидячою) (рис. 1.14). Маточка — орган, у якому відбувається 
запліднення і який бере участь у формуванні плода. Усередині зав'язі знаходиться насіннєва 
брунька, у якій утворюються великі спори, жіночий заросток (зародковий мішок), і 
відбувається запліднення. Стовпчик виносить із квітки рильце, що сприяє кращому 
уловлюванню пилка. 

 
Рис .1. 14. Схема будови маточки 
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За будовою розрізняють рослини з двостатевими (картопля, жито) й одностатевими 

квітками. Останні можуть бути однодомні, коли на одній рослині знаходяться чоловічі й 
жіночі квітки (кукурудза, огірок), й дводомні, коли чоловічі квітки розвиваються на одній 
рослині, а жіночі - на іншій (конопля, обліпиха, тополя). 

Запилення - перенесення пилка з пиляків на приймочку маточки у покритонасінних 
рослин і з чоловічих шишок на верхівку насінного зачатка у голонасінних. Розрізняють 
перехресне запилення рослин, при якому пилок із квіток однієї рослини переноситься на 
квітки інших рослин комахами або вітром (рідше водою), і самозапилення. У селекції 
рослин широко застосовується штучне запилення рослин. 

Із зернових культур до самопильного відносяться ячмінь, пшениця, овес, із 
зернобобових - горох, квасоля й ін. Слідом за запиленням відбувається запліднення, при 
якому один спермій запліднює яйцеклітину, а другий - центральне ядро зародкового мішка. З 
яйцеклітини утворюється зародок, а з центральної клітки - ендосперм, особлива тканина, що 
містить поживні речовини. З насіннєвої бруньки  утворюється насіння із зав'язі - плід. 

Насіннєвий матеріал – насіння, плоди, частини плодів, супліддя, які 
використовують для сівби та садіння (орган розмноження квіткових рослин). Складається 
із зародка й запасних речовин. Зародок - це зародкова рослина, що має корінець, 
стеблинку, бруньку й сім'ядолі. В однодольних рослин (зернові хліби) є одна сім'ядоля, у 
двочасткових (зернобобові) - дві. Насіння складається із зародка й шкірки, у багатьох рослин 
є ендосперм (пасльонові, гречані). 

Плід – орган покритонасінних рослин, що утворюється після запліднення з маточки 
та здебільшого ще й з деяких інших частин квітки, умістище насіння. Плоди 
складаються з оплодня та насіння, що утворюється й розвивається в плоді. Оплодні одних 
плодів соковиті, м'ясисті. Це соковиті плоди. До них відносяться ягода (плоди винограду, 
томатів, картоплі) й кістянка з кісточкою усередині (плоди вишні, сливи, черемшини). 
Плоди із сухим оплоднем: біб (гороху, бобів), стручок, стручечок (капуста, редька, ярунка), 
коробочка (мак, льон), горіх (ліщина, липа), зернівка (жито, овес, пшениця), сім'янка 
(соняшник) (рис. 1.15). Поширенню плодів і насіння дикоростучих форм рослин  сприяє 
вітер, комахи, тварини. 

Сім’янка — сухий не розкривний однонасінний плід, шкірястий оплодень якого не 
зростається з насіниною. У багатьох рослин сім'янки мають спеціальні пристосування 
(вирости, гачечки, чубки), що сприяють їхньому поширенню.  

Листянка — сухий одно гніздовий утворений одним плодолистиком багатонасінний 
плід у рослин. Розкривається на черевному шву, до якого прикріплені насінини. Властива 
багатьом рослинам родини жовтецевих і рожевих (наприклад, сокиркам, таволзі та ін.) 

 
Рис. 1.15. Типи плодів: 

1 - сім'янка; 2 - листянка; 3 - біб; 4 - стручок; 5 - стручечок; 6, 8, 9 - коробочка;7 – двосім’янка;  
10 - кістянка. 

 

Біб — сухий одно гніздовий плід рослин, утворений одним плодолистиком. Роз-
кривається від верхівки до основи черевним й спинним швами. У деяких видів (в'язіль, 
люцерна) розпадається на однонасінні частини. Насінин кілька або багато (рідко одна), 
прикріплені вони вздовж черевного шва до стулок плода. Часто біб неправильно називають 
стручком. 
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Стручок — сухий розкривний плід, утворений двома зрослими плодолистиками, між 
якими є несправжня перетинка. Розкривається від основи до вершини двома опадаючими 
стулками. 

Коробочка — тип плоду, що складається з кількох зрослих між собою плодолистиків. 
Здебільшого коробочка — сухий одно- або багатогніздовий плід. При достиганні розкрива-
ється різними способами спадає кришечка (у блекоти, подорожника) відвертаються зубчики 
на верхівці (у рясту) утворюються поздовжні щілини  (у дурману) або дірочки (у маку). 

Двосім'янка — сухий так званий розпаяний плід, який складається із двох сім'янок на 
ніжках (плоди родини зонтичних). 

Кістянка — один із типів плодів рослин. Складається з твердого дерев'янистого 
середоплодня (кісточка), соковитого (слива, вишня) або більш-менш сухого (мигдаль) або 
волокнистого (кокосова пальма) міжоплодня й дуже тонкої шкірки — позаоплодня. 
Переважають однонасінні кістянки, рідше трапляються кістянки з двома і більшою кількістю 
насінин. У побуті невеликі кістянки часто називають ягодами. 

 
 

1.4. Ріст і розвиток рослин 
 

Ріст – один із проявів індивідуального розвитку організмів, пов’язаний із збільшенням 
їхньої живої маси. У рослин ріст триває протягом усього життєвого циклу й пов’язаний з 
утворенням нових клітин, тканин і органів; відбувається у дорослих рослин за рахунок 
клітин меристеми у конусі наростання, а також унаслідок діяльності камбію й фелогену (від 
грец. φελλός корок і γεννάω- породжую, утворюю), корковий камбій – вторинна твірна 
тканина у рослин, що формує перидерму. 

Усі вегетативні органи рослин (корінь, стебло й листки) закладаються у вигляді зачатків 
ще в зародку насіння. При проростанні першим з'являється зародковий корінець, що 
спрямовується вертикально в глиб ґрунту, а через якийсь час - проросток рослини, що 
виходить на поверхню ґрунту. В одних рослин (бобових, коренеплодів, соняшника) 
зародковий корінець, розростаючись, утворює багато бічних розгалужень і стає головним, 
стрижневим коренем, а в інших, наприклад, у зернових хлібів, головний корінь майже не 
розвивається, і тому в них виникає мичкувата коренева система, що складається з багатьох 
тонких коренів (див. рис. 1). У деяких рослин, наприклад, у всіх хлібів, можуть з'являтися 
нові корені на стеблах. Вони називаються придатковими й мають велике значення в 
живленні й рості рослин. Особливі форми кореня - конусоподібні, веретеноподібні, 
шишкуваті й інші - зустрічаються в буряка, моркви, брукви і т.д.  

Розвиток – специфічний процес зміни, результатом якого є виникнення якісно 
нового; поступальний процес сходження від нижчого до вищого, від простого до 
складного. 

Ріст і розвиток - явища, тісно зв'язані між собою, але не тотожні. Під ростом варто 
розуміти збільшення маси й розмірів тих або інших органів рослин, під розвитком - якісні 
зміни, що відбуваються в їхніх точках росту, що ведуть до утворення статевих органів, 
цвітіння й плодоносіння. Ці зміни у рості рослини називають фазами розвитку. Під час 
вегетації формуються органи рослин: спочатку листки й майбутнє стебло, потім суцвіття 
(колосся, мітелка, кисть, парасолька і т.д.), або колоски, бутони квіток і (після запліднення) 
насіння й плоди. У цей час відзначають фази розвитку або утворення вегетативних і 
генеративних (статевих) органів рослин. У злакових (пшениця, жито, ячмінь, овес, просо, 
рис) прийнято відзначати наступні фази за міжнародною й іншими шкалами (табл. 1.1) 

У світовому землеробстві використовують й інші фенологічні шкали. Відрізняє їх велика 
деталізація фаз, тобто виділення більш коротких періодів — мікрофаз, їх позначають 
цифрами від 00 до 99 (табл. 1.1). Шкала мікрофаз дозволяє більш детально контролювати за 
часом процеси формування колосся,  колосків,  квіток,  формування   й   розвитку   зернівок   
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і   на   цій   основі  будувати систему догляду за посівами, що забезпечує одержання високої 
врожайності культури й зерна високої якості. 

 
Таблиця 1.1. Мікрофенологічна шкала  для зернових культур із міжнародним  кодом  

у порівнянні за шкалою Фікеса й шкалою Куперман 
 

Фаза росту 
Фаза за 
Фікесом 

Міжнародне 
позначення 
 мікрофази 

Етап 
органогенезу  
за Куперман 

Проростання  
  Суха зернівка  00  
  Набрякла зернівка  03  
  Поява первинного корінця  05  
  Поява колеоптіле  07  

Сходи 
  Вихід колеоптіле на поверхню ґрунту 1 10 І 

Фаза першого листка    
  Фаза 1-го листка 1,1 12 І 
  Фаза 2-го листка 1,2 13 І 
  Фаза 3-го листка 1,3 13 І 
  Фаза 4-го і наступних   (до   9-го)  листків 1,4 14-19 І 

Фаза кущіння 
  Початок кущіння, розвинені головний і перший бічний 
стебла 

2 21 І-ІІ 

Повне кущіння, розвинені головне стебло і 5 бічних 3 25 І-ІІ 

Кінець     кущіння,     розвинені   головне стебло, 9 і  більш  
бічних,   утворення помилкового стебла (листові піхви 
починають подовжуватися) 
 

4 29 ІІ-ІІІ 

Фаза   виходу в трубку 
 Початок виходу в    трубку,    головне 
 стебло й  бічні утечі випрямляються 

5 30 ІІІ-ІV 

Над поверхнею  ґрунту на головному  стеблі 1-й вузол 6 31 Vа 

Помітний 2-й вузол 32 
Помітний 3— 6-й вузол 
 

7 
33-36 

Vа-VІ 

 Вихід останнього листа з піхви 
 

8 37 VІ-VІІ 

Поява язичка в останнього листа 9 39 VІІ 
Набрякання листових піхв 

Початок набрякання 10 43 
Набрякла піхва 10.1 45 
Піхва лопається 10.1 47 
З піхви з'являються ості 10.1 49 

VІІ 

Фаза колосіння 
Початок колосіння,    помітний   перший 10.2 51 
Виколосилося 1/4 колоса 10.2 53 
Виколосилося 1/2 колоса 10.3 55 
Виколосилося 3/4 колоса 10.4 57 
Видно цілий колосок 10.5 59 

VIII 

Фаза цвітіння 
Початок цвітіння, у середині колосся 10.5.1 61  

Повне цвітіння, більшість колосків має спілі пильовики  10.5.2 65 
Кінець цвітіння, більшість колосків  перецвіло,  висять  
одиничні  засохлі пильовики  10.5.3 69 

IX 

Дозрівання  
Формування  зернівки,   перші  зернівки досягли кінцевого 
розміру, їхній уміст студенисто-водянистий  

 
70  

Молочний стан  10.5.4 71 
Ранній молочний стан   73 

X 

Середина молочного стану  11.1 75 
Пізній молочний стан   77 

Воскова спілість:   уміст зернівки м'який, пластичний  12.2 85 
Жовта спілість: уміст зернівки еластичний, щільний, при  
натисненні нігтем утворюється  вм'ятина, зернівку  
можна розламати  

11.3 87 

XI 
 
 

Повна спілість: зернівка тверда, рослина засохле, відмирає  11.4 91 
Перезрілість: фізіологічне дозрівання   93-99 

XII 

 



22 
 

У процесах фотосинтезу, органогенезу й формування врожаю основна роль належить 
листкам рослини. Їхнє ушкодження шкідниками й поразка хворобами приводять до зниження 
продуктивності фотосинтезу й врожайності. Перші три зародкових листки забезпечують 
продуктами фотосинтезу ріст нижніх стеблових листків. Після переходу рослин до 
IV етапу органогенезу зародкові листки і 4-й листок поступово відмирають, а 5—6-й листки 
забезпечують ріст верхніх міжвузлі стебла й проходження рослинами VI—VIII етапів. 
Речовини, які синтезуються 6-8-м листками, а також квітковими лусками, використовуються для 
формування зернівок на Х-ХІ етапах органогену.  

Спостереження за розвитком рослин необхідні для того, щоб краще вивчити їхні вимоги 
до умов життя й значення заходів агротехніки, за допомогою яких можна створювати 
найбільш сприятливі умови для одержання високого врожаю. При цьому варто мати на увазі, 
що у всіх рослин формування вегетативних органів (листків і майбутнього стебла) 
закінчується дуже рано (до появи 3-4 листів і початку кущіння в злаків, розгалуження в 
бобових культур). Чим сприятливіші умови, створювані прийомами агротехніки в цей період 
(розпушування до і після появи сходів, підживлення й ін.), тим більше листів і міжвузлі може 
закласти рослина і тим більше високорослим воно може бути. У дуже ранній період (у фазі 
кущіння - початку виходу в трубку в хлібів, 3-4-ї пари листів у соняшника й інших культур) у 
рослин закладаються майбутні суцвіття - колос або мітелка в хлібів, кошик у соняшника, а 
потім і квітки. Це дуже важливий період у житті рослин, коли за допомогою агротехніки 
можна значною мірою вплинути на потужність і продуктивність майбутніх суцвіть. Чим 
сприятливіші умови зволоження й живлення в цей період, тим більше буде колосків у 
колоссі, мітелці або початку, квіток у кошику соняшника й тем вищим може бути врожай. У 
цей період проводять міжрядну обробку просапних культур, підживлюють посіви, ведуть 
боротьбу з бур'янами. Велика чуйність рослин на всі прийоми догляду у період, що передує 
цвітінню, а також під час цвітіння й початку плодоутворення, особливо культур, які 
вирощуються при зрошенні. 

 
 

1.5. Взаємодія рослин з умовами середовища 
 

У процесі еволюції зелені рослини виробили різноманітні пристосування, щоб повніше 
задовольняти свої потреби в необхідних їм умовах життя. Для найбільш повного 
використання сонячної енергії рослини розвивають величезну поверхню зелених листків, що 
перевищує в кілька разів площу, зайняту самими рослинами. Площа листків однієї рослини 
ярої пшениці, наприклад, складає 50-70 см2, кукурудзи й соняшника – 5-8 тис. см2, а гарбуза - 
до 200 тис. см2. Загальна ж листкова поверхня більшості сільськогосподарських рослин на 1 
га складає 3-5 га. 

Корені сільськогосподарських рослин проникають у ґрунт на велику глибину (пшениці, 
жита й інших зернових культур - до 200-220 см, соняшника - до 245 см, цукрового буряка - до 
250 см, а гарбуза - більше 3 м) і сильно розгалужуються в сторони. Загальна довжина коренів 
з усіма їхніми розгалуженнями виміряється сотнями метрів, а в таких великих рослин, як 
гарбуз, кілометрами. До цього варто додати, що усмоктувальна поверхня коренів 
збільшується в багато разів за рахунок розвитку кореневих волосків і обчислюється метрами 
або десятками метрів у великих рослин. Освоєння ґрунтового профілю, ріст коренів, 
формування коренеплодів і бульб «вимагає» від рослин значних енергетичних витрат. 
Знизити їх можна засобами агротехніки, поліпшуючи агрофізичні властивості ґрунту. 

Високі врожаї сільськогосподарських культур у виробництві одержують при достатній 
кількості і сприятливому сполученні необхідних для нормального росту й розвитку рослин 
факторів зовнішнього середовища (світло, вода, мінеральне живлення й ін.). Разом із тим, 
отриманий врожай повинен бути високої якості. Турбота про якість продукції, поряд із 
турботою про підвищення врожайності кожної культури, збереження екологічної рівноваги в 
природі, ґрунтової родючості повинна лежати в основі всієї агротехніки. 
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Уміст хімічних речовин у рослинах мінливий і залежить від клімату, типу ґрунту, 
добрив і інших умов. Тому вивчення цих умов - одна з основних задач сільськогосподарської 
науки. 
 

1.6. Вплив умов середовища на розвиток рослин 
 
Культурні рослини розвиваються в безупинно змінюваних умовах середовища — добові 

і сезонні коливання освітлення, температури, вологості ґрунту й повітря, а також коливання в 
умісті засвоюваних елементів живлення в ґрунті й ін. 

Головне значення надасться живленню рослин. Його основні складові — водний 
режим, кореневе живлення й фотосинтез. Елементи кореневого живлення можуть ефективно 
використовуватися рослинами лише при сприятливих умовах фотосинтезу (наявність світла, 
тепла, вологи, вуглекислого газу й кисню повітря, висока активність листків, транспірація й 
ін.). Основна умова збільшення кількості створюваної рослинами органічної речовини — 
підвищення коефіцієнта використання світла (з 0,5 до 3% й більше). При правильній 
агротехніці, один із головних принципів якої полягає в оптимізації забезпечення рослин 
світлом (фізіологічно активної радіації — ФАР), ефективність фотосинтезу підвищується, 
росте врожай біомаси. 

Біологічна сутність інтенсивної технології, що одержала широке застосування, 
зводиться до підвищення рівня засвоєння рослинами сонячної енергії, до підвищення КПД 
використання ФАР. Природні причини зниження цього показника: недостатня площа 
листової поверхні на початку вегетаційного періоду, що не дозволяє цілком використовувати 
падаючу на посіви ФАР; поступове збільшення в ході росту витрат на дихання 
фотосинтезуючих і не фотосинтезуючих органів рослин; наявність листків, фотосинтетично 
неактивних через фізіологічний їхній вік; наявність листків, не адаптованих до існуючих 
умов ФАР усередині посіву Посіви з низьким фотосинтетичним потенціалом не можуть 
сформувати високий біологічний врожай. 

Існує прямий зв'язок між повітряним і кореневим живленням рослин. Чим краще 
рослина забезпечується водою й поживними речовинами з ґрунту, тим інтенсивніше вона 
використовує надземні умови (фотосинтез підсилюється). 

Потреба рослин у волозі виміряється кількістю води (у грамах), необхідної для 
створення одного грама сухої речовини. Ця величина називається транспіраційним 
коефіцієнтом (ТК) У залежності від виду й сорту рослини, а також ґрунтово-кліматичних 
умов і погоди величина транспіраційного коефіцієнта змінюється в широких межах: для 
озимої пшениці він складає 300—450, кукурудзи — 230—300, гороху — 400—550, 
цукрового буряка — 240—400. 

Продуктивність транспірації — це показник, зворотний транспіраційному 
коефіцієнту: кількість сухої речовини, виражена в грамах, що рослина створює, випаровуючи 
1 кг води (для цього 1000 — число грамів у 1 кг треба розділити на транспіраційний 
коефіцієнт). Величина продуктивності транспірації коливається в межах від 1 до 8 г. 

Потреба у воді змінюється за фазами розвитку рослини. Періоди найбільшої потреби 
рослин у воді називають критичними. Для озимого жита, озимої й ярої пшениці, ячменю й 
вівса критичні періоди — вихід у трубку — колосіння, для сорго й проса — колосіння — 
наливання зерна, для кукурудзи — цвітіння — молочний стан зерна, для зернових бобових і 
гречки — цвітіння, для соняшника — утворення кошика — цвітіння, для бавовнику — 
цвітіння — закладення коробочки, для картоплі — цвітіння — бульбоутворення. 

Установлено, що оптимальна вологість у кореневмісному шарі для більшості рослин 
знаходиться в межах 60—80% НВ (найменшої вологоємності), а в період найбільшого 
розвитку  асиміляційного    апарата в межах 70—80%. 

При розрахунку оптимальних доз, добрив для одержання запрограмованої врожайності 
культури, оброблюваної за інтенсивною технологією, використовують показники виносу 
поживних речовин (NPK) із ґрунту (у кг) у розрахунку на 1 т основній продукції (зерно, 
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насіння, коренеплоди й ін.) й побічної продукції (солома, бадилля й ін.). Наприклад, для 
озимої пшениці винос складає: N-32, P2O5 — 11, К2О - 20; для гороху й цукрового буряка — 
відповідно 60; 16; 20 і 4,7; 1,2, 5,5. 

Головна роль як у перетворенні не засвоюваних і важко засвоюваних сполук ґрунту в 
доступні форми, так і у зворотному процесі належить самим рослинам і ґрунтовим 
мікроорганізмам. Рослини залишають у ґрунті органічні речовини, активізуючи тим самим 
життєдіяльність мікроорганізмів. Відповідною агротехнікою створюються умови 
ефективного управління фотосинтезом. Висока культура землеробства, роблячи значний 
вплив на фізіологічні функції рослин, уможливлює програмування врожаю. 

Рослина, ґрунт, клімат і господарська діяльність людини знаходяться в постійній 
діалектичній взаємодії. Рослина й умови її життя (середовище) складають єдність, в основі 
якого лежить обмін речовин. У взаємодії із середовищем відбувається розвиток рослини, її 
пристосування до зовнішніх умов шляхом мінливості, відбору й спадкоємного закріплення 
властивостей і ознак. 

Рослини висувають певні вимоги до умов середовища і чуйно реагують на їхню зміну. 
Направлено змінюючи умови життя, можна в значній мірі впливати на врожайність і якість 
одержуваної продукції. Для цього необхідно знать потреби рослин і задовольняти їх. 
Відповідно до законів індивідуального розвитку кожен вид і сорт по-різному використовує 
умови середовища. Якісна своєрідність різних рослин виражається в характері обміну 
речовин ( що визначився у філогенезі), в особливостях росту, розвитку й розмноження. 

 
 

1.7.  Вплив сортів і агротехнічних прийомів на якість урожаю 
 
Завдання рослинництва полягає не тільки в одержанні максимальної врожайності 

сільськогосподарських культур, але й у забезпеченні відповідної якості продукції, заради 
якої вирощують рослини (найбільший збір цукру, рослинної олії, високоякісного зерна, 
волокна й ін.). Кількість і якість рослинної продукції залежать від безлічі факторів: сортових 
особливостей, ґрунтово-кліматичних умов, агротехніки, ступеня стійкості рослин до 
шкідників і хвороб, умов збирання і збереження й ін. 

Так, у пшениці уміст білка обумовлює борошномельні й хлібопекарські якості зерна. 
Установлено, що на родючих ґрунтах при достатку світла, тепла і зниженій кількості опадів 
пшениця формує зерно з підвищеним умістом і якістю білка. У прохолодному ж і вологому 
кліматі зерно втрачає склоподібність, стає борошнистим, низько білковим, борошно з такого 
зерна непридатне для одержання виробів високої якості. При просуванні з північного-заходу 
на південь і південний схід країни уміст білка в зерні пшениці збільшується (табл. 1.2). Саме 
в цьому напрямку наростають посушливість клімату, кількість тепла, уміст азоту в ґрунті й 
інтенсивність освітлення. 

 

Таблиця 1.2. Вплив попередників на якість зерна озимої пшениці Миронівська 808 
 

Попередник 

Показник чорний 
пар 

багаторічні 
трави 

горох 
кукурудза 
на силос 

Маса 1000 зерен, г  42,9 40,7 41,0 42.3 
Склоподібність, %  77 75 72 44 
Уміст  клейковини. %  34,3 34,5 32,3 23,8 
Об'єм хліба, см3  593 528 533 520 

 

Сортові розходження за умістом протеїну виявляються набагато в меншому ступені, ніж 
розходження, що виникають під впливом географічних факторів. Приміром, коливання в 
нагромадженні протеїну в зерні в залежності від району вирощування пшениці можуть 
досягати 8%, тоді як розходження між сортами в тому самому районі в середньому не 
перевищують 1%. 
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В даний час особливо актуальне розширення виробництва сортів інтенсивного типу — 
сильної м'якої пшениці (сортів-покращувачів), твердої пшениці. 

Пшеницю, що заготовлюється, підрозділяють на класи. В основі розподілу на класи 
м'якої пшениці (4 класи) і твердої пшениці (3 класи) лежать уміст у зерні клейковини й її 
якість. 

До сильної пшениці I класу відносять сорти, включені в список сильних і, мають 32% і 
більше клейковини, що відноситься до першої групи; сильна пшениця. II класу повинна 
містити не менше 28% клейковини, що відноситься за якістю теж до першої групи. До III 
класу відносять сорти пшениці, включені в списки «сильних» і найбільш «коштовних»; вони 
повинні містити не менше 23% клейковини, що відноситься до другої групи. IV клас 
пшениці — суміш підтипів і типів зерна з низькою якістю. 

Зерно твердої пшениці поділяється за такими ж показниками на три класи і не класне. 
Із зерна сильної пшениці одержують борошно, здатне давати хліб високої якості 

(великого обсягу, пористий) не тільки в чистому вигляді, але й при додаванні борошна 
поганої хлібопекарської якості (IV класу). Борошно із зерна сортів сильної й коштовної 
пшениці, віднесене до III класу, володіє гарними хлібопекарськими якостями, але воно не 
поліпшує борошно IV класу (слабке). Слабка пшениця (IV клас) дає борошно, хліб із якої має 
невеликий об’єм і низьку пористість. 

Якість зерна залежить від умов оброблення, зокрема, від кількості й якості внесених 
добрив, попередників і ін. (табл. 13.4). Наприклад, при внесенні N120P90K60 уміст клейковини 
в зерні озимої пшениці зростає до 36,9% (без добрива —27,9%). 

Якість зерна пшениці можна підвищити, застосовуючи інтенсивну технологію. 
Наприклад, уміст клейковини в зерні пшениці, вирощеної за традиційною технологією, у 
1983 р. складав 19—21%, у 1984 — 27—29, у 1985—23—26%; при обробітку за  інтенсивною  
технологією — відповідно 25—27, 30—32 і 27—30%. Це результат застосування 
підживлення азотними добривами, обробки посівів пестицидами; і  регуляторами  росту  для  
запобігання  захворювань,  ушкодження шкідниками й полягання. 

Великий збиток якості зерна пшениці заподіює клоп-черепашка. З борошна, отриманого 
з зерна, на 2% ушкодженого черепашкою, не можна випекти хліб високої якості (тісто 
виходить липким, що розпливається, а хліб — несмачним і мало об'ємним). 

У насінні того самого сорту гороху уміст білка в залежності від умов обробітку може 
варіювати від 22,5 до 27,9%, у сочевиці — від 26,2 до 30,8%. 

З агроприйомів, що сприяють підвищенню цукристості коренеплодів буряка та інших 
якостей, особливий вплив роблять обробка ґрунту, густота насадження, добрива й ін. При 
надлишку азотного добрива цукристість коренеплодів знижувалася на 0,5—0,7%, фосфорно-
калійні добрива викликали підвищення цукристості на 0,2—0,5%. 

При зменшенні густоти насадження рослин буряка до 40—50 тис. на 1 га кількість цукру 
в коренях знижувалося на I—1,2%. Ще більше значення має своєчасне збирання. Раннє 
збирання, як правило, супроводжується значними втратами цукру. В одному з дослідів при 
збиранні 20—25 серпня цукристість коренів складала 17,6%, а при збиранні 3— 5 жовтня — 
19%. 

 
 

1.8. Класифікація польових культур 
  
Польові культури, відрізняються за ботанічними, біологічними й господарськими 

ознаками, за видом продукції, особливостями обробітку й розміщення в сівозмінах, за 
ступенем механізації, способами збирання й іншими показниками. Єдиної й 
загальноприйнятої класифікації не існує. Для зручності вивчення безлічі різноманітних 
польових культур їх розділяють за виробничим принципом (призначенню) на чотири великі 
групи — зернові, технічні, кормові й баштанні, котрі, у свою чергу, поділяються на підгрупи 
(за П. І. Підгорним):  
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    I. Зернові. Вирощуються для одержання зерна (насіння). 
1.  Типові хліби (пшениця, жито, тритікале, ячмінь, овес). 
2.  Просоподібні хліби (кукурудза, просо, сорго, рис, чумиза). 
3. Зернові бобові (горох, боби, сочевиця, чина, квасоля, нут, люпин і ін.). 
4.  Інші зернові (гречка й інші незлакові). 
   II. Технічні.  Служать джерелом сировини  для промисловості.  
1.  Олійні: жирно олійні (соняшник, сафлор, гірчиця, рижій, рапс, льон, суріпиця й інші 

капустяні);  
 ефіроолійні (коріандр, аніс, кмин, фенхель, м'ята, шавлія мускатна,  лаванда й ін.). 
2.  Прядильні (волокнисті) - рослини з волокном на насіння (бавовник); 
рослини з волокном у стеблах — луб'яні (льон прядильний, коноплі, кенаф, канатник, 

джут, рамиза й ін.);  
рослини з волокном у листках (юка, сизаль, льон новозеландський і ін.). 
3.  Цукроносні: коренеплоди (цукровий буряк, цикорій);  
      інші  цукроноси (цукровий очерет). 
4. Крохмалоносні  (бульбоплоди — картопля, топінамбур, або земляна груша). 
5. Лікарські, інсектицидні й ін. (мак, валеріана, дигіталіс, беладона, тютюн,  махорка, 

ромашка  далматська, анабазис, хміль і ін.). 
III. Кормові. Є основним джерелом корму для сільськогосподарських тварин. 
1.  Коренеплоди — буряк, морква, ріпа, бруква, кормова капуста. 
2.  Однолітні бобові трави  (вика, середела, пелюшка, однолітні види конюшини). 
3.  Однолітні злакові трави (суданська  трава,  могар, райграс однолітній і ін.). 
4.  Багаторічні бобові трави (люцерна, еспарцет, конюшина; лядвенець і ін.). 
5.  Багаторічні злакові трави (тимофіївка, житняк, вівсяниця, пирій, грястиця, райграс і 

ін.). 
   IV. Баштанні. Культури продовольчого, кормового й технічного призначення. 
1.  Кормові (кавун кормовий, гарбуз, кабачки). 
2.  Харчові (кавун столовий, диня, кабачки, гарбуз столовий). 
3.  Технічні (люфа). 
Існує угруповання польових культур за характером використання головного продукту, 

одержаного у врожаї. За цими ознаками виділено 6 груп: I — зернові; II — коренеплоди, 
бульбоплоди, баштанні, кормова капуста; III — кормові культури; ІV — олійні й ефіроолійні; 
V — прядильні і VI — тютюн і махорка 

 
Контрольні питання 

1. Яка роль зелених рослин у природі й житті людей?  2. Які типи кореневої системи рослин ви 
знаєте, як вони впливають на водоспоживання рослин? 3. Форми та призначення стебла у рослин? 4. 
Які форми листків та листкорозміщення Ви знаєте? 5. Які форми верхівок та форми основи листкової 
пластинки виділяють у рослинництві? 6. Яка роль різних тканин рослин у живленні рослин та 
продукуванні біомаси? 7. Що таке видільна система рослин, яка її роль? 8. Який зв’язок між типом 
розмноження рослин і забур’яненням сільськогосподарських полів? 9. Що таке плід і які він має 
форми? 10. Охарактеризуйте основні фази розвитку рослин. 11. Який зв’язок між вологістю й 
родючістю ґрунтів та розвитком на них бур’янів ? 12. Назвіть основні фактори розвитку й життя 
рослин. 13. Назвіть головні елементи живлення рослин і форми їх добування? 14. Які основні закони 
землеробства Вам відомі? 15. Як взаємодіють рослини з умовами середовища? 16. Як впливають 
умови вирощування та сорт на якість урожаю? 17. Які відмінності між сильною й твердою 
пшеницею? 18. Назвіть принципи групування польових культур.  
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Розділ 2 

ВИДИ ДОБРИВ І ПРОГРАМУВАННЯ ВРОЖАЇВ  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР  

 
Добрива – речовини, що їх застосовують для поліпшення умов живлення культурних 

рослин із метою підвищення врожаю й поліпшення його якості.  
Видатний російський учений Дмитро Миколайович Прянішніков вважав, що хімізацію 

землеробства треба починати з “хімізації” агрономів, оскільки достатком добрив не можна 
замінити нестачу знань. 

Щоб розумно застосовувати добрива, необхідно бути добре обізнаним із хімічними й 
біологічними процесами, які відбуваються у ґрунті на тій або іншій ділянці. Добрива вносять 
для ліквідації розриву між потребою рослин у поживних речовинах для синтезу високого 
урожаю і їх фактичним умістом у ґрунті. 

Потреба різних культур в одних і тих же елементах живлення не однакова. Кожний вид і 
навіть сорт рослин має притаманні лише йому особливості росту і розвитку, свій особливий 
темп надходження поживних речовин і кінцевий їх, уміст у продукції урожаю. 

Усі добрива мають не тільки різноманітні за своїм складом властивості, але й зазнають 
найскладніших перетворень при взаємодії з ґрунтом і рослинами. Іноді ці зміни можуть бути 
небажаними, і якщо їх не передбачити і не контролювати, то позитивний ефект від внесення 
добрив може знизитись. Досягнення сільськогосподарських і біологічних наук, відкриття 
суті багатьох біологічних явищ, розробка методів контролю, обліку в посівах дає можливість 
керувати процесами формування величини та якості врожаю.  

За визначенням академіка І.С.Шатилова, програмування в рослинництві — це 
розроблення комплексу взаємопов'язаних заходів, своєчасне і, високоякісне виконання яких 
забезпечує одержання запланованих урожаїв. Програмування врожаю спрямоване на 
впорядкування організації агрофітоценозу як системи для досягнення максимальної його 
продуктивності. 

 
 

2.1. Хімічний склад рослин 
 

Рослина будує свій організм із певних хімічних елементів, що знаходяться в 
навколишньому середовищі - у ґрунті й атмосфері. Зелені рослини дістають з атмосфери 
вуглекислий газ, від сонця – енергію, а з ґрунту воду й мінеральні солі. При цьому 
вуглекислого газу у атмосфері міститься 0,03 %, а потрібні  для рослин солі й волога 
знаходяться у ґрунті у розпиленому стані. Через це рослини мають  велику поверхню 
поглинання. Площа зіткнення тіла рослин із навколишнім середовищем колосальна і 
рослини дуже швидко й тонко реагують на зміни умов життя. 

Тіло рослин складається із сухої речовини і містить велику кількість води: у 
вегетативних органах - до 95%, у насінні - до 15%. У сухій речовині рослин близько 95% С, 
О, Н, N і близько 5% зольних елементів. За наявними літературними відомостями, 
рослинам для розвитку необхідно 21 елемент (Н, Na, K, Cu, Mg, Ca, Zn, B, C, N, P, V, O, S, 
Se, Mo, Cl, Mn, I, Fe, Co), 11 елементів є умовно необхідними (Li, Ag, Sr, Cd, Al, Si, Ti, Pb, 
Cr, F, Ni). 

Основні органічні речовини, що входять до складу рослин, - білки, жири, крохмаль, 
клітковина. У зерні бобових рослин білка в 2-3 рази більше, ніж у зерні жита або вівса. 
Насіння соняшника, льону, коноплі, маку, рицини має велику кількість жиру. Рослини 
сімейства злакових і картоплі накопичують більше крохмалю, вівса – клітковину (табл. 2.1). 

Зольні речовини рослин. У процесі еволюції у рослин виробляється здатність вибірково 
концентрувати ті або інші елементи або з'єднання. У попелі картоплі, наприклад, міститься К 
64% від маси золи, а в попелі зернових - 25-30%. У золі конюшини Са до 35%, а ячменю - 
5%. У золі хрону й редьки 25% S, а в пшениці - 1,3%. Хвощ містить 71% SiО2, у селері 16% 
С1, а в інших культурах - десяті частки відсотка. 
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Таблиця 2.1. Середній хімічний склад основної продукції культурних рослин, % 
 

Культура Вода Білок 
Сирий 
протеїн 

Жир Крохмаль Клітковина Попіл 

Пшениця 12 14 16 2,0 65 2,5 1,8 
Жито 14 12 13 2,0 68 2,3 1,6 
Овес 13 11 12 4,2 55 10 3,5 
Ячмінь 13 9 10 2,2 65 5,5 3,0 
Рис 11 7 8 0,8 78 0,6 0,5 
Кукурудза 15 9 10 4,7 66 2,0 1,5 
Гречка 13 9 11 2,8 62 8,8 2,0 
Горох 13 20 23 1,5 53 5,4 2,5 
Квасоля 13 18 20 1,2 58 4,0 3,0 
Соя 11 29 34 16 27 7,0 3,5 
Соняшник 8 22 25 50 7 5,0 3,5 
Льон 8 23 26 35 16 8,0 4,0 
Картопля 78 1,3 2,0 0,1 17 0,8 1,0 
Буряк цукровий 75 1,0 1,6 0,2 19 1,4 0,8 
Буряк кормовий 87 0,8 1,5 0,1 9 0,9 0,9 
Морква 86 0,7 1,3 0,2 9 1,1 0,9 
Цибуля 88 2,5 3,0 0,1 8 0,8 0,7 
Конюшина 75 3,0 3,6 0,8 10 6,0 3,0 

 

As накопичують ячмінь, сочевиця; В - соняшник, горох, конюшина, буряк, бавовник, 
диня; Вr - цибуля, селера, диня, гриби; К - картопля, буряк, капуста; Са - бобові, гречка, 
коноплі, капуста, картопля, морква, цибуля; Со - бобові, гвоздикові, макові, пасльонові, чай; 
Сu - женьшень, бобові, гвоздикові, гречка, мак; F - чай, буряк, бобові; Li - мак, гвоздика, 
бавовник, тютюн; Na - буряк; Мо - бобові, томати, капустяні; S - горох, капуста, редис, 
бавовник; Sr - виноградник, ковила, осока; Si - пшениця, ячмінь, хвощ польовий; Zn - 
соняшник, бобові, буряк, тютюн, кукурудза. Це свідчить, що винесення елементів живлення 
з врожаєм різних культур коливається в широких межах.  

Розрізняють біологічне й господарське винесення елементів рослинами з ґрунту. 
Винесення елементів живлення з врожаєм основної й побічної продукції (наприклад, зерно й 
солома) є господарським винесенням. Біологічне винесення включає винесення елементів 
живлення з ґрунту всіма частинами рослини, крім основної й побічної продукції, сюди 
входять пожнивні залишки, корені та обпале листя. 

Різні частини рослин містять різну кількість елементів живлення. Наприклад, уміст 
N у зерні 1,6-2,4%, а в соломі - 0,45-0,68%; Р в зерні 0,85-1%, а в соломі - 0,2-0,3%. Уміст К і 
Са в соломі в 3,3 рази більший, ніж у зерні, а уміст N і Р - в 4 рази менший (табл. 2.2). 

 

Таблиця 2.2. Середній уміст зольних елементів у різних частинах культур 
% загальної маси (за М.М.Городнім, А.Г. Сердюком, 1984) 

 

Частина рослини Азот Калій Натрій Кальцій Фосфор Сірка 
Озима пшениця, зерно 2,80 0,50 0,06 0,07 0,85 0,02 
Озима пшениця, солома 0,45 0,90 0,06 0,28 0,20 0,11 
Кукурудза, зерно 1,91 0,01 0,03 0,19 0,57 0,01 
Кукурудза, стебла 0,75 1,64 0,05 0,49 0,30 0,24 
Цукрові буряки, коренеплоди 0,24 0,25 0,07 0,06 0,08 0,02 
Цукрові буряки, гичка 0,35 0,50 0,30 0,17 0,10 0,05 
Картопля, бульби 0,32 0,60 0,02 0,03 0,14 0,06 
Картопля, стебла 0,30 0,85 0,10 0,80 0,10 0,13 
 
Поглинання речовин відбувається через коріння. Крім поглинання, коріння виконує 

функції закріплення рослини в ґрунті, первинного засвоєння речовин, включаючи їхній 
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метаболізм, коріння розподіляє переміщення води та мінеральних речовин. Корінь також є 
органом, у якому здійснюються численні біологічні синтезуючі й інші процеси. Поглинання 
основної маси поживних речовин здійснюється молодими, зростаючими ділянками кореня. 
Коренева система рослин являє собою величезну поглинаючу поверхню, яку сильно 
збільшує наявність кореневих волосків. 

Функції кореневої системи тісно зв'язані з надземними органами рослин. З листків у 
корені відтікають асимілятори у формі сахарози, що використовується на: 1) метаболізм 
кореня, його ріст і підтримання функціонуючих кліток кореня у фізіологічно активному 
стані; 2) будову речовин, що надходять із пасокою в надземні органи на забезпечення 
синтетичної діяльності кореня. 

 
 

2.2. Вплив умов зовнішнього середовища на живлення рослин 
 

Вологість ґрунту. Уміст достатньої кількості вологи в ґрунті є необхідною умовою для 
нормального розвитку рослин і дуже впливає на надходження в них елементів живлення. 
Вплив вологості ґрунту на надходження в рослину елементів живлення визначається в 
основному наступними факторами: 1) поліпшенням загального фізіологічного стану 
рослини, тому що нормальне обводнення тканин сприяє фотосинтезу, біосинтезу білків і 
деяких інших процесів обміну речовин, що багато в чому визначають поглинання рослинами 
елементів живлення; 2) поліпшенням розвитку й розташуванням коренів при нормальному 
умісті вологи в ґрунті; 3) універсальністю води як середовища дифузії іонів із ґрунтового 
розчину і ґрунтового поглинаючого комплексу до кореневих волосків рослин. 

При надлишку вологи збільшується уміст у ґрунті закисних з'єднань заліза й марганцю, 
що несприятливо позначається на розвитку рослин. При дефіциті вологи порушується 
погодженість у роботі ферментних систем, підсилюються процеси гідролізу й розпаду 
органічних речовин, різко знижується інтенсивність фотосинтезу, припиняється ріст рослин. 
За 1 годину в жаркий літній день випаровується приблизно стільки ж води, скільки її 
міститься в цілому у рослині. За весь період вегетації випаровується води в 300-500 разів 
більше, ніж маса усього врожаю. У полуденні години жаркого літнього дня навіть 
величезна усмоктувальна поверхня кореневої системи при недостатньому умісті вологи в 
ґрунті не може забезпечити необхідної кількості води для транспірації. Відбувається 
«полуденна депресія фотосинтезу», устячка закриваються, рослини перестають 
випаровувати воду, припиняється надходження в рослини вуглекислого газу. 

Тільки близько 0,2% води, що поглинається коренями, витрачається на побудову тканин 
рослини, понад 99% її випаровується при охолодженні. Витрата води, необхідної для 
створення одиниці сухої речовини, значно зменшується в умовах достатнього забезпечення 
рослин елементами мінерального живлення. 

При високій вологості повітря значно знижується випаровування води рослинами і 
збільшується інтенсивність росту рослин і поглинання ними елементів живлення. На запас 
води в ґрунті значно впливає агротехніка. При внесенні високих норм добрив необхідно 
враховувати забезпеченість посівів достатньою вологою, а в посушливих умовах - звертати 
увагу на норми азотних і калійних добрив, які впливають на іонну силу розчину. 

При достатній вологозабезпеченості ґрунту підвищується віддача від внесення добрив, 
що підтверджується практикою застосування добрив в умовах зрошення. 

Тепло. Усі прояви життєдіяльності рослин можливі тільки у відомих температурних 
межах. Для більшості рослин при нормальному освітленні і достатньому постачанні вологою 
сприятлива температура повітря 15-30° С. Для надходження азоту й фосфору в зернові 
культури оптимальною є температура в межах 23-25° С. При підвищенні температури до 
35°С уміст білка в зерні пшениці може помітно зростати. Підвищення температури ґрунту 
підсилює мобілізацію азоту, що відбивається на його споживанні рослинами і, отже, впливає 
на уміст білка. Відзначимо, що білка в пшениці на південному-сході нашої країни міститься 
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більше, ніж на північному-заході, що зв'язано з підвищеними температурами в південно-
східних районах. 

Для гарного росту коренів температура ґрунту повинна бути трохи нижчою, ніж 
температура повітря для росту надземної частини рослин, але різниця температур не 
повинна бути занадто значною. Занадто сильний перегрів ґрунту може несприятливо 
позначитися на розвитку рослин. 

Мінімальна температура ґрунту для появи сходів у конопель  дорівнює 2-3° С, ярових 
зернових і гороху 4-5° С, гречки 7-8° С, кукурудзи й проса 10-11°С, рису, бавовнику 14-15°С. 
Для формування репродуктивних органів необхідна наступна мінімальна температура: для 
конопель, ярових зернових, гороху 10-12° С, для гречки, соняшника, кукурудзи, проса 12-15° 
С, для рису, бавовнику 18-20° С. Під час плодоносіння для більшості культур достатня 
температура 10-12° С, а для рису й бавовнику 15-20° С. 

Умови температури впливають не тільки на проростання насіння й розвиток сходів, але й 
на надходження в рослину елементів живлення. Наприклад, для засвоєння амонійного азоту 
прийнятна більш низька температура, ніж для нітратного азоту. При зниженні температури 
до 5-7° С у проростків пшениці майже не знижувалося надходження К, але сильно 
знижувалося поглинання коренями азоту, фосфору, кальцію й сірки. 

Світло. У процесі фотосинтезу рослини засвоюють енергію світла. Світло необхідне 
рослинам для утворення хлорофілу, а сонячна енергія – для синтезу вуглеводів, білків і 
інших органічних сполук.  

Сонячний спектр складається і з невидимих ультрафіолетових променів із довжиною 
хвилі менше 0,40 мк, видимий світлової частини – від 0,4 до 0,75 мк і невидимих 
інфрачервоних променів із довжиною хвилі більше 0,75 мк. Спектральний склад змінюється 
в залежності від висоти стояння сонця над горизонтом (рис. 2.1). З підвищенням висоти 
стояння сонця над горизонтом спектр збіднюється довгохвильовими червоними хвилями і 
значно збагачується фіолетовими, синіми, зеленими й жовтими. Різниця у спектральному 
складі сонячного променя обумовлює різну кількість поступлення сонячної енергії, тому що 
промені різної довжини випромінюють неоднакову кількість енергії. Максимум енергії 
дають промені довжиною 0,5-0,6 мк, тобто зелені й жовті . 

Промені сонячного світла (червоний, оранжевий, жовтий, зелений, голубий, синій, 
фіолетовий, а також невидимі – інфрачервоні й ультрафіолетові) по-різному впливають на 
інтенсивність фотосинтезу. Асиміляція найбільш енергетично протікає у червоних хвилях 
сонця, слабше – у синіх і фіолетових. 

Рис. 8.1. Зміна спектрального складу сонячної радіації у залежності від висоти стояння сонця над 
горизонтом  ( за Н.Н. Калітіним)1 – червоні промені; 2 – жовті; 3 – зелені; 4 – сині; 5 – фіолетові. 

 

Спектр прямої й розсіяної сонячної радіації на відрізку від 0,38 до 0,75 мкм містить 
фотосинтетичну активну радіацію (ФАР). ФАР зростає з 4·108 Дж/м2 за сезон на широті > 60º 

50º 
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до 25-60·108 Дж/м2 на широті 50-40º північної широти, збільшуючись зі сходу на захід.  
В умовах України з незначною хмарністю земної поверхні досягає більше 70 % сонячної 

радіації. Біля 80-90 % енергії видимої частини спектра, що досягає земної поверхні, 
поглинається листям рослин, 5-12 % відбивається їх поверхнею і 5-8 % пропускається через 
листя. Листки поглинають також 25 %  енергії інфрачервоної частини сонячного світла. При 
засвоєнні в процесі фотосинтезу одної грам-молекули СО2 (44 г) рослина зв’язує приблизно 
112 ккал. (П.Н. Івончик, 1976). Фотосинтез можна виразити сумарним рівнянням: 

 
СО2+ Н2О+ світло 8-10 квантів + хлорофіл →[СН2О] + О2  –―  477,3кДж 

        Продукти  фотосинтезу 
         (вуглеводи, білки, жири) 

Різні рослини вимагають неоднакової довжини денного освітлення: одні краще 
розвиваються в умовах довгого дня, інші – короткого. Регулюють світловий режим у 
сільському господарстві при допомозі комплексу агрозаходів. Головне в цьому комплексі – 
вірне розміщення рослин на площі, яке забезпечується оптимальною нормою висіву й 
способом посіву. При широкорядних посівах рослини краще забезпечуються світлом, ніж 
при рядовому, але при рядовому посіві світловий режим регулюють нормами висіву та 
напрямком рядів.  

Інший важливий захід – затінення. При затіненні знижується не тільки інтенсивність 
фотосинтезу, але й поглинання елементів живлення коренями. Витримування коренів 
протягом декількох годин у темряві приводить до повного припинення надходження 
елементів мінерального живлення. Це пояснюється тим, що в процесі фотосинтезу 
накопичуються органічні речовини, що служать матеріалом, який використовується у 
процесі дихання. При затіненні процес дихання поступово припиняється. У процесі 
фотосинтезу рослина створює речовини, необхідні для подальших метаболічних реакцій 
поглинутих іонів, і створюється запас енергетичного матеріалу. 

Аерація. Умови постачання повітрям ґрунту і поживного розчину також впливають на 
інтенсивність поглинання елементів живлення. Уміст вуглецю й вуглекислого газу в 
середовищі, що оточує корені, сильно варіює. У частково анаеробних умовах погіршується 
постачання поглинаючих кліток киснем і підвищується уміст вуглекислоти. При 
вирощуванні рослин у водній культурі однією з основних вимог є продування поживного 
розчину повітрям. Роль структури ґрунту в мінеральному живленні також деякою мірою 
пояснюється поліпшенням газообміну коренів. 

Численними дослідженнями доведена неоднакова чутливість рослин до умов аерації при 
поглинанні елементів живлення. Найменш чутливі рослини до умов аерації при поглинанні 
К, а найбільш  чутливі – при поглинанні фосфору (К < Са < Mg < N < Р). При вирощуванні 
культури ізольованих коренів відзначено максимальне поглинання елементів мінерального 
живлення при умісті кисню 2-3%. Подальше збільшення концентрації кисню до 100% не 
впливає на швидкість поглинання солей. 

Оптимальні умови аерації, температури повітря й ґрунту мають значний вплив на 
поліпшення надходження мінерального живлення в рослини. Поглинальна діяльність коренів 
у більшості сільськогосподарських культур може здійснюватися тільки в умовах достатньої 
аерації. 

Уміст кисню в ґрунті визначає окислювально-відновний потенціал речовин або систем 
речовин, що знаходяться в ґрунті. Для катіонів, наприклад, як правило, більш розчинна й 
рухлива форма з'єднань металів із меншою валентністю (Fe2+, Мп2+ й ін.). Для аніонів 
рухливість посилюється зі збільшенням валентності елементу (Моб+, Cr6+, V5+), який входить 
до складу солей. 

Аерація ґрунту впливає на ґрунтові мікроорганізми й зв'язані з їхньою життєдіяльністю 
процеси перетворення поживних речовин у ґрунті. 

Одна з найважливіших задач обробітку ґрунту - збільшення пухкості для забезпечення 
кореневої системи достатньою кількістю повітря. Виключенням є культура рису, що має 
повітропровідні ходи і росте в умовах затоплення. 
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Реакція ґрунтового середовища. Кислотність або лужність ґрунтового розчину 
залежить від співвідношення в ньому іонів Н+ і ОН-. Реакція ґрунтового середовища, що 
виражається через рН, має дуже важливе фізіологічне значення для всіх рослинних 
мікроорганізмів. Зміна рН ґрунту в результаті вапнування, коли відбувається заміна іонів Н+ 
на Са2+, змінює можливості використання рослинами ряду елементів мінерального 
живлення. Як відомо, кальцій гальмує надходження іонів водню в рослини, і вони при 
підвищеному умісті кальцію здатні переносити більш кислу реакцію середовища. 

У кислому розчині переважають іони Н+, тому збільшення кислотності розчину 
поліпшує надходження у рослини аніонів. При підлуговуванні розчину підсилюється 
надходження у рослину катіонів. Так, іон NH4

+ надходить краще в рослини при 
нейтральних значеннях рН, а аніон NO3

- - при кислій реакції ґрунтового розчину. Але слід 
зазначити, що в ґрунтових культурах ця закономірність виявляється не завжди, тому що 
ґрунт є дуже складним середовищем, де надходження елементів живлення в рослину багато 
в чому залежить від їхньої форми й рухливості. Реакція середовища має дуже важливе 
значення при поглинанні рослинами фосфатів, тому що при поступовому підлуговуванні 
відбувається видозміна переважаючої у ґрунті форми фосфатів від одновалентної Н2РО4

- до 
двовалентного НРО4

2- і, нарешті, до тривалентного РО4
3-. Погіршення росту ряду рослин при 

лужній реакції середовища частково може пояснювати зниження у цих умовах необхідної 
кількості доступних з'єднань фосфору. 

Різні рослини краще розвиваються у визначених інтервалах рН. Так, наприклад, 
люпин розвивається краще при рН = 4-5, картопля - при рН = 5,0, люцерна - при рН = 7-8, 
цукровий буряк і ячмінь - при рН = 7,0. Для пшениці, гороху, кукурудзи, конюшини 
потрібна нейтральна і слабо кисла реакція ґрунтового розчину. Для нормального розвитку і 
росту гречки, льону, жита, вівса ґрунтовий розчин повинний мати рН = 5-6. 

Деякі культури можуть розвиватися на ґрунтах із великим інтервалом рН = 4-8 (овес) і 
рН = 4-7 (картопля й жито). Конюшину, горох, кукурудзу, пшеницю можна вирощувати при 
рН = 5-8. 

Зниження рН у ґрунтах із високим умістом Fe, A1 і Мn приводить до збільшення їхньої 
рухливості й нагромадження їх у рослинах у токсичних кількостях, що негативно 
позначається на розвитку рослин і на поглинанні ними інших елементів живлення. 

Для забезпечення нормального росту й продуктивності більшості сільськогосподарських 
рослин необхідна слабо кисла реакція середовища - рН = 6,5. 

У природних умовах реакція середовища коливається в значних межах: від рН = 2,5-3 у 
сфагнових торфах до рН = 9-10 у солонцевих ґрунтах. 

Для зниження кислотності дерново-підзолистих ґрунтів Полісся застосовують вапно. 
Приблизні дози внесення СаСО3 у залежності від рН і механічного складу ґрунту наведено в 
табл. 2.3. Більш точні дози визначаються за формулою:  

Нф = (1003 · Нр) /(100-В) · (100-Б)·Д 
 

Таблиця 2.3. Приблизні норми внесення вапна в залежності  
від рН і механічного складу ґрунту, т/га 

 

рН (у КСl - витяжці) 
Механічний склад ґрунту 

до 4 4,1-4,5 4,6 4,7-4,8 4,9-5,0 5,1-5,5 5,6-5,7 
Піщаний, глинисто-піщаний 4,0 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 
Супіщаний 4,5 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 
Легкосуглинковий 5,5 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 
Середньо- і важкосуглинковий 6,0 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,0 

 
де: Нф  - фізична норма вапняного матеріалу, т/га; Нр – розрахована норма СаСО3, т/га; В – уміст вологи у матеріалі, %; Б – 
кількість недіяльних часток вапна діаметром більше 3 мм, %; Д – сума нейтралізуючих речовин у перерахунку на СаСО3, %. 
 

Найважливішим питанням хімічної меліорації солонцюватих ґрунтів і солонців є 
встановлення ефективних норм солей кальцію й, зокрема, гіпсу. Раніше вважалося, що при 
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хімічній меліорації солонців потрібно вносити такі норми гіпсу, кальцій якого зміг би 
витиснути весь увібраний натрій або 90-95 % його (І.Н. Антіпов-Каратаєв). Сьогодні відомо, 
що 3-5 % увібраного натрію у ґрунтах негативно не впливає на розвиток 
сільськогосподарських культур. Отже, різниця між загальним вмістом увібраного натрію у 
ґрунтах і допустимим його значенням (Na+ - 0,05 E) складає кількість обмінного натрію, яку 
необхідно замінити на кальцій. 

Для типових солонців нейтрального засолення потреба в гіпсі (фосфогіпсі) становить:
    

Н = 0,086 (Na+ - 0,1 E) l d, 
 
де  Н - потреба в гіпсі, т/га; Na+ - уміст поглинутого натрію, мг-екв на 100 г ґрунту (для чорноземів 
південних необхідно брати 0,05 Е, для темно-каштанових ґрунтів 0,03 Е); l - глибина солонцюватого 
горизонту, см; d - щільність ґрунту, г/см3; 0,086 еквівалентна вага СаSO42Н2О в мг-екв; Е – ємність 
вбирання ґрунту, м.екв/100 г ґрунту. 

Для типових солонців содового засолення потреба в меліоранті становить: 
Н = 0,086 (Na - 0,05 E) + (S -M) l d,  

де S - вміст (СО3
2- + НСО3

-) у водній витяжці з ґрунту, мг-екв на 100 г ґрунту; М - уміст (Са2+ +Mg2+) у 
водній витяжці ґрунту, мг-екв на 100 г ґрунту. 

Для солонців із високим умістом поглинутого магнію (25-30 %) від ємності поглинутих 
основ потреба в меліоранті становить: 

Н = 0,086 (Na+ - 0,05 E) + (Mg2+ - 0,3 E) l d,  
 
де: Mg2+ - уміст поглинутого магнію, мг-екв на 100 г ґрунту. 

В різних матеріалах, які застосовуються для гіпсування ґрунту, міститься неоднакова 
кількість сульфату кальцію, тому для внесення обчисленої дози (Д) гіпсу необхідно вести 
перерахунок. Перерахунок норми гіпсу (фосфогіпсу), необхідної для меліорації 
солонцюватих ґрунтів із наступним відновленням родючості ґрунтів, необхідно вести за 
формулою: 

Д = Н / х.    
де: х – уміст СаSO4·2Н2О у меліоранті. 

Меліоративна дія гіпсу залежить від ступеню перемішування його з ґрунтом. Тому гіпс 
обов’язково вносять під глибоку зяблеву оранку, щоб солонцевий шар краще перемішати з 
ним і верхнім над солонцевим шаром.  

Розчинність і позитивна дія гіпсу тим більші, чим краще перемішано його із солонцевим 
шаром і чим більша вологість ґрунту. Такі умови найкраще створюються в паровому полі 
сухого Степу, в якому найбільше нагромаджується вологи, а літній обробіток обумовлює 
найкраще перемішування гіпсу із солонцевим шаром ґрунту. Отже основну частину гіпсу 
необхідно вносити під час осінньої оранки або під зяб. 

Мікроорганізми. В орному горизонті на 1 га жива маса бактерій складає 3-8 т. 
Автотрофні зелені й пурпурні, сіркобактерії, нітробактерії, залізобактерії використовують 
енергетичні ресурси фотосинтезу або окислювання деяких мінеральних речовин. 
Гетеротрофні мікроорганізми засвоюють вуглець готових органічних сполук. Автотрофи 
використовують прості мінеральні азотисті з'єднання, наприклад, солі амонію, азотної 
кислоти. Серед автотрофів трапляються  мікроорганізми, що засвоюють атмосферний азот  
при фотосинтезі. 

Дуже важливе значення має процес нітрифікації - окислювання аміачних солей до 
нітратів. Нітрати також найважливіше джерело азоту для рослин. Великий вплив на уміст 
нітратів у ґрунті має вологість і рН середовища. Збереженню нітратів сприяє правильна 
обробка ґрунту, що створює сприятливу вологість і циркуляцію повітря. Утворення нітратів 
іде при температурі 10-33° С, оптимальна температура - 30° С. Нітрати легко вимиваються, 
можуть відновлюватися в результаті денітрифікації до молекулярного азоту. 

Денітрифікація - джерело газоподібних утрат азоту; або проміжних з'єднань. Під 
дією мікрофлори відбувається мобілізація поживних речовин, особливо в зоні ризосфери. 
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Особливе значення має мобілізація азоту, однак вона сполучається з протилежним їй 
процесом - іммобілізацією азоту добрив гетеротрофами. Процес відбувається за рахунок 
кореневих виділень, кореневого спаду, а також при внесенні в ґрунт речовин із широким 
співвідношенням C:N. У перший і другий роки цей азот малодоступний для рослин. Після 
відмирання мікроорганізмів азот вивільняється, мінералізується, й рослини можуть його 
використовувати. 

Фізіологічна реакція солей. Фізіологічна кислотність добрива - властивість його 
підкислювати середовище, зв'язана з переважним використанням рослинами катіонів із 
складу відповідної солі. 

Фізіологічна лужність добрива - властивість добрива підлуговувати середовище, 
зв'язане з переважним використанням рослинами аніонів із складу солі. 

У практиці, особливо при високому рівні застосування добрив і на мало буферних 
ґрунтах, варто обов'язково враховувати фізіологічну реакцію солей. У випадку застосування 
фізіологічно кислих солей необхідно проводити випереджальне вапнування. Як правило, із 
солей, що містять азот, саме цей елемент, у першу чергу, поглинається рослинами. Тому 
аміачні солі є фізіологічно кислими, а селітри - фізіологічно лужними. 

Інтенсивне підкислення поживного розчину відбувається внаслідок більш швидкого 
надходження в рослини амонію, що утворюється при дисоціації NH4C1 і (NH4)2SO4. 
Застосування цих солей вимагає обов'язкової нейтралізації кислот, що утворилися, 
випереджальним вапнуванням. 

Ґрунти з високою буферною здатністю, яка у великому ступені залежить від 
ємності поглинання й складу поглинутих катіонів, краще протистоять фізіологічній 
кислотності застосованих добрив. 

 
 

2.3. Відношення рослин до умов живлення в різні періоди вегетації 
 

Поглинання елементів живлення протягом вегетації здійснюється нерівномірно й 
залежить від інтенсивності й спрямованості біохімічних процесів. Система застосування 
добрив повинна базуватися на основі глибокого знання потреб рослин, які змінюються 
протягом вегетації, вчасно забезпечувати рослини потрібними елементами живлення в 
необхідних кількостях і співвідношеннях. 

Недостатність живлення рослин у той або інший період їхнього життя викликає 
зниження врожаю й погіршення його якості. Хімічний склад рослин свідчить, що потреба 
культур у макро- й мікроелементах неоднакова при вирощуванні різних урожаїв (табл. 2.4). 
Особливо важливо це враховувати в критичний період, коли споживання елементів 
живлення може бути обмеженим, але нестача їх у цей час різко погіршує ріст і розвиток 
рослини, так само як і в період максимального поглинання. 

 
Таблиця 2.4. Склад коренеплодів цукрового буряка, при різній урожайності,  

% на суху масу (за П.А. Власюком, 1950) 
 

Урожайність, ц/га Зола N P2O5 K2O CаO MgO Na2O Cl- SO4
2- 

250-400 4,05 1,29 0,40 1,03 0,38 0,24 0,19 0,49 0,11 
600-800 3,97 1,18 0,34 1,37 0,35 0,23 0,27 0,45 0,10 
903-1024 3,57 1,10 0,47 1,42 0,34 0,22 0,29 0,42 0,11 

 

У початковий період росту в рослин спостерігається висока чутливість як до нестачі, 
так і до надлишку елементів мінерального живлення. Цей період є критичним у відношенні 
фосфорного живлення. 

Критичний період у молодих рослин у ранні періоди росту пояснюються тим, що, з 
одного боку, у рослинах відбуваються синтезуючі процеси, а, з іншого боку - у цей час їхня 
коренева система ще слабо розвинута. Так, найбільш енергійно поживні речовини 



 35

поглинаються рослинами цукрового буряка в червні, липні й першій половині серпня – 
моменти утворення максимальної маси кореня (табл. 2.5). 

 

Таблиця 2.5. Споживання поживних речовин і наростання маси рослин 
 цукрового буряка (за П.А. Власюком, 1945) 

 

Місяці V VI VII VIII IX X Всього 
Споживання поживних речовин, кг/га 

Азот 2 31 70 26 16 7 152 
Фосфор 1 8 19 13 10 5 56 
Калій 3 29 93 51 31 15 222 

Наростання маси рослин, г 
Корінь 0,1 20 163 505 728 880 860 
Листки 0,9 66 251 303 263 227 227 
На 100 г кореня  листків, г 989 330 154 60 36 28 - 

 
Наприклад, недолік азоту в ґрунті в період закладання й диференціації репродуктивних 

органів у зернових культур приводить до зменшення формування колосків і зниження 
врожаю. Наступне достатнє живлення азотом не виправляє нанесеного рослині збитку в 
живленні. 

Інтенсивність поглинання елементів живлення в різні періоди розвитку в різних рослин 
неоднакова. Трави, цукровий буряк відзначаються тривалим періодом поглинання елементів 
живлення. Ярові, зернові найбільшу кількість елементів живлення засвоюють у період від 
виходу в трубку до колосіння. Так, до періоду колосіння пшениця засвоює азоту, фосфору й 
калію близько 76% від максимального за вегетацію, ячмінь близько - 67% і овес - 47%. 
Капуста поглинає найбільшу кількість елементів живлення під час формування качана. 

Цукровий буряк має потребу в підвищеному рівні забезпеченості К в період 
нагромадження цукру. Льон найбільш чуттєвий до азотного живлення в період від «ялинки» 
до бутонізації, а до рівня калійного живлення - у період від бутонізації до цвітіння. Огірки, 
вимогливі до живлення N у період формування асиміляційного апарату, а до живлення Р - 
перед цвітінням. У період плодоносіння огірки мають потребу в посиленому забезпеченні N і 
Р. У цілому в початковий період росту рослин вони, як правило, мають потребу у великих 
кількостях Р у порівнянні з N і К. Посилення азотного й частково фосфорного живлення в 
період бутонізації й цвітіння сприяє збільшенню врожаю зернових. Достатнє азотне 
живлення в період утворення листової маси й посилення фосфорно-калійного живлення 
надалі дозволяє одержувати гарні врожаї кореневих бульбоплодів. У період плодоутворення 
в цілому споживання поживних речовин знижуються: наприкінці вегетації процеси 
життєдіяльності в рослинах здійснюються, в основному, за рахунок реутилізації 
елементів живлення, що нагромадилися. 

Огірки, морква, кукурудза в ранньому періоді росту не виносять підвищених 
концентрацій елементів живлення. Мінеральне живлення рослин повинно змінюватися 
протягом вегетації. 

Концентрація ґрунтового розчину й співвідношення в ньому елементів живлення - 
найважливіші фактори зовнішнього середовища рослин. При низькій концентрації 
поживного розчину рослини погано ростуть, тому що страждають від недоліку мінерального 
живлення. Занадто висока концентрація поживного розчину також дуже несприятлива для 
росту й розвитку рослин. Концентрація поживного розчину, необхідна для найбільшої 
продуктивності рослин, вона залежить від періоду онтогенезу. 

Онтогенез (від грец. όν (όντος) – існуюче і γένεσις – зародження, розвиток) – 
індивідуальний розвиток організму, сукупність послідовних морфологічних, фізіологічних 
та біохімічних перетворень, що відбуваються в організмі з моменту його зародження до 
смерті. В основі онтогенезу лежить процес реалізації на різних етапах розвитку організму 
генетичної інформації, закладеної у кожній з його клітин. 
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Коренева система рослин має здатність до засвоєння поживних речовин із сильно 
розведених розчинів: 0,01-0,05%, особливо якщо їхня концентрація підтримується на цьому 
рівні. У нормальних умовах концентрація ґрунтового розчину, звичайно, коливається від 
0,02 до 0,2%. Для активного надходження елементів у рослину необхідні визначені 
концентрації їх у ґрунтовому розчині. Іони краще засвоюються з розчинів помірних 
концентрацій, а вода краще поглинається кореневою системою, розташованою в не 
удобреній мінеральними добривами зоні. Висока концентрація солей у розчині збільшує 
його осмотичний тиск і утруднює надходження в рослину води й елементів живлення. Це все 
необхідно враховувати при розробці системи застосування добрив. 

У засвоєнні мінеральних елементів рослинами велику роль грає співвідношення іонів у 
середовищі. Кожному виду рослин необхідно певне співвідношення елементів, що 
змінюється протягом вегетації. 

При живленні рослин із розчину, що містить суміш елементів, особливо з ґрунтового 
розчину, більш істотну роль грає не концентрація, а співвідношення елементів і їхній 
взаємний вплив. 

При надходженні в рослини окремих елементів живлення, нестача яких випробовувалася 
перед цим, відбувається активізація ряду реакцій обміну речовин, у результаті чого 
поліпшується загальний фізіологічний стан рослин, що приводить до збільшення потреби в 
інших елементах живлення. 

Найважливіші елементи мінерального живлення - N, Р, К - визначають 
надходження інших елементів. Оптимальне постачання N рослині збільшує 
надходження всіх інших елементів живлення, а при надлишку азоту надходження 
інших елементів різко погіршується. Надлишок Р сповільнює надходження в рослини Сu, 
Fe, Mn, у присутності фосфатів погіршується поглинання рослинами Zn. Підвищення 
умісту К у розчині погіршує надходження Са і Mg, і навпаки. Підвищений уміст Са у 
вапнованих ґрунтах антагоністично діє на уміст К і Mg. При недоліку у ґрунтах Со 
рослинами погано засвоюються Са, Р, N. 

 
 

2.4. Органічні добрива 
 

Значне збільшення виробництва мінеральних добрив не виключає потреби 
нагромадження, правильного зберігання та використання усіх видів органічних добрив. 
Органічні добрива - гній, торфові та інші компости, побутові відходи - є значним 
поповненням поживних речовин у ґрунті, замість винесених урожаєм 
сільськогосподарських культур. 

З нормою гною у 30 т/га повертається у ґрунт приблизно така кількість поживних 
речовин: азоту - 150 кг, фосфорної кислоти - 90 кг, окису калію - 180 кг, лужних солей 
кальцію, та магнію - близько 500 кг, марганцю  - 80 г, бору -100 г, міді - 60 г, молібдену - 12 
г, кобальту - 6 г.  

Значення органічних добрив у підвищенні родючості ґрунтів визначається не тільки 
наявністю у їхньому, складі поживних речовин, а й впливом органічних речовин і корисних 
мікроорганізмів, що є у добривах на фізичні властивості ґрунтів. Внесення органічних 
добрив - це найважливіший спосіб збагачення ґрунтів органічними речовинами, які здатні 
перетворюватись у гумус і посилювати вбирний комплекс та буферні властивості ґрунтів. 
Внесення органічних речовин особливо доцільне на легких за механічним складом дерново-
підзолистих та опідзолених ґрунтах. 

Д.М. Прянишніков зазначав, що угноєні ґрунти більш підготовлені до застосування 
мінеральних добрив, ніж не угноєні. 

Гній. Гній - одне з основних, найбільш цінних місцевих органічних добрив, яке 
складається з підстилки та твердих і рідких виділень тварин. Він містить у своєму 
складі усі елементи, необхідні для живлення рослин. У гною є близько 0,5 % азоту, 0,25 % 
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фосфору, 0,6 % калію, а також значна кількість кальцію, магнію, сірки, бору, марганцю, 
молібдену, кобальту (табл. 2.6). Крім того, гній, збагачений на органічну речовину, є 
важливим засобом поліпшення фізичних властивостей ґрунтів та енергетичним матеріалом 
для живлення мікроорганізмів. 

 
Таблиця 2.6. Хімічний склад свіжого гною при солом’яній підстилці, %  

(за М.Я. Бомбою,Г.Т. Перогом, С.М. Рижуком та ін., 2003) 
 

Гній Вода 
Органічна 
речовина 

N NH4 Р К Са Mg 

Змішаний 75,0 22,0 0,48 0,05 0,22 0,50 0,37 0,10 
Коров’ячий 78,3 20,0 0,47 0,06 0,26 0,50 0,42 0,13 
Кінський 72,6 24,5 0,57 0,08 0,23 0,54 0,22 0,10 
Свинячий 72,4 24,5 0,52 0,05 0,20 0,52 0,13 0,08 
Овечий 63,0 33,0 0,89 0,15 0,23 0,58 0,39 0,16 

 

При систематичному угноєнні ґрунту кількість органічної речовини (гумусу) у ґрунті 
збільшується. Внесення гною та торфогнойових сумішей на поля сівозміни нормою 50-60 
т/га збільшує кількість гумусу у орному шарі дерново-підзолистого ґрунту на 0,25-0,29 %. 

При внесенні гною або компостів у ґрунт, людина активно впливає на мікробіологічні 
властивості ґрунту. Це пояснюється тим, що разом із гноєм вноситься у ґрунт велика 
кількість мікроорганізмів і енергетичного матеріалу, за допомогою якого змінюються умови 
живлення мікрофлори ґрунту, а також фізіологічно активних речовин - вітамінів, 
антибіотиків, гумінових кислот та їх, солей. Всі ці речовини утворюються у органічних 
добривах унаслідок мікробіологічних процесів під час їх, виготовлення та зберігання. 

Професор Перитурін зазначав, що приблизно 30 % сухої речовини екскрементів тварин 
складається з живих і мертвих мікроорганізмів, Леніс і Рудман вважали, що у 40 т гною є 
близько 0,5 т мікроорганізмів. 

Дослідженнями, проведеними у Інституті землеробства УААН, доведено різке зростання 
кількості мікроорганізмів після внесення гною. Так, на ділянках, удобрених гноєм та 
торфокомпостами, через три тижні після внесення кількість мікроорганізмів, що розкладають 
органічну речовину, зросла з 1,8 млн./г ґрунту до 55  і 130 млн./г. На удобреній ділянці 
збільшується також і кількість нітратного азоту з 37 до 233 мг на 100 г ґрунту під впливом 
нітрат бактерій. 

При розкладанні гною приземний шар повітря й ґрунт збагачуються на вуглекислий газ, 
який використовується рослинами на побудову органічних речовин. У приземному шарі 
повітря угноєних ділянок у 5 разів більше вуглекислоти, ніж на не удобрених. Вуглекислота, 
яка утворюється під час розкладання гною, сприяє підвищенню урожайності цукрових 
буряків на 19-24 %. 

Нарешті, гній та інші органічні добрива знижують кислотність ґрунту, яка шкідливо 
впливає на ріст і розвиток рослин та життєдіяльність мікроорганізмів ґрунту.  

Зернові та ін. культури на угноєних ґрунтах краще переносять несприятливі 
метеорологічні умови - мороз, посуху. 

Внесений у ґрунти гній позитивно впливає на збільшення урожайності рослин протягом 
ряду років. Так, на Поліссі, кожна внесена  у ґрунт тонна гною дає загальний приріст урожаю 
сільськогосподарських культур у перерахунку на зерно не менше 1 т. у зоні степу - 0,7 т. 

Підстилка. Збільшення виходу гною  поліпшення його якості в значній мірі залежить від 
кількості підстилки, яку дають тваринам. Для цього необхідно давати не менше 3-4 кг 
підстилки на кожну голову великої рогатої худоби на добу, а при наявності, то і 5-6 кг. 
Використання достатньої кількості підстилки для тварин є найбільш доступним і дійовим 
заходом збільшення виходу гною. 

Вихід гною на одну корову за стійловий період (190 діб) при 2 кг солом’яної підстилки 
на добу - 6,2 т, при 4 кг - 7,2 т, при 6 кг - 7,7 т. Використання торф’яної підстилки збільшує 
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вихід гною за стійловий період у таких розмірах: при 2 кг торф’яної підстилки на добу до 7,2 
т, при 4 кг - 8,1, при 6 кг - 8,5 т. 

При недостатніх нормах підстилки якість гною погіршується через великі втрати азоту в 
період зберігання. Так, за 4 місяці зберігання гною втрати азоту такі: при 2 кг солом’яної 
підстилки на добу - 43,9 %, 4 кг - 31,2 %, 6 кг - 12,4%. При застосування торфової підстилки 
закономірності такі ж, а саме: 2 кг - 26,2%, 4 кг - 13,7%,  6 кг -3,4 %. Отже, збільшення 
кількості підстилки з 2 до 6 кг на добу підвищує вихід гною приблизно на 30 %, не 
погіршуючи його якості. 

Кількість і якість органічних добрив і в першу чергу гною у великій мірі залежить від 
способів їх, нагромадження, зберігання та використання. Існує декілька способів зберігання 
гною: холодний або анаеробний, гарячепресований, рихлий у гноєсховищах та польових 
буртах. 

При холодному способі зберігання гній щільно вкладають у штабелі завширшки 3-5 м і 
завтовшки 2-2,5 м. Через кожен метр висоти їх утрамбовують. Зверху закривають соломою 
або торфом. Розкладання гною відбувається в анаеробних умовах при температурі 20-25˚ С 
зимою і 30-35˚ С - влітку При цьому розкладання органічної речовини сповільнюється, 
втрати азоту зменшуються.  Гній перепріває на половину протягом 3-5 місяців, а повністю – 
за 7-8 і більше. За 3-4 місяці зберігання втрати сухої речовини складають 1/9 – 1/10. 

Гарячепресований спосіб зберігання застосовують при біотермічному знезараженні від 
збудників шлунково-кишкових хвороб і насіння бур'янів. Нещільно складені шари свіжого 
гною завтовшки 80-100 см прогріваються до 60-70˚ С, а на 3-5 день сильно ущільнюються. 
Таким самим способом пізніше шари гною намощуються вище 2 м і зберігаються. Гній 
розігрівається, інтенсивно розкладається органічна речовина. При гарячому способі 
зберігання гною на солом’яній підстилці він наполовину розкладається за 1,5-2 місяці, 
перепріває за – 4-5 і містить 38,6 % органічної речовини, 28 – азоту, 34,4 % аміаку, а при 
холодному – відповідно 14,2, 12,5, 10,0 %. 

При пухкому накладанні й зберіганні штабелів гною шириною 2-3 м і висотою 1,5-2 м 
створюються умови для розкладання його аеробними бактеріями. Температура гною 
поступово піднімається до 60-70˚ С і  протягом 3-4 місяців втрачається до третини сухої 
речовини. 

Норми внесення гною визначаються його якістю, ґрунтово-кліматичними умовами, 
біологічними особливостями культур, під які застосовують добрива, а також можливістю 
господарства. На менш окультурених ґрунтах, на Поліссі й більш вологих районах норми 
внесення гною вищі ніж на півдні України. 

Під кормові й цукрові коренеплоди, картоплю, овочеві культури й інші просапні на 
дерново-підзолистих і сірих лісових ґрунтах вносять 30-60 т/га, під озимі культури – 25-30 
т/га. На чорноземних ґрунтах лісостепової й степової зон гній вносять у менших нормах. 

Зі збільшенням норм внесення гною у всіх зонах країни урожайність 
сільськогосподарських культур, як правило, підвищується, але ефективність зростання 
урожаю знижується. На полях з низькою родючістю (піщані ґрунти Полісся й ін.) органічні 
добрива необхідно вносити у підвищених нормах (табл. 2. 7). 

 
Таблиця 2.7. Приблизні норми органічних добрив на землях із низькою родючістю  

(за А.М. Артюшин, Л.М. Державін, 1984) 
 

Тип ґрунту Механічний склад Норма, т/га Вологість добрив, % 
Періодичність 
внесення, роки 

Піщані й супіщані 50 75 3-4 Дерново-
підзолистий Суглинисті й супіщані 60 75 5-6 

Піщані й супіщані 40 70 3-4 
Сірі лісові 

Суглинисті й глинисті 50 70 5-6 
Чорноземи В середньому 40 60 4-5 
Каштанові В середньому 30 55 3-4 
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Торфокомпости. Застосування торфу на добриво разом з іншими органічними 
добривами є одним із найважливіших заходів підвищення врожайності сільськогоспо-
дарських культур. У торфі є всі необхідні для рослин поживні речовини. Уміст азоту досягає 
3-3,5 % на абсолютно суху речовину. Значно менше міститься фосфору й особливо калію. 
Азот торфу перебуває у важко засвоюваних сполуках для рослин. Лише 2-3 % від загальної 
кількості доступні для рослин. 

Торфокомпости готуються з торфу у суміші з органічними речовинами, багатими на 
мікрофлору: гній, фекалії, сеча, гноївка. 

Сеча великої рогатої худоби містить: 0,6 % - N, 0,01 % - P2O5, 0,5 % - K2O; коней - 1,5 % 
- N, 0,01 % - P2O5, 1,6 % - K2O; свиней - 0,6 % - N, 0,07 % - P2O5, 0,9 % - K2O. 

Гноївка, що виділяється при складуванні й зберіганні гною містить до  0,22 % - N, 0,01 % 
- P2O5, 0,46 % - K2O. 

При виготовленні компостів значна часина поживних речовин торфу, насамперед його 
азот, під впливом посилених біологічних процесів у компостних купах переходить у більш 
доступні для рослин форми. Разом з цим торф вбирає аміачний азот гною, гноївки або 
фекалій та запобігає його втратам. При приготуванні торфокомпостів утрати азоту не 
перевищують 6-7 %. 

Компости готують у співвідношенні: 1 вагова частина гною, 0,3-0,4 частини гноївки або 
сечі, 2 частини торфу. Компости готуються на межах полів у буртах 3-4 м завширшки і 1,5-
2,0 м заввишки. Торф та гній укладають шарами. Низ та верх роблять із торфу шаром 0,2-
0,25 м. 

Інші місцеві органічні добрива та відходи промисловості. Пташиний послід є 
швидкодіючим і високоефективним добривом, яке придатне для удобрення майже всіх 
культур. Ефективно діє на посіви цукрових буряків, льону. Можна використовувати для 
підживлення озимини навесні. Найбільше поживних речовин у посліді курей: 1,6 % - N, 1,5 - 
P2O5, 0,8 % - K2O, 2,4 % - CaO, 0,7 % - MgO. 

Сажа. Цінне добриво, яке містить у собі 1,3-2 % азоту, 0,4 % фосфору та 1,6-2,4 % 
калію. Сажа поліпшує теплову властивість ґрунту. Поживні речовини перебувають у 
легкорозчинних формах. Сажу треба вносити у ґрунти за 15 днів до сівби. 

Мул ставків та озер. Мул містить до 0,444 % азоту, 0,155 % фосфору, від 42,5 до 67,4 % 
води, при рН 7,4-7,7. Для удобрення вибирається мул ставків, дно й береги яких проросли 
травою, осокою, очеретом. При заготівлі він просушується, провітрюється протягом кількох 
місяців і застосовується лише після перемерзання.  Вноситься у ґрунти нормою 40-60 т/га.  

Відходи тютюнової промисловості. Тютюновий пил містить 2,4 % азоту, 0,4 % 
фосфорної кислоти  близько 3 % калію. Частина пилу може бути використана, як добриво 
дозами 1,5-3,0 т/га. 

Відходи  боєнь (канига). Пережований корм із шлунків забитої худоби. Він містить у 
собі 0,39 % азоту, близько 0,9 % фосфорної кислоти, 0,4 % калію. За кількістю поживних 
речовин близький до гною і на поля вносять у тій же нормі. 
  

 
 
 

2.5. Мінеральні добрива. Їх, склад, властивості, особливості використання 
 

Мінеральні добрива – мінеральні речовини, що містять у собі необхідні для рослин 
поживні елементи. 

Найбільшу кількість мінеральних добрив у світі виробляють й споживають наступні 
держави (табл. 2.8). 

Мінеральні добрива за фізичними властивостями поділяють на тверді й рідкі. Переважна 
кількість добрив - це тверді та порошковидні.  За кількістю елемента живлення у добриві, або 
так званої “діючої речовини” добрива ділять на прості. що містять невелику кількість діючої 
речовини (12-15-20 %), й концентровані (до 70 %  і більше). 
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Добрива, які використовують, щоб поліпшити живлення рослин одним із трьох 
елементів - азотом, фосфором або калієм (хоч до їх складу можуть входити ще кілька 
елементів - сірка, магній), - називають односторонніми. Багатосторонні (комплексні) добрива 
мають два-три і більше елементів живлення - азот, фосфор, калій і інші елементи. За 
способом виготовлення вони можуть бути складні або змішані.  

Залежно від впливу на реакцію водного ґрунтового середовища відрізняють хімічно 
кислі й лужні добрива; фізіологічно кислі і фізіологічно лужні добрива (коли під впливом 
рослин при внесенні добрив підкислюється або підлуговується реакція ґрунту). гранульовані 
(у вигляді маленьких часточок) речовини. 

 
Таблиця 2.8. Виробництво й споживання мінеральних добрив  у деяких країнах світу, млн. т 

 
N Р2О5 К2О 

Рік 
країна млн. т країна млн. т країна млн. т 

Виробництво 
Китай 14,9 США 10,1 СРСР 9,04 
СРСР 13,1 СРСР 8,96 Канада 7,09 
США 13,1 Китай 4,2 Німеччина 4,97 

1990 

Індія 6,99 Індія 2,08 Франція 1,29 
Китай 21,6 США 7,25 Канада 9,17 
Індія 10,9 Китай 6,69 Росія 3,72 
США 9,9 Індія 3,75 Німеччина 3,41 

2000 

Росія 5,45 Росія 2,32 Білорусь 3,37 
Споживання 

Китай 19,6 СРСР 7,82 СРСР 5,08 
США 10,2 Китай 5,85 США 4,53 
СРСР 8,73 США 3,81 Франція 1,84 

1990 

Індія 7,56 Індія 3,12 Індія 1,33 
Китай 22,1 Китай 8,6 США 4,47 
Індія 10,9 Індія 4,21 Китай 3,47 
США 10,5 США 3,86 Бразилія 2,56 
Франція 2,32 Бразилія 2,34 Індія 1,57 
Пакистан 2,26 Австралія 1,10 Франція 1,03 
Індонезія 1,96 Франція 0,80 Малайзія 0,64 

2000 

Росія 0,96 Росія 0,28 Росія 0,18 
 

Вносять мінеральні добрива при оранці пару або зябу як основне удобрення, під 
культивацію, в рядки, у гнізда при сівбі  при кореневому та позакореневому підживленні під 
час вегетації рослин. Кожний з цих способів має своє значення і доповнює один одного. 

 
2.5.1. Азотні добрива. 

 
Фізіологічна роль азоту. Життя рослин не може протікати без азоту. Він входить у 

склад білків - найважливішої складової частини рослин. Внесення азоту з мінеральними 
добривами сприяє росту рослинної маси, підвищує вміст білка у рослині. Азот також входить 
до складу РНК, ДНК, хлорофілу, алкалоїдів, ряду вітамінів і інших органічних речовин. 
Рослини використовують аміачний і нітратний азот, а бобові й інші рослини в симбіозі з 
мікроорганізмами - і молекулярний азот. 

Рослини синтезують всі амінокислоти, що входять у білок. Аміак, отрутний для рослин і, 
не накопичується, а нітрати можуть накопичуватися в значних кількостях. У рослинах 
нітрати відновлюються до аміаку через ланцюг проміжних перетворень. Аміак, вступаючи в 
реакції з кетокислотами, утворює амінокислоти. 

Найбільш інтенсивний азотний обмін у рослин спостерігається в період їхнього 
максимального росту. У молодих органах переважає синтез речовин, а в старих - розпад 
(гідроліз) білків і відтік продуктів, що утворилися, в інші частини рослини. Наприклад, у 
зернових культур відтік продуктів обміну відбувається до насіння, що дозріває. Нормальне 
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живлення азотом прискорює ріст і сповільнює старіння листків, підвищує врожай і уміст 
білків у продукції. 

При нейтральній реакції ґрунтового середовища рослинами краще засвоюються іони 
амонію, а при кислій - нітратні іони. Наявність у ґрунтах кальцію, магнію, калію поліпшують 
засвоєння амонію, а фосфор і молібден - нітратів. Погіршення процесу фотосинтезу 
рослинами і зв'язане з цим збільшення в них умісту вуглеводів сприяє надходженню амонію. 
Надлишок аміачного азоту у ґрунтах під час проростання насіння буряків негативно діє на 
рослини. При їх сівбі рекомендується внесення в рядки нітратних азотних добрив. Для 
культури картоплі позитивне й аміачне, і нітратне підживлення. Аміак більш економічне 
джерело азоту: через 5-20 хвилин після внесення він уже використовується рослиною для 
синтезу амінокислот і надходить у листки. 

Азот у ґрунті. У ґрунтах у середньому міститься загального азоту: у супіщаному - 0,05-
0,07%, у суглинковому - 0,1-0,2%, у глинистому - 0,1-0,23%, у торф'янистому - 0,6-1%. 
Загальний запас азоту в супіщаному дерново-підзолистому ґрунті - 1,5 т/га, а в 
чорноземному - 15 т/га. Це валовий уміст азоту, а в мінеральних з'єднаннях його близько 1% 
від загального. Швидкість мінералізації азоту має важливе значення. 

Розкладання органічних азотистих речовин у ґрунті відбувається наступним шляхом: 
білки → гумінові речовини → амінокислоти → аміди → аміак → нітрити → нітрати. У 
результаті процесу нітрифікації утворюються органічні кислоти, спирти, вуглекислота й 
аміак. Органічні кислоти й спирти розкладаються до вуглекислого газу, водню, води, метану. 
Аміак із кислотами утворює солі, амоній поглинається ґрунтовими колоїдами і глинистими 
мінералами. Процес амоніфікації йде в аеробних і анаеробних умовах, але в анаеробних 
умовах при сильно кислій і лужній реакціях сповільнюється. В аеробних умовах солі амонію 
окисляються до нітратів, утворюється азотна кислота, що нейтралізується бікарбонатом 
кальцію і поглинутими основами ґрунту. При вологості ґрунту 60-70%, температурі 25-32° С 
і рН - 6,2-8,2 нітрифікація йде інтенсивно. Уміст нітратів (звичайно, 2-20 мг/кг ґрунту) 
залежить від стану ґрунту. Наприклад, під паром або під якою-небудь культурою уміст 
нітратів може розрізнятися в десятки разів. 

Аероби (від аеро… і грец. βίος – життя), аеробні організми - організми, для 
життєдіяльності яких необхідний вільний молекулярний кисень. Аеробами є переважна 
більшість тварин, майже всі рослини та багато мікроорганізмів.  

Анаероби (від ан… та аероби), анаеробні організми – організми, здатні жити й 
розвиватись при відсутності вільного кисню. До анаеробів належать деякі види бактерій, 
нижчих рослин, найпростіших, черв’яків та ін. 

У дерново-підзолистому ґрунті при кислій реакції, надлишковій вологості, поганій 
аерації й низькій температурі процес мінералізації зупиняється на стадії утворення аміаку. 
Нітрифікація придушується восени й ранньою весною, улітку цей процес протікає 
інтенсивно. Поліпшення аерації у результаті обробітку ґрунту та вапнування підсилює 
нітрифікацію. Внесення органічних і мінеральних добрив збагачує ґрунт елементами 
живлення, підсилює мінералізацію. 

Великі втрати азоту відбуваються в результаті процесу денітрифікації - 
відновлення нітратів до газоподібного азоту. Особливо інтенсивна денітрифікація при 
анаеробних умовах, у лужному середовищі й при великій кількості органічної речовини. 
Бактерії денітрифікатори найбільш інтенсивно окисляють органічну речовину, 
використовуючи кисень нітратів, при температурі 28-30° С і рН = 7,0-7,5. Процес 
денітрифікації йде й у звичайних умовах, оскільки завжди усередині агрегатів ґрунту можуть 
створюватися анаеробні умови. Частина азоту ґрунту й внесених добрив губиться у вигляді 
аміаку, наприклад, при внесенні амонійних солей у карбонатні ґрунти або сечовини 
поверхово. При внесенні аміаку потрібне глибоке закладення добрив. Вапнування підсилює 
втрати аміачного азоту із сечовини й солей амонію. Солома й гній на солом’яній підстилці 
закріплюють азот (іммобілізація) у тілах мікроорганізмів. Відношення азоту до вуглецю в 
тілах мікроорганізмів 1:5-1:7, а в органічних залишках (солома, бобових) 1:20-1:25, (солома 
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злакових) 1:80-1:100. Мікроорганізми додатково використовують мінеральний азот, що 
міститься в ґрунті. Після відмирання мікроорганізмів азот, закріплений у їхніх тілах, 
мінералізується й може бути використаний рослинами. 

Д.Н. Прянішников вважав, що «... головною умовою, яка визначає середню висоту 
врожаю в різні епохи, був ступінь забезпеченості сільськогосподарських рослин азотом». Без 
застосування добрив за 30-50 років запаси гумусу й азоту, наприклад, у дерново-
підзолистому ґрунті знижуються на 25-50%. У кругообігу речовин у землеробстві велика 
роль належить як біологічному азоту, так і азоту мінеральних добрив. 

Інтенсивність внесення азотних мінеральних добрив у деяких країнах світу в останні 
роки наведено в таблиці 2.9. 

 

Таблиця 2.9. Інтенсивність внесення азотних добрив у деяких країнах світу, кг/га ріллі 
 

Країна 1990 1995 2000 
США 55,1 63,1 57,9 
Канада 25,3 34,7 34,1 
Німеччина 149 150 156 
Франція 138 131 126 
Китай 158 192 183 
Індія 46,4 60,5 67,4 
Аргентина 4,1 12,8 19,2 
Росія 38,9 7,8 7,7 
Україна 146,8 7,2 13,6 

 

Внесення мінеральних добрив поліпшує використання азоту ґрунту. Під впливом добрив 
відбувається додаткова мобілізація ґрунтового азоту, особливо при внесенні аміачних форм. 
Мобілізація азоту ґрунту залежить від температури й вологості ґрунту. При збільшенні 
температури на 10° С темп мобілізації азоту ґрунту збільшується в 2 рази. При підвищеній 
вологості мобілізація знижується. Кислотні продукти, що утворюються при нітрифікації, 
підсилюють розкладання органічної речовини ґрунту. 

Дія добрив у великому ступені залежить від біологічних особливостей рослин. 
Наприклад, коноплі краще відзиваються на застосування нітратних добрив, а рис - аміачних. 
Вимивання нітратів приймає значні масштаби при внесенні високих норм азотних добрив. 

При неправильному застосуванні сечовини азот додатково губиться у вигляді аміаку, при 
своєчасному закладенні цих добрив у ґрунт коефіцієнт використання не нижчий ніж в інших 
форм. Закріплення її у ґрунті аналогічно аміачним добривам. 

На кислих ґрунтах ефективність аміачних добрив як фізіологічно кислих знижується. 
Вапнування ґрунтів не тільки підвищує коефіцієнт використання азоту добрив, але й 
поліпшує використання азоту ґрунту. 

Ефективність азотних добрив знаходиться в тісній залежності від застосування 
фосфорних добрив. Калійні добрива, внесені разом з аміачними, на ґрунтах фіксуючих 
амоній, понижують його надходження. Якщо ж калійне добриво передувало внесенню 
азотного добрива, то коефіцієнт використання останнього збільшується. 

Нестача й надлишок вологи різко знижує використання азоту добрив. У зв'язку з цим 
дуже важливе правильне сполучення доз добрив і поливів. При нестачі поливної води норми 
добрив варто знижувати. Добрива добре вносити разом із поливною водою. 

Коефіцієнт використання азоту добрив залежить від доз і термінів їхнього внесення. 
Культури з більш довгим вегетаційним періодом використовують азоту більше, але внесення 
азоту варто наблизити до періоду його найбільшого споживання. 

Для зниження втрат азоту добрив широко застосовуються інгібітори нітрифікації, 
препарати, що сповільнюють процес нітрифікації, що дає можливість рослинам повніше 
використовувати азотні добрива. Дуже ефективне застосування повільно діючих добрив 
сечовино-формальдегідних, магній-амонійфосфату й ін.  

Для зведення до мінімуму втрат азотних добрив необхідний високий рівень агротехніки 
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й застосування високопродуктивних сортів сільськогосподарських культур, оптимальне 
співвідношення елементів живлення в ґрунті, усунення надлишкової кислотності. 

Підвищення ефективності застосування азотних добрив повинне йти за 
наступними основними напрямками: 1) розширення посівів бобових культур; 2) 
розширення виробництва й застосування повільно діючих,  гранульованих добрив із 
захисною оболонкою; 3) дробове внесення добрив; 4) інгібування небажаних 
мікробіологічних процесів; 5) застосування збалансованого живлення рослин усіма 
елементами; 6) підвищення агротехніки, загальної культури землеробства.  

Найважливішим джерелом азотного живлення рослин є гумус. Він утримує від міграції 
багато катіонів, поглинає токсичні речовини й метали. На легких ґрунтах високий врожай 
культур можна одержати при умісті гумусу 1,8-2,1%. на суглинних - 2-2,5%. Щорічно уміст 
гумусу зменшується на 0,5-1 т/га. Органічні добрива компенсують неминучі втрати гумусу 
при мінералізації. Якщо вносити на 1 га ріллі 8-20 т органічних добрив у рік, баланс гумусу 
буде позитивним. Дія мінеральних добрив на уміст гумусу в ґрунті слабкіша. Застосування 
одних мінеральних добрив у більшості випадків приводить до зниження умісту гумусу в 
ґрунті й у кращому випадку стабілізує його уміст на визначеному рівні. Безумовно, найбільш 
сприятливим варто визнати розумне сполучення мінеральних і органічних добрив. 

Види азотних добрив. Азотні добрива містять мінеральний азот в аміачній (NH3) та 
нітратній (NO3) формі. Є добрива з органічною, амідною формою азоту (NH2), але у ґрунті 
такі добрива під впливом бактерій швидко розкладаються до аміаку. У сільському 
господарстві застосовуються наступні азотні добрива: 

1. Нітратні добрива (селітра натрієва, селітра кальцієва, селітра калійна)*; 
2. Аміачні добрива (сірчанокислий амоній, хлористий амоній, рідкі аміачні добрива); 
3. Аміачно-нітратні добрива (аміачна селітра, вапнисто-аміачна селітра, сульфат-нітрат 

амонію); 
4. Амідні азотні добрива (сечовина, ціанамід кальцію та карбамід-форм - сечовинно-

формальдегідна сполука). 
 * Калійна селітра відноситься до складних добрив. 

 

Аміачна селітра (NH4NO3) містить 33-35 % азоту. Виробництво її базується на 
синтетичному одержанні аміаку з азоту повітря й водню під тиском, при високій температурі 
та в присутності каталізатора. Аміак далі окислюється у азотну кислоту киснем повітря, і 
сполучення аміаку з азотною кислотою дає аміачну селітру. Реакція протікає з виділенням 
тепла за наступним рівнянням: 

НNO3 + NH3 (газ) = NH4NO3 

 Розчин її випарюють і кристалізують. Зважаючи на велику гігроскопічність аміачної 
селітри, її гранулюють на крупинки розміром 1-3 мм. Має білий колір. 

Аміачну селітру вносять під оранку, в рядки й весною для підживлення озимих культур.  
Аміачна селітра завдяки більш енергійному надходженню у рослину аміачного азоту та 

швидкій його нітрифікації є фізіологічно кислим добривом, але в незначній мірі - удвоє 
слабкішим, ніж сірчанокислий амоній. На ґрунтах насичених основами (чорноземах) 
фізіологічна кислотність аміачної селітри практично не дає негативних результатів. Сумісне 
внесення її з фосфорним борошном і фосфатовим шлаком підвищує розчинність фосфору 
цих добрив. Аміачну селітру вносять під усі культури і на усіх ґрунтах. Вона 
використовується при виготовленні складних високопроцентних мінеральних добрив. 

Вапнисто-аміачна селітра. Ці добрива містять 18-22 % азоту. До складу входить 
аміачна селітра (NH4NO3) та вуглекислий кальцій (СаСО3): випускають у гранульованому 
вигляді. Змішування або спікання аміачної селітри з крейдою усуває усі негативні 
властивості селітри, як потенційно кислого добрива. 

Ефективна при внесенні під цукрові буряки на підзолистих кислих ґрунтах. Вносити 
більш доцільно ніж аміачну селітру. Зберігати  їх рекомендується у сухих приміщення. 

Натрієва селітра (NaNO3) містить 15,5-16 % азоту. Її одержують як побічний продукт 
на заводах, що виробляють азотну кислоту з аміаку. Нітрозні гази NO та NO2 зрошують 
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розчином соди або натрієвого лугу. При взаємодії утворюється суміш нітрату й нітриту 
натрію: 

Na2CO3 + NO +NO2 = 2NaNO3 + CO2; 
Na2CO3 + 2NO2 = NaNO3 + NaNO2 + CO2. 

або 
2NaOH +NO + NO3 = 2NaNO2 + H2O; 

2NaOH + 2NO2 = NaNO3 + NaNO2 + H2O. 
Для переведення нітриту у нітрат суміш підкислюють слабою азотною кислотою: 

3NaNO2 + 2HNO3 = 3NaNO3 + 2NO + H2O. 
У процесі реакції утворюється розчин натрієвої селітри, із якого при випарюванні 

випадає дрібнокристалічний осад біло-сірого кольору, мало гігроскопічний. 
Натрієва селітра добре розчиняється у ґрунті. Завдяки тому що нітратний азот не 

адсорбується ґрунтом, вона легко опускається у нижчі шари ґрунту, а на легких ґрунтах 
може навіть легко вимиватись з нього. Натрієву селітру як основне добриво не вносять під 
оранку - використовується для внесення у рядки при сівбі та для весняного підживлення 
озимини. Досить ефективна для підживлення буряків. 

Кальцієва селітра Ca(NO3)2 містить у собі 13 % азоту. З умістом азоту 15,5-16 % і 
невеликою кількістю домішок аміачної селітри одержують гранульовану кальцієву селітру. 
Виготовляють кальцієву селітру способом нейтралізації азотної кислоти вапняком (СаСО3): 

CaCO3 + 2HNO3 = Ca(NO3)2  + H2O + CO3. 
 
або зв’язують нітрозні гази негашеним вапном (СаО) або вапнистим молоком Ca(OН)2. 
Дуже гігроскопічне добриво, інтенсивно вбирає вологу з повітря. 

Випускають його тільки у гранульованому вигляді. Кальцієва селітра впливає на урожай 
подібно до натрієвої селітри, але поступається перед нею при внесенні під буряки. Кальцієва 
селітра, як фізіологічно лучне добриво, може зменшувати кислотність ґрунтового розчину, 
тому рекомендується застосовувати на кислих ґрунтах під льон, пшеницю, цукрові буряки. 
Зберігати рекомендується у сухому приміщенні в поліетиленових мішках. 

Сірчанокислий амоній (NН4)2SO4  містить 20,5-21 % азоту. Одержують сірчанокислий 
амоній шляхом зв’язування аміаку коксових печей або синтетичного аміаку сірчаною 
кислотою за схемою: 

Н2SO4 + 2NH3 (газ) = (NH4)2SO4. 
Перший з них має сірий, навіть сіро-зелений колір і запах карболової  кислоти або 

нафталіну, що пояснюється тими домішками до аміаку, які утворюються з вугілля під час 
його коксування. Сірчанокислий амоній із синтетичного аміаку - білий, трохи жовтуватий. 
Для зв’язування аміаку використовують також гіпс, мірабіліт або фосфогіпс, що залишається 
при виробництві фосфорної кислоти. Добриво є дрібнокристалічним, мало гігроскопічним, 
добре розсівається. Фізіологічна кислотність сірчанокислого амонію враховується при його 
застосуванні. На кислих підзолистих і опідзолених ґрунтах краще використовувати його 
разом із фосфоритним борошном, фосфатним шлаком або застосовувати нейтралізованим. 
На слабо вилугуваних чорноземах сірчанокислий амоній діє навіть краще ніж аміачна 
селітра. Добриво краще впливає на ріст, розвиток і урожайність картоплі, конопель, ніж інші 
форми азотних добрив.   

Хлористий амоній (NH4Cl) містить 24-25 % азоту. Його одержують як побічну 
речовину при виробництві соди за методом  : 
 

NH3 + CO2 + H2O + NaCl = NaHCO3 + NH4Cl. 
Бікарбонат натрію, що утворюється, відокремлюють, а хлористий амоній виділяють із 

розчину шляхом кристалізації. Хлористий амоній фізіологічно кисле добриво, має білий або 
жовтуватий колір, дрібнокристалічний, мало гігроскопічний, майже не злежується, добре 
розсівається. Завдяки великому вмісту хлору хлористий амоній необхідно вносити восени 
під оранку, щоб дати можливість хлору опуститись у нижчі шари ґрунту.  Присутність хлору 
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негативно діє на врожай картоплі, тютюну, винограду, а на дерново-підзолистих ґрунтах – на 
цибулю, капусту, льон, коноплю. 

Сульфат-нітрат амонію NН4)2SO42NH4NO3 містить 25-27 % азоту, з яких 7-8 % у 
нітратний формі. Одержують механічним змішуванням 65 % сульфату амонію з 35 % нітрату 
амонію (лейна селітра) або нейтралізацією суміші сірчаної та азотної кислот аміаком (монтан 
селітра). 

Гігроскопічність - сульфат амонію менша, ніж аміачної селітри, але більша, ніж 
сірчанокислого амонію. За фізіологічною кислотністю наближається до сірчанокислого 
амонію. Використовується сульфат-нітрат амонію на усіх ґрунтах під усі культури  при усіх 
способах внесення, але на кислих ґрунтах потрібні заходи для зниження кислотності цього 
добрива. 

Рідкі азотні добрива.  Першим продуктом, що утворюється при синтезі аміаку, є його 
розчин у воді. З нього потім одержують тверді азотні добрива - аміачну селітру, 
сірчанокислий амоній та інші. Виробництво цих добрив потребує складного обладнання, що 
значно збільшує вартість одиниці азоту у добривах. Дослідами в СРСР ще у 1931 р. було 
доведено, що розчин аміаку у воді може використовуватись, як добриво. Його ефективність 
не поступається твердим азотним добривам. Зручність рідких добрив полягає у тому, що всю 
роботу від заправки до внесення виконують машини і їх вартість у 2-2,5 рази дешевша.  

Рідкий безводний аміак (NН3) містить 82,3 % азоту. Одержують його з газу аміаку під 
тиском 30 атмосфер. Найбільш концентроване рідке азотне добриво,  являє собою білу 
рухому рідину з температурою кипіння 34˚ С. Зберігається у товстостінних стальних 
цистернах, вимагає спеціальної апаратури. Суміш із повітрям може дати вибух, пари 
викликають удушення, сльози-точіння, отруєння.  

Аміачна вода - розчин NH3 у воді, містить в 1 сорті 20 %  азоту (25% аміаку), а у 11 - 
16,5 % (20,5 % аміаку). Це жовтувата рідина із запахом нашатирного спирту. Пружність 
парів біля 0,5 атмосфери. Зберігають  транспортують аміачну воду у закритих цистернах або 
балонах, розрахованих на тиск до 2 атм. 

Аміакати - розчин аміачної селітри, сечовини у рідкому аміаку. Отримують їх шляхом 
розчинення у рідкому аміаку аміачної селітри й сечовини. Водні розчини солей мають 
наступний склад: 

NH4NO3nNH3mH2O; 
Ca(NO3)2 xNH4NO3m H2O.   

Уміст азоту від 30 до 45 %. Пружність парів 0,2-0,7 атм. Зберігають і поводяться , як з 
аміачною водою. 

Аміачну воду й аміакати вносять у ґрунт при оранці чи культивації на глибину не менше 
10-12 см. Норма внесення під оранку 3-4 ц/га, як підживлення - 1,5-2,0 ц/га. При меншій 
глибині неминучі втрати аміаку.         

Аміак майже повністю адсорбується ґрунтом у зоні 10 см смуги по ходу сошника. 
Сечовина карбамід - CО(NO2)2  містить 45-46 % азоту. Одержують її шляхом синтезу з 

аміаку й вуглекислоти під тиском у вигляді білого кристалічного продукту або у гранулах 
діаметром 0,2-2,5 мм. У ґрунті азот сечовини швидко переходить в аміачну форму  потім у 
нітратну, яка навіть підкислює ґрунт. Сечовина мало гігроскопічна, добре розсівається, але 
вимагає уваги щодо рівномірності внесення на площі, щоб не утворювати осередків високої 
концентрації азоту у ґрунті. Вноситься під усі культури, усіма способами, являється 
концентрованим складним добривом. 

Ціанамід кальцію (СаCN2) мстить 20-22 % азоту, темно-сірого кольору (від сажі). Білий 
ціанід має 35% азоту. При недбайливому зберіганні злежується у великі грудки і 
перетворюється у диціанід - отруйну для рослин сполуку.  

Ціанамід вносять при основному удобренні під оранку. Під культивацію вносять за 15-20 
діб до сівби, щоб за цей час отруйні речовини перейшли у вуглекислоту й аміак. За дією на 
урожайність рослин не поступається іншим азотним добривам, особливо на кислих ґрунтах. 
На піщаних, бідних мікрофлорою ґрунтах його не застосовують. Ціанамід кальцію 
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використовують ще як дефоліант, щоб викликати передчасне опадання листків (наприклад, 
бавовнику) перед збиранням урожаю. 

Карбамідформ. (уреаформ) - продукт конденсації сечовини  формальдегіду СОNН2)2  і 
СН2О  - містить 33-42 % азоту. Добриво відноситься до повільно діючих азотних добрив 
завдяки поступовому переходу у розчинну форму його амідних груп. Карбамідформ 
найбільш ефективний в умовах великої вологості ґрунту й при зрошенні, бо він не 
вимивається й постачає рослині азот довший період, ніж розчинні форми. 

Біологічний азот. Проблема азоту у землеробстві розв’язується не тільки внесенням 
його з добривами. Біологічний азот, який нагромаджують бобові та інші рослини при 
симбіозі з бульбочковими бактеріями, а також вільно існуючі у ґрунті мікроорганізми, 
відіграє велику роль у балансі азоту. Однорічні бобові культури лише своїми кореневими 
рештками збагачують ґрунт на 60-80 кг азоту на гектар, а багаторічні  - на 150-180 кг і 
більше. Цей азот впливає на кількість і якість урожаю наступних культур  його враховують 
при внесенні азотних добрив під культури у сівозміні. Ефективність фосфорних і калійних 
добрив після бобових значно підвищується.                                                                                                          
 

2.5.2. Фосфорні добрива 
 

Фізіологічна роль фосфору. Основну кількість фосфору в рослинах представлено в 
органічній формі. У першу чергу, фосфор необхідний для синтезу нуклеїнових кислот ДНК і 
РНК, а також для синтезу АТФ. 

Ефективність фосфору, поглинутого листками, нижча ніж фосфору, поглинутого 
коренями. Листки обмежено здатні до перетворення поглинутого фосфору;  у результаті 
фосфор залишається в неорганічній формі. Відтік фосфору з листків відбувається в 
обмеженій кількості, а в коренях при некореневих підживленнях наростає фосфорна 
недостатність. Порушення синтезу нуклеїнових кислот у коренях при фосфорному 
голодуванні приводить до глибоких змін - до зниження умісту органічного фосфору в 
листках, навіть якщо вони підживлюються фосфором 

Головне джерело фосфору для рослин - солі ортофосфорної кислоти. Ортофосфорна 
кислота дає три аніони: Н2РО4

-, НРО4
2-, РО4

3-. При слабко кислій реакції більш 
розповсюджений перший аніон. Солі одновалентних катіонів орто- й метафосфорної кислот 
добре розчинні у воді і легко засвоюються. Фосфати двовалентних катіонів розчинні у воді в 
першому ступені заміщення у ортофосфорній кислоті й погано розчинні в метафосфорній. 
Двох-заміщені солі двовалентних катіонів ортофосфорної кислоти розчинні в слабких 
кислотах і засвоюються рослинами. Трьох-заміщені - обмежено розчинні в слабких кислотах, 
засвоюються рослинами сутужніше. Гречка, люпин, гірчиця засвоюють фосфор навіть із 
трьох-заміщених фосфатів кальцію. Такою ж здатністю володіють еспарцет, буркун, горох, 
коноплі. У зоні коренів люпину рН - 4,0-5,0. Ф.В. Чириковим було встановлено, що в золі 
люпину, гірчиці, гречки у фазу цвітіння співвідношення Са/Р2О5 складає величину більшу 
1,3, у той час як у злакових ця величина нижча 1,3. Розчинність фосфору в ґрунті 
поліпшується в результаті інтенсивного видалення кальцію з поживного розчину. 
Виключення складає льон-довгунець; у його золі співвідношення СаО/Р2О5 дорівнює 1,8, але 
він поглинає фосфор тільки з розчинних солей. Ще менше, ніж двовалентні, доступні 
рослинам солі тривалентних катіонів ортофосфорної кислоти. 

Фосфор інтенсивно поглинається в перший період розвитку рослин. Кукурудза, 
наприклад, до моменту синтезу 25% сухої речовини поглинає вже 75% фосфору. Недостачу 
фосфору в перші періоди росту рослин уже не можна відшкодувати в наступному. 
Недостатність фосфору в рослинах виражається червонясто-фіолетовим забарвленням 
листків, у томатів вона багряна, у картоплі краї листів закручуються нагору, забарвлення їх 
темніше звичайного. У кукурудзи в здорових листках міститься 0,30-0,35% Р2О5, при більш 
низькому умісті фосфору листки здобувають пурпурне забарвлення. У рослинах можлива 
реутилізація фосфору зі старих листків у молоді, а потім до репродуктивних органів. Фосфор 
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концентрується в товарній продукції. З кожним центнером зерна з ґрунту виноситься 1 кг 
фосфору. 

Фосфор у ґрунті. Фосфор - один із найважливіших елементів живлення рослин. Уміст 
фосфору в ґрунті - показник її окультурення. Звичайно, валовий уміст фосфору в ґрунті 
складає 2-6 т/га і залежить від механічного складу ґрунту й умісту в ньому гумусу. Фосфор у 
ґрунті знаходиться в мінеральній і органічній формі. Мінеральні фосфати присутні, як 
правило, у вигляді гідроксил - або фторапатитів, ді- і трикальційфосфатів. У кислих ґрунтах 
переважають фосфати заліза, алюмінію, на нейтральних і карбонатних - фосфати кальцію й 
магнію.  

Органічний фосфор накопичується в результаті діяльності вищих і нижчих рослин, 
тварин і мікроорганізмів, він складає на різних ґрунтах від 14 до 44% від загального. У 
чорноземних ґрунтах відносна кількість органічного фосфору значно більша (50-60 %), ніж у 
ґрунтах опідзолених (25-30 %). Рослини живляться мінеральними формами фосфору й 
засвоюють лише деякі форми органічного. 

Він міститься в гумусі, у плазмі мікроорганізмів і фітатах. Кальцієві й магнієві солі 
фітину містяться в нейтральних ґрунтах, а фітати А1 і Fe - у кислих. 

Установлення доступного для рослин фосфору, що міститься в ґрунті, провадиться 
різними методами. Використовуючи ізотоп 32Р, можна з великою точністю визначити 
розміри поглинання фосфорної кислоти ґрунтом і ступінь її доступності рослинам. 

Фосфор має малу рухливість. Фіксація фосфору відбувається в результаті хімічного 
зв'язування його з кальцієм, магнієм, алюмінієм. Іони Н2РО4

2- поглинаються глинистими 
мінералами, заміщаючи ОН-іони гібситового шару. На початку цей процес носить обмінний 
характер, потім переходить у хімічний з утворенням А1РО4. З хімічною адсорбцією зв'язане 
неповне використання фосфору добрив. Коефіцієнт використання фосфорних добрив 
коливається в межах від 5 до 35%, у середньому - 20%. На кислих ґрунтах він складає меншу 
величину. Коефіцієнт використання залежить також і від культури, під яку вносяться 
добрива. Картопля використовує 35% фосфору, ячмінь - 20%, люпин - 15%, просо - 11%, 
кукурудза - 7%. На луках використання фосфору може досягати 40%. 

На поводження фосфатів у ґрунті впливають всі агрохімічні властивості ґрунту. 
Наприклад, органічні кислоти зв'язують у кислому середовищі катіони Аl і Fe й 
перешкоджають переведенню фосфору у важко розчинні з'єднання. Висушування ґрунту 
збільшує рухливість фосфору за рахунок руйнування агрегатів при наступному їхньому 
змочуванні. 

Оптимальний уміст Р2О5, обумовлений у солянокислій витяжці в дерново-підзолистих 
ґрунтах, для злаків - 12-18 мг, для картоплі 30-35 мг на 100 г ґрунту. Легкорозчинного 
фосфору (який розчиняється у розведеній сірчаній кислоті) буває, наприклад, у підзолистих 
ґрунтах 8-9 мг на 100 г ґрунту, в опідзоленому чорноземі - 12-14, а у мало гумусному 
чорноземі 16 мг. Отже, в окремих ґрунтах міститься різна кількість фосфору. 

Види фосфорних добрив. Добрива виробляють із фосфоритів або апатитів, а також із 
побічних продуктів металургійних заводів Фосфорні добрива відрізняються різною 
розчинністю фосфору. Ортофосфорна кислота дає солі різної розчинності. Кальцієві солі у її 
складі (залежно від умісту кальцію) можуть бути легкорозчинними у воді, розчинними у 
розведених кислотах і розчинними тільки у міцних кислотах. У воді розчиняється фосфор 
усіх видів суперфосфату - звичайного, гранульованого та подвійного. Фосфорне борошно 
має фосфор найменш розчинний. Решта фосфорних добрив має фосфор, розчинний у 
слабких кислотах. 

Добрива з важкорозчинними сполуками фосфору використовують на кислих ґрунтах, 
або разом із кислими та іншими добривами, або під культури, які можуть вбирати 
важкорозчинний фосфор (бобові культури, гречка, гірчиця). Їх вносять під оранку як основне 
добриво. 

Легкорозчинні форми фосфорних добрив вносять різними способами під усі культури, 
на усіх ґрунтах. 
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Фосфоритне борошно [Са3(РО4)2·СаF2 + домішки]  містить 16-20 % фосфору (Р2О5), 
одержують шляхом дрібного помелу фосфоритів. Форма фосфору важкорозчинна - 
Са3(РО4)2. Воно добре розсівається, не злежується, має сірий колір. На опідзолених і 
вилугуваних ґрунтах фосфоритне борошно замінює суперфосфат (при однаковій кількості у 
них фосфору) при внесенні (під оранку) під цукрові буряки, озиму пшеницю та ін. культури. 
Ефективно впливає на бобові культури. Дуже корисно додавати у торфові компости й у 
компости з гноєм. 

Суперфосфат. Містить 18-20 % фосфору (Р2О5). Діюча речовина знаходиться у формі 
моно кальцієвого фосфату Са(Н2РО4)2·Н2О· ·2CaSO4·2H2O. Добриво сірого кольору. 
Одержують суперфосфат шляхом обробки фосфоритів або апатитів [Са5ClF·(PO4)3] сірчаною 
кислотою.  

Са3(РО4)23СaF2 +7H2SO4 +3H2O = 3Ca(H2PO4)2 H2O + 7CaSO4 + 2HF. 
Частина фосфору знаходиться у вигляді вільної ортофосфорної кислоти (2-4 %). У 

суперфосфаті є багато домішок гіпсу та ін. сполук, які входили до складу сировини. Майже 
весь фосфор легкорозчинний. Добриво хімічно кисле. На кислих ґрунтах за ефективністю 
поступається нейтральним формам фосфорних добрив. На солонцюватих ґрунтах та 
чорноземах є найкращою формою фосфору. Доступне для рослин при рядковому й 
гніздовому внесенні. На піщаних і мало буферних кислих ґрунтах краще застосовувати з 
порошковими органічними адсорбентами - перегноєм, пташиним послідом. 

Порошковий суперфосфат вимагає добрих умов зберігання у сухих приміщеннях. 
Гранульований суперфосфат відрізняється від звичайного фізичною структурою - 

гранулами трохи більшим умістом діючої речовини - 19,5-21 % (Р2О5) та меншою 
кислотністю. Він добре розсівається, більш ефективний. Можна вносити у ґрунти разом із 
насінням у рядки сівалками. 

Подвійний суперфосфат, гранульований Са(Н2РО4)2·Н2О] містить 40-50 % Р2О5 у тій 
же формі, що й звичайний суперфосфат, має ясно-сірий колір. Легкорозчинне концентроване 
фосфорне добриво. Добувають із фосфоритів або апатитів при їхній, обробці вільною 
фосфорною кислотою. Реакція відбувається за схемою: 

Са3(РО4)23СaF2 +14H2РO4 +10H2O =  10Ca(H2PO4)2 H2O + 2HF. 
Преципітат містить 30-38 % Р2О5 у формі дикальцієвого фосфату СаНРО4 2Н2О, що 

розчиняється у слабких кислотах. Колір його білий. Виготовляють із фосфорної кислоти. 
Н3РО4 + Са(ОН)2 = СаНРО42Н2О. 

 Добриво має нейтральну реакцію, тому ефективність його на кислих ґрунтах краща від 
суперфосфату. Застосовується при основному внесенні під оранку на вилугуваних, 
опідзолених ґрунтах. Добриво мало гігроскопічне, не злежується, легко розсівається. 

Томасшлак – багаті на фосфор відходи металургійної промисловості, що їх одержують 
при виплавці сталі з чавуну томасівським процесом. Містить 16-20 % Р2О5 у формі 
тетракальцієвого фосфату (Са4Р2О9). Ця сполука легко розчиняється у розведених кислотах, 
тому фосфор із неї завоюється рослинами. Колір добрива темно-сірий, до складу входять як 
домішки корисні елементи - магній, марганець, кальцій та ін. Мало гігроскопічний, дрібно 
мелений, добре розсівається, але при зволоженні злежується. Використовується на 
вилугуваних та кислих ґрунтах. Вноситься під оранку. 

Мартенівський фосфатшлак -  розмелений побічний продукт переробки на сталь і 
залізо багатих на фосфор чавунів мартенівським способом. Містить 12 % Р2О5 (шлак класу 
А) і не менше 8 % Р2О5 (шлак класу Б). Властивості та застосування наближаються до 
томасшлаку. До складу домішок мартенівських шлаків входить більше силіцію (SiO2), а до 
складу томасшлаків - кальцію (СаО), що пов’язано з технологією переробки чавуну. 

Термофосфати – фосфорне добриво, що його одержують сплавленням або спіканням 
розмелених фосфоритів або апатитів із лужними солями, природними силікатами, шлаками, 
вапном.  можуть мати від 18 до 34 % Р2О5. Фосфор добрива легко засвоюється рослинами. 
Фосфор може бути у формі таких сполук, як Са NaPO4, або (СаО)2Na2·P2O5CaOSiO2 та ін. 
Після розмелу одержують порошкоподібну речовину сірого кольору, що добре розсівається. 
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Використовується як основне добриво на кислих, вилугуваних та опідзолених ґрунтах. 
Обезфторений фосфат містить 22-34 % лимонно розчинного фосфату (Р2О5) у формі 

тетракальцій-фосфату (Са4Р2О9) і трикальційфосфату Са3(РО4)2. Одержують гідротермічною 
обробкою апатиту з невеликою домішкою піску (2-3 % SiO2); при цьому видаляється фтор. 
Використовують при основному удобренні на вилугуваних ґрунтах.  

Вівіаніт [Fe3(PO4)2·8H2O] містить 20-28 % Р2О5. Являє собою порошковидну землисту 
масу. Відкладається на низинному торфі, у нижніх його шарах, а також серед залізних руд 
морського походження. Походження біогенне. У воді нерозчинний, але розчиняється у 
розведеній лимонній кислоті. 

Застосування фосфорних добрив. Основне нерозчинне фосфорне добриво - 
фосфоритне борошно. Вона може не дати ефекту, якщо в ґрунті міститься багато 
засвоюваного фосфору, при низькому рівні потенційної кислотності, унаслідок високого 
ступеню насиченості ґрунту основами. Можна застосовувати фосфоритне борошно й у зоні 
вилужених чорноземів, які володіють значною потенційною кислотністю; при цьому велике 
значення має товщина помелу. Кислий торф, фізіологічно кислі добрива посилюють 
розкладання фосфоритного борошна. Дуже добре впливають на розкладання фосфоритного 
борошна торфогнойові компости. 

Гранульований суперфосфат рекомендується для передпосівного внесення під різні 
сільськогосподарські культури в дозі 7,5-20 кг/га Р2О5. Під кукурудзу, соняшник, бавовник 
суперфосфат вносять із таким розрахунком, щоб не було безпосереднього контакту добрив із 
насінням. Суперфосфат можна змішувати з насінням зернових культур за умови, що насіння 
й добриво будуть сухими. 

У зонах недостатнього зволоження особливе значення має глибина закладення добрив, їх 
треба зашпаровувати під плуг. Краще місце фосфоритування ґрунту - чистий пар, тому що 
високий уміст нітратів підсилює дію фосфорного добрива. Фосфоритне борошно також 
можна застосовувати в зайнятих парах. Ефективність фосфоритного борошна вища в теплі 
роки, коли більш інтенсивно протікає процес нітрифікації. Азотну кислоту нейтралізує не 
тільки фосфорит, але й бікарбонат кальцію, а також інші з'єднання кальцію. 

Якщо в основне внесення була використана недостатня кількість фосфорних добрив, 
виявлена нестача елемента або якщо потрібно підвищити коефіцієнт використання добрив із 
метою скорочення часу контакту добрив із кислим ґрунтом, застосовують додаткове 
підживлення. Суперфосфат поверхово вносити не можна. Особливо міцно він зв'язується на 
карбонатних ґрунтах або сильно кислих червоноземах. У карбонатних ґрунтах утворюється 
гідроксил апатит. У кислих червоноземах - варісцит. Залишковий фосфор добрив більш 
доступний, ніж ґрунтовий, має сильну післядію. Першою культурою із сівозміни добриво 
використовується на 5-15-25% Р2О5, на лугах іноді до 40%. Значні кількості фосфору, як уже 
говорилося, переходить у малодоступні для рослин форми. Дія вапнування на коефіцієнт 
використання фосфору добрив і ґрунту найчастіше позитивна. 

Використання фосфору залежить від співвідношення в ґрунті елементів  живлення. 
Підвищити коефіцієнт використання фосфору можна такими способами: 1) 
диференціюванням доз у залежності від забезпеченості ґрунту  доступними для рослини 
з'єднаннями фосфору; 2) внесенням його вогнищами у волого-забезпечений шар; 3) 
внесенням під чуйні на фосфорне добриво культури; 4) установленням оптимального 
співвідношення макро- й мікроелементів; 5) застосуванням рідких комплексних добрив і 
більш рівномірним внесенням добрив. 

 
2.5.3. Калійні добрива 

 
Фізіологічна роль калію. Калій є обов’язковим елементом живлення рослин, складовою 

частиною повного мінерального добрива. Ґрунт має багато калію до 2,5 %, але він важко 
розчинний. Мінерального, засвоюваного рослинами, калію мало - у підзолистих ґрунтах 5-6 
мг на 100 г ґрунту, в опідзоленому чорноземі 9-14, а у мало гумусному чорноземі 10-12 мг. 
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4/5 калію міститься в клітинному соку. Більше його в добре освітлених рослинах. Уночі 
він частково виділяється рослинами через корені. Більша кількість калію міститься в 
нетоварній частині врожаю, за винятком бульбоплодів, зернобобових і льону. У бульбах 
картоплі до збирання міститься 96% калію. На створення 1 ц врожаю зернових необхідно 2-3 
кг калію, картоплі - 0,6-0,9 кг, гороху - 3-5 кг, капусти - 4 кг, льону - 7 кг, тютюну - 8 кг. 300 
ц картоплі виносять 154 кг калію. 

Зовнішні ознаки калійного голодування - побуріння країв листків, поява на листах 
іржавих цяточок. 

Максимум поглинання калію в ярій пшениці приходиться на період між виходом у 
трубку й колосінням. У картоплі в липні поглинання калію складає 60% від загальної 
потреби рослин. Утрати калію зв'язані з його вимиванням дощами зі старих листків. 

Великої кількості калію потребують плодово-ягідні культури, цукровий буряк, капуста, 
коренеплоди, картопля, конюшина, люцерна, соняшник, гречка, зернобобові, кукурудза. При 
нестачі калію в рослині гальмується багато біохімічних процесів. Нестача калію підсилює 
надходження в клітини натрію, магнію, кальцію. При цьому збільшується селективна 
проникність мембрани для калію й збільшується мембранний потенціал. Ці зміни можуть 
порушити обмін речовин. 

Усередині клітки калію міститься більше, ніж у навколишньому середовищі (100-1000 
разів). Особливо багаті калієм ембріональні тканини і зростаючі клітки. Підвищення умісту 
калію в середовищі знижує надходження магнію, і може спостерігатися магнієве 
голодування. При нестачі іонів калію в клітці підвищується уміст вільного аміаку й іонів 
водню. Іноді нестача калію викликає нагромадження азотовмісних з'єднань, що несуть 
позитивний заряд, і неорганічних з'єднань фосфору. 

Калій у ґрунті. У ґрунті калію більше, ніж фосфору й азоту, разом узятих, більше калію 
міститься у важких ґрунтах, тому що він входить до складу багатьох мінералів. Основна 
частина калію в ґрунті знаходиться в нерозчинній і мало засвоюваній для рослин формі. У 
підорному, шарі дерново-підзолистих і сірих лісових  ґрунтів калію більше, ніж в орному. 
Більше всього калію в алюмосилікатах, особливо багато його в польовому шпаті (KalSi3O8). З 
цього мінералу калій майже не засвоюється рослинами. Значна кількість калію знаходиться в 
адсорбційно-зв'язаному стані на поверхні ґрунтових колоїдів. Від валового умісту калію ця 
форма елемента складає 0,8% у супіщаних ґрунтах і 1,5% у суглинних. Обмінний калій 
відіграє важливу роль у живленні рослин. 

Водорозчинні форми складають 1/5-1/10 частину від обмінних, тобто 0,1 мг-екв калію на 
100 г ґрунту. Утворюються вони в результаті гідролізу мінералів, руйнуванням їх, 
кореневими виділеннями рослин, азотною кислотою, що є присутньою у ґрунті, завдяки 
процесу нітрифікації, витисненням обмінного калію. 

У дерново-підзолистому ґрунті близько 40 кг К2О входить до складу тіл мікроорганізмів. 
Велика кількість перегною й вапно збільшують перехід калію в необмінну форму, а 

руйнування гумусу й підкислення знижують закріплення калію ґрунтом. Ґрунти, що 
систематично удобрюються калієм, при новому його внесенні зв'язують його слабкіше. 
Конюшина використовує фіксований ґрунтом калій краще інших рослин. Найбільш 
ефективно вносити калій на достатню глибину, щоб виключити пересихання, і 
зашпаровувати добрива локально. Восени відзначено найнижчий уміст обмінного калію в 
ґрунті, а навесні його стає більше. Засвоюється рослинами й необмінний калій. Так, на 
Солікамській дослідній станції за 20 років вирощування картопля засвоїла обмінного калію 
150-170 кг/га, а з необмінних запасів - 400-600 кг/га в перерахуванні на К2О. 

Види калійних добрив. Калій у добривах вносять із різними мінералами – сильвінітом 
(KCl·NaCl + домішки), каїнітом [KMg(SO4)Cl·3H2O], карналітом (KCl·MgCl2·6H2O) у 
подрібненому вигляді. З цих мінералів готують концентровані солі: хлористий калій, 
сірчанокислий калій, калійну сіль, калімагнезію, електроліт та ін. Застосовують як калійно-
фосфорне добриво й попіл. Усі ці добрива мають розчинні форми калію. 

Сирі калійні солі – (КСl + сильвініт - 10-18 % К2О), каїніт (10-12 % К2О), карналіт (9 % 
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К2О). Ці добрива застосовують переважно при основному удобренні у районах, наближених 
до місця їх, добування (Івано-Франківська, Львівська обл.), через низький уміст калію у них. 
Добрива сірі, темно-сірі, із домішкою грубих кристалів темного кольору. 

Найбільш ефективні вони на буряках завдяки домішкам хлористого натрію та інших 
сполук. На Україні використовують каїніт у західних областях. При внесенні каїніту його 
нормують не за діючою речовиною, а за загальною вагою, враховуючи домішки К, Mg, Na, 
Cl, SO4. У рядки вносять 0,2-0,25 ц/га, а під оранку до 3-4 і не більше 6 ц/га. 

Хлористий калій (КСl) містить 55-60 % К2О. Застосовують під усі культури. Завдяки 
найменшому вмісту хлору, порівняно до інших калійних добрив, використовують його також 
і під культури, що негативно реагують на хлор (тютюн, картопля та ін.), вносячи з осені під 
оранку. Фізичні властивості досить високі - добре розсівається і не злежується, якщо його 
зберігають у сухих приміщеннях. 

Калійна сіль 30-% і 40-% . Одержують її з хлористого калію, домішуючи сильвініт. 
Домішки хлористого натрію роблять калійну сіль навіть більш ефективною для цукрових 
буряків, ніж хлористий калій. Застосовують під усі культури і всіма способами внесення. 
Фізичні властивості задовільні. 

Сульфат калію (K2SO4). Містить 45-52 % К2О. В СРСР сульфат калію отримували 
термічним відновленням: 

K2SO42MgSO4 + C = K2SO4 + 2 MgO + 2SO2 + CO2. 
Після цього сульфат калію вилуговували при температурі 100 водою, а оксид магнію 

залишався у осаді; сірчистий газ відновлюється метаном до елементарної сірки.  
Є й інші технологічні схеми. Методом обмінного розкладання концентрованого розчину 

хлористого калію і сірчанокислого магнію в якості проміжного продукту реакції отримують 
подвійний сульфат калію й магнію: 

2KCl + 2MgSO4 = K2SO4MgSO4 + MgCl2. 
Реакція протікає у холоді (25) із виділенням кристалічного подвійного сульфату. K2SO4 

утворюється при обмінному розкладанні подвійного сульфату калію й магнію з хлористим 
калієм за рівнянням: 

K2Mg(SO4)2 + 2KCl = 2K2SO4 + MgCl2. 
Дуже цінне калійне добриво для картоплі, овочевих культур, плодових дерев, 

багаторічних трав. Не злежується і, не гігроскопічне. Використовують при усіх способах 
внесення. 

 Калімаг – (К2SO42MgSO4  та домішки) – добриво, отримане після розмелювання 
лангбейніту і видалення з нього NaCl вилуговуванням. Приблизний середній склад такий: 
K2SO4 –39 %, MgSO4 – 55 %, NaCl – 1 і 5 % нерозчинного залишку;  К2О – 16-19 %. 

Калімагнезія - (К2SO4MgSO4  та домішки). Крім калію містить магній. Обидві солі у 
сульфатній формі. Добувають ці добрива з мінералів шеєліту та лангбейніту. Містить до 24-
28 % К2О . Застосовують під усі культури, особливо під ті, що негативно реагують на хлор і 
добре на сульфати (картопля , клівер). 

Калій-елекроліт – відходи при виробництві магнію з карналіту, містить 30-32 % К2О, по 
6 % MgO, Na2O і до 50 % хлору. Добриво подібне до калійної солі. Застосовують як калійну 
сіль. 

Застосовувати калійні добрива насамперед необхідно на торф'яних, піщаних, 
супіщаних ґрунтах. У заплавах рік, на дерново-підзолистих ґрунтах, червоноземах, сірих 
лісових ґрунтах і північних чорноземах лісостепу. Ефективне внесення калійних добрив під 
бавовник, люцерну, плодово-ягідні культури. На солонцях калій не застосовують, щоб не 
посилювати солонцюватість. Катіон калію сильно адсорбується колоїдами ґрунту і помітно 
не пересувається. Калійні добрива вносяться завчасно скрізь, крім легких ґрунтів і вологих 
субтропіків. На важких і середніх ґрунтах у зоні континентального клімату найбільш 
ефективна глибоке заорювання з осені, щоб калій не фіксувався у необмінній формі. 

У зоні з великою кількістю опадів калійні добрива вносять навесні під культиватор, тоді 
хлор, що міститься в добривах, не буде гнітити молоді рослини. Хлор, шкідливий для 
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картоплі, тютюну, цитрусових. До нього також дуже чуттєві люпин, квасоля, гречка. Натрій, 
що міститься в добривах, корисний для буряка, капустяних, моркви, бавовнику. 

Хлористий натрій, що міститься в калійних добривах, позитивно діє на кормовий і 
столовий буряк, томати, капусту. 

Нестача калію в першу чергу виявляється на старих листках рослин. Буряку особливо 
потрібний калій у період нагромадження цукру. 

Використання калію з мінеральних добрив приблизно однаково з його використанням з 
органічних добрив. Для сільськогосподарських культур коефіцієнт використання калію 
дорівнює 70-80% На піщаних ґрунтах коефіцієнт використання калію вищий, ніж на 
суглинних Під культури з високою інтенсивністю поглинання (соняшник, картопля) дози 
калію значно зростають Хлористий калій ефективно вносити з осені. 

Таким чином, збільшення ефективності використання калійних добрив можна 
досягти наступними шляхами: 1) оптимальним розміщенням фонду калійних добрив, 2) 
внесенням калійних добрив, у першу чергу, під культури, що  інтенсивно засвоюють калій, 3) 
збалансованим живленням рослин усіма елементами; 4) раціональним використанням форм 
калійних добрив. 

 
2.5.4. Складні концентровані мінеральні добрива 

 
До складних концентрованих добрив відносять добрива, які містять у собі 2-3  

більше елементів живлення з високим процентом діючої речовини. Усі складні добрива 
здебільшого ефективніше впливають на урожай, ніж суміш простих добрив з однаковим 
умістом діючої речовини. Серед них виділяють наступні групи: 1) фосфорно-азотні складні 
добрива - амонізований суперфосфат, амофос; діамофос, нітрофос; 2) азотно-калійні - калієва 
селітра; 3) азотно-фосфорно-калійні - нітрофоска. 

Амонізований суперфосфат. Крім фосфору суперфосфату (простого чи подвійного), 
мітить ще до 3-8 % азоту аміаку, який утворює фосфати амонію. За фізичними 
властивостями це добриво значно краще за суперфосфат. 

Амофос (NH4H2PO4). Містить 11-12 % азоту та 46-60 % фосфору. У діамофосі 20-21 % 
азоту та 51-53 % фосфору. Кожний центнер амофосу замінює 2,5 ц стандартного 
суперфосфату першого сорту та 0,35 ц аміачної селітри. Форма сполуки - моно - або 
діамонійфосфат. Добриво висококонцентроване - у ньому близько 70 % діючої речовини, не 
злежується, добре розсівається. Використовується здебільшого для підживлення, у рядки чи 
гнізда, у суміші з іншими добривами при виробництві концентрованих добрив. 

Діамофос ((NH4)2HPO4) - містить 18 % і більше азоту, 50 % і більше Р2О5. Сумарний 
уміст діючої речовини перевищує 70 %. Так, 1 ц діамофосу заміщує 3 ц суперфосфату 
першого сорту та 0,7 ц аміачної селітри. Виробництво діамофосу засноване на насиченні 
аміаком вільної фосфорної кислоти. Якщо продовжити насичення, то утворюється діамофос, 
в якому відношення між азотом та фосфором 1 : 2,5-3,0: 

2NH3 + H2PO4 = (NH4)2HPO4. 
Найкраще застосовувати на потужних та звичайних чорноземах, як основне добриво. 
Метафосфат амонію. Отримують при взаємодії фосфорного ангідриду з аміаком; 

схематично реакція протікає так: 
2Р2О5 + 4NH4 = 2PN(OH)2 + 2NH4PO3. 

NH4PO3 вміщує: азоту 17 %, Р2О5 – 80 %, із врахуванням азоту й фосфору у домішках. 
Нітрофоска містить усі три поживні речовини - азот, фосфор і калій. Залежно від 

способу виготовлення уміст діючих речовин коливається від 35 до 60 %. Нітрофоска, що 
виготовляється за азотно-сірчано-кислотним способом, містить 12 % азоту, 9,6 % фосфору та 
13,5 5 калію (разом 35 % діючої речовини). Нітроамофоска, що готується на базі амофосу та 
діамофосу, має до 60 % поживних речовин. Випускаються нітрофоски з різним 
співвідношенням між N : P2O5 : K2O. Добриво випускається у гранульованому вигляді, не 
злежується, добре розсівається. 
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Амофоска комбіноване добриво отримане з амофосу, сульфату амонію і хлористого 
калію. У різних марках амофосок  уміст азоту, фосфору й калію (у %) змінюється у межах: 9-
12, 16-30, 10-18. 

Нітроамофоска комбіноване добриво із сумарним умістом азоту, фосфору й калію 
більше 52 %  (17,5+17,5+17,5). Виготовляються з рідкої фосфорної кислоти, аміаку, аміачної 
селітри і хлористого калію. При взаємодії речовин аміак зв’язується фосфорною кислотою з 
утворенням амофосу або діамофосу (у залежності від ступеню насичення), із якими дуже 
добре перемішані аміачна селітра і хлористий калій. Суміш гранулюється, а гранули  
покриваються водовідштовхувальними солями. 

Нітрофос – N – 14-20, Р2О5 – 24-60 
Діамонітрофоска - N – 17-18, Р2О5 – 17-18, К2О – 17-18 
Нітроамофос – N – 24, Р2О5 – 24. 
Суперамофоска – Р2О5 – 11-16, К2О – 12-21 
Карбоамофос – N / Р = 1/2,5; 1/1; 1,5/1; 2/1,1. 
Карбоамофоска - співвідношення N / Р / К = 1/1/1; 1,5/1/1; 2/1/1; 1/1,5/1. 
Метафосфат калію - Р2О5 – 80, К2О – 33. 
Поліфосфати амонію - N – 16-18, Р2О5 – 56-61. 
Поліфосфат калію - Р2О5 – 51, К2О – 32. 
Поліфосфати сечовини - N – 31-36, Р2О5 – 24-31. 

 
2.5.5. Мікродобрива 

 
Мікродобривами називають добрива, що містять мікроелементи, тобто речовини, 

які необхідні рослинам у невеликій кількості.  Це переважно метали, які проявляють себе 
як каталізатори й знаходяться у ґрунтах в органо-мінеральних чи металоорганічних 
сполуках. До їх складу відносять бор, марганець, мідь, цинк, кобальт, молібден, фтор, йод, 
ванадій і інші. Фізіологічне значення їх для рослин, тварин і людини таке ж важливе, як і 
основних елементів живлення - вуглецю, кисню, водню, азоту, фосфору, калію, кальцію, 
сірки, натрію тощо. 

При нестачі мікроелементів або при їх надлишку порушується обмін речовин, 
зменшується продуктивність рослин, тварин, виникають різні хвороби. Так, наприклад, якщо 
не вистачає людині марганцю, то з’являються атеросклероз (ураження капілярних 
найвідповідальніших систем і судин) та інфекційна жовтуха. 

При нестачі йоду з’являється важка хвороба щитовидної залози - ендемічний зоб, 
гельмінтози, злоякісні пухлини, токсикози у вагітних та інші хвороби. 

Коли бракує кобальту тваринам; вони хворіють на сухотку, а рослини зменшують 
кількість вітамінів, у людей з’являються хвороби крові. Багато терплять від цього рослини. 
При нестачі бору цукрові та кормові буряки уражає гнилизна серцевини, при нестачі заліза, 
марганцю, магнію, міді виникає хлороз, що різко знижує продуктивність багатьох, особливо 
плодоягідних, культур, промислової троянди, винограду. 

Пухирчата сажка у кукурудзи, смугастий гельмінтоспіроз у ячменю, карликовість листя 
й плодів у плодоягідних культур, борошниста роса у суниці, фітофтора у картоплі та інші 
хвороби - наслідок нестачі мікроелементів. 

 Довгий час виникало питання, як запобігти цим хворобам і зменшенню продуктивності 
рослин і тварин, як підвищити якість сільськогосподарської продукції і не допустити 
захворювання людей. 

Такі елементи живлення рослин, як азот, фосфор, сірка, калій, кальцій, натрій, вуглець, 
кисень, водень і інші, через їх значний уміст у рослинах називаються макроелементами. 

На відміну від них бор, марганець, мідь, цинк, кобальт, молібден, фтор, йод, ванадій і 
інші називають мікроелементами. Їх уміст у рослинах не перевищує 0,02 % на суху 
речовину. Залізо й магній відносять також до мікроелементів тому, що вони займають 
проміжне положення між макро - й мікроелементами. Групу тих елементів, що перебувають 
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у рослинах у вигляді слідів менше 0,001 % на суху речовину, називають 
ультрамікроелементами. До цієї групи відносять і радіоактивні речовини. 

Залізо. Без заліза у листках не утворюється хлорофіл, вони хворіють хлорозом. При 
недостатку заліза зменшується утворення цього пігменту і падає інтенсивність зеленого 
кольору рослин. Залізом більш багата нетоварна частина урожаю. Майже половина його у 
кукурудзі припадає на кореневу систему (44,1 % загального вмісту); у зерні заліза тільки 15,7 
%; інша частина припадає на листя, стеблі.  

Навіть бідні ґрунти містять 2-3 % заліза. У більшості випадків у польових умовах нема 
необхідності вносити його у вигляді добрива. Незначний винос заліза навіть дуже високими 
урожаями культур дозволяє їм задовольняти потреби у цьому мікроелементі. Більше того, на 
кислих ґрунтах, де розчинність сполук заліза підвищується, рослини іноді відчувають 
пригнічення від його солей, які знаходяться у розчині. 

На нейтральних і слабо лужних ґрунтах рухливість заліза різко падає, і деякі рослини, 
наприклад, плодоягідні й ягідні, рідше овочеві, відчувають його недостаток. Для 
підживлення рослин використовують хелати  – комплексні сполуки, які розчинні у воді. 

Бор. Найбільш чітко роль бору проявляється у процесах запилення рослин: без цього 
мікроелементу пилок не проростає і не запилені квітки опадають. Тому при нестачі бору у 
всіх рослин різко знижується продуктивність насіння. Крім того, при недостатній кількості 
бору рослини хворіють гнилизною, бактеріозом, паршею, спостерігається відмирання точок 
росту пагонів, коріння.  

Валовий уміст бору у ґрунтах змінюється в межах від 0,15 до 5,5 мг на 100 г. Рослинами 
може засвоїтись лише незначна його частина. Отже більшість ґрунтів забезпечені ним 
недостатньо. 

Доступність бору рослинам знижується при вапнуванні кислих ґрунтів. Кількість 
засвоєного бору знижується при рН нижчій 5 і вищій 7,5. 

Джерелом забезпечення ґрунтів бором є органічні добрива, попіл і деякі калійні солі. 
Деяка кількість бору поступає у ґрунти з опадами у приморській зоні. 

Марганець. Марганець присутній у всіх живих рослинних клітках. Роль цього 
мікроелементу пов’язана з регулюванням окислювально-відновлювальних процесів. Між 
марганцем і залізом у рослинах підтримується деяке співвідношення: 1 до 1,5-2,5. Винесення 
марганцю урожаєм становить 0,35-4,5 кг з 1 га. Уміст марганцю у рослинах змінюється у 
межах 15-400 мг на 1 кг сухих речовин. Це більше ніж будь-якого іншого мікроелементу. 

Основні симптоми марганцевого голодування – сіра плямистість листків, хлороз, 
пожовтіння країв листків, засихання молодих гілок у плодово-ягідних культур.   

Уміст марганцю у ґрунтах складає 0,01-0,4 %. Як і інших мікроелементів його більше у 
гумусовому шарі й мулистій фракції. Рослини засвоюють рухомий марганець, якого 
міститься: у дерново-підзолистих ґрунтах – 5-15 мг на 100 г сухого ґрунту; чорноземах – 0,1-
7,5; бурих 0,15-7,5; сіроземах – 0,15-12,5. Кількість рухомого марганцю зростає якщо 
систематично вносити аміачні добрива. У нечорноземній зоні рідко виникають потреби у 
внесенні цього мікроелементу. Навпаки, у цій зоні часто спостерігається його надлишок.  

Марганцеві добрива (до 5 кг/га марганцю у вигляді сірчанокислого марганцю) слід 
вносити на дернові, мало- і середньо-підзолисті піщані й супіщані ґрунти Полісся, на 
карбонатні чорноземи. На інших типах ґрунтів внесення цих добрив малоефективне. 

Мідь. Мідь входить в окислювальні ферменти, а також активізує синтез вітамінів групи 
В. Недостаток міді знижує синтез білків, в результаті чого, суттєво знижується урожайність 
зерна. Уміст міді у рослинах досягає 2-12 мг на 1 кг сухої речовини, виноситься урожаєм – 
10-170 г з одного  га. 

У ґрунтах мідь акумулюється у гумусовому шарі й знаходиться у вигляді органо-
мінеральних сполук, а частково – в обмінному поглинутому стані. Валовий уміст міді у 
мінеральних ґрунтах складає  0,15-3 мг на 100 г. Уміст рухомих сполук: 0,005-0,5 мг на 100 г 
– у дерново-підзолистих; 0,45-1,0 – чорноземах; 0,8-1,4 – каштанових, 0,6-1,2 – бурих; 0,25-
1,0 – буроземних ґрунтах. Найменший її вміст на торфових ґрунтах. 
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Мідь вносять у ґрунти з органічними добривами, ядохімікатами. Іноді її недолік у 
ґрунтах компенсують обпудрюванням насіння таким складом: 20 г сірчанокислої міді і 130 г 
тальку на 100 кг насіння, а для технічних культур – відповідно 20 і 280 г. Ефективність 
такого способу вища, ніж основного внесення (табл. 2. 10). 

 
Таблиця 2.10. Вплив передпосівного обробітку насіння солями мікроелементів 

спільно з протравлювачами на урожайність сільськогосподарських культур  
(за Р.І.Ежовим, 1983) 

 
Приріст урожаю після обробки мікроелементами, ц/га 

Культура 
бором молібденом міддю цинком 

Пшениця, зерно 1,5 - - 2,4 
Ячмінь, зерно 1,3 2,0 2,2 1,8 
Льон, соломка 6,6 4,5 6,3 - 
Льон, насіння 1,0 0,7 0,9 - 
Цукрові коренеплоди 25,0 18,2 19,0 - 
Кукурудза, зелена маса 63,0 54,0 65,0 38,0 
Кукурудза, зерно - - - 6,8 
Конюшина, насіння 0,5 0,5 0,4 - 
Кормові боби, зерно 2,2 2,7 - 17,5 

 

Нестачу міді у рослинах можна усувати шляхом позакореневого підживлення мідно-
вапняковим розчином (1 кг сірчанокислої міді, 1 кг кальцій гідрооксиду). 

Молібден. У рослинах молібден приймає участь у відновленні нітратів до аміаку при 
синтезі амінокислот і білкових речовин. Він має важливе значення для життєдіяльності 
бульбочкових бактерій: при його відсутності вони фіксують атмосферний азот. Уміст Мо у 
сухій речовині рослин дуже малий 0,1-0,3 мг на 1 кг: дещо більший його вміст у бобових 
рослинах. За вмістом молібдену рослини можна розмістити так: бобові-олійні-злакові. 

Мо впливає на синтез хлорофілу й каротиноїдів. При його нестачі листя зернобобових і 
бобових культур жовтіє й відмирає. 

Уміст рухомих сполук молібдену у ґрунтах України збільшується з півночі на південь і 
становить від 0,14 до 0,58 мг/кг сухого ґрунту. Великою рухомістю молібдену 
характеризуються солонці. В інших ґрунтах він менш рухомий, у чорноземах – 
малорухомий, у кислих ґрунтах – найменш рухомий. 

Вапнування кислих ґрунтів мобілізує ґрунтові запаси цього мікроелемента. Засвоєння 
його знижується в обидві сторони від інтервалу рН 5,5-7,5.  

Запаси молібдену у ґрунтах поповнюються при внесенні органічних та мінеральних 
фосфорних добрив. Іноді його запаси поповнюють обпудрюванням насіння: 40 г солей 
молібдену та 200 г тальку на 100 кг насіння зернових і 9-10 г Мо і 100 г тальку – для 1 кг 
насіння капусти, конюшини. 

Молібден відноситься до дуже токсичних елементів за дією на живі організми, тому його 
застосування потребує наукового обґрунтування у кожному конкретному випадку. Мідь 
проявляє себе антагоністом у відношення до Мо, чим користуються при лікування тварин 
отруєних молібденом. 

Цинк. Цинк входить у фермент карбоангідразу, який активізує процес розкладання 
вугільної кислоти. Стимулює утворення ауксинів. Нестача цинку веде до розпаду білків. 
Уміст  його у рослинах досягає 15-22 мг на 1 кг сухої речовини. Виноситься цинку врожаєм 
від 0,075 до 2,25 кг з 1 га. Цинкове голодування, помітне у плодово-ягідних культур на 
карбонатних ґрунтах у засушливих зонах. 

Валовий уміст цинку у ґрунтах складає 2,5-6,5 мг на 100 г сухого ґрунту. Ґрунти України 
бідні рухомими формами цинку і містять його від слідів до 0,30 мг/кг. Найбільше його у 
кислих ґрунтах Передкарпаття, Карпат, Закарпаття, Західного Полісся. Карбонати ґрунту 
зменшують розчинність сполук цинку. 

Цинкові добрива рекомендується вносити тоді, коли вміст його рухомих форм менший 
за 0,30 мг/кг сухого ґрунту. Застосовуються цинкові мікродобрива у вигляді висушеної хлор-
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свинцево-цинкової грязі у нормі 1-3 ц/га для основного внесення. Для підживлення 
обприскуванням використовується сірчанокислий цинк нормою 250-500 г/га на 200-400 
літрів води. 

При систематичному внесенні органічних добрив потреба у цинкових добривах 
зменшується. 

Досліджено, що бур’яни накопичують цинку у 14-35 разів більше ніж культурні рослини, 
тому приорювання бур’янів є джерелом поповнення цинку у ґрунтах.  

Кобальт. Найбільше кобальту потрібно бобовим культурам для посилення роботи 
бульбочкових бактерій. Він входить у вітамін В12. Уміст кобальту у рослинах дуже малий 
0,2-0,6 мг на 1 кг сухої речовини. Надходження його до рослин, як і інших мікроелементів 
(кім молібдену) посилюється з підкисленням реакції середовища. 

Середній уміст кобальту у ґрунтах України становить 1,13-3,24 мг/кг у верхніх 
горизонтах і 0,76-2,76 мг/кг – у підорних горизонтах. Уміст рухомого кобальту зростає з 
півночі на південь, але з глибиною профілю скрізь зменшується. 

Вносити кобальт рекомендується на тих ґрунтах, де вміст його рухомих форм менший 
1,5 мг/кг сухого ґрунту. Вносять 0,01 % водний розчин кобальтових сірчанокислих солей 
нормою 1000 л га, або 1 кг/га сірчанокислого кобальту у гнізда при висіванні рослин. 
  
 

2.6. Система застосування добрив у різних кліматичних зонах 
 

Добрива є могутнім засобом підвищення продуктивності сільського господарства за 
умови їхнього правильного застосування, у визначеній системі під визначені культури й у 
сівозміні. 

Під системою добрив у сівозміні варто розуміти науково-обґрунтований план 
застосування органічних і мінеральних добрив, а також хімічних меліорантів, у якому 
передбачені їхні види, норми, час внесення й способи закладення під окремі культури в 
залежності від грунтово-кліматичних умов. Складанням такого плану займається агроном. 

Загальна схема добрив у сівозміні розробляється на підставі забезпеченості господарств 
органічними добривами й родючості всіх полів сівозміни як мінімум на ротацію з указівкою 
норм, доз, співвідношень і загальної потреби в мінеральних добривах.  

Норми мінеральних добрив щорічно коректуються. На основі річного плану складають 
календарний план придбання мінеральних і внесення органічних і мінеральних добрив. 

Особливе значення має реалізація застосування добрив на практиці. Цей етап передбачає 
комплекс організаційно-господарських і агротехнічних заходів. 

Система добрива повинна ефективно вирішувати наступні задачі: 1) збільшення 
врожаю сільськогосподарських культур і поліпшення його якості; 2)  підвищення і поступове 
вирівнювання родючості полів, а в деяких випадках - підтримки його на вихідному рівні; 3) 
підвищення темпів інтенсифікації землеробства, ефективне використання добрив і охорона 
навколишнього середовища. 

Агрохімічною службою й науковими установами країни на основі узагальнення даних 
польових дослідів розроблені середні норми і поправочні коефіцієнти до них для різних 
сільськогосподарських культур. 

Система удобрення для Полісся. Застосування системи добрив у зоні Полісся 
обумовлене переважанням бідних дерново-підзолистих ґрунтів, які мають середньо- й 
сильно кислу реакцію середовища, низький запас поживних речовин і гумусу, легкий 
механічний склад і промивний водний режим. Піщані, глинисто-піщані і супіщані ґрунти 
займають 70 % загальної площі орних земель, доля кислих ґрунтів складає 60-70 % площі 
сільськогосподарських угідь. 

Найважливішим засобом відтворення родючості дерново-підзолистих ґрунтів є їх 
вапнування, яке найчастіше проводять під картоплю і бажано доломітовою мукою, багатою 
на магній. 
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Органічні добрива в 8-9-польовій сівозміні Полісся вносять не рідше ніж 1 раз у 2-3 роки 
піл зернові культури нормою 30-40 т/га, під просапні – 40-60 т/га в час основного обробітку 
ґрунту (бажано осіннього) (табл. 2. 11). Найчастіше органічні добрива в сівозміні вносять під 
картоплю, овочеві культури, кукурудзу та буряки з розрахунку не менше 15 т/га у рік за 
ротацію сівозміни. 

 
Таблиця 2.11. Приблизна система застосування добрив у 8-польовій сівозміні Полісся 

 (А.П. Лісовал, В.М. Макаренко, С.Н. Кравченко, 1989) 
 

Мінеральні добрива, кг/га 
під оранку підживлення 

Чергування  
культур у сівозміні 

Органічні,  
т/га 

N P2O5 K2O 
N під 

культивацію N P2O5 K2O 
Конюшина       60 90 
Озима пшениця 25  45 45 45 50   
Льон-довгунець   90 90     
Озимі на зелений корм  40 90 90  50   
Картопля * 50  70 120 90    
Ячмінь   45 45 60    
Кукурудза на силос ½ поля 50  80 120 120 30   
Кормовий буряк ½ поля 50  80 120 120 30   
Ячмінь з підсівом конюшини   45 45 60    

* вапнування ґрунтів у сівозміні. 
 

Азотні добрива на малородючих піщаних і супіщаних дерново-підзолистих ґрунтах 
варто вносити в нормах, що перевищують винесення, оскільки рослини на цих ґрунтах 
особливо мають потребу в азоті. Цілком відшкодовувати винесення азоту всіма культурами, 
крім бобових, необхідно на суглинних дерново-підзолистих ґрунтах і зрошуваних землях. В 
першу чергу мінеральні добрива вносять під овочеві, льон-довгунець, картоплю, зернові. Не 
рекомендується вносити у зоні Полісся фізіологічно кислі добрива, які підкислюють і без 
того кислі ґрунти, вилуговують із ГВК кальцій. 

Фосфорні добрива потрібно вносити в кількостях, що перевищують винесення фосфору 
врожаями при низькому і дуже низькому умісті рухомого фосфору на всіх типах ґрунтів. На 
ґрунтах із високим умістом рухомого фосфору при обмежених ресурсах фосфорних добрив 
їхніми нормами можна забезпечувати часткове відшкодування виносу даного елемента 
врожаєм. 

На ґрунтах із низьким і дуже низьким умістом обмінного калію варто вносити калійні 
добрива в нормах, що перевищують винесення калію з урожаєм. 

При наявності калійних добрив їх потрібно застосовувати в нормах, що забезпечують 
оптимальний уміст обмінного калію в ґрунті, що є важливим резервом одержання високих, 
стійких врожаїв. 

Лісостеп. У Лісостепу розповсюджені сірі лісові ґрунти, чорноземи вилужені й 
опідзолені, які потребують вапнування. Вапнування краще проводити в сівозміні на парових 
полях під озимі, а також під багаторічні трави, зернобобові культури. В умовах достатнього 
зволоження вапно можна вносити й під цукровий буряк у вигляді дефекату один раз на 
ротацію. 

Органічні добрива в цій зоні вносять раз на 3-4 роки: під озимі культури – 20-30 т/га, під 
кукурудзу, цукровий буряк і картоплю – 30-50 т/га.  

Мінеральні фосфорні й калійні добрива у всіх підзонах Лісостепу вносять під оранку, 
азотні – обов’язково при підживленні озимих  культур (табл. 2.12.). 

У приблизній системі рекомендовані оптимальні дози добрив для умов зони Лісостепу, 
де вони становлять насиченість близько 200 кг/га у рік і забезпечують високу продуктивність 
і окупність застосованих добрив продукцією рослинництва. 

Степ. Найбільш вагомим фактором отримання високих врожаїв і ефективного 
застосування добрив у цій зоні є наявність у ґрунті вологи. З іншого боку, застосування 
добрив в оптимальних нормах і співвідношеннях сприяє більш раціональному використанню 
вологи рослинами. 
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Таблиця 2.12. Приблизна система застосування добрив у 10-польовій сівозміні Лісостепу 
(А.П. Лісовал, В.М. Макаренко, С.Н. Кравченко, 1989) 

 

Мінеральні добрива, кг/га 
під оранку  під посів підживлення Чергування  

культур у сівозміні 

О
рг

ан
іч

н
і,

  
т/

га
 

N
 

P
2O

5 

K
2O

 

N
 

P
2O

5 

K
2O

 

N
 

P
2O

5 

K
2O

 

1. Усі види пару   60 30    30   
2. Озима пшениця * 30 30 50 50    50   
3. Цукровий буряк  150 160 170 10 15 10    
4. Ярові з підсівом конюшини     10 10 10    
5. Конюшина         30 45 
6. Озима пшениця   80 80    60   
7. Цукровий буряк ½ поля 40 130 150 160 10 15 10    
7. Кукурудза на зерно ½ поля 40 80 80 80  10     
8. Горох   40 40       
9. Озима пшениця  30 80 80     60  
10. Кукурудза на силос ½ поля 50 90 80 80  10     
10. Соняшник ½ поля  60 60 60       

 * вапнування ґрунтів у сівозміні. 
 

Так зернові й зернобобові культури, а також соняшник при раціональному внесенні 
добрив витрачають вологи на утворення одиниці урожаю на 12-23 % менше, ніж в умовах 
недостатнього зволоження без добрив. Ефективність застосування добрив у цій зоні також 
залежить від умісту у ґрунті рухомих форм макроелементів. Так, при наявності у ґрунтах 
рухомого фосфору до 100 мг на 1 кг ґрунту (за Чириковим) ефективність застосування 
фосфорних добрив висока; а із збільшенням умісту до 150 мг/кг ефективність добрив 
помітно знижується, а при умісті більше 150 мг/кг – практично відсутня. Ефективність 
калійних добрив помітно знижується при умісті рухомого калію у ґрунтах більше 160-190 
мг/кг.  

В цілому найбільш висока ефективність добрив у зоні Степу на території Придуйської 
низовини, потім на півночі та в центральній частині Степу, де переважають чорноземи 
звичайні. Азотні добрива більш доцільно використовувати в межах Причорноморської 
низовини. Фосфорні добрива доцільніше застосовувати на чорноземах звичайних, потім на 
чорноземах південних і на темно-каштанових солонцюватих ґрунтах. Ефективність азотних 
добрив, навпаки, зростає від чорноземів звичайних до південних і темно-каштанових ґрунтів. 
Калійні добрива, малоефективні на усіх ґрунтах Степу й особливо на темно-каштанових 
солонцюватих, які й так його багато містять. 

У зв’язку з нестатком у Степу вологи найдоцільніше там застосовувати концентровані 
розчинні форми мінеральних добрив. При цьому їх вносять під найбільш чуйну культуру - 
озиму пшеницю. 

Органічні добрива найбільш доцільно вносити під чистий пар, які передують озимій 
пшениці, в нормі 20-30 т/га та під кукурудзу. Щоб мати бездефіцитний баланс гумусу у зоні 
Степу в сівозміні рекомендується вносити 8-9 т/га гною на рік. 

Приблизна система добрив для зони Степу приведена у таблиці 2.13. Кращим місцем 
внесення гіпсу в сівозміні є чорний пар, де утворюються оптимальні умови перемішування 
гіпсу з ґрунтом та його зволоженням. 

Норми мінеральних добрив у приведеній системі, забезпечують насиченість площі 
сівозміни поживними речовинами 120 кг/га. 

При нестачі мінеральних добрив у господарстві будь-якої зони їх розподіл здійснюють 
згідно пріоритету культури (табл. 2.14), значення якого умножають на рекомендовану норму 
поживної речовини. 
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Таблиця 2.13. Приблизна система застосування добрив у 10-польовій сівозміні Степу  
(А.П. Лісовал, В.М. Макаренко, С.Н. Кравченко, 1989) 

 

Мінеральні добрива, кг/га 
під оранку при посіві 

Чергування  
культур у сівозміні 

Органічні,  
т/га 

N P2O5 K2O 
N, під- 

живлення N P2O5 K2O 

Чорний пар 25        
Озима пшениця   60 30 30    
Кукурудза на зерно  90       
Кукурудза на силос 30     10 10 10 
Озима пшениця  30 60 40 60    
Ячмінь з підсівом люцерни  40 40 40     
Люцерна         
Озима пшениця  30 60 40 60    
Кукурудза на зерно 30 60 60 40   10  
Соняшник  30 60 30     

  
 

Таблиця 2.14. Коефіцієнт пріоритету культур у мінеральному добриві  (М.В. Лісовий, 1986) 
 

Культура Азотні Фосфорні Калійні 
Овочеві, рис, картопля 1,0 1,0-0,8 1,0 
Льон-довгунець, конопля, цукровий буряк 1,0 0,8-0,9 1,0 
Кукурудза на зерно, ефіроолійні 1,0 0,8-0,5 1,0 
Озима пшениця, озиме жито 0,9 0,5-0,6 0,3 
Ярові зернові, зернобобові 0,8 0,2-0,4 0,5 
Соняшник 0,8 0,4-0,5 0,7 
Кормові силосні культури 1,0 0,2-0,1 0,5 
Кормові коренеплоди 0,9 0,6-0,7 0,8 
Сінокоси й пасовища 0,3 0,1-0,05 0,5 
Багаторічні трави 0,8 0,1-0,3 0,4 
Однорічні трави 0,9 0,4-0,3 0,7 

 

 
2.7. Добрива й якість урожаю 

 
Потребами рослин в елементах мінерального живлення визначають час і форми внесення 

відповідних добрив. Протягом вегетаційного періоду кількість елементів живлення та 
співвідношення їх в органах рослин змінюються, проте в середньому вони збільшуються до 
кінця цвітіння і в період найбільшого росту. Зміна елементів живлення пов'язана з якісними 
перетвореннями рослин (переходом із вегетативного в генеративний стан) та органи-
утворюючими процесами. Тому, щоб правильно застосувати добрива з урахуванням 
фізіологічних основ, треба знати кількість елементів живлення, необхідних для вирощення 
високого врожаю, особливості засвоєння мінеральних речовин рослиною в її онтогенезі, 
проводити підживлення відповідно до ґрунтово-кліматичних умов за результатами 
діагностики живлення. 

Найкраще відкликаються на внесення системи добрив (гній + мінеральні добрива) 
цукровий буряк, кукурудза, картопля, озима пшениця (табл. 2.14) 

 

Таблиця 2.14. Вплив гною та мінеральних добрив на урожайність сільськогосподарських 
культур, ц/га (за А.П. Лісовал, В.М. Макаренко, С.Н. Кравченко, 1989)  

 

Культура Без добрив Гній NPK Гній +NPK 
Озима пшениця 31,1 40,9 52,2 54,5 
Кукурудза на зерно 34,0 43,5 49,2 60,5 
Цукрові буряки 345,0 435,0 489,0 656,0 
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Уміст білкових речовин в урожаї залежить від біологічних особливостей рослин і 
окультуреності ґрунту. Чим краще окультурений ґрунт, тим більше білка містять рос-
лини. Виняток становить люпин, у якого вміст білка обернено залежить від окультуреності 
ґрунту. Найкраще на окультуреність ґрунту реагують конюшина й картопля, потім цукрові 
буряки, морква, кормові боби, люпин, овес і кукурудза. За виходом білка на кислому ґрунті 
на першому місці, люпин, потім овес, картопля, кукурудза, кормові боби І цукрові буряки. 
На окультурених ґрунтах підвищується вміст вуглеводів у рослинах, вихід аскорбінової 
кислоти з 1 га. 

Передпосівне намочування насіння 0,15 %-м розчином молібденово-кислого амонію 
позитивно впливає на величину і якість урожаю. Однаково збільшується врожай насіння й 
вегетативної маси у вики й сочевиці, а в кормових бобів, квасолі й люпину урожай насіння 
зростає більше, ніж вегетативної маси. Молібден сприяє збільшенню вмісту крохмалю, білка, 
аскорбінової кислоти й каротину. 

У підвищенні якості зерна озимої пшениці провідна роль належить елементам живлення, 
які рослини поглинають у великій кількості: азоту, фосфору, калію. 

Оптимальне азотне живлення в період кущення — стеблування впливає на величину 
врожаю, а під час колосіння — наливання зерна — на його якість. Із збільшенням доз азоту 
підвищується вміст гліадину та глютеліну й знижується вміст альбуміну та глобуліну. 

Фосфор, як і азот, поглинається озимою пшеницею протягом усього онтогенезу. Він 
також впливає на величину й якість урожаю. При оптимальному фосфорному живленні у 
зерні підвищується вміст нуклеїн-протеїдів, які сприяють утворенню тканин зародку. 
Надлишок і нестача фосфору знижують якість зерна через зменшення загального і білкового 
азоту та низьку якість білка. 

Калій регулює водний і вуглеводний обміни в рослинах. Оптимальне калійне живлення 
забезпечує підвищену зимо-і посухостійкість, опірність проти хвороб і вилягання. 

Пізнє позакореневе підживлення азотом широко застосовують для підвищення величини 
і якості врожаю рису на Кубані. Найкраща форма азоту для рису — аміачна. Підживлення 
проводять під час фази молочно-воскової стиглості. Пізнє позакореневе підживлення азотом 
збільшує урожайність рису на 0,08 кг з 1 м2, поліпшує харчові і посівні якості насіння і 
навіть дещо стимулює дозрівання. 

Серед небілкових форм азоту негативну роль відіграють нітрати. Вони 
відновлюються в шлунку й кишках тварин до нітритів, які надходять у кров. Відомо, що 
переносником кисню в крові є гемоглобін, який, вступаючи в оборотну реакцію з киснем, 
утворює оксигемоглобін. При цьому з приєднанням або втратою кисню валентність заліза в 
гемоглобіні не змінюється, воно завжди залишається двовалентним. Потрапляючи в кров, 
нітрати окислюють гемоглобін до метгемоглобіну, в якому залізо з двовалентного стає 
тривалентним, а забарвлення пігменту змінюється до коричневого. Метгемоглобін, 
неспроможний функціонувати як переносник кисню, а тому перенесення кисню кров'ю дуже 
послаблюється. 

Значні коливання граничного вмісту нітратів (0,1 — 0,4 % на суху масу корму) 
пояснюють біологічними та індивідуальними особливостями тварин, раціоном, тривалістю 
годування їх травами з відносно високим умістом нітратів. Інтенсивне накопичення 
нітратів у травах відбувається при низьких температурах (навесні й восени), коли ріст 
уповільнюється швидше, ніж надходять нітрати; при високих дозах азотних добрив (400 
кг/га). Інтенсивність накопичення нітратів залежить також від видового складу рослинності. 

Трави тонконогів накопичують нітратів набагато більше, ніж бобові. За 
зменшенням вмісту нітратів трави можна розмістити в такому порядку: грястиця збірна, 
лучна костриця, суданка, тимофіївка лучна, кострець безостий, люцерна, конюшина. У 
силосі нітратів не виявлено, тому що під час силосування вони відновлюються до легких 
окислів азоту. Фосфорно-калійні добрива помітно знижують вміст нітратів у зеленій 
масі кормів навіть при внесенні високих доз азоту, внаслідок чого збільшується білковий 
азот. 
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Правильно складена система удобрення дає змогу керувати ростом і розвитком рослин, 
підвищувати вихід господарське цінної частини врожаю, поліпшувати якість зерну, 
цукристість коренеплодів, крохмалистість бульбоплодів, довжину та еластичність луб'яних 
волокон, білковість кормових культур тощо. 

Правильне застосування добрив набагато поліпшує якість коренеплодів цукрових 
буряків. Фосфорні збільшують вміст «шкідливого» азоту в коренях на 0,3 %, калійні на 0,5—
0,6%, а при сумісному внесенні — в окремих випадках і до 2 %. Азотні добрива при 
однобічному внесенні знижують цукристість і збільшують вміст «шкідливого» азоту в 
коренях. Після внесення повного мінерального добрива шкідливої дії азоту на якість буряків 
не спостерігалось. 

Гній підвищує цукристість цукрових буряків у середньому на 0,4—0,5 %, а в окремих 
випадках на 1—1,5 %.  

На фоні гною високу ефективність дає повне удобрювання, потім азотне й калійне, 
особливо на сірих лісових ґрунтах. Наявність натрію позитивно впливає на врожай і 
цукристість буряків на структурних, карбонатних і угноєних ґрунтах. На потужних 
чорноземах магній слабко діє на врожай коренів, зате збільшує цукристість до 1,2 %. 
Збільшенню цукристості й виходу цукру сприяють мікроелементи на фоні повного 
мінерального добрива. Перед висіванням насіння обробляють 0,05 %-ми розчинами 
сульфату цинку, молібдату амонію, сульфату марганцю і 0,03 %-м розчином борної кислоти. 

Серед усіх мікроелементів найбільш позитивно впливає на якість коренеплодів 
цукрових буряків бор. Знижена зольність, підвищена цукристість свідчать про збільшення 
виходу білого цукру. Крім того, завдяки бору зросла врожайність коренів: 65,4 ц з 1 га. 

Картопля з урожаєм виносить більше поживних речовин, ніж зернові, льон, 
багаторічні й однорічні трави, але менше, ніж цукрові й кормові буряки. Так, в дослідах 
В.Н.Гамалей і ін. (1980) на дерново-слабопідзолистих глинисто-піщаних ґрунтах при 
внесенні різних доз азотних, фосфорних і калійних добрив на фоні 40 т/га гною й вапнування 
приріст урожаю картоплі становив від 23 до 86 ц/га (табл. 2.15). Максимальний уміст 
крохмалю у бульбах картоплі відмічено при внесенні N225P150K45, білка – при 
N225P30K225.Підвищення дози фосфору до Р90 на фоні N200K225 обумовлює зниження умісту 
білка в бульбах. Найкращим варіантом у досліді був той, в якому внесено N200P150K45 на фоні 
гною й вапнування.  

 
Таблиця 2.15. Урожай і якість картоплі в залежності від доз і співвідношення мінеральних 

добрив на фоні 40 т/га гною (за даними В.Н. Гамалей і ін.,1980) 
 

Уміст Норма 
мінеральних 

добрив 

Урожай, 
ц/га крохмаль, % білковий азот, % вітамін С, мг % 

Без добрив 133 17,4 0,83 10,0 
N45P30K45 156 16,4 0,69 9,5 
N90P60K90 198 17,2 0,83 9,6 
N135P90K135 184 16,2 0,84 9,8 
N180P120K180 219 16,8 0,93 9,0 
N225P150K225 194 15,8 0,94 9,1 
N45P150K225 197 17,0 0,82 9,0 
N135P180K225 228 15,0 0,85 9,3 
N225P30K225 234 16,4 0,96 9,8 
N225P90K225 220 15,0 0,85 9,8 
N225P150K45 209 17,2 0,68 9,7 
N225P150K135 235 16,1 0,89 7,8 

 

Тому картоплі потрібні органічні й мінеральні добрива в комплексі протягом 
вегетаційного періоду. Чудово діють торфогнойові, торфо-гноївкові, торфофекальні й торфо-
фосфорні компости. Урожайність картоплі на дерново-підзолистих ґрунтах після внесення 
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15—20 т торфофекального компосту збільшується на 55—80 ц з 1 га. 
Деревний попіл позитивно впливає на врожай в умовах кислих і торф'яних ґрунтів. 

Гній у помірних дозах (20—30 т на 1 га) на легких ґрунтах дещо знижує крохмалистість 
бульб (на 0,5—І %), збільшення дози до 40 т на 1 га різко знижує вміст крохмалю. Повне 
мінеральне добриво ще більше знижує крохмалистість бульб, особливо калій і менше — 
азот. А в основному добрива сприяють підвищенню врожаю картоплі, і лише хлор-місткі 
калійні добрива не тільки знижують урожай, а й погіршують насінні якості цієї культури. 

Льон дуже вибагливий щодо елементів живлення. На кислих ґрунтах на нього 
токсично діє рухомий іон алюмінію, на карбонатних — надмір іонів кальцію й нестача бору, 
які посилюють уражуваність льону бактеріальними захворюваннями. Найкращими 
формами азотних добрив для льону є сульфат амонію й аміачна селітра, які сприяють 
збільшенню кількості й довжини елементарних волокон, а отже, в підвищенні якості 
льоноволокна. Найменш придатною формою азоту для льону є ціанамід кальцію. Нестача й 
надлишок азоту однаково знижують урожай і якість льоноволокна. Усі форми фосфорних 
добрив позитивно впливають їм урожай льону. Серед калійних добрив найкращими вва-
жають сірчанокислий калій, глазерит і попіл. Нагромадження хлору й кальцію в ґрунті 
зменшує вміст волокна у стеблах і знижує його якість. Внесення борних добрив підвищує 
врожайність довгого волокна на 1,5 ц з 1 га і якість на два номери. На болотних ґрунтах 
урожай льону підвищується на 30 % від внесення сульфату міді і піритових недогарків. 
Застосовують також передпосівну обробку насіння льону 0,05 %-м розчином борної кислоти, 
0,02 %-м розчином сульфату міді і 0,03 %-м розчином сульфату цинку або позакореневе 
підживлення рослин бор- та мідь-місткими добривами тієї самої концентрації, що й при 
обробці насіння. 

Коноплі, як і льон, досить вибагливі щодо елементів живлення й вологості ґрунту. 
Будучи біологічно, пластичними, вони легко пристосовуються до різних грунтово-
кліматичних умов і дуже чутливі щодо добрив. Азотні добрива впливають на здовження 
стебла завдяки міжвузлям, а це сприяє підвищенню виходу волокна та його якості. Проте 
азот збільшує діаметр стебла, а при цьому лубоволокнистий шар стає крихким, а волокнисті 
клітини — тонкостінними. Виправити цей недолік можна внесенням калію, міді та бору. 
Збільшується вихід довгого волокна, посилюється його міцність і гнучкість. Крім того, калій 
підвищує водомістку здатність стінок клітини, які й визначають прядивні властивості 
волокна. Надмір кальцію чинить протилежну дію. На торф'яних ґрунтах на фосфорно-
калійному фоні внесення міді забезпечувало високий і доброякісний урожай конопель. 

 
 

 
 

2.8. Фактори впливу технології вирощування культур на 
 програмування рівнів урожайності 

 
Процес практичного програмування в господарствах можна умовно розділити на три 

етапи. Па першому етапі роблять оцінку грунтово-кліматичних умов на кожному полі й 
розрахунок можливих рівнів програмованої урожайності, па другому — розраховують 
засоби виробництва і розробляють комплекс заходів, які б забезпечували вирощування 
запланованої урожайності, на третьому — практичну реалізацію комплексу заходів на основі 
правильного використання законів рослинництва й землеробства. 

Реалізація програми вимагає також збору й обробки інформації про стан посівів та 
фактори зовнішнього середовища, оцінки інформації і прийняття рішення щодо уточнення 
технологічних заходів та їх практичної реалізації. 

Багаторічні дослідження й узагальнення результатів робіт із фотосинтезу, мінерального 
живлення, водного режиму, продуктивності культурних рослин, використання посівами ФАР 
дали можливість академіку І.С. Шатилову обґрунтувати екологічні, біологічні та 
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агротехнічні умови програмування врожаїв. Ним запропоновано 10 принципів 
програмування, які викладено в цьому підручнику у дещо зміненому формулюванні. 

1.  Розраховують рівень потенційної урожайності (ПУ) за рівнем надходження й 
використання ФАР рослинами. 

2. Визначають потенційні можливості кліматичних умов місцевості, тобто розраховують 
дійсно можливу врожайність (ДМУ) за вологозабезпеченістю і тепловими ресурсами міс-
цевості. 

3. Аналізують потенційні можливості сортів стосовно конкретних умов програмування, 
ґрунтові умови і ресурсні можливості господарства та планують реальну виробничу 
врожайність (РВУ). 

4. Розраховують фотосинтетичний потенціал посіву, який забезпечує одержання 
запланованої урожайності та динаміку наростання листкової поверхні з виходом на 
оптимальний рівень максимуму площі листків. 

5. Слід всебічно проаналізувати закони землеробства й рослинництва та правильно 
застосувати їх у конкретних умовах програмування. Наступні принципи утворюють 
технологічну схему програмованого вирощування культур. 

6. Розраховують норми добрив і розробляють систему найефективнішого їх 
використання. 

7.  Розробляють систему агротехнічних заходів із врахуванням вимог культури й сорту. 
8. Складають баланс вологи і в умовах зрошення розробляють систему повного 

забезпечення посівів вологою за періодами вегетації. 
9.  Розробляють систему заходів захисту рослин від хвороб, шкідників та бур'янів. 
10. Використовують ЕОМ для визначення оптимального варіанта агротехнічного 

комплексу, який забезпечив би одержання запланованої урожайності. 
Досягнення агрономічної науки, а також нагромадження даних про взаємозв'язок із 

різними факторами росту і розвитку рослин дали змогу сформулювати нові принципи 
програмування врожаїв: фізіологічні, біологічні, агротехнічні, агрофізичні, агрохімічні, 
агрометеорологічні. Такий поділ дещо умовний, але ці принципи широко застосовують у 
розв'язанні завдань практичного програмування врожаїв спеціалістами різних галузей 
агрономічної науки. 

Під час програмування переважно визначають три рівні врожайності: потенційну, дійсно 
можливу за кліматичними умовами і реальну виробничу. 

Потенційна врожайність (ПУ) визначається як максимальна, яка теоретично може бути 
одержана при заданому коефіцієнті використання ФАР і повному забезпеченні іншими 
факторами життя. Фотосинтетичне активна радіація — це частина сонячної радіації з 
довжиною хвиль 0,38—0,72 мкм, яка виражається в ккал/см2 або кДж/см2 і зумовлює фото-
хімічні реакції у рослині. 

Потенційну врожайність за надходженням ФАР визначають за формулою: 

ПУ =   
C

KQ Q
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,                 (2.1) 

де: ПУ — потенційна врожайність абсолютно сухої біомаси культури, т/га;  Q— сума ФАР, 
яка надходить за вегетаційний період культури, ккал/см2 або кДж/см2; КQ — коефіцієнт 
використання ФАР посівами, %; 108 — коефіцієнт для перерахунку суми ФАР з 1 см2 на 1 га; 
102 — коефіцієнт для переведення (%) в абсолютні величини; С — калорійність 1 т 
абсолютно сухої біомаси культури, ккал/т або кДж/т. 

Показники суми ФАР за вегетаційний період беруть за середніми багаторічними 
показниками зональних агрометеорологічних станцій. 

Коефіцієнт використання ФАР (КQ) для різних культур і сортів може змінюватися 
залежно від біології рослин, родючості ґрунту, застосованої агротехніки та інших факторів. 
Для окремих культур він змінюється у великих межах, але переважно не перевищує 5%. 
Лише при винятково сприятливих умовах він досягає 8—10%. За середніми значеннями КQ 
посіви поділяють: на звичайні (0,5—1,5%), добрі (1,5-3,5%). рекордні (3,5—5,0%), 
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теоретично можливі (6,0—8,0%). При розрахунках КQ беруть як для добрих посівів, тобто в 
межах 1,5-3,0%. 

Перехід від ПУ біомаси до ПУ основної продукції при стандартній вологості визначають 
за формулою: 

ПУQ =
чВ

ПУ
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)100(

100
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де: Вс — стандартна вологість основної господарської цінної частини врожаю, %; ч — сума 
основної й додаткової продукції в урожаї. 

Для розрахунків можна користуватися даними таблиці 2.16. 
 

Таблиця 2.16. Орієнтовні показники акумуляції сонячної енергії, співвідношення  
основної й побічної продукції та стандартна вологість основних  

сільськогосподарських культур (за М К.Каюмовим,  1981) 
 

Культура  
Основна 

продукція 

Акумуляція 
сонячної енергії 1 т 

абсолютно сухої 
біомаси, ккал/т  

Співвідношення 
основної і 
побічної 
продукції 

Стандартна 
вологість, 

% 

Озима пшениця зерно 18,63106 1:1,4 14 

Озиме жито зерно 18,42106 1:1,7 14 

Яра пшениця зерно 18,84106 1:1,2 14 

Ячмінь зерно 18,51106 1:1,1 14 

Горох зерно 19,72106 1:1,3 14 

Кукурудза зерно 17,17106 1:1,2 14 

Кукурудза зелена маса 16,33106  80 

Цукрові буряки коренеплоди 17,71106 1:0,6 80 

Картопля  бульби 18,00106 1:0,7 75 

Льон-довгунець насіння 19,26106 1:7,12 12 

Конюшина лучна зелена маса 18,84106  80 

 
Дійсно можлива врожайність (ДМУ). Нерегульовані або мало врегульовані фактори 

місцевості перебувають переважно не в оптимальних для рослин кількостях і 
співвідношеннях, тому обмежують ККД ФАР посівів на низькому рівні. У зв'язку з цим 
урожайність, як правило, відрізняється від тієї, яка відповідає високому рівню ККД ФАР. 
Звідси і невідповідність між ПУ і врожайністю, яку забезпечують кліматичні фактори 
вологозабезпеченості та теплового режиму місцевості. Врожайність, розрахована за мало 
регульованими й нерегульованими факторами (вологозабезпеченістю і тепловими 
ресурсами), називається дійсно можливою врожайністю (ДМУ). 

ДМУ за вологозабезпеченістю визначають на основі даних про запаси вологи ( W, мм) і 
питомої витрати її на утворення одиниці сухої речовини біомаси, тобто коефіцієнта водоспо-
живання (Кв). Для цього використовують формулу: 

ДМУ = 
ВK

W 10
,        (2.3) 

де: ДМУ — дійсно можлива врожайність абсолютно сухої біомаси, т/га, яка лімітується запасами 
доступної вологи; W — запаси продуктивної (доступної рослинам) вологи, мм; КB — коефіцієнт 
водоспоживання культури, м3/т (табл. 2.2). 

Запаси доступної рослинам вологи можуть бути визначені декількома способами. 
Найбільш доступне визначення за формулою: 

W =  О  КО,                              (2.4) 
де: О — середньорічна кількість опадів, мм; КО — коефіцієнт використання опадів.  

У середньому 30% річної кількості опадів стікає з талими водами, випаровується з 
поверхні ґрунту є недоступною для рослин. Тому для рівнинних території середнє значення 
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КО дорівнює 0,7. Однак, залежно від гранулометричного складу ґрунту, рельєфу місцевості 
та інших факторів КО може змінюватися від 0,4 до 0,9. 
 

Таблиця 2.17.  Орієнтовні коефіцієнти водоспоживання основних  
сільськогосподарських культур, м3/т 

 

Культура Полісся Лісостеп Степ 
Зернові озимі  425-500 550-700 900-1000 
Зернові ярі  425-500 600-800 1000-1100 
Кукурудза на зерно  300-350 400-500 550-700 
Кукурудза на зелену масу  45-65 70-90 80-100 
Цукрові буряки  110-115 125-130 140-160 
Льон-довгунець  250-300 200-370 — 
Горох  — 1000-1200 1100-1300 
Багаторічні трави (сіно)  600-650 700-800 600-700 

 

Точніше запаси доступної рослинам вологи можна визначити, використавши фактичні 
дані про запаси продуктивної вологи в метровому шарі ґрунту на час відновлення вегетації 
озимих культур або багаторічних трав, а для ярих культур — на час їх сівби (WО, мм), на час 
збирання врожаю (WК, мм), за багаторічними даними метеостанцій про кількість опадів, яка 
випадає за вегетаційний період культури (ОВП, мм), і коефіцієнта використання опадів за 
вегетаційний період культури (КВП). Для цього використовують одне з рівнянь:          

W= Wo + ОВП  КВП     або  W = Wo + ОВП - КВП - WК.   (2.5) 
 

Розрахунок ДМУ за біогідротермічним потенціалом продуктивності (БГТП). Здатність 
території продукувати певну кількість фітомаси залежить від поєднання таких факторів, як 
світло, тепло, волога, тривалість вегетаційного періоду. Продуктивність місцевості за 
поєднанням цих факторів можна виразити в балах БГТП, розрахованих за формулою: 

КР = 
R

TW Р





36
,     (2.6)  

де: КР — біотермічний потенціал продуктивності, бал; W — ресурси продуктивності вологи, мм; ТР — період 
активної вегетації культури, декад; R — радіаційний баланс за цей же період, ккал/см2. 

 
Біологічна продуктивність місцевості, де БГТП дорівнює 1 балу, становить 20 ц/га 

абсолютно сухої біомаси. Звідси ДМУ БГТП = 20 • Кр. 
Професор Д. І. Шашко запропонував розраховувати продуктивність місцевості за 

біокліматичним показником продуктивності місцевості (БКП) за формулою: 

БКП = КР = 
C

Ct





1000

10
,          (2.7) 

де: БКП — біокліматичний показник продуктивності, бал; t  10 °С — сума температур повітря 
вище 10 °С; Кр — коефіцієнт біологічної продуктивності. 

Розрахунок дійсно можливого урожаю за ресурсами тепла проводять також за 
формулами (Муха В.Д., Пелипець В.А., 1988): 

ДМУТ =   БКП,                              (2.8) 
де: ДМУТ — дійсно можливий урожай абсолютно сухої біомаси, лімітований теплом, т/га; р — коефіцієнт, який 
відображає рівень культури землеробства й використання ФАР посівами сільськогосподарських культур. За 
числовим виразом він практично відповідає КО — коефіцієнту використання ФАР, %. 

Біокліматичний потенціал визначається як і в першому випадку, але з урахуванням 
коефіцієнта зволоження: 

БКП =
C

Ct





1000

10
  КЗВ,               (2.9) 

де: Кзв — коефіцієнт зволоження, абсолютних одиниць; 1000 °С — сума температур на північній межі 
землеробства.  
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Коефіцієнт зволоження розраховують за формулою: 
Кзв = 0,25  W/R,                                 (2.10) 

де: W — запаси продуктивної вологи за вегетаційний період культури, мм; R — радіаційний баланс за 
вегетаційний період культури, ккал/см2 , 0,25 — коефіцієнт, який характеризує питому теплоту випаровування, 
ккал/см2 . 

Аналогічні показники продуктивності території, одержують і тоді, коли розраховують її 
за гідротермічним показником продуктивності (ГТП), користуючись формулою: 

ДМУГТП = 22ГТП – 10 / 10,    (2.11) 
де: ДМУГТП — дійсно можливий урожай абсолютно сухої біомаси, т/га; ГТП — гідротермічний потенціал, бал. 

Гідротермічний потенціал (ГТП) розраховують за формулою: 
ГТП = W TV / 36R,                         (2.12)          або 

ГТП = 0,46  КЗВ  ТV,          (2.13) 
де: W — запаси продуктивної вологи за вегетаційний період культури, мм; ТV — тривалість вегетаційного 
періоду культури, декад; R — радіаційний баланс за цей же період, ккал/см2.  

При використанні показників R у кДж/см2 чисельник формули 2.12 необхідно 
помножити на 4,19, оскільки 1 ккал/см2 дорівнює 4,19 кДж/см2; КЗВ — коефіцієнт 
зволоження абсолютних одиниць, розраховується за формулою 2.10. 

Визначення рівня реальної виробничої урожайності. При визначенні реальної 
урожайності, яку можна одержати на виробництві в конкретному господарстві, аналізують 
урожайність зареєстрованих і перспективних сортів на сортодільницях, у передових 
господарствах, наукових закладах. За матеріалами про динаміку густоти рослин, їх 
виживання за вегетаційний період, структуру рослин визначають можливі значення 
найважливіших складових елементів структури врожаю і за ними визначають можливу 
врожайність кожного сорту. Для зернових культур, наприклад, можна використовувати 
формулу, запропоновану М.С. Савицьким: 

У = РК3А/1000,                                 (2.14) 
де: У — урожайність зерна, ц/га; Р — кількість рослин на 1 м2 на час збирання; К — продуктивна кущистість 
рослин; 3 — кількість зерен у колосі (суцвітті); А — маса 1000 насінин при стандартній вологості, г. 

Реальна виробнича врожайність (РВУ) залежить від повноти реалізації ґрунтової 
родючості та кліматичних факторів місцевості. Якщо коефіцієнт їх реалізації наближається 
до 100%,то РВУ відповідає рівню ДМУ. Якщо ж він нижчий, то і РВУ нижча ДМУ. Повнота 
реалізації кліматичних умов залежить від ступеня забезпечення культури регульованими у 
виробничих умовах матеріальними факторами урожайності. Якщо є можливість регулювати і 
ті фактори, які належать до мало регульованих кліматичних факторів, наприклад, забезпе-
ченість вологою в умовах зрошуваного землеробства, то РВУ буде вищою від ДМУ й 
наближатиметься до ПУ. 

Фактори життя рослин частково можна регулювати агротехнічними заходами. На фоні 
правильного застосування агротехнічних заходів на повноту використання природних 
факторів дуже впливає поживний режим, а в умовах зрошення також режим зрошення. Тому 
розрахунок РВУ проводять із їх врахуванням. У богарних умовах, де обмежувальним 
фактором є волога і відсутня можливість зрошення, необхідно намагатися досягнути рівня 
ДМУ і розраховувати РВУ залежно від родючості ґрунту, наявних у господарстві запасів 
добрив, які застосовують при вирощуванні даної культури. Розрахунок проводять за 
формулою: 

РВУ = Б  Ц + КО  ОО + КМ  ОМ + ... Кn  On             (2.15) 
де: РВУ — урожайність культури, ц/га;  Б — бал бонітету ґрунту;  Ц —  ціна балу ґрунту,  ц/га (табл. 2.3,  2.4);  
О0 — кількість органічних добрив, які вносять під культуру, т/га; Ом — кількість мінеральних добрив, які 
вносять під культуру, ц/га; КМ і КО — відповідно окупність 1 ц мінеральних і 1 т органічних добрив приростами 
врожаю, ц/га; Кn Оn — інші засоби і їх окупність урожайністю.  

Якщо добрив у господарстві достатньо, то РВУ планують за ДМУ і під неї розраховують 
норми добрив. 

В умовах зрошення РВУ розраховують за ресурсами поливної води і окупністю 1 м3 води 
урожайністю культури за формулою: 

РВУ = Б · Ц + М  · Кв,                              (2.16) 
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 де: М — ресурси поливної води, м3/га; Кв — окупність 1 м3 води приростом урожаю, ц/га. 

 
Таблиця 2.3. Урожайна ціна бонітетного бала ґрунту в зонах України 

 

Культура Полісся Лісостеп Степ По Україні 
Зернові (без кукурудзи) 0,94 0,92 0,84 0,89 

Озима пшениця 0,94 0,96 0,92 0,94 
Цукрові буряки 1,53 1,51 1,49 1,51 

Кукурудза на зерно 0,66 0,77 0,95 0,77 
Картопля 0,89 0,84 — 0,84 

Льон-довгунець  1,14 1,36 — 1,14 
 

Таблиця 2.4.  Середні бонітети основних типів ґрунтів України 
 

Типи й різновидності ґрунтів Бал бонітету ґрунту 
Дерново-підзолисті піщані й глинисто-піщані:  
        не глейові  

 
44 

        глейові  39 
Дерново-підзолисті супіщані:   
        не глейові  52 
        глейові  47 
Дерново-підзолисті легкосуглинкові глейові  48 

Світло-сірі, сірі й темно-сірі лісові:   
        легкосуглинкові  72 
        середньосуглинкові  76 
        важкосуглинкові  78 
Чорноземи опідзолені:   
        легкосуглинкові  83 
        середньосуглинкові  87 
        важкосуглинкові  88 
Чорноземи типові:   
        легкосуглинкові  93 
          середньосуглинкові  98 
          важкосуглинкові  100 

 
Відомості про бал бонітету ґрунту, ціну балу бонітету беруть із відповідних довідників. 

Якщо ґрунтовий покрив поля, для якого програмується врожайність, включає декілька 
різновидностей ґрунтів, то виникає необхідність встановити середньозважений бонітет 
ґрунту (Бсз). Розрахунок проводять за формулою: 

БСЗ =  (Б1 Р1 + Б2Р2 + Б3Р3+ … + Бn  Pn) / (P1 + P2 + P3 + … + Pn),   (2.17) 
де: Б1, Б2, Б3 ... Бn — бонітет агровиробничих груп ґрунтів; Р1 Р2, РЗ… Рn — площі, які займають ці ґрунти. 

Для розрахунків можна використовувати середні бали бонітетів основних типів ґрунтів і 
урожайну ціну бонітетного бала. 

 
 

2.9. Розрахунок доз добрив та поливних норм при програмуванні врожайності  
 
У Степах України тривалість періоду з температурами +5° С триває майже 200 днів. За 

теплий період року сума температур у середньому складає біля 3800 градусів. Цього досить 
для отримання врожаю усіх основних сільськогосподарських культур, в деяких із них – 
можна отримувати два врожаї, але на зрошуваних землях. При цьому важлива роль належить 
вологозабезпеченості сільськогосподарських культур. Для визначення ресурсів вологи слід 
використовувати дані про її продуктивні запаси у ґрунтах на момент висівання культур та 
дані про кількість опадів за весь період вегетації. 
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Якщо запаси вологи не забезпечують запрограмованого врожаю, тоді встановлюється 
необхідна прибавка вологи у вигляді поливів. Зрошувальна норма при цьому визначається: 

 
М = Е – Р – (Wп - Wк) – К0  (2.18) 

 
де: М - зрошувальна норма, м3/га; Е – сумарне водоспоживання, м3/га; Р – опади вегетаційного періоду, м3/га (1 
мм = 10 м3/га); Wп - запаси вологи у розрахунковому шарі ґрунту на початку вегетаційного періоду, м3/га; Wк - 
запаси вологи у розрахунковому шарі ґрунту на кінець вегетації, м3/га; К0 – кількість вологи використаної із 
рівня ґрунтових вод, м3/га. 

Вологозапаси (W, мм) будь якого шару ґрунту визначаються за формулою: 
W, мм = (W · h · dV · 10) :100,  (2.19) 

де: W – вагова вологість шару ґрунту товщиною h, см у %;  dV - щільність скелета ґрунту, г/см3;  h - товщина 
шару ґрунту, см; 10 – коефіцієнт переводу см у мм.. 

 Поливна норма установлюється за формулою: 
m = 100h dV (R –r),  (2.20) 

де: m - поливна норма, м3/га; h – розрахунковий шар ґрунту, м; dV – щільність твердої фази ґрунту; R–r - різниця 
між граничною польовою вологоємкістю і перед поливною вологістю ґрунту, % маси сухого ґрунту. 

При плануванні урожайності вираховують необхідну дозу добрив за розрахунково-балансовим 
методом: 

Д = [(100 В – П Кп) / Ку С] 100, (2.21) 
де: Д – доза добрив у туках, ц/га; В – винос елемента мінерального живлення з урожаєм, ц/га; П – наявність у 
ґрунтах доступного елемента живлення, ц/га; Кп  - коефіцієнт використання поживної речовини з ґрунту, %; Ку 
– коефіцієнт використання поживних речовин із добрив, %; С – уміст діючої речовини у добриві, %. 

Дані про виніс поживних речовин із ґрунту врожаєм сільськогосподарських культур приведено у 
таблиці 2.5.  

Коефіцієнти використання поживних речовин із внесених у ґрунт добрив у перший рік 
приведено у таблиці 2.6. 

 

Таблиця   2.5. Приблизне винесення поживних речовин урожаєм  
сільськогосподарських культур із ґрунту на приріст 1 т продукції  

Винос кг на 1 т основної продукції з 
врахуванням  побічної 

Сільськогоспода-
рська культура 

Основна 
продукція 

N P2O5 K2O 
Пшениця озима Зерно 30 13 25 

Пшениця яра  35 12 25 

Жито  25 12 26 

Ячмінь  25 11 22 

Овес  33 14 29 

Рис  21 8,1 26,5 

Кукурудза  34 12 37 

Просо  33 10 34 

Гречка  30 15 40 

Горох  66 16 20 

Люпин  68 19 47 

Соя  71 16 18 

Соняшник Насіння 60 26 186 
Конопля Волокно 200 62 100 

Цукрові буряки Коренеплоди 5,9 1,8 7,5 
Картопля Клубні 6,2 2,2 9,5 

Кормові буряки Коренеплоди 4,9 1,5 6,7 
Морква  3,2 1,6 5 

Капуста Качани 3,3 1,3 4,4 
Помідори Плоди 2,6 0,4 3,6 

Огірки  1,7 1,4 2,6 

Цибуля Цибулини 3,0 1,2 4 
Виноград Ягоди 1,7 1,4 5 

Кукурудза на силос Наземна маса 5,2 1 2,8 
Люцерна Сіно 26 6,5 15 
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Таблиця 2.6. Коефіцієнти використання елементів живлення з добрив  
у перший рік внесення (у % від вихідного вмісту у добриві) 

 
Добриво N P2O5 K2O 

Мінеральні добрива 50-70 20-25 70-80 
Гній і компости 20-25 30-50 50-70 
Гноївка 50 - 80 
Пташиний послід 30 40 90 
Фекалії 50 40 70 
Попіл - 25 70 

 
Необхідну кількість добрив для запрограмованого урожаю сільськогосподарських 

культур вираховують за принципом компенсації виносу поживних речовин на прибавку 
урожайності. 

 
Контрольні питання 

 
1. Які основні особливості й відмінності застосування добрив у різних кліматичних зонах країни. 2. 
Охарактеризуйте хімічний склад основних сільськогосподарських культур. 3. Які умови зовнішнього 
середовища впливають на живлення рослин ? 4. Яка роль мікроорганізмів у живленні рослин ? 5. Яке 
відношення рослин до умов мінерального живлення в різні періоди вегетації ? 6. Охарактеризуйте склад 
органічних добрив і їх, вплив на живлення рослин. 7. Які місцеві добрива та відходи промисловості 
застосовуються як органічні добрива ? 8. Як класифікуються мінеральні добрива ? 9. Яка фізіологічна роль 
азоту для життя рослин ? 10. Охарактеризуйте основні види азотних мінеральних добрив. 11. Яка фізіологічна 
роль фосфору для життя рослин ? 12. Охарактеризуйте основні види фосфорних мінеральних добрив. 13.  Які 
умови застосування фосфорних мінеральних добрив ? 14. Яка фізіологічна роль калію для життя рослин ? 15. 
Охарактеризуйте основні види калійних мінеральних добрив. 16. Що собою являють складні мінеральні 
добрива. Де і як вони застосовуються ? 17. В яких умовах застосовуються мікродобрива? 18. Як розраховуються 
дози добрив при програмуванні урожаю сільськогосподарських культур ? 19. Що собою являє система 
застосування добрив ?. 20. Назвіть фактори інтенсивної технології вирощування рослин. 21. Як розраховують 
потенційну урожайність сільськогосподарських культур? 22. Як розраховують дійсно можливу урожайність? 
23. За якими параметрами розраховують рівень реальної виробничої урожайності ? 24. Як розраховують 
поливну та зрошувальні норми в умовах недостатнього зволоження ґрунту. 25. Як розраховують дози добрив 
при інтенсивній технології вирощування?      
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Частина 2. ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ 
Розділ 3 

ЗЕРНОВІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ КУЛЬТУРИ.  
ВИРОЩУВАННЯ ОЗИМИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР 

 
3.1. Значення зернових культур 

 

Найважливішим завданням агропромислового комплексу України є збільшення 
виробництва зерна - основи всього сільськогосподарського виробництва. Зернові культури 
є джерелом продуктів харчування для населення й концентрованих кормів для 
сільськогосподарських тварин. 

Основні резерви збільшення виробництва зерна - підйом врожайності зернових і 
зернобобових культур, розширення посівів найбільш продуктивних культур, сортів і 
гібридів, поліпшення якості насіння, зростання культури землеробства, застосування 
ресурсо- й енергозберігаючих технологій вирощування, освоєння господарствами досягнень 
сільськогосподарської науки і передового досвіду. 

 

Таблиця 3.1. Валовий річний збір зерна в Україні, тис. т 
 

Культура 1913 1940 1955 1965 
1971-
1975 

1980 1990 2000 2005 2010 

Усі зернові 25157 26420 32461 31651 40000 38100 51009 24459 38016 39270 
Пшениця 7970 8407 14654 16148 19742 21278 30374 10197 17863 16851 
Жито 4564 4101 2811 1883 1305 1101 1260 968 1053 465 
Ячмінь 5441 5789 4273 4881 8158,8 7236 9169 6872 8975 8484,9 
Овес 3000 2580 1564 918 1496,8 1179 1303 881 791 458,5 
Кукурудза 870 2550 7181 4724 5940,4 4070 4737 3848 7167 11953 
Зернобобові 377 809 569 2041 2214,6 2087 3266 652 758 592,3 
Просо 502 1400 1059 688 616 481 338 426 141 117,1 
Гречка 400 581 339 338 261 371 420 481 275 133,7 

 

В Україні загальна площа посіву зернових у 1998 році склала 13718 тисяч га у 2000 р. – 
13646, 2002 р. – 15448, 2004 р. -  15433 тис. га. Зернові культури обробляють у всіх районах 
країни. Група зернових культур складається із зернових злаків, зернобобових культур і 
гречки (сімейство гречані). 

Дані про динаміку валового збору зерна за видами зернових в Україні наведено в таблиці 
3.1, про їх урожайність – у таблиці 3.2, а про порівняльну урожайність усіх зернових у 
деяких країнах світу – у таблиці 3.3.  

 

Таблиця 3.2. Урожайність зернових культур в Україні, ц/га 
 

Культура 1913 1940 1955 1965 1970 1980 1990 2000 2004 2005 2010 
Усі зернові 9,4 12,4 15,9 19,2 23,4 23,1 35,0 19,4 28,3 26,0 26,9 
Пшениця озима 11,8 12,1 17,1 21,3 26,0 26,6 40,1 20,0 32,6 29,0 27,1 
Жито 10,1 11,1 10,6 13,2 14,1 14,2 24,3 15,2 22,2 17,3 16,7 
Ячмінь озимий - 11,2 21,3 18,9 28,7 25,8 37,0 20,0 28,2 21,2  
Пшениця яра - 8,4 10,6 10,9 19,1 17,3 29,7 15,4 22,8 21,8  
Ячмінь ярий 9,3 14,2 17,6 17,4 24,5 20,5 32,8 18,6 24,1 20,6 18,3 
Овес - 12,1 13,5 15,3 20,8 16,7 26,5 18,3 19,7 17,6 14,8 

Кукурудза 10,2 16,3 20,4 25,9 27,9 27,2 38,3 28,2 38,6 43,2 45,1 
 Зернобобові 8,6 10,3 9,7 16,9 16,5 17,4 22,8 16,0 22,1 18,9 15,1 

 

До зернових хлібів відносяться: пшениця, жито, ячмінь, овес, тритікале, кукурудза, 
просо, сорго. До цієї ж групи відносять і гречку. Просо, рис і гречку за основним видом 
їхнього використання називають круп'яними культурами. Найбільшу площу в нашій країні 
займає пшениця - у 2000 р. 5316 тис. га, потім ячмінь, кукурудза, жито, гречка, овес, просо.  
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Таблиця 3.3.  Урожайність зернових культур у деяких країнах світу, ц/га 
 

Країна 1990 1995 2000 
Весь світ 27,6 27,6 30,3 
Австралія 17,2 18,7 17,1 
Англія 61,7 68,7 71,6 
Аргентина 20,1 28 35,2 
Бразилія 17,5 25,1 26,9 
В’Єтнам 30,8 35,7 41,2 
Єгипет 57,0 59,0 74,9 
Індія 18,9 21,1 23,7 
Індонезія 38,0 38,4 40,3 
Італія 39,4 46,7 49,9 
Канада 26,4 27 28,0 
Китай 43,2 46,6 47,9 
Нігерія 11,5 12,1 12,1 
Німеччина 54,1 61,1 64,5 
Нова Зеландія 50,3 51,9 66,5 
Пакистан 17,7 20,3 24,0 
Польща 32,8 30,2 25,3 
Росія - 12,2 15,7 
США 47,6 46,4 58,6 
Туреччина 22,1 20,4 20,2 
Україна 35,0 28,2 19,4 
Франція 60,8 64,6 72,6 
Японія 58,5 60,0 62,6 

 
Зерно – плід зернових злаків, насіння зернових, бобових та ін. культур, що є основою 

харчування людини, кормовою базою для тваринництва, сировиною для борошномельної, 
круп’яної, пивоварної та ін. галузей промисловості. Зернові хліби мають величезне значення 
у виробництві різноманітних кормів для тваринництва: концентрованих (зерно кукурудзи, 
ячменю, вівса), силосу (кукурудза), грубих кормів (полова, солома) і ін. Високо ціняться 
зернові хліби і як сировина для виробництва крохмалю, патоки, декстрину, спирту й інших 
продуктів. 

 
 

3.2. Будова й хімічний склад зерна 
 

Незважаючи на розмаїтість видів, зернові злаки мають багато загальних ботанічних 
ознак. Плоди хлібних злаків, які називаються зерном, являють собою зернівку, у якій насіння 
зростається з навколоплідником. Зернівка хлібних злаків складається з плодової й насінної 
оболонок, ендосперму й зародка, у якому легко можна розрізнити брунечку із зачатком 
листів та стебла й первинні корінці (рис. 3.1).  

 
Рис. 3.1. Поздовжній розріз зерна пшениці 

1 - чубчик; 2 - ендосперм; 3, 4, 5, - плодові оболонки; 6 - насінна оболонка; 7 – алейроновий  
шар; 8 - щиток; 9 - брунечка; 10 - осьова частина зародка; 11 – корінець. 
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Основну масу зернівки (70-85 %) складає ендосперм. На долю зародка припадає від 2 % 
(пшениця, ячмінь) до 12 % (кукурудза) маси зернівки. Плодова й насінна оболонки 
складають 5-7 % маси зернівки. 

З ендоспермом, у якому зосереджені всі поживні речовини, необхідні для проростання й 
появи сходів, зародок з'єднаний щитком. При проростанні через усмоктувальні клітки 
щитка до зародка, що рушає в ріст, надходять поживні речовини ендосперму. Поверхневий 
шар ендосперму складається з кліток, багатих білком; його називають алейроновим шаром 
(крохмалю не містить). Під ним розташовуються клітки, наповнені, головним чином, 
крохмалем. У плівкових хлібів (проса, рису) і в найбільш розповсюджених форм вівса й 
ячменю зернівка покрита квітковими лусками, а в сорго, крім того, і колосковими лусками.  

Хімічний склад зернівок (табл. 3.4) сильно варіює й залежить від виду й сорту хлібного злаку, 
від родючості ґрунту, погодно-кліматичних умов та агротехніки вирощування. У зерні хлібних 
злаків основні поживні речовини (білок, вуглеводи й інші органічні сполуки) знаходяться в найбільш 
сприятливому співвідношенні. 

 
Таблиця 3.4. Хімічний склад зерна деяких культур, % (за Е.Д. Казаковим) 

 

Культура Вода Білок Жири 
Вугле-
води 

Клітко-
вина 

Зола 

Пшениця м’яка 14,0 12,0 1,7 68,7 2,0 1,6 
Пшениця тверда 14,0 13,8 1,8 66,6 2,1 1,7 
Жито 14,0 11,0 1,7 69,6 1,9 1,8 
Ячмінь 14,0 10,5 2,1 66,4 4,5 2,5 
Овес 12,8 10,2 5,3 59,7 10,0 3,0 
Кукурудза 14,0 10 4,6 67,9 2,2 1,3 
Просо 12,5 10,6 3,9 61,1 8,1 3,8 
Рис 12,0 6,7 6,9 63,8 10,4 5,2 

 
Основний уміст зернівки – безазотисті екстраактивні речовини  (БЕР). Вони 

складаються із крохмалю, цукру, геміцелюлози. БЕР зосереджені в ендоспермі. Більше 
всього крохмалю в зерні жита, пшениці (60-75 %) й кукурудзі.  

Білкових речовин більше всього міститься в зерні пшениці (до 20-21%), жиру - у зерні 
кукурудзи, проса й вівса. Білки зернових хлібів містять незамінні амінокислоти. Найбільше 
їх міститься у зерні пшениці (до 24 %), найменше – у зерні рису. Прості білки представлені 
протеїнами, складні – протеїдами (нуклеїн-протеїди, липопротеїди). Нуклеїнові кислоти 
(РНК, ДНК й ін.) – дуже складні хімічні сполуки, що входять до складу нуклеїн-протеїдів. 
Більше всього їх міститься у зародку. До простих білків відносяться альбуміни (водорозчин-
ні), глобуліни (розчинні у розчинах солей), глютеліни (розчинні у кислотах і лугах), 
проламіни (розчинні у спирті). Якість муки характеризується умістом і якістю клейковини. 

Клейковина (сира клейковина) – згусток нерозчинних у воді білкових речовин, які 
залишаються після відмивання тіста від крохмалю, клітковини й інших компонентів. Крім 
білків, клейковина містить в невеликих кількостях жир, крохмаль та зольні елементи. 
Найбільш високоякісна клейковина знаходиться в центральній частині зерна. Якість 
клейковини різко знижується в примороженому, а також у пророслому або пошкодженому 
клопом-черепашкою зерні. 

Жири й ліпіди зосереджені, в основному, в зародку. У деяких культур, наприклад, у 
кукурудзи, уміст жиру в зародку досягає 38-40%, тому їх використовують для одержання 
рослинної олії. Із ліпідів найбільше значення мають фосфатиди й стерини. 

Клітковина – високомолекулярні полісахариди: входять до  складу стінок кліток, 
оболонок зерна й лусок (у плівкових хлібів). 

Зола зернівок складається із оксидів фосфору, калію, сірки, кремнію, магнію, кальцію й 
ін. Більше всього золи в оболонках і лусках зернівок (овес, просо, рис).  

У зернівках знаходяться численні ферменти (амілаза, протеаза, мальтоза, цитаза), а 
також різні вітаміни (В1, В2, В6, РР, Е, А й ін.).  
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3.3. Ріст і розвиток хлібних злаків 
 

У зернових хлібів виділяють наступні фази розвитку рослин: сходи, кущіння, вихід у 
трубку, стеблування, колосіння (викидання китиці), цвітіння, дозрівання. 

Проростання насіння. Складний біологічний процес, який складається із ряду 
послідовних фізіологічних і біологічних перетворень і закінчується появою сходів, тобто 
появою на поверхні ґрунту першого зеленого листочка. Для проростання насіння необхідна 
вода, тепло й повітря. Сухе насіння містить тільки зв’язану воду і для проростання  має 
набубнявіти, тобто поглинути певну кількість води, необхідну для активації ферментів і 
створення середовища для біохімічних реакцій. На початку насіння бубнявіє завдяки силам 
гідратації, а наприкінці – осмотичним силам завдяки нагромадженню продуктів гідролізу 
білків, ліпідів і вуглеводів. Кількість води, яку поглинуло насіння при набубнявінні, 
залежить від хімічного складу зародка, ендосперму й покривів насіння. Насіння бобових, 
багато на білки, поглинає більше води, ніж крохмалисте насіння злакових. Дуже багато води 
поглинає насіння льону й цукрових буряків, оболонки яких містять слизуваті гідрофільні 
полісахари (табл. 3.5). 

 
Таблиця 3.5. Кількість води яку поглинає насіння при  

набуханні, % до повітряно-сухої маси (Гребинський, 1961) 
 

Насіння Кількість води Насіння Кількість води 
Пшениця 47,7 Сочевиця 93,3 
Жито 64,7 Вика 75,4 
Овес 76,3 Горох, боби 114,0 
Ячмінь 57,4 Льон 160,6 
Просо 38,2 Буряки кормові 65,2 
Кукурудза 44,0 Буряки цукрові 168,0 
Коноплі 43,9 Конюшина лучна 143,0 
Соняшник 56,5 Тимофіївка 80,0 
Рапс 51,0 Тонконіг 90,0 
Люцерна 56,0 Мак 91,0 

 

Чим крупніше зерно, щільніша його оболонка й чим більше в зерні білка й жиру, тим 
повільніше воно бубнявіє. При недостатній кількості повітря, вологи й тепла (табл. 3.6) 
нормальне проростання затримується, а іноді - припиняється зовсім. 

 
Таблиця 3.6. Приблизна потреба злакових у теплі при  проростанні, ˚ С (за В.Н. Степановим) 

 

Біологічний  мінімум  t˚ С 
Культура для  

проростання 
для сходів 

Оптимальна 
температура 
для сходів 

Сума активних 
температур за  
весь час сходів 

Жито, ячмінь, 
пшениця, овес, 

1-2 4-5 6-12 90-100 

Кукурудза, чумиза, 
просо 

8-10 10-11 15-18 130-140 

Сорго 10-12 12-13 15-18 130-140 
Рис 12-14 14-15 18-22 300-350 

 

При проростанні зерна клітки щитка, які прилягають до ендосперму, виділяють 
ферменти цитазу й амілазу, що розчиняють і перетворюють крохмаль і геміцелюлозу 
ендосперму в більш прості вуглеводи (декстрин, мальтозу). Під дією інвертази тростинний 
цукор розпадається на глюкозу і фруктозу. Продукти розпаду вуглеводів використовуються 
на зародком на дихання й ріст кліток. Білки під дією протеаз алейронового шару 
перетворюються в амінокислоти й аміак. Утворюється аспарагін. Гідроліз жирів 
(розщеплення на жирні кислоти і гліцерин) відбувається під дією ферментів ліпаз.  

Процес проростання зерна характеризується не тільки розпадом запасних речовин, але й 
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утворенням нових сполук, із яких формуються органи рослин. При цьому запасні речовини 
ендосперма швидко витрачаються. 

Першими йдуть у ріст зародкові корінці. Потім починає рости стебло (рис. 3.2). У 
пшеничного зерна корінчик пробиває оболонку з одного кінця біля щитка, а стебельце – з 
іншого. У плівкових хлібів стебельце проходить під квітковою плівкою й виходить біля 
верхнього кінця зерна. Стебельце покрите піхвою, або (coleoptile), що захищає стебельце і 
перший зеленіючий листочок, який на виході на поверхню ґрунту розкриває колеоптіле. 
Довжина колеоптіле залежить від глибина посіву зерна в ґрунт, від інтенсивності освітлення 
(чим слабкіше освітлення, тим довше колеоптіле) й від виду рослин. 

 
Рис. 3.2. Проростання насіння: 

а - квасолі; б - гороху; в - зернівки пшениці. 1 - головний корінь; 2 – гіпокотиль;  
3 - епікотиль; 4 - сім'ядолі; 5 - перші листи; 6 - брунечка; 7 –  колеоптиль;  

8 - зародкові корінці; 9 - перший лист перинка. 
 

За будовою проростків злакові хліби діляться на два типи: безепікотільні й такі, що 
мають епікотіле. До першого типу відносяться пшениця, жито, ячмінь, які досягають 
поверхні ґрунту за рахунок витягування першого підземного міжвузля, покритого колептіле 
на усій довжині від зародка до виходу ростка на поверхню ґрунту. До другого типу 
відносяться усі просоподібні та овес. Вони виходять на поверхню ґрунту за рахунок 
подовження епікотіле й меншому ступені за рахунок витягування першого міжвузля й 
пов’язаного з ним колептіле. Проростки другого типу краще переборюють велику глибину 
посіву, ніж проростки першого типу. 

У момент появи сходів на поверхні ґрунту їх властиве певне забарвлення: для пшениці 
– зелене, жита – фіолетово-коричневе, ячменю – синювато-димчасте, вівса й просоподібних – 
блідо-зелене. Швидкість появи сходів залежить від культури, енергії проростання зерна, 
вологості, температури, гранулометричного складу й щільності ґрунту, глибини посіву 
насіння. При теплій і вологій погоді сходи появляються швидко (на 4-6-й день).  

Кущіння. Процес утворення бокових надземних пагонів, характерний для злаків і 
трав називається кущінням. Спочатку із вузлів стебел утворюються придаткові (вузлові) 
корені, а потім бокові пагони. Появлятися вони можуть із будь-якого підземного вузла, але 
частіше – із верхнього, який знаходиться на глибині 1-3 см від поверхні ґрунту.  

Верхній, найбільш розвинутий вузол називається вузлом кущіння (рис. 3.3). Від нього 
відходить основна маса бокових пагонів і придаткових коренів, які складають мичкувату 
кореневу систему злаків. У жита, пшениці, ячменю перший підземний вузол утворюється на 
5-7 день після появи сходів, а у просоподібних хлібів і вівса – одночасно з ними.  

Вузол кущіння – життєво важливий орган рослини. Від ступеню його розвитку залежать 
такі ознаки, як кущуватість, величина кореневої системи, засухостійкість, зимостійкість й ін. 
Відмирання вузла кущіння приводить до загибелі всієї рослини. 

Кількість стебел, які можуть утворюватися на одній рослині, називається 
загальною кущуватістю. При сприятливих умовах із вузла кущення утворюється 5-1- 
стебел і більше. Але найчастіше кількість стебел в одному кущі 5-8, у ярих культур – 2-3. 
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Рис. 3.3.  Вузол кущення хлібних злаків: 

1 - центральна брунька; 2 – основа бруньки; 3 – судинно-волокнисті пучки; 4 – кора; 
5 – зрощені піхви листків; 6 – коренеутворюючий шар, 7 – вузлові корені. 

 
Кущуватість буває продуктивною і непродуктивною. Стебла які мають зерно 

називаються продуктивними. Пізно утворені бокові стебла, які не встигають утворити зерно 
називаються непродуктивними. Кущуватість  і енергія кущування залежить від виду й сорту 
рослин, величини насіння, площі живлення, вологості ґрунту, часу посіву, родючості і якості 
обробки ґрунту, температури й освітлення. 

У різних культур кущування в часі відбувається по різному. Так у вівса й жита кущіння 
відбувається в період утворення 3-4-го листка, у пшениці й ячменю – дещо раніше початку 
укорінення, в фазі 3-го листка, а укорінення наступає при появі 4-5-го листка. У кукурудзи 
кущування утворюється у фазі 6-7-го листка, у сорго – 7-8-го, у проса – 5-6-го. Вузлове 
коріння у просоподібних появляється в фазі 3-4-го листа. 

Розвиток кореневої системи. Коріння рослин є не тільки органами поглинання води і 
розчинених в ній солей, але й містом синтезу багатьох органічних речовин. У корінні 
відбуваються складні біохімічні й фізіологічні процеси, які ведуть до утворення органічних 
кислот, фосфорорганічних сполук, амінокислот, амідів, алкалоїдів і інших речовин. Коріння 
беруть участь в утворенні хлорофілу, впливають на обмін речовин у підземних частинах, на 
характер фізіологічних процесів у рослинах у цілому (тривалість вегетаційного періоду, 
морозостійкість, імунітет й ін.). 

За походженням корені злаків розділяють на первинні, або зародкові, й вторинні, або 
вузлові, які виникають із підземних стеблових вузлів (рис. 3.4).  

 
Рис. 3.4. Первинна (а) і вторинна (б) коренева система пшениці 

 

Розвиток кореневої системи хлібних злаків розпочинається з появи зародкових 
(первинних) коренів: у пшениці їх 3-5, у жита – 4, у ячменю – 5-8, у вівса – 3, у 
просоподібних – 1. Потім із вузла кущення утворюються придаткові (вузлові) корені, які 
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швидко проникають у глибину (у вологому і пухкому ґрунті). У вівса це коріння появляється 
на 2-3 день після сходів (фаза 1-2-го листка), у пшениці і ячменю – через 12-14 днів (фаза 3-
4-голистка), у жита – через 7-9, у кукурудзи - на 3-4-й, у проса – на 5-6-й день (фаза 3-4-го 
листка). Усі зернові злакові культури мають мичкувату кореневу систему, що поширюється, 
головним чином, в орному шарі ґрунту (більше половини всіх коренів розташовується на 
глибині 20 см). Глибина ж проникнення коренів досягає 100-280 см і більше. Деякі відходять 
в сторони на 80-150 см. Чим сухіший грунт у верхньому метровому шарі, тим більша 
глибина проникнення коренів вглиб. Маса коренів складає 20-25% загальної маси рослин. У 
високо-стеблових рослин (кукурудзи, сорго) корені утворяться також із підземних стеблових 
вузлів - опорні (повітряні) корені. 

Розвиток стебла. Стебло хлібних злаків – соломина 30-300 см висотою, пола або 
заповнена серцевиною, розділена вузлами з поперечними перегородками на 5-6 і більше 
міжвузлів. Стебло злаків має здатність кущитися, тобто утворювати бічні пагони, що 
виникають, головним чином, із зближених підземних стеблових вузлів або вузла кущіння. 
Виходом в трубку прийнято вважати початок подовження міжвузлів головного стебла, коли 
всередині його листової піхви на висоті 5 см від поверхні ґрунту можна прощупати 
стебловий вузол. Нерідко за фазу виходу в трубку помилково приймають просте подовження 
піхви у озимих восени. У фазу трубкування першим починає рости нижній міжвузль. Слідом 
за ним розростається другий міжвузль і в рості переганяє перший. Потім починає ріст третій 
міжвузль і в рості переганяє другий і т.д., допоки не утвориться 5-6 міжвузлів (у кукурудзи 
15) і більше. Цей процес стеблування продовжується до колосіння. Динаміку росту стебел 
озимої пшениці при різних режимах зрошення й богари у вегетаційний період 1996 р. на 
Кримській дослідній станції ІГІМ УААН (Желябівка, Нижньогірський р-н АРК) у 1996 р. 
приведено в таблиці 3.7. При цьому, висота 100 рослин озимої пшениці при збиранні урожаю 
змінювалася від 80 до 120 см, при середньоарифметичному значенні – 97,6 см (рис. 3.5) 

 

Таблиця 3.7. Динаміка середньої  висоти 100 стебел озимої пшениці в період  
вегетації 1996 р. за різних режимів зрошення,  см (за П.С. Лозовіцьким, 2003) 

 

Зрошувальна норма, м3/га Дата  
заміру 2000 1600 1200 Без поливів 

20.04.1996 24 24 24 24 
30.04.1996 37 36 35 36 
11.05.1996 54 53 51 50 
22.05.1996 70 69 68 62 
30.05.1996 82 80 78 69 
10.06.1996 90 89 86 75 
26.06.1996 94 92 88 77 

Рис. 3.5. Гістограма розподілу висоти 100 рослин озимої пшениці 
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Листок. Це бічний орган обмеженого росту. Листок утворюється на кожному 
стебловому вузлі. Він складається з листової піхви, що щільно охоплює стебло і захищає 
молоді, зростаючі частини, додаючи їм великої міцності, й листової пластинки. Біля 
основи піхви листка, у місці прикріплення його до стебла, утворюється стовщення - 
листковий вузол. Він не тільки прикріплює листок до стебла, але й перешкоджає поляганню 
хлібів. 

Розростаючись із нижньої затіненої частини, листовий вузол тиском на стебло сприяє 
збереженню ним вертикального положення. Основні функції листка – фотосинтез, 
газообмін, транспірація. Тривалість життя листка приблизно така ж як і стебла. У злакових 
листок відмирає й руйнується поступово, залишаючись на стеблі. Листопад – це біологічний 
захист рослин від випаровування під час фізичної (влітку) або фізіологічної (взимку) сухості. 

Колосіння. Фаза колосіння  наступає коли колос (мітелка) на 1/3 виходить із піхви 
верхнього листка головного стебла. У кукурудзи викидання мітелки починається раніше, ніж 
появляються жіночі суцвіття (початки). Колос (мітелка) і колоски закладаються ще а фазу 
кущіння (у ярої пшениці – у фазу 3-го листка). При підвищенні температури до 15˚ С і вище 
відбувається подальша диференціація колоса (мітелки). Перехід від фази виходу в трубку до 
фази колосіння дуже важливий у житті злакових культур. В цей час рослини особливо 
вимогливі до тепла, вологості ґрунту, й поживних речовин (табл. 3.8), вони посилено ростуть 
і формують колос. 

 
Таблиця   3.8. Приблизне винесення поживних речовин урожаєм  
сільськогосподарських культур із ґрунту на приріст 1 т продукції  

 

Винос кг на 1 т основної продукції з 
врахуванням  побічної 

Сільськогоспода- 
рська культура 

Основна 
продукція 

N P2O5 K2O 
Пшениця озима Зерно 30 13 25 

Пшениця яра  35 12 25 

Жито  25 12 26 

Ячмінь  25 11 22 

Овес  33 14 29 

Рис  21 8,1 26,5 

Кукурудза  34 12 37 

Просо  33 10 34 

Гречка  30 15 40 

Горох  66 16 20 

Люпин  68 19 47 

Соя  71 16 18 
 
 

Потреба рослин у волозі знаходиться в прямій залежності від температури повітря, 
швидкості вітру й зворотної залежності від відносної вологості повітря, а також від 
механічного складу ґрунту й характеру рослинного покриву (його видового складу) (рис. 
3.6). Найбільшу кількість вологи сільськогосподарські культури споживають на 2-3 день 
після дощу або поливу. 

Рослини й дерева використовують вологу на транспірацію з різних глибин зони аерації, 
яка змінюється від 0,5-0,8 м для капусти до 2-3 м для кормових буряків, озимих і ярових 
культур, до 7-12 м - для люцерни і до 20-30 м - для хвойних дерев. 

Переміщення води до поверхні випаровування відбувається за рахунок градієнту тиску 
вологи й вологопровідності у системі грунт-рослина-атмосфера та пасивного тиску 
кореневої системи рослин, пов'язаного із затратами енергії, яка вивільнюється при  диханні. 

Суцвіття в більшої частини хлібних злаків являє собою колосся (пшениця, жито, ячмінь, 
тритікале) або мітелку (овес, сорго, просо, рис). У кукурудзи два суцвіття: чоловічі квітки, 
зібрані в мітелку, а жіночі - у початках, що утворюються в пазусі листка. Кожне суцвіття 
складається з численних колосків, що сидять на уступах члеників колоскового стрижня або 
на бічних гілочках мітелки. 
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Колосок складається з двох колоскових лусок, між якими розташовуються квітки. Кожна 
квітка має дві квіткові луски: зовнішню, або нижню, й внутрішню, або верхню. В остистих 
форм зовнішня квіткова луска несе ость. Між квітковими лусками знаходяться головні 
частини квітки: зав'язь із двома пір'ястими рильцями і три тичинки (у рису - шість). Квітки 
у всіх хлібів, крім кукурудзи, обаполі. Число їх у колоску різне в різних хлібів. Крім того, не 
усі вони здібні плодоносити. Частина з них (у пшениці, жита, вівса - верхні, а в проса, 
кукурудзи, сорго - нижні) залишаються недорозвиненими. Наявність остей сприяє кращому 
притоку води й поживних речовин до колоса (тканин квітки), а також підвищує 
інтенсивність транспірації. 

Рис. 3.6. Динаміка щоденного сумарного водоспоживання сільськогосподарських  
культур в умовах зрошення (Кам’янка-Дніпровська, Запорізька обл.  

за результатами досліджень П.С. Лозовіцького) 
 

Цвітіння - запліднення. Більшість колосових хлібних зацвітає відразу після появи 
колосків і лише жито – через 8-10 днів від початку колосіння. При несприятливих умовах 
(посуха) цвітіння у ячменю відбувається у піхві листка. Під час цвітіння розкриваються 
квіткові луски і появляються дозрілі пильовики й рильця.  

У колосках жита і пшениці цвітіння починається  з колосків середньої частини колоса. В 
мітелці кукурудзи, проса, сорго й вівса  спочатку зацвітають квітки верхніх колосків, потім 
цвітіння розповсюджується до основи мітелок (у початках кукурудзи воно починається  
знизу). На цвітіння несприятливо впливають, жара, посуха, різке зниження 
температури, дощі й сильні вітри. 

Дозрівання. Після запліднення квітки починає розвиватися зав’язь, формується зерно й 
накопичуються запаси речовин ендосперму. При зрошенні, у вологу погоду, а також на 
північних схилах і на зріджених посівах дозрівання хлібів затримується. При сухій і ясній 
погоді, ранніх термінах посіву, загущеному стебло-стоянні й внесенні фосфорно-калійних 
добрив зернові, як правило, дозрівають раніше. Для дозрівання зернових необхідна певна 
сума активних температур (табл. 3.9). 

Можуть значно погіршувати урожайність та якість зерна: недостатня вологість 
ґрунту, жара, часті дощі під час дозрівання, а також хвороби рослин, пошкодження зерна 
шкідниками. На урожайність і якість зерна значний вплив має полягання рослин, причиною 
якого є недостатнє проникнення світла до нижніх віжвузлів соломини при густому стоянні 
хлібів, внаслідок чого спостерігається  витягування рослини за рахунок зниження товщини 
стінок. Ослаблені видовжені нижні міжвузлі не можуть витримати сформованої маси й 
рослини полягають. При ранньому поляганні листкові вузли, розростаючись, можуть 
сприяти підняттю й випрямленню соломини; якщо ж полягання сталося після колосіння, то 
рослини не випрямляються. Для попередження вилягання зернових культур застосовують 
ретарданти тур і кампозан М. Ці препарати добре розчиняються у воді й вільно проникають у 
оброблені рослини, після цього нижні міжвузлі скорочуються й потовщуються, а висота 
рослин знижується на 15-25 см. Саме це сприяє підвищенню стійкості стебла до полягання. 
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Таблиця 3.9. Потреба хлібних злаків у теплі при формуванні зерна, ˚ С (за Степановим) 
 

Найбільш сприятлива температура для 
формування 

Культура 
Мінімум тепла 

 для формування 
зерна 

вегетативних 
органів 

генеративних 
органів 

зерна 

Сума активних 
температур за 

вегетацію 

Пшениця  яра 10-12 12-16 16-20 16-22 1500 
Ячмінь ярий 10-12 12-16 16-20 16-22 1350 
Овес 10-12 12-16 16-20 16-22 1450 
Просо 10-12 16-20 18-22 18-24 1700 
Кукурудза 10-12 16-20 20-23 18-24 2400 
Сорго 12-15 18-20 20-25 20-24 2300 
Рис 12-15 20-25 22-27 20-25 2200 

 

 
 

3.4. Фази розвитку й етапи органогенезу 
 

Фенологічними спостереженнями реєструють основні фази розвитку, але вони не 
відображають усіх складних органоутворювальних процесів, які відбуваються у рослині. 
Нині у розвитку хлібних злаків відзначають наступні основні фази. 

1. Бубнявіння зернівки – сходи. Поглинання вологи насінням, активне формування 
зародкових органів, проростання зернівки, через 1-2 дні після цього - зародкових корінців. 
Етап закінчується появою перших зелених листів (див. рис. 3.2). Продуктивність етапу 
визначається польовою схожістю і густотою стояння рослин. 

2. Кущіння. Диференціація основи конуса наростання на зачаткові вузли, міжвузлі, й 
стеблові листки, поява перших бічних пагонів і вузлових коренів. Воно, звичайно, настає 
через 10-20 днів після появи сходів. Елементи продуктивності – висота і кількість листків, 
коефіцієнт кущування. 

3. Вихід у трубку. Витягування й сегментація конуса наростання, ріст нижніх міжвузлів 
або початок росту стебел. З початком кущування утворюються вторинні (вузлові) корені. З 
виходу в трубку починається швидкий ріст рослин. Елемент продуктивності – число 
члеників колосового стержня. 

4. Колосіння (вимітання). Формування колоскових бугорків (конуса наростання 
другого порядку). Ростуть нижні міжвузлі,  поява суцвіть на верхівці стебел. Елемент 
продуктивності – число колосків у колосі. 

5. Формування квіток і колосків. За характером цвітіння розрізняють самопильні 
культури (пшениця, ячмінь, овес, просо, рис) і такі, що перехресно-запилюються (жито, 
кукурудза, сорго), у яких пилок переноситься з одних квіток на інші. Визначається 
потенційно можливе для сорту число квіток в колосках. 

6. Формування пильникових мішків і зав’язі маточки. Росте тичинка, маточка й 
покривні органи квітки. Посилено ростуть середні міжвузлі. Елемент продуктивності – 
кількість квіток у колосках. 

7. Завершення процесу формування пилка. Посилено ростуть тичинкові нитки. 
Починається інтенсивний ріст члеників суцвіття й покривних органів квітки, а також 
верхнього міжвузля. Елементи продуктивності – щільність колоса. 

8. Завершення процесу формування усіх органів суцвіття й квітки. Посилено росте 
найвище і найдовше міжвузля. Елементи продуктивності – щільність колоса. 

9. Цвітіння, запліднення, утворення зиготи. Ріст міжвузлі стебла припиняється. 
Елемент продуктивності – кількість зерен в колосі. 

10. Формування зернівки. До кінця етапу зернівки досягають типових для сорту 
розмірів. Це молочний стан зерна, коли вміст його легко видавлюється й має вигляд 
молочної рідини. Уміст вологи в зерні 50-70%, сухої речовини накопичено 50% маси зрілого 
насіння. Елемент продуктивності – величина зернівки. 
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11. Накопичення поживних речовин у зернівці. Спостерігається їх ріст в ширину й 
товщину. Це воскова спілість яка настає через 10-15 днів після молочного стану. Зерно 
здобуває жовте забарвлення, легко ріжеться нігтем.  Уміст вологи в зерні зменшується до 30-
40%, а надходження поживних речовин із листків припиняється. У цій фазі приступають до 
збирання хлібів роздільним способом. 

12. Припинення росту зернівки. Повна (тверда) спілість настає при підсиханні зерна, 
що стає твердим і здобуває властиве йому забарвлення. Вологість зерна в залежності від зони 
вирощування 8-22%. На початку повної спілості стає можливим збирання хлібів комбайнами. 
Елемент продуктивності – маса зернівки. 

 
 

3.5. Озимі хліби 
 

Пшениця, жито, ячмінь і тритікале поряд із яровими мають і озимі форми, що нормально 
розвиваються при посіві їх восени: на початку розвитку їм необхідна знижена температура 
(0-10°С) протягом 35-70 днів. При гарній перезимівлі озимі культури, значно урожайніші, 
ніж ярові. Велике й агротехнічне значення озимих хлібів. Швидко відростаючи навесні, 
озимі, особливо жито й ячмінь, обганяють у рості бур'яни й заглушають їх. Це пояснює 
високу цінність озимих у сівозміні як попередників інших культур, озимі випереджають у 
розвитку ярі хліби й дозрівають на 7-10 днів раніше. Найбільш швидко розвивається озимий 
ячмінь. Раннє дозрівання озимих має велике значення, тому що дозволяє зібрати кожну 
культуру в кращий термін і зменшує напруженість збиральних робіт. Крім того, це дає 
можливість широко застосовувати пожнивні посіви для одержання другого врожаю і більш 
вчасно починати осінній обробіток ґрунту. 

Розроблена середньо й низьковитратна технологія вирощування озимої пшениці, що 
включає комбіновану систему основного й передпосівного обробітку ґрунту, сівозміни з 
багаторічними бобовими травами, зернобобовими, проміжними культурами на зелене 
добриво, заорювання компосту й соломи, застосування біодинамічних препаратів у варіанті 
без засобів хімізації. Заміна оранки під озиму пшеницю плугом обробкою комбінованим 
агрегатом у складі трактора ДТ-75М і АПК-2,5 дозволяє за один прохід провести 
розпушування, підрізання ґрунту плоскоріжучими лапами на 10-14 см, його вирівнювання й 
коткування. 

 
 

3.5.1. Озима пшениця   
 

У роді пшениці (Triticum) налічується 28 видів, із них 23 культурні, 5 дикорослих (рис. 
3.7). Провідне місце у сільськогосподарському виробництві займають види – м’яка або 
звичайна, й тверда пшениці. М’яка пшениця, найпоширеніша на земній кулі і, займає 
близько 95,8 % площ посіву. У культурі представлена озимими й ярими формами.  

Пшениця м’яка. Однорічна рослина з порожніми на усій довжині, голими стеблами 
висотою 45-200 см. Листки лінійні; в місці переходу листкової піхви до листкової пластинки 
є язичок і вушка. Колоски дворядні, безості або остисті, призматичні, рідше веретеноподібні. 
Колоски сидячі, широкою стороною прилягають до стрижня колоса, 3-5 квіткові, верхня 
квітка не розвинута. Колоскові луски неначе вдавлені в основу поздовжньою 
зморшкуватістю. Якщо нижні квіткові луски мають ості, то вони рівні з колосом або дещо 
коротші за нього. Зернівки овальні або яйцеподібні, округлі на поперечному перерізі з 
поздовжньою борозною, напівсклоподібні, білі, жовтуваті, червоні.   

Значення. Пшениця відноситься до найбільш високоврожайних і коштовних 
продовольчих культур. Зерно її містить багато білка (14-17% і більше) й володіє високими 
хлібопекарськими якостями. Найбільшу цінність мають високоякісні сорти сильної, 
коштовної й твердої пшениці. 
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Рис. 3.7. Види пшениці: 
1 – культурна однозернянка; 2 – Тимофєєва; 3 – полба (емер); 4 – перська (дика);  

5 – тверда; 6 – тургідум; 7 – польська; 8 – маха; 9 – спельта; 10 – м’яка;  
10 а – остистий колос; 10 б – безостий  колос; 11 – щільно-колоса; 11 а – остистий  

колос; 11 б – безостий колос; 12 – кулезерна; 13 – Вавилова (ванська)   
 

В основу розподілу м'якої пшениці на класи за силою борошна (сильна, середня і слабка) 
покладені білковість зерна, уміст і якість клейковини. До сильної відносять сорти з умістом 
білка в зерні не менше 14%, клейковини не менше 28%, здатні давати хліб високої якості, 
поліпшувати хлібопекарські якості інших сортів. Висівки – цінний концентрований корм, 
солому також згодовують худобі як грубий корм, використовують на підстилку, приорють як 
добриво, виготовляють папір, картон. 

Поширення. Основними місцями утворення культурних сортів вважають Закавказзя, 
Афганістан, Ірак. Цю культуру вирощували 5-7 тис. років тому у країнах Передньої й 
Середньої Азії, у Єгипті. Нині її вирощують майже в усіх країнах світу з загальною площею 
посіву 228 млн. га. Валовий збір зерна становить близько 360 млн. т. 

За врожайністю озима пшениця займає перше місце серед усіх хлібів. Кращі сорти 
забезпечують врожайність у виробництві в 40-60 ц зерна з 1 га. Середня урожайність зерна 
озимої пшениці в Україні становила: у 2001 р. – 31,4 ц/га, 2002 р. – 30,8, 2003 р. – 14,1, 2004 
р. -  32,6 ц/га. 

У структурі врожаю зерна озимої пшениці важливу роль відіграють продуктивна 
кущистість, кількість зерен в колосі, маса зерна з колоса, маса 1000 зерен. Чим вищі ці 
показники, тим значніша урожайність. Структуру зерна озимої пшениці сорту “Горизонт” 
вирощеної на території Кримської дослідної станції ІГІМ УААН приведено в таблиці 3.10. 

Як свідчать результати табл. 3.10 урожайність зерна пшениці на поливних землях у 
порівнянні з неполивними зростає за рахунок більшої кількості продуктивних стебел, висоти 
рослин, кількості зерен у колосі, ваги зерна з колоса та маси 100 зерен. На поливних землях 
формується значно більша маса соломи. 

При усіх інших рівних умовах на урожайність зерна озимої пшениці великий вплив має 
вид та доза застосованих мінеральних, органічних добрив та хімічних меліорантів. Так, в 
досліді проведеному у 1996-1998 роках на чорноземах південних Широківського району 
Дніпропетровської області найбільш ефективними добривами  були органічні в дозі 80 т/га 
(табл. 3.10).  
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Таблиця  3.10. Структура врожаю озимої пшениці за  різних  режимів 
 зволоження (за П.С. Лозовіцьким, 2003) 

 
шт/м2 Урожайность, ц/га 

Варіант 
досліду рослин 

продукт. 
стебел 

Висота 
рослин, 

см 

Кількість 
зерен  в 
колосі 

Вага 
зерна з 

колоса, г 

Маса 
1000 

зерен, г зерно солома 

1994 р. 
 1 261 490 103,2                                                                               27,6 1,062 38,41 52,1 100,3 
 2 248 476 101,8 27,2 0,998 35,88 48,3 95,1 
 3 242 484 100,3 27,0 0,956 35,64 46,3 93,9 
 4 221 453 95,5 27,1 0,811 34,09 36,7 82,4 

 НІР05 22,4 28,1 6,2 2,2 0,054 3,25 5,7 11,6 
1995 р. 

 1 256 538 104,4 28,4 1,160 40,86 62,3 108,8 
 2 249 552 101,1 28,2 1,093 38,75 60,9 101,9 
 3 242 575 99,6 28,0 0,999 36,03 58,1 96,4 
 4 237 524 92,4 27,4 0,906 33,96 47,5 88,8 

 НІР05 19,8 53,8 5,1 2,3 0,041 3,66 6,8 13,4 
1996 р. 

 1 238 549 94,1 26,7 0,972 36,41 53,4 80,4 
 2 244 546 92,2 26,4 0,909 34,46 49,7 77,3 
 3 240 531 88,7 26,1 0,884 33,87 46,9 74,9 
 4 224 315 77,8 23,5 0,752 32,00 23,6 60,1 

 НІР05 12,1 70,4 9,5 2,7 0,060 3,17 7,1 8,9 
Примітка: 1- полив нормою 400 м3/га, 2 – 350 м3/га, 3 - 300 м3/га, 4 - без зрошення. Зрошувальні норми за варіантам і роками 

досліджень складали: в 1994 - 1 варіант - 1900м3/га, 2 - 1500, 3 - 1100; в 1995 і в 1996 г - 1 - 2000, 2 - 1600, 3 - 1200 м3/га 
 

Сорти. Найбільш розповсюджені сорти м'якої озимої пшениці: Безоста 1 (середньо-
ранній сорт, відноситься до сильних), Зоря (середньо спілий зимостійкий сорт), Інна 
(середньо спілий зимо- й морозостійкий сорт), Миронівська 808 (середньо спілій зимостій-
кий, досить засухостійкий сорт, відноситься до сильних), Білоцерківська 18, Веселоподо-
лянська 78, Веселоподолянська 485, Харківська 2, Прибій. Найбільш поширені сорти 
твердої пшениці: Червоне Вітрило (середньоранній сорт, зимостійкість середня, посухостій-
кість висока), Корал Одеський (середньоранній сорт, зимостійкість нижча середньої). 

 

Таблиця 3.11.  Структура урожаю озимої пшениці за різних видів та доз добрив 
(за даними П.С. Лозовіцького) 

 

Урожай, ц/га 
Bаріант 

Кількість 
рослин, 
шт/м2 

Продук- 
тивна ку-
щистість 

Висота 
рослин, 

см 

Маса 
1000 

зерен, г 

Маса 
зерна з 

колоса, г соломи зерна 

1 179 1,95 66,23 36,80 1,3875 63,8 48,5 

2 184 1,87 72,30* 40,00 1,4594 68,9 50,0 

3 190* 1,76* 80,00* 43,75* 1,5875* 72,1* 53,1 

4 182 1,85* 72,25* 39,40 1,5375 65,1 51,7 

5 187* 1,84* 75,43* 40,70 1,5065 72,9* 51,9 

6 190* 1,78* 69,04 39,40 1,5132 66,6 51,3 

7 181 1,90 67,50* 41,10 1,6000* 64,2 55,0 

8 196 1,82* 75,30* 40,00 1,4881 72,3* 53,1 

9 185 2,00 72,47* 45,80* 1,4625 73,5* 54,1 

10 180 1,93 74,61* 46,00* 2,1437* 87,9* 74,3* 

НІР05 5,73 0,08 4,44 4,84 0,1914 7,48 6,82 

 
Примітка:  варіанти добрив 1- контроль без внесення добрив; 2 - амофос 60 кг/га д.р.; 3 - амофос 90 кг/га д.р.; 4 - 

аміачна селітра, 30кг/га д.р.; 5 - аміачна селітра, 60кг/га д.р.; 6 - негашене вапно, 2 т/га; 7 - негашене вапно, 4 т/га; 8 - гній, 
20 т/га + вапно 2 т/га; 9 - гній, 40 т/га; 10 -  гній, 80 т/га; * - суттєве відхилення  порівняно з контролем 
 
 

Допущені до використання нові сорти озимої м'якої пшениці: Багратионівська, 
Базальт, Донецька 46, Донецька 48, Донська Ювілейна, Зерноградка 8, Ейка, Лютесценс 9, 
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Миронівська 27, Руфа, Харківська 92, Черноземка 212, Поліська 70, Поліська 90; сорти 
твердої озимої пшениці - Айсберг, Леукурум 21. 

У Держреєстр включені нові сорти озимої пшениці: Альбатрос одеський,  Астет, 
Балківська, Білоцерківська 198, Боровик-балкан, Василина, Венера, Веселка, Володарка, 
Гостіанум 237, Деметра, Диканька, Дніпровська 127, Дон 93, Донський маяк, Дріада 1, 
Елегія, Єрмак, Зерноградка 6, Зерноградка 11, Зимородок, Знахідка Одеська, Київська 8, 
Кірія, Коломак 5, Котелівчанка, Кримка місцева, Куяльник, Красуня Одеська, Левада, 
Луганчанка, Лузанівка, Луна, Миронівська 61, Мурат, Ніканія, Прима Одеська, Обрій, 
Одеська 12, Одеська 51, Одеська 267, Одеська 268, Одеська напівкарликова, Олеся, 
Подолянка, Символ Одеський, Сніжана, Тіра, Українка одеська, Українка полтавська, 
Українська 5, Уманка, Фора, Харків, Харківська 96, Харківська 105, Харус, Херсонська 
безоста, Червона безоста, Червона безоста 120,. 

Сорт - Зимородок - середньої зимостійкості, стійкий до бурої й жовтої іржі, курної 
головні, середньо-стійкий до фузаріозу колосся, відноситься до коштовних пшениць. 
Врожайність  4-7,7 т з 1 га.  

Сорт - Луна - середньоранній, відноситься до коштовних пшениць, середньо-стійкий до 
фузаріозу колосся, бурої і жовтої іржі, низько-зимостійкий, сприйнятливий до стеблової іржі 
і септоріозу. Врожайність у середньому 4,4 т з 1 га. 

Сорт Дон 93 - середньої зимостійкості, стійкий до борошнистої роси, курної головні, 
жовтої й стеблової іржі, відноситься до сильних пшениць, врожайність 3,8-8,5 т з 1 га.  

На жаль, більшість сортів озимої пшениці, не стійкі до фузаріозу колосся, кореневої 
гнилизни й інших небезпечних хвороб, мають недостатньо високу морозо- й зимостійкість. 

Пшениця тверда. Відрізняється від м’якої виповненою під колосом соломиною й 
щільними колосками з довгими остями, які перевищують колос. Колоскові луски шкірясті, 
без здавленості при основі, із широким кілем. Зернівки опукло-трикутні в перетині, більш 
подовжені, склоподібні. Відзначається високим вмістом білка й особливо якісною 
клейковиною, тому дуже цінується у виробництві макаронних виробів, а також при 
виробленні манної крупи й муки-питлівки. Тверда пшениця займає друге місце за 
поширенням після м’якої (близько 8 %) світової посівної площі, зайнятої усіма видами 
пшениць. У країнах СНД площі її посіву складають близько 5 млн. т.  

Тверда пшениця менш стійка до ґрунтової посухи, ніж м’яка, але більш витривала до 
атмосферної посухи в період формування зерна, а також більш стійка до грибкових хвороб.  І 
менше обсипається при затриманні з збиранням. Тверда пшениця більш вибаглива до 
родючості ґрунту і попередників. Висівають на цілині, на перелогах, по пласту багаторічних 
трав, чорному пару. 

Особливості біології. Зернівка озимої пшениці проростає при 1-2˚ С, а асиміляційні 
процеси розпочинаються при температурі 3-4˚ С. При підвищенні температури й при 
наявності ін. Сприятливих умов засвоєння вуглецю зростає, але при 35-36˚ С інтенсивність 
асиміляційних процесів різко знижується. 

Кущіння починається через 15 днів після появи сходів (при температурі повітря біля 12-
15˚ С). При пізніх сходах і зниженні осінній температур період від сходів до кущіння 
збільшується; з настанням заморозків кущіння припиняється й відновлюється весною. 
Весною на енергію кущіння сильно впливає запас вологи у верхньому шарі ґрунту. В 
посушливих умовах, а також на бідних піщаних і підзолистих ґрунтах без добрив пшениця 
кущиться погано. Різко підвищується кущіння при внесенні азотних добрив і при посіві 
крупним насінням. За нормального терміну посіву у озимої пшениці розвивається 4-8 
пагонів. До зими довжина зародкових коренів досягає глибини 100-120 см. 

Весною при достатній вологості у верхньому шарі ґрунту із вузлів кущіння утворюються 
нові корені. Процес їх утворення продовжується й надалі аж до кінця молочної стиглості 
зерна. До кінця вегетації на чорноземних ґрунтах коріння проникає на глибину 230-250 см і 
більше. На підзолистих ґрунтах глибина їх проникнення менша, при зрошенні також. Із 
збільшенням числа вузлових коренів продуктивність озимої пшениці зростає: при наявності 
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15 вузлових коренів на рослину формується 58 зерен, при 12  коренях – 45, а при відсутності 
кущіння з осені й утворенні трьох вузлових коренів навесні - тільки  20 зерен. 

Вихід в трубку на півночі України починається в першій декаді травня при температурі 
не нижчий за 10˚ С. Колосіння наступає через 30-35 днів. Колос формується тим  швидше, 
чим довший день і вища температура. Тривалість періоду від весняного пробудження до 
колосіння в різних районах змінюється від 69 до 84 днів. При вирощуванні пшениці на 
землях удобрених гноєм і азотними мінеральними добривами період до колосіння 
подовжується, а при внесенні фосфорно-калійних добрив – скорочується на 2-4 дні й більше. 

Цвітіння пшениці продовжується біля неділі (при температурах 12-30˚ С). В теплу й суху 
погоду цей період скорочується до 3-5 днів. Сухість повітря й ґрунту в час цвітіння, а також 
сильні вітри приводять до череззерниці. Обмежений притік вологи й пластичних речовин до 
зерна гальмують його наливання і дозрівання, знижують урожайність. 

Тривалість формування, наливання і дозрівання зерна (біля 30 днів) залежить від 
особливостей сорту і умов культури. При вологому ґрунті, вологості повітря біля 50 % і 
температурі 16-21˚ С складаються сприятливі умови для дозрівання. В посуху період 
дозрівання скорочується, а в дощову прохолодну погоду – розтягується. Після настання фази 
повної стиглості проходить ще фізіологічне дозрівання зерна (від 20 до 40 днів).  

До ґрунтів озима пшениця відносно вимоглива. Краще росте при рН ґрунту 6,3-7,6. 
Найбільш високі й стабільні врожаї дає на родючих, окультурених чорноземах і темно-
каштанових ґрунтах лісостепу й степу України. На легких супіщаних землях Полісся без 
внесення органічних і мінеральних добрив (перш за все азотних) вона родить погано. 

Озима пшениця досить посухостійка. Посуху вона переносить краще, ніж ранні ярові 
хлібні культури. Це пояснюється тим, вихід в трубку, колосіння і дозрівання проходить у 
пшениці в більш ранні терміни, при цьому краще використовуються весняні запаси вологи й 
поживних речовин. Але при недостатньому запасі осінньо-зимової вологи й сухій весні 
невідповідність між потребою рослин у волозі й запасами її в ґрунті зростає. Особливо це 
проявляється  в період від виходу в трубку і до колосіння, тобто в період інтенсивного росту. 
Від весняного пробудження до колосіння пшениця споживає біля 70 % води, яку витрачає за 
вегетаційний період, а в період від цвітіння до воскової стиглості – біля 20 %. Споживає 
озима пшениця вологу із усього 3-метрового шару ґрунту, де розміщена коренева система, 
але інтенсивніше з того – де більша вологість. Як приклад, наведемо пошарове 
водоспоживання озимої пшениці в період з 7 травня по 9 червня 1994 р. вирощеної в умовах 
Кам’янсько-Дніпровської дослідної станції ІГІМ УААН Запорізької обл. (табл.3.12).  

За місяць спостережень, сумарне водоспоживання з верхнього метрового шару ґрунту 
становило 59,2 %, з шару 100-200 см – 27,9, з шару 200-300 см - 12,9 % (табл. 14.13). В 
цілому за вегетацію з 19 квітня по 27 червня 1994 року сумарне водоспоживання склало 
4188,6 м3/га; з шару  0-100 см – 61,8 %, з шару 100-200 см – 26,6 %, з шару 200-300 см – 11,6 
%. Урожайність зерна озимої пшениці сорту “Донська карликова” становила 37,4 ц/га.  

На зрошуваних ділянках за таких самих грунтово-кліматичних умов урожайність 
пшениці зросла при одному поливі нормою 300 м3/га до 40,1 ц/га, при 400 м3/га – до 43,9, 
при 500 м3/га - до 47,4 при  600 м3/га – до 48,8 ц/га. При поливі нормою 600 м3/га сумарне 
водоспоживання з 19 квітня по 27 червня 1994 р. становило 4806 м3/га; 64,8 % вологи було 
спожито з шару 0-100 см, 22,4 – з шару 100-200 см і 13,8 % - з шару 200-300 см. 

Озима пшениця більш вимоглива ніж жито до клімату, родючості ґрунту і агротехніки, 
вона більш жаровитривала і посухостійка, але менш зимостійка ніж жито. Транспіраційний 
коефіцієнт 250-350. Весною пшениця відростає повільніше ніж жито, тому її часто 
підживлюють азотними добривами. Недолік фосфорно-калійного живлення восени веде до 
слабкого загартування  і поганої перезимівлі рослин.  

Інтенсивна технологія вирощування. Базується на максимальній концентрації й 
високоефективному використанні матеріально-технічних ресурсів. 
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Таблиця 3.12. Інтенсивність пошарового водоспоживання озимої пшениці в умовах богари 
(за даними П. Лозовіцького) 

 
Водоспоживання озимої пшениці із різних шарів ґрунту,  м3/га 

З шару ґрунту, см 
7-10.05 11-16.05 17-24.05 25.05-01.06 2-4.06 5-9.06 Сума 

% від 
загального 

0-20 54,32 34,26 88,03 92,47 42,99 12,40 324,67 14,8 

20-40 58,73 86,27 63,98 83,62 45,11 6,22 344,33 15,7 

40-60 15,73 54,31 35,73 18,68 43,76 41,83 210,64 9,6 

60-80 2,69 8,69 18,50 18,14 33,30 27,01 109,13 5,0 

80-100 43,07 17,58 98,48 16,89 76,53 46,94 300,49 13,8 

100-120 26,85 19,13 39,31 31,81 25,85 24,25 168,4 7,7 

120-150 49,77 62,98 75,05 52,38 31,71 33,91 307,3 14,1 

150-200 20,11 5,87 29,33 41,68 13,35 24,77 137,11 6,3 

200-250 14,81 6,37 20,00 43,38 17,74 14,80 119,6 5,5 

250-300 20,98 20,53 14,33 68,34 17,35 21,08 165,61 7,5 

0-300 307,06 315,98 482,73 466,36 347,68 253,22 2173,03 100 

0-100 174,54 201,10 304,72 229,8 241,69 134,40 1286,25 59,2 

100-200 96,73 87,982 143,68 125,87 70,91 82,94 608,112 27,9 

200-300 35,79 26,897 34,33 111,73 35,08 35,88 279,707 12,9 

 
Попередники. Озима пшениця вибаглива до попередників. Найкраще росте на чистому й 

зайнятому парі. Сіють її після зернових бобових, льону, картоплі, багаторічних трав, гречки. 
Дуже низькі врожаї отримують при посіві пшениці після кукурудзи на зерно. Вирощують на 
усій території держави. 

Обробіток ґрунту. Обробіток ґрунту має бути ресурсозберігаючим, його призначення – 
забезпечити протиерозійну стійкість ґрунту, збереження вологи, вирівнювання поверхні 
ґрунту, знищення бур’янів. 

Для підготовки чорного пару після збирання зернових стерню дискують дисковими 
лущильниками на глибину 6-8 см.. Орють через 2-3 неділі на глибину 25-27 см плугом з 
передплужником 7-9 корпусними плугами 

У весняно-літній період при відростанні бур’янів проводять різноглибинні (від 10-12 до 
5-6 см) 4-5 культивації. Загальна вимога чорних парів – відсутність бур’янів, збереження й 
накопичення вологи до посіву озимих. Для проростання більшого числа бур’янів після 
культивації (крім останньої передпосівної) ґрунт рекомендують коткувати. При наявності на 
полі багаторічних дводольних бур’янів застосовують гербіцид 2,4 Д-амінну сіль дозою 1,6 
кг/га. 

При підготовці ґрунту до раннього пару оранку проводять весною до 15 травня. На 
глибину 20-22 см. При пізніших термінах оранки втрачається волога, утворюються брили. В 
подальшому ранній пар обробляють так, як і чорний. 

Основна вимога до непарових попередників – своєчасне звільнення полів за 1,5-2 місяці 
до посіву, внесення добрив і підготовка ґрунту. Після гороху, кукурудзи на силос ґрунт 
обробляють дисковими знаряддями на глибину 8-10 см. або плоскорізами на глибину 10-16 
см. Після багаторічних трав проводять лущіння поля, потім оранку плугом з 
передплужниками на глибину 20-22 см з одночасним коткуванням кільчасто-шпоровими 
котками. Основна ціль передпосівної обробки ґрунту – рихлення до  мілко грудкуватого 
стану (діаметр грудок 1-5 см) і вирівнювання поверхні. Вирівнювання поверхні проводять 
під кутом до основної обробки, бажано з човниковим рухом агрегатів. Передпосівну 
культивацію виконують плоскоріжучими робочими органами на глибину 5-6 см з боронами 
й шлейфами. Це зменшує втрати вологи й покращує якість посіву – насіння висівається 
рівномірно і на задану глибину. 

Добрива. Найбільш ефективні органічні добрива – перегній, торф, компости. На 
підзолистих і піщаних ґрунтах їх вносять у дозі 35-50 т/га, на чорноземах – 15-20 т/га. На 
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піщаних ґрунтах Полісся часто використовують зелене добриво (люпин, середела, горох, 
рапс й ін. культури які приорюють) у поєднанні з фосфорно-калійним живленням 
мінеральними добривами. Прибавка урожаю зерна від внесенні органічних добрив становить 
від 3 ц/га (посушливі райони півдня) до 10-12 ц/га (північ  Лісостепу та при зрошенні). 

На створення 1 т зерна й приблизно 1,5 т соломи озимій пшениці необхідно 37 кг азоту, 
13 кг фосфору й 25 кг калію. Внесений у ґрунт 1 кг мінеральних добрив дає приріст урожаю 
зерна від 4 до 10 кг. 

Фосфорні мінеральні добрива вносять у рядки при посіві нормою 10-20 кг/га діючої 
речовини. Вони покращують зимостійкість рослин і інтенсивно поглинаються при 
проростанні насіння й у перші 30-35 днів росту рослин озимої пшениці. 

Калійні мінеральні добрива краще вносити під основний обробіток у повній дозі. Калій 
покращує перезимівлю рослин, укріпляє соломину, зменшує зараження кореневою 
гнилизною й іржею. Калій інтенсивно засвоюється після весняного пробудження (3-4 етапи 
органогенезу). 

Азотні мінеральні добрива вносять, як правило, весною для підживлення рослин після 
пробудження. Азот регулює ріст вегетативної маси рослин, визначає рівень врожайності й 
підвищує уміст протеїну у зерні. Він дуже інтенсивно споживається після весняного 
пробудження (3-4 етапи органогенезу) й продовжує поступати до наливу зерна (10-11 етапи). 
Надлишок азоту восени знижує стійкість озимих до несприятливих зимових умов. 

Під посів пшениці озимої як основне добриво тепер вносять амофоску марки 1:1:1 (N – 
16 %, P2O – 16 %, K2O – 16 %, нормою 115-360 кг/га), агрокомплекс NРК, гранульований (N 
– 20 %, P2O – 39 %, K2O – 30 %, нормою 160 кг/га), агрофоску, зернисті фосфорити (P2O – 
10-15 %, K2O – 1-3 %, СаО – 28,9 %, нормою 400 кг/га), амофос, гранули (N – 12 %, P2O – 49-
53 %, норма 70 кг/га), борошно фосфоритне (P2O – 17 %, СаO – 25-30 %, нормою 300-400 
кг/га) й ін. 

Підготовка насіння. У захисті рослин від хвороб обов'язковим заходом є 
знезаражування насіння. Для знищення зовнішньої інфекції, сажкових захворювань, 
збудників кореневої гнилизни, пліснявіння насіння, борошнистої роси у плівкоутворювальні 
сполуки вводять фунгіциди контактної та системної дії байтан універсал (2 кг/т), бункер 
(0,4-0,5 л/т), вітавакс-200 (3 кг/т), віта-класик (2,5-3,0 л/т), гранівіт (2,5-3,0 л/т), дивіденд 
Стар (1,0 л/т), кольчугу (0,4-0,5 л/т), лоспел (0,3 л/т), максим 025 FS (1,0 л/т), оріус (0,5 л/т), 
фундазол (2,0-3,0 кг/т); проти хвороб листя - раксіл ультра FS (0,2 л/т), редсид (0,4-0,5 л/т); 
проти хлібної жужелиці, злакових мух, цикади, попелиці - круїзер 350FS (0,4-0,5 л/т). 

Протруєння насіння сполучають із застосуванням мікродобрив у плівкоутворювальних 
сполуках (у кг на 1 т насіння); марганець сірчанокислий — 0,7—0,9, мідь сірчанокисла — 
0,8—1.0, цинк сірчанокислий — 0,8—1,0, кобальт сірчанокислий — 0,4—0,5, молібденово-
кислий амоній — 0,6—0,8. Застосування мікроелементів підвищує якість зерна і врожайність 
озимої пшениці: мідь — на 0,37 т/га, цинк — на 0,25, марганець — на 0,19 т/га. Для 
протравляння насіння використовують машини ПС-10, КПС-10, ПСШ-5, «Мобітокс». 

Для закріплення пестицидів, мікродобрив і регуляторів росту на насінні рекомендується 
використовувати плівкоутворювальні сполуки, тобто суміш пестициду, мікродобрива, 
регулятора росту з розчином полімеру. У якості плівкоутворювачів рекомендовані полімери: 
натрієва сіль карбоксиметилцелюлози у вигляді 2%-вого розчину у воді і полівініловий спирт 
(ПВС) у вигляді 5%-вого розчину. 

У плівкоутворювальні сполуки вводять наступні регулятори росту (на 1 т насіння): 
агростимулін, вермістим, триман-1, фумар, 5-10 мл на 10 л води - сприяє більш 
глибокому закладенню вузла кущіння, у ньому збільшується уміст сухих речовин, що 
забезпечує підвищення зимостійкості  й урожайності рослин. Хлормекват-хлорид в дозі 2,0 
л/т, біном в дозі 2,0-2,5 л/т, стабілан 750, в дозі 0,75-2,0 л/т, терпал в дозі 0,7-2,5 л/т 
застосовують для запобігання вилягання посівів. Емістимом С в дозі 10 см3 в 10 л води на 1 
т насіння застосовують  для підвищення енергії проростання та польової схожості насіння, 
поліпшення якості продукції, збільшення врожаю, зменшення вилягання. 
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Для приготування 10 л розчину потрібно 0,5 кг ПВС і 10 л води. У бак, обладнаний 
мішалкою, заливають чверть розрахункової кількості води, нагрітої до 30 °С, і при 
безупинному перемішуванні поступово засипають розрахункову кількість полімеру. Суміш 
перемішують 10—15 хв. до одержання однорідної набряклої маси, а потім доливають чверть 
розрахункової кількості води, нагрітої до 80—95 °С. Температура підвищується до 60—70 
°С. Перемішують ще 30—40 хв. до одержання однорідного розчину, після чого доливають 
холодну воду до розрахункового обсягу й знову перемішують розчин, температура якого 
знижується до 20—25 °С. 

Для змішування розчину полімеру з пестицидами, мікроелементами і стимуляторами 
росту в бак протравлювальної машини, наприклад ПС-10, заливають розчин полімеру. На 1 т 
насіння при завчасному протравлюванні (за 2 міс і більш до висіву) потрібно 10 л полімеру, 
при передпосівному протравлянні — 15 л. 

В охолоджений до 20 °С розчин полімеру при включеній мішалці поступово засипають 
пестицид. Отриману суміш перемішують до одержання однорідної суспензії. 

При необхідності введення в плівкоутворювальну сполуку мікроелементів розрахункову 
кількість води ділять на дві частини: в одній розчиняють полімер, а в інший — 
мікроелементи. Після розчинення й охолодження розчини полімеру й мікроелемента 
змішують і в отриманий розчин засипають пестицид. 

При введенні в плівкоутворювальну сполуку порошкоподібних стимуляторів росту 
(гумату натрію і кристалічного туру) розрахункову кількість води поділяють на дві частини, 
а якщо в нього вводиться мікроелемент — на три частини, у кожній з який готують розчин 
полімеру, мікроелемента й стимулятора росту. Після охолодження всі розчини змішують і в 
отриманий розчин уводять пестицид. 

Протруюють насіння плівкоутворювальними сполуками тільки при позитивних 
температурах. Оброблене насіння обов'язково поміщують у тару для тривалого часу 
зберігання. 

Сівба. Норму висіву насіння встановлюють у залежності від кліматичних і ґрунтових 
умов, якості насінного матеріалу й обробки ґрунту, сорту, способу сівби, засміченості поля, 
часу сівби, попередника й ін. Встановлені наступні середні норми висіву пшениці (у млн. 
схожих зерен на 1 га): Полісся - 4,0—5, Лісостеп - 3,8—5,5, Степ - 3,8—5,0. 

Від терміну сівби озимих залежать одержання дружних сходів, гарне загартування й 
розвиток рослин з осені, тобто фактори, що забезпечують успішну перезимівлю й високу 
продуктивність рослин. Пізня сівба озимої пшениці сильно відбивається на врожайності, 
тому що рослини ідуть у зиму слабко укоріненими, незагартованими. Вони, як правило, 
страждають від вимерзання й інших несприятливих умов зимівлі, з-під снігу виходять 
зрідженими, ослабленими й легко піддаються новим ушкодженням при поверненні холодів, 
посусі, недоліку азотного живлення, заглушенні бур'янами. 

У той же час рослини занадто ранніх посівів при достатніх запасах вологи в ґрунті й 
теплій осені буйно розростаються й стають настільки густими й перерослими, що можуть 
загинути як від випрівання, так і від вимерзання. Крім того, їх сильніше уражають іржа, 
сніжна цвіль і ушкоджує гессенська муха. 

Гранично пізнім терміном сівби озимих варто вважати такий, при якому сума активних 
температур (вище 5°С) до часу припинення вегетації складає 250—270 °С. Найкращі терміни 
сівби озимих у північних районах з 20 серпня по 5 вересня, у південних — з 25 серпня по 10 
вересня. Оптимальна глибина сівби насіння озимої пшениці 4—6 см. Найбільш 
розповсюджений звичайний рядовий спосіб посіву з міжряддями 15 см. Застосовують 
сівалки СЗ-3,6 і СЗП-3,6, СЗА-3,6 (з анкерними сошниками). 

Розташування рядків у напрямку з півночі на південь дозволяє збільшити приплив 
сонячної енергії до рослин і в той же час зменшити перегрів у полуденні годинник. На 
схилах сівбу ведуть поперек, щоб поліпшити затримання талих вод навесні й злив улітку, а 
також зменшити розмив ґрунту. 
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Постійна технологічна колія. Сівба із залишенням постійної технологічної колії 
проводиться для наступного внесення мінеральних добрив і обробітку посівів хімічними 
засобами захисту рослин під час їхньої вегетації. Наявність технологічної колії дозволяє 
значно підвищити якість агрохімічних робіт. 

При посіві з залишенням колії 1800 мм із незасіяними двома смугами шириною 450 мм 
використовують гусеничний трактор ДТ-75 в агрегаті з трьома сівалками СЗ-3,6 або СЗП-3,6 
на базі зчіпки СП-П або СП-16. Для залишення незасіяних смуг при колії 1800 мм необхідно 
на середній сівалці відключити 6, 7, 18 і 19-й апарати сошників (над котушками закріплюють 
кришки з жесті). При такій схемі сошники 8, 9, 16 і 17 йдуть по сліду трактора. Зазначені 
колії відповідають розкидачам мінеральних добрив IРМГ-4 і РУМ-5 і обприскувачам ПОУ, 
ОПШ-15-01. 

Для запобігання водної ерозії посіви озимої пшениці з застосуванням постійної 
технологічної колії розміщають, насамперед, на рівних полях. На схилах крутістю до 3° 
колію залишають поперек схилу, а на полях зі складним рельєфом посів проводять без 
технологічної колії. Сівба має бути прямолінійною, для цього першому агрегату провішують 
пряму лінію. 

Догляд за посівами. Обов'язковий захід для степу і лісостепу - снігозатримання шляхом 
створення в чистих і зайнятих парах літніх куліс з соняшника або сорго. Насіння кулісних 
рослин висівають 15—20 липня при черговій культивації пару (по 20—25 сім'янок 
соняшника, по 40—50 насінин сорго - на 1 м рядка з міжкулісою 10—12 м) сошником 
бурякової сівалки, пристосованим до культиватора. Пшеницю висівають поперек куліс. 
Поліпшуючи перезимівлю й збільшуючи вологозапаси, куліси підвищують врожайність 
озимої пшениці на 0,3—0,5 т/га. 

Для попередження утворення крижаної кірки й вимокання озимих ефективно до сходове 
щілювання посівів Щілювання різко зменшує стік, підвищує запаси вологи в ґрунті.  

Весняний догляд за посівами озимої пшениці полягає в підживленні азотом, 
боронуванні, обробітку регуляторами росту на початку виходу в трубку. 

Підживлюють пшеницю озиму рано навесні агрокомплексом NРК, (160 кг/га), 
амколоном (позакореве підживлення 0,1-1,0 % водним розчином, 0,5-5,0 л/га), амофосом (70 
кг/га), біоорганічним добривом “Фіто +” (0,7-1,0 л/га), добривами рідкими азотними (50-
80 кг/га), донором (0,5 кг/га, у фазі виколошування, 0,05,0,5 % водним розчином), 
карбамідом (90-120 кг/га), концентрованим органо-мінеральним добривом “Фурор” (3,0 
л/га) та ін. 

Захист посівів від бур'янів, хвороб і шкідників ґрунтується на об'єктивній оцінці 
фітосанітарної обстановки, виявленні потенційної небезпеки шкідливих організмів і 
строгому дотримання термінів проведення захисних заходів. Інтегрована систему захисту 
посівів озимих від шкідників, хвороб і бур'янів передбачає комплексне застосування 
організаційно-господарських (науково обґрунтованих сівозмін), хімічних (пестицидів), 
агротехнічних (правильна обробка ґрунту, посівів в оптимальний термін, збалансоване й 
своєчасне внесення добрив), селекційних (посів стійких сортів) і біологічних методів з 
урахуванням особливостей зони й економічного порога шкідливості, з мінімальними 
негативними наслідками для навколишнього середовища.  

Основний контроль бур'янів проводять в паровому полі. Провокують проростання 
насіння бур'янів і знищують їхні сходи механічними обробками в процесі догляду за паром. 
Застосовують хімічні засоби боротьби з бур'янами (гербіциди) у посівах із сильним і 
середнім ступенями засміченості (більше 20 малолітніх і одного багатолітника на 1 м2). 
Система  застосування  гербіцидів  у  залежності від видів бур'янів приведена в таблиці 3.13. 

Обробіток гербіцидами проводять тільки штанговими обприскувачами. Не можна 
допускати при обприскуванні зносу препарату на інші культури. Ґрунтові гербіциди вносять 
тільки на вирівняному ґрунті, відразу після обприскування їх необхідно зашпаровувати 
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Таблиця 3.13. Норма витрати, терміни застосування гербіцидів при контролюванні  
бур'янів в посівах озимої пшениці 

 

Бур'яни 
Рекомендовані гербіциди, 

норма витрати, кг/га 
Термін 

застосування 
Однорічні, дводольні, не стійкі до 2,4-
Д і 2М-4Х: лобода біла, гірчиця 
польова, талабан польовий, грицики 
звичайні, редька дика, щириця,   
жовтець, амброзія, мак, суріпиця 
звичайна, сокирки і ін.     

Агрітокс, в.р. (1,0-1,5), 2,4-Д 700 в. р. (0,8-1,0), 2,4-Д 

натрієва сіль 700 в.р. (0,6), 2М-4Х 750  в. к. (0,9—1,5), 
дезормон  600 в.р. (0,8-1,4), дікопур Ф 600,  в.р. (0,8-1,4), 
дікамін Д 600 , в.р. (1,2-1,6), естерон 60 к.е. (0,6-1,0), ковбой  
в.р. (120-190 мл/га), луварам 60 % в.р.к. (1,0-1,6), пріма с.е. (0,4-
0,6), хвастокс 750 в.р. (1,0-1,2) 

Весною в фазі  
кущіння    до 
виходу в трубку 

Однолітні злакові:   просо   куряче, 
вівсюг, щетинник, мітлиця   

Отаман в.р. (2,0-4,0 л/га), Пума Супер, м.в.е. (1,0) 
 

До посіву в ґрунт, в  
фази   кущіння   — 
трубкування 

Однолітні  дводольні, стійкі до 2,4-Д і 
2М-4Х:  ромашка не пахуча, гірчиця 
польова, жабрій звичайний, волошка 
синя, підмаренник цупкий, й ін. 

Агрон 300 в.р. (0,4-0,66), аркан 750 в.г. (20 г/га), андор 
750 (20-25 г/га), діален, 40 %  в. р. (1,9-2,5),  банвел, 48% в. 

р. (0,15-0,5), базагран, 48% в. р. (2,0-4,0,)  гранстар 75, в.г. 
(20-25 г/га), зернодар (20-25 г/га), компас 970 в.г. (0,07-0,25), 

лаецет 53 % м.в.е (1,0-1,25),  
тіфі в.р.г. (10-20 г/га) 

В  фази   кущіння   
— трубкування 

Багаторічні дводольні: осот, будяк, 
в'юнок, кульбаба пирій, гірчак, 
подорожник, мати-й-мачуха, хвощ  
польовий і ін.  

 Атлант  (20-25 г/га), грізний  (20-25 г/га), лонтрел,  300, 
в. р. (0,16-0,66), лукар-7 (0,075-0,13 кг/г)а, чистець к.е.  (0,8-1,0 
л/га) 
  

Те саме 

Примітка: Використано наступні скорочення препаративних форм пестицидів: в. к. — водорозчинний 
концентрат, в. р. — водний розчин, в. с.— водна суспензія, г. — гранули, д.— дуст, к. р. — колоїдний розчин, к. 
с. — концентрат суспензії, к. е.—концентрат емульсії, м. м. с.— мінерально-масляна суспензія, п. — порошок, 
р. п. — розчинний у воді порошок, з. п. — порошок, що змочується, т. с. - текуча суспензія, тех. — технічний. 

 

Контроль хвороб рослин озимої пшениці - бурої іржі, борошнистої роси, сніжної цвілі, 
кореневої гнилизни, септоріозу листя й колоса, фузаріозу колоса проводять у період 
вегетації шляхом обприскування посівів фунгіцидами: абакус, мк.е. (норма 1,25-1,75 л/га, 
востаннє за 30 днів до збирання, не більше 2 обробок за вегетацію), альто супер 330 ЕС к.е 
(0,4-0,5 л/га, за 30, не більше 2), амістар екстра 280 SC к.с. (0,5-0,75 л/га, за 30, не більше 
2), байлетон з.п. (0,5 л/га, за 20, не більше 2), балеро ЕС, к.е. (0,5 л/га, за 30, не більше 2), 
бампер к.е. (0,5 л/га, за 30, не більше 2), Дабл Кінг к.с. (0,4-0,6 л/га, за 20, не більше 2), 
деразал к.с. (0,5 л/га, за 30, не більше 2), джерело к.с. (0,5 л/га, за 30, не більше 1), доктор 
Кроп, к.с. (0,3-0,5 л/га, за 30, не більше 2), ескулап, к.е. (0,5 л/га, за 30, не більше 1), корнет, 
к.с. (0,5 л/га, за 30, не більше 2), ламетил WР, з.п (0,5-0,6 кг/га, не більше 2), піларстін, к.с. 
(0,5 л/га, за 30, не більше 2), рекс дуо к.е. (0,4-0,6 л/га, за 20, не більше 2), тілт 250 ЕС, к.е. 
(0,5 га, за 30, не більше 2), фундазол, з.п. (0,3-0,6 кг/га, востаннє за 50 днів до збирання, не 
більше 1 разу за вегетацію) в терміни, рекомендовані пунктами сигналізації й прогнозу 
конкретно для кожного району. Обприскування усіма фунгіцидами припиняють за 20 днів до 
збирання врожаю. 

Робочі розчини готують за допомогою мобільного агрегату СТК-5 і стаціонарного 
пункту СЗС-10. При їхній відсутності використовують обприскувачі. Вносять пестициди 
штанговими обприскувачами ОПШ-15-01, ОП-2000-2-01 по технологічній колії, а також 
ПОМ-630 при суцільному обприскуванні. 

Озима пшениця в різні періоди життя ушкоджується шкідниками: шкідливою 
черепашкою, хлібною жужелицею, хлібним жуком (жук-кузька), хлібною п’явицею, 
злаковими мухами, смугастою хлібною блохою, злаковою попелицею, трипсами й ін. Для 
їх контролю застосовують відповідні інсектициди: актара 25WG в.г. (норма 0,1-0,14 кг/га, 
не більше 2 раз за вегетацію), акцент, к.е. (1,5 л/га, не більше 1), альтекс 100, к.е. (0,1-0,15 
л/га, востаннє за 15 днів до збирання, не більше 2), альфа-зет, к.е. (0,1-0,15 л/га, не більше 
2), антіжук профіт, з.п. (0,045-0,05 кг/га, не більше 1), арріво, к.е. (0,2 л/га, за 30, не більше 
1), базальт к.е (1,5-1,8 л/га, за 30, не більше 1), Бі-58 новий к.е. (1,5 л/га, за 30, не більше 2), 
блискавка, к.е. (0,1-0,15 л/га, не більше 2), бульдок, к.е. (0,25 л/га, за 20, не більше 1), 
вантекс, мк.с. (0,06-0,07 л/га, за 20, не більше 1), дамаск, в.е. (1,5-1,8 л/га, за 30, не більше 
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1), данадим 400, к.е (1,0-1,5 л/га, за 30, не більше 2), дінго, к.е. (0,1-0,15 л/га, за 15, не більше 
2), карате 050 ЕС, к.е. (0,15-0,2 л/га, за 20, не більше 2), фатрин, к.е. (0,1-0,15 л/га, за 15, не 
більше 2). Їх застосовують при досягненні шкідниками чисельності, що перевищує 
економічний поріг шкідливості протягом усього періоду вегетації (табл. 3.15). 

 

Таблиця 3.15. Економічні пороги шкідливості комах у різні фази  росту озимої пшениці 
 

Наявність на 1 м2 
Шкідник 

дорослих комах личинок 
Шкідлива   
черепашка 

1—2 у період сходи — кущіння 
5 — 10 у фазі цвітіння — формування 
зерна, 1— 2 у фазі молочної  спілості 

3 — 5 у періоди    цвітіння     і формування зерна  1— 5 у період сходів 
Хлібна    жужелиця 

6 — 8  у  фазі   молочної  спілості зерна 1,5—2,0 у фазі кущіння 
3—5 у    періоди    цвітіння    і формування зерна 

Жук-кузька 
6—8  у  фазі   молочної  спілості зерна 

- 

Хлібна п’явиця 40—50   у   період     кущіння — трубкування 
0,5—4  яйця або личинок на  1  рослину, 
або  10 — 15%  ушкоджених листів 

Злакові попелиці 

10 попелиці на  1 стебло при 50%', засе-лення     
рослин  а     фази трубкування,     колосіння       й 
формування    зерна,    20—30 попелиці  на   1  
колосся   в   молочному стані зерна 

- 

Злакові мухи 30 — 50   мух   на     100   змахів сачка а період сходів - 

Хлібна смугаста 
блоха 

300 — 400 на сходах при сухій погоді і 500—600 — 
при вологої 

- 

Пшеничний трипс  - 
15— 20 на колос в періоди  формування  і   
наливу зерна  

 
Великої шкоди озимій пшениці наносять миші й пацюки. У період осіннього й весняного 

кущіння проти мишей при чисельності 50 і більше жилих нір на 1 га застосовують принади з 
фосфідом цинку, бродіфакумом, бромадіолоном, (10—50 г на 1 нору), бактеріоденцидом 
(0,1—0,4 кг/га). Норма витрати принад 1—4 кг/га. 

Біологічний захист рослин заснований на використанні природних ворогів шкідників і 
збудників хвороб. Ці методи не представляють небезпеки для живої природи і досить 
ефективні. У державі створений ряд біопрепаратів на основі використання бактеріальних, 
вірусних, грибних хвороб, паразитів, хижаків, що обмежують чисельність гризунів, комах і 
бур'янів. 

Ентомофаги — паразити й хижаки комах — мають велике значення як природний 
регулятор, що обмежує чисельність шкідливої черепашки, озимої й інших совок, гессенської 
й шведської мух, попелиці й ін. Наприклад, хижі жужелиці й мухи фазії знищують до 80% 
яєць і личинок шкідливої черепашки, часом знижуючи їхню чисельність нижче порога 
шкідливості, що дозволяє відмінити хімічні обробки проти цього шкідника.  

Озимі й інші совки, що підгризають, гинуть від паразитів їхніх яєць, гусениць і лялечок. 
Серед паразитів яєць найбільш ефективні трихограми. Їх розводять штучно й випускають на 
поля озимих культур. 

Особливості збирання. Формування товарних партій зерна. Озиму пшеницю на 
полях з інтенсивною технологією можна збирати як роздільним способом, так і прямим 
комбайнуванням. Вибір способу збирання залежить від наявності техніки, особливостей 
сорту, погодних умов і ін. Термін і спосіб збирання впливають на величину зібраного 
врожаю (розміри втрат) і якість зерна. Відомо, що при високому біологічному врожаї 
імовірність великих утрат при збиранні зростає. Тому збирання має бути добре 
організованим і проведене в біологічно обґрунтований термін — 10—12 днів. Кращі 
результати дає сполучення прямого й роздільного способів збирання. 

Максимальний біологічний врожай зерна високої якості створюється на корені в 
середині і наприкінці воскової спілості (вологість зерна 35—20%); це період для роздільного 
збирання — 5—7 днів. Високий врожай і високі якості зерна пшениці зберігаються й у фазі 
повної спілості зерна (вологість 20—15%) перші 5—6 днів від настання повної спілості; це 
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період прямого комбайнування. Передчасне збирання, як і спізніле, перележування хлібів у 
валках і їхній перестій на корені помітно знижують величину врожаю і якість зерна. 

За 2—3 дні до збирання проводять контрольний обмолот, що повинний показати 
величину біологічного врожаю. Отримане зерно використовується і для визначення якості: 
склоподібності, кількості клейковини і її якості. 

Починають збирання з обкосів посівів до 25—30 м від країв полів і розбивки поля на 
загінки. Зерно з обкосів знеособлюється. За 2—3 дні до збирання основних масивів пшениці 
відбирають зразки рослин на діагоналях поля для проведення аналізу, щоб сформувати 
однорідні за якістю партії зерна, виключивши можливість їхнього змішування на току й 
знецінювання. Зразки зерна (1—2 кг) для попередньої оцінки одержують від відібраних 
снопів або від партій зерна з контрольних обмолотів. 

Добір зразків здійснює комісія, у яку входять агроном господарства, бригадир, завідувач 
током, а також працівники хлібоприймального підприємства Якість зерна визначають у 
лабораторії господарства й хлібоприймального пункту. У результаті попередньої оцінки на 
току формують 3—4 або більш однорідних за якістю партій зерна. Формуючи партії зерна 
пшениці, враховують сорт, вологість зерна, колір, засміченість і інші показники. Не можна 
змішувати зерно, що надійшло на тік до й після дощу, від роздільного й прямого 
комбайнування, з полів, що відрізняються попередником. 

Очищення зерна на току від домішок, щуплих, недоспілих і битих зерен поліпшує його 
якість, підвищує товарну цінність; підвищує якість зерна його відлежування на току в 
очищеному і підсушеному вигляді протягом 10—15 днів. 

Особливості вирощування озимої пшениці при зрошенні. Будівництво великих 
зрошувальних систем на півдні України (АР Крим, Херсонська, Миколаївська, Одеська, 
Дніпропетровська області), дозволило створити в країні зони гарантованого виробництва 
зерна в посушливих районах. Зрошення ефективне тільки в сполученні з іншими заходами — 
високою культурою землеробства, підбором відповідних сортів (високоврожайних, стійких 
до полягання й ураження хворобами), застосуванням інтенсивних технологій і 
програмованого вирощування врожаю. Зрошення сприяє більш повному використанню 
сонячної енергії (ФАР).  

При зрошенні врожайність озимої пшениці може досягати 60—80 ц/га й більше. У 
колгоспі імені Кірова Білозірського району Херсонської області, врожай зерна озимої 
пшениці на площі 174 га склав 73,8 ц/га. Однак у виробничих умовах середня врожайність 
озимої пшениці, вирощеної при зрошенні, складає близько 40 ц/га. 

Як під попередню пшениці культуру, так і при оранці після її збирання необхідно 
вносити органо-мінеральні добрива (гній і фосфорно-калійні добрива) у підвищених дозах. 
Приблизно 80% фосфорних і 100% калійних добрив вносять під оранку. Під передпосівну 
культивацію вносять 25% азоту, 20% фосфору — при сівбі в рядки. Іншу дозу азотних 
добрив за результатами діагностики вносять рано навесні й у період виходу в трубку. 
Пізніше некореневе підживлення в період колосіння — утворення зерна застосовують для 
підвищення якості зерна. 

Висівати пшеницю потрібно в оптимальні і стислі терміни з залишенням технологічної 
колії. При поливі норму висіву збільшують на 10—15%. Висівають насіння трохи глибше, 
ніж звичайно, — на 6—7 см. 

Осіннє вологонасичення поливами в роки з посушливою осінню може мати вирішальне 
значення для нормального розвитку пшениці з осені та її загартування. Проводити 
вологонасичення ґрунту найкраще слідом за збиранням попередника озимих. У залежності 
від вихідної вологості ґрунту поливні норми можуть складати від 300—400 до 600 м3/га. 
Надлишкове зрошення може виявитися шкідливим для перезимівлі озимих, тому що 
затримує їхній розвиток. З весняних поливів найбільш важливий полив у фазі виходу 
пшениці в трубку. Число поливів залежить від погодних умов сезону. При посушливому літі 
необхідні 1 або 2 поливи в період колосіння і на початку наливу зерна. Вегетаційні поливи 
проводять з розрахунком зволоження ґрунту до 70—80% НВ (400—600 м3). 
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3.5.2.  Жито 
 

Озиме жито (Sesale) – рід одно, рідше багаторічних трав’янистих рослин родини 
злакових (рис. 3.8). Є 13 видів (11 диких, 1 бур’янисто-польовий, 1 культурний). 
Батьківщина – Середземномор’я.  

Жито посівне має декілька прямих, голих стебел 60-200 см заввишки, з добре 
вираженими вузлами й порожнистими міжвузлями. Листки, лінійні голі, голубувато-зелені. 
Суцвіття – густий дворядний колос, із майже голою, після достигання неламкою віссю. 
Колоски двоквіткові, з зачатком третьої квітки. Колоскові луски лінійно-шилоподібні, без 
остюка або з остюком, коротшим за саму луску. Плід - зернівка. Квітує у червні.   

Значення. Важлива продовольча зернова, технічна і кормова традиційна культура 
півночі України, хоч може вирощуватися на усій території держави. Зернівка жита містить 
до 11 % білка, 67,4 % вуглеводів, 3,5 % клітковини, 0,6-1,6 % мінеральних речовин (фосфор, 
кальцій, мідь, марганець, цинк, фтор), кислоти, вітаміни й жири.  

Рис.  3.8.  Жито:1 – верхня та нижня частини рослини; 2 – колос;  
3 – колосок у період цвітіння; 4 – плід (зернівка) 

 
Житній хліб відрізняється гарними смаковими якостями, ароматом і поживністю, 

особливо білка (8-19 %), що містить у півтора разу більше лізину (незамінна амінокислота), 
ніж білок пшениці. Зерно жита використовується й для технічних цілей, а також для годівлі 
тварин. Житню солому застосовують на підстилку худобі, а при відповідній підготовці 
(різання, запарювання, обробка аміачною водою) використовують як грубий корм, а також 
при силосуванні соковитих кормів. 

Озиме жито завдяки швидкому відростанню дає навесні найбільш ранній зелений корм, 
що володіє великою поживністю, особливо при посіві разом із озимою викою або горохом. 
Раннє скошування зеленої маси (друга половина або кінець травня) дозволяє виростити на 
тому ж полі другий врожай: кукурудзи, проса, гречки, картоплі й інших культур. Посівна 
площа озимого жита на зерно в Україні в 1990-2004 рр. складала 600-880 тис га. Для 
прикладу у Росії площа під цією культурою у 1995 р. склала 3233 тис. га. Середня 
урожайність культури в Україні  15,2-24,6 ц/га, валовий збір зерна – 0,62-1,84 млн. т.   

Поширення.  Відомо 13 видів жита (11 диких, 1 бур’янисто-польовий, 1 культурний). 
Батьківщина жита – Закавказзя, Передня Азія і можливо Середземномор’я. Як культура жито 
відоме значно пізніше ніж пшениця – з І ст. до нашої ери. Спочатку його знищували в 
посівах пшениці й ячменю як бур’ян. На території України культивують з І ст. нашої ери. 
Жито є найбільш зимостійкою зерновою хлібною культурою, що вирощується в помірних 
областях земної кулі. Загальна площа посіву у світі – 17,5 млн. га. Озиме жито обробляють у 
всіх державах Західної Європи, включаючи Скандинавські країни, і в США. Головні 
виробники жита на земній кулі — Росія, Німеччина, Польща, Франція, США. 

Сорти. У Держреєстр України включено багато сортів озимого жита. Найбільш 
поширені в регіонах: Схід-2 (середньостиглий зимостійкий сорт, середньо стійкий до 
полягання. Нестійкий бурої іржі й сніжної плісняви.); Орловське 9 (середньостиглий 
зимостійкий, стійкий до полягання сорт); Завірюха (зимостійкий, короткостебловий, стійкий 



 93

до полягання сорт); Саратовське 5 (середньостиглий, зимостійкий, стійкий до посухи, 
полягання й опадання сорт); Талівське 29 (середньостиглий, зимостійкий сорт, стійкий до 
полягання. Маса 1000 зерен 20,5-37,6 г. Уражається бурою іржею, мучнистою росою. ); 
Чулпан (середньостиглий зимостійкий, стійкий до полягання й посухи сорт). 

Рекомендовані до використання сорти озимого жита: Безенчукське 87, Белта, Білоруське 
23, Верхнянське 32, Деснянка 2, Димка, Житомирське тетра, Київське 80, Короткостеблове 
69, Кішвардаї, Інтенсивне 95, Поліське тетра, Українське тетра, Харківське 55, Харківське 
60, Харківське 78 й ін.; а також сорти багаторічного жита - Кормове 61, Ранок. 

Зусилля селекціонерів у найближчі роки буде спрямовано на створення більш 
продуктивних і стійких гібридних сортів озимого жита. 

Особливості біології. Культура менш вибаглива до ґрунту, клімату й інших умов ніж 
пшениця. Найкращі попередники для жита – чисті й зайняті пари, зернові зернобобові, 
багаторічні бобові трави після першого укосу, рання картопля, рапс, зимові віко-злакові 
суміші. Основний спосіб обробітку ґрунту вибирають в залежності від ґрунтово-кліматичних 
умов, попередника. Сіють жито у серпні-вересні, норма висіву 3,5-5 млн. схожих насінин на 
1 га (120-200 кг/га).  

При наявності вологи жито може проростати при мінімальній кількості тепла (1-2º С). 
При більш високій температурі (12-15º С) і вологому ґрунті сходи з’являються на 4-5 день. В 
час появи 3 листка в озимих закладається вузол кущіння, і через кілька днів з'являється 
перший бічний пагін. 

Кущиться жито переважно восени, але інколи може продовжуватися і весною. Для 
кущіння найбільш сприятлива волога, помірно тепла погода, достатнє забезпечення азотом. 
Тому при сприятливих умовах озимі, особливо озиме жито й озимий ячмінь, майже цілком 
закінчують кущіння восени, утворивши 4-5 пагонів. Загальна кущистість жита вища ніж 
пшениці і складає 4-10 стеблів, а продуктивних – 2-3. Навесні, при прогріванні ґрунту до 5° 
С, озимі рано відростають, продовжують кущіння, після чого настає швидкий ріст стебел 
(вихід у трубку), а потім колосіння. Вихід в трубку наступає через 18-20 днів після початку 
вегетації, а колосіння – через 30-35. У посуху цей період скорочується. При нормальних 
погодних умовах цвітіння наступає через 8-12 днів після початку колосіння. У період 
колосіння, цвітіння й дозрівання найбільш сприятлива температура близько 16-20° С. 
Запилення в жита відбувається при відкритих квітках за допомогою вітру. 

При теплій погоді жито цвіте з раннього ранку до полудня. Сильні вітри, посуха, дощі, 
хмарність заважають повному обпиленню квіток, і ведуть до пустоцвіту. При несприятливій 
погоді (сильні дощі й вітри) у жита може бути неповне запилення і як наслідок цього - 
череззерниця. Штучне дообпилення підвищує врожай жита на 0,2-0,3 т з 1 га. 

При загущених посівах, надлишковій волозі, і надмірному внесенні азотних мінеральних 
добрив озиме жито полягає, навіть в більшому ступені ніж озима пшениця. 

Через 4-5 днів після запліднення починається формування зерна. Молочна стиглість 
наступає через 12-15 днів після запліднення й триває 7-10 днів. Період від колосіння й до 
воскової стиглості продовжується 35-50 днів. Достигає жито повільніше ніж пшениця, але 
термін збирання наступає раніше ніж у пшениці. Маса 1000 зерен жита складає 28-40 г. 
Найбільша потреба рослини у волозі – весною в період активного росту: від виходу в трубку 
до колосіння. При недостатній кількості вологи утворюються мілкі малопродуктивні колоски 
транспіраційний коефіцієнт жита – 265-420. 

Жито найбільш морозостійка культура серед усіх озимих. 
За стійкістю до випрівання і вимокання переросле з осені озиме жито уступає озимій 

пшениці, зате перевершує її за стійкістю до посухи. Озиме жито відносно не вимогливе до 
родючості ґрунтів. На відміну від інших злакових хлібів воно характеризується великим 
розвитком і підвищеною засвоюваною здатністю кореневої системи. 

Озиме жито краще багатьох інших культур використовує фосфорну кислоту фосфоритів. 
За засвоєнням з ґрунту калію жито трохи уступає вівсу. При внесенні добрив його можна 
сіяти на одному місці протягом декількох років підряд. Разом з тим озиме жито прекрасно 
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відзивається на всі заходи агротехніки, спрямовані на підвищення родючості ґрунту. Жито 
може рости на малородючих ґрунтах, легких  супісках і пухких піщаних ґрунтах. Воно 
мириться з підвищеною кислотністю і деякою засоленістю ґрунту; до попередників менш 
вимогливе, ніж озима пшениця. Добре вдається жито на нових (освоюваних) землях, на 
ґрунтах з кислою або лужною реакцією (рН трохи нижче 5 і вище 7). Найбільш типові для 
жита легкі піщані, мало вологоємні ґрунти, але кращими вважаються могутні чорноземи. 
Мало придатні для жита в’язкі, глинисті, а також сильно заболочені і засолені ґрунти. 

Місце в сівозміні. При інтенсивній технології обробітку озимого жита, що забезпечує 
одержання 4—5 т/га зерна, його розміщають на кращих попередниках: на чистих і зайнятих 
парах, зернових бобових і багаторічних бобових травах після першого укосу, ранній картоплі 
і рапсові, озимих віко-злакових сумішах і ін. 

Обробіток ґрунту. Систему обробітку ґрунту вибирають відповідно до рекомендацій 
для кожної ґрунтово-кліматичної зони. При цьому особливу увагу приділяють застосуванню 
вологозатриманню й забезпеченню ретельного вирівнювання ґрунту. Спосіб основного 
обробітку ґрунту - полицева оранка. Передпосівну підготовку ґрунту проводять 
культиваторами. Якісно підготовлене під посів поле повинне містити в обробленому шарі не 
менш 80% (за масою) ґрунтових грудочок розміром від 1 до 5 см. Наявність грудок 
діаметром більш 10 см не допускається. 

Передпосівну підготовку ґрунту проводять під кутом до основного обробітку з 
перекриттям між суміжними проходами в 15—20 см. Кращий спосіб руху агрегатів при 
цьому — човниковий. 

Добрива. Жито в основному вирощують на легких низько родючих ґрунтах. На 
формування 1 т зерна й відповідної кількості соломи жито споживає в середньому 24—35 кг 
азоту, 12—14 кг фосфору і 24—26 кг калію. Жито, що вирощується на легких ґрунтах, дуже 
добре відзивається на органічні добрива (30—40—50 т/га гною). Потребу в азотному добриві 
визначають за результатами ґрунтового аналізу з урахуванням запланованої врожайності, 
дози фосфорних і калійних добрив коректують у залежності від умісту цих елементів у 
ґрунті. 

Фосфорні й калійні добрива цілком і частину азотних (20—30% загальної кількості) 
вносять під основний обробіток ґрунту. При одночасному закладенні азотних, фосфорних і 
калійних добрив ефективність їх підвищується в 1,5 рази в порівнянні з роздільним 
застосуванням.  

Нині в Україні рекомендуються наступні добрива під жито для основного внесення: 
“Агровіт-Кор” (N – 1-3 %, P2O5 – 1-3 %, K2O – 13-30 %, норма 500 кг/га), агрокомплекс NРК 
(330 кг/га, основний обробіток восени та рано навесні), азотно-вапнякове (100-400 кг/га), 
амофоска марки 1:1:1 (115-360 кг/га), амофос (70 кг/га), борошно фосфоритне (300-400 
кг/га), добрива органічні “Біогумус” (0,5-1,5 т/га), добрива рідкі азотні (80-100 кг/га), 
добриво мінеральне NРК (60-120 кг/га), карбамід (90-кг/га). 

У якості весняного підживлення застосовують азотні добрива у фази кущіння — вихід у 
трубку (III-IV етапи органогенезу): азотно-вапнякове (100-200 кг/га), амколон (позакореневе 
підживлення 0,1-1,0 % водним розчином, витрата 0,5-5,0 л/га), амофос (70 кг/га) і ін. 

Підготовка насіння. Для підвищення врожайності культури насіння жита обробляють 
препаратами вермистим (8-10 л/т), вимпел (0,26 л/т), гуміам (7,5 л/т), лігногумат (0,01-0,02 
%водний розчин), марс-ел (0,2 л/т), реастим (5,0-8,0 л/т) і ін. 

 Застосування регуляторів росту рослин сполучають з комплексною обробкою насіння 
протруйниками, мікроелементами і плівкоутворювальними речовинами.  

Проти снігової плісняви, гельмінтозно-споріозної й фузаріозної кореневої гнилизни, 
пліснявіння насіння його обробляють фунгіцидами байтан універсалом (2,0 кг на 10 л води 
на 1 т насіння), проти перерахованих вище й сажкових хвороб – застосовують бар-кот-5 (1,5 
л/т, протруєння насіння суспензією препарату), вінцит 050 СS (2,0 л/т, теж саме), вітавакс 
200 ФФ (2,5-3,0 л/т, те ж саме), фундазол (2,0-3,0 л 10 л води на 1 т). 

Насіння жита проти таких хвороб як кореневі гнилі, борошниста роса, септоріоз, бура 
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іржа, фузаріоз колоса можна обробляти біопрепаратами: агат 25-К (40 г/т), псевдобактерін-2 
(1 л/гт).  

Для фіксації атмосферного азоту насіння жита обробляють діазобактерином (штами 
бактерій Azospirillum brasilense 18-21410, норма 150-200 г препарату на норму насіння 1 га). 

Сівба. Для сівби застосовують тільки насіння першого класу посівного стандарту, 
попередньо підготовлене до сівби (протравленими, обробленими мікроелементами, 
плівкоутворювальною сполукою). Сівбу жита здійснюють із залишенням постійної 
технологічної колії. До терміну сівби жито озиме менш вимогливе, ніж пшениця озима, але 
краще всього воно розвивається при сівбі в оптимальні терміни, характерні для кожної зони. 

Заходи захисту посівів озимого жита від шкідників, хвороб і бур'янів аналогічні 
описаним для озимої пшениці (див. с. 202—206). Але при цьому треба враховувати, що жито 
сильно уражається сніжною цвіллю, кореневою гнилизною й бурою іржею, а зі шкідників на 
його посівах поширені шведська й гессенська мухи, озима совка, хлібна жужелиця, тля  й ін. 

Для запобігання вилягання посівів жита застосовують регулятор росту рослин 
хлормекват-хлорид 460, к.е. (1,0-2,0 л/га, обприскування посівів у фазу кущіння) або чаркор, 
р. (1,5 л/га, обприскування посівів). 

Збирання. Озиме жито збирають роздільним способом і прямим комбайнуванням. З 
огляду на схильність до опадання й проростання зерна, його треба збирати за короткі 
терміни — 8—10 днів. Із середини до кінця воскової спілості (вологість зерна 35—20%) 
проводять скошування у валки (бажано тонкошарові), після висихання їх підбирають і 
обмолочують. Пряме комбайнування проводять у фазі повної спілості при вологості зерна 
18—15% Своєчасне збирання дозволяє зберегти високі товарні якості зерна. 

 
 

10.5.3. Озимий ячмінь 
 
Озимий ячмінь (Hordeum) – трав’яниста рослина родини тонконогих. Стебло 

прямостояче 30-135 см заввишки (рис. 3.9) з добре виявленими вузлами й порожнистими 
міжвузлями, в нижній частині кущиться. Листки чергові, складаються з лінійної пластинки й 
довгої трубчастої піхви, на межі яких є плівчастий язичок. Колосся довгасті, остисті, дуже 
рідко безості, багаторядні або дворядні колоски  одноквіткові, що сидять по три на кожному 
виступі колосового стрижня: нижні квіткові луски з довгими остюками. Плід - зернівка. 
Цвіте у червні - липні  (рис. 3.9).  

 

Рис. 3.9.  Ячмінь: 
1 – багаторядний; 2 – дворядний; 3 – зернівка; 4 – колоски 

 

Значення. Зернівка ячменю містить білка (15,8%), вуглеводів (до 76 %), жиру (до 3,5 %), 
клітковини (до 9,6 %), присутні також ферменти, вітаміни, каротин, зольні речовини (табл. 
3.15). Культура багатостороннього використання. З нього виготовляють перлову й ячнєву 
крупу, сурогат кофе, іноді хліб. Це зернофуражна культура, 100 кг зерна містить 120 
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кормових одиниць. Використовують для згодовування тварин, відгодівлі свиней, птиці. 
Ячмінь використовують у спиртовій, кондитерській, пивоварній промисловості. Для годівлі 
тварин широко використовують ячмінну солому. У суміші з іншими культурами (чина віка, 
соя, горох і ін.) ячмінь висівають на зелену масу для відгодівлі тварин. 

 
 

Таблиця 3.15. Хімічний склад зерна озимого ячменю, вирощеного в 
 Нижньогірському р-ні АР Крим (за даними П.С. Лозовіцького, 2003) 

 

Уміст  речовин, % Варі- 
 ант  Вода  Суха 

 речовина 
Сирий 
протеїн 

 N Кліт-
ковина 

 Попіл  Р  Са  Жир 

 1  10,65  89,35  10,58  1,37  8,90  6,53  0,400  0,775  1,4 
 2  10,60  89,40  10,20  1,50  8,27  5,69  0,382  0,731  1,4 
 3  10,55  89,45  10,12  1,76  6,92  3,50  0,348  0,484  1,3 
 4  10,70  89,30  11,52  1,20  7,64  5,94  0,377  0,459  1,4 

Примітка: варіанти ті ж, що й у табл. 10.11. 
 

Поширення. Озимий ячмінь поширений у зоні помірного клімату північної півкулі. 
Найбільші його площі, зосереджені у країнах СНД, близько 1,5 млн. га. Має слабку 
зимостійкість, вирощується в нашій країні в районах із м'якими зимами, головним чином, на 
півдні. Тривалі морози (—12...15°З), а також різкі коливання температури ранньою весною 
(чергування глибоких відлиг з морозами) для нього згубні. Озимий ячмінь менш 
зимостійкий, ніж озима пшениця й жито. Вегетаційний період озимого ячменю на 7—10 днів 
коротший, ніж озимої пшениці. 

Серед зернових культур озимий ячмінь найбільш скоростиглий (уже в середині червня 
звільняє поля). Це визначає високу цінність його як попередника озимої пшениці й інших 
культур, після збирання озимого ячменю добре вдаються літні пожнивні посіви кукурудзи, 
зернобобових, проса, гречки й інших культур, що дає можливість вирощувати два врожаї у 
рік. За врожайністю озимий ячмінь, майже не уступає озимій пшениці. У природних  умовах 
Нижньогірського району АР Крим урожайність озимого ячменю становить 22,5-40 ц/га, при 
зрошенні його урожайність зростає до 35-59,6 ц/га (табл. 3.16).   Так, у 1995 р. висота росин 
змінювалася від 63 до 115 см (рис. 3.10), у кожному колоску було від 7 до 63 зерен, вага 
зерна з колоска  складала від 0,206 до 1,398 г, маса 1000 зерен – від 22 до 35 г. Установлено 
тісну криволінійну степеневу залежність між висотою рослин і кількістю зерен у колосі рис. 
3.11. 

Рис. 3.10. Гістограма розподілу висоти 100 рослин озимого ячменю 
(Нижньогірський р-н АР Крим, за даними П.С. Лозовіцьког,о, 2003) 

 
Стосовно родючості ґрунту й попередників ці культури подібні. Ячмінь більш чуттєвий до 

кислих ґрунтів, ніж пшениця. Озимий ячмінь вирощується за інтенсивною технологією, як і озима 
пшениця. 
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Таблиця   3. 16. Структура врожаю озимого ячменю за  варіантами досліду  
(за даними П.С. Лозовіцького, 2003) 

 
шт/м2 Врожайність, ц/га 

Варіант 
досліду Рослин 

Продукт. 
стебел 

Висота 
рослин, 

см 

Кількість 
зерен  у 
колосі 

Вага  
зерна з 
колоса, 

г 

Маса 
1000 

зерен, 
г 

Вологість 
зерна, % 

зерно солома 

1993 р. 
1 242 502 108,2 40,2 1,187 29,65 13,18 59,6 106,2 
2 231 491 106,4 39,0 1,081 27,76 13,07 53,1 103,9 
3 254 509 105,1 38,0 0,932 24,90 13,01 47,4 99,0 
4 248 497 104,3 35,0 0,839 24,00 12,51 41,7 94,8 

НІР05 10,7 13,4 2,6 2,1 0,074 2,12 0,25 4,4 9,2 
1994 р. 

1 227 467 105,0 36,0 1,076 30,15 12,54 51,3 93,1 
2 208 416 103,8 36,0 1,085 30,38 12,99 45,0 87,4 
3 204 400 101,4 36,0 1,017 30,12 12,93 39,9 88,4 
4 220 358 99,2 34,0 0,981 29,75 12,46 35,1 82,9 

НІР05 10,4 21,9 3,2 1,3 0,067 0,85 0,43 6,9 8,4 
1995 р. 

1 200 432 106,8 40,0 1,209 32,25 11,50 52,4 90,4 
2 214 455 98,7 36,0 1,085 30,38 11,33 51,9 90,7 
3 208 416 100,8 36,0 1,134 30,62 11,43 48,3 87,4 
4 202 442 100,2 36,0 1,020 30,11 11,33 45,1 85,5 

НІР05 11,1 14,1 3,0 1,2 0,050 0,71 0,55 2,6 4,2 
1996 р. 

1 244 386 102,4 38,0 1,039 28,61 12,91 40,1 84,6 
2 251 377 100,0 36,0 0,976 27,11 12,86 36,8 80,9 
3 261 413 98,1 35,6 0,801 25,88 12,25 33,1 82,7 
4 223 313 88,1 34,0 0,718 25,01 10,43 22,5 70,4 

НІР05 16,2 34,1 5,0 1,5 0,092 1,75 2,54 6,7 7,9 
Примітка: 1- полив нормою 400 м3/га, 2 – 350 м3/га, 3 - 300 м3/га, 4 - без зрошення. Зрошувальні норми за варіантам і роками 
досліджень складали: в 1994 - 1 варіант - 1900м3/га, 2 - 1500, 3 - 1100; в 1995 і в 1996 г - 1 - 2000, 2 - 1600, 3 - 1200 м3/га 

 

Сорти. У Держреєстр України включено більше 20 сортів озимого ячменю. Найбільш 
поширені у виробництві: Бета 40, Вавилон (середньостиглий зимостійкий сорт); Радикал 
(середньостиглий зимостійкий сорт,); Силует (середньоранній зимостійкий сорт), 
Краснодарський 16, Одеський 46, Оглон, Основа,  Оріон, Тисовський місцевий, Щирецький. 
Допущені до використання нові сорти Циклон, Бастіон, Козир, Секрет, Силует, Акорд, 
Вікторія й ін.  

 
Рис. 3.11. Тісна криволінійна степенева кореляційна залежність між 

 висотою рослин озимого ячменю й кількістю зерен у колосі 
 
Особливості біології. Ячмінь озимий менш зимостійкий, ніж озима пшениця й жито. 

Тривалі морози (-12-15º С), а також різкі коливання температури ранньою весною 
(чергування глибоких відлиг з морозами) для нього згубні. Тому ячмінь озимий 
культивують, як правило, у південних областях. Вегетаційний період ячменю озимого на 7-
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10 днів коротший, ніж озимої пшениці. Раннє збирання його сприяє підготовці ґрунту під 
озиму пшеницю, або для літніх і пожнивних посівів різних культур. 

Вимоги рослини до родючості ґрунту подібні до вимог озимої пшениці. Найбільш високі 
врожаї дає на родючих структурних ґрунтах із глибоким орним горизонтом; на піщаних 
ґрунтах росте гірше. Ячмінь чутливий до ґрунтової кислотності, малопридатні для нього 
також засолені й солонцюваті ґрунти. 

Місце в сівозміні. Для південної культури питання про попередників вирішувати 
складно. Краще місце в сівозміні для озимого ячменю — після зайнятого пару, зернових 
бобових, просапних (кукурудзи, соняшника, цукрового буряка, бавовнику), озимої пшениці, 
що йде після багаторічних трав. 

Обробіток ґрунту. Поля призначені під посів ячменю озимого сильно засмічені 
однорічними злаковими та дводольними бур’янами обприскують гліфосом супер в.р. 
нормою 1,6-3,2 л/га. До обприскування всі операції механічного обробітку ґрунту 
виключаються. 

Головне завдання обробітку ґрунту — нагромадження й заощадження вологи в 
посівному й орному шарах. 

Зайняті пари обробляють негайно після збирання культури, що займає пар 
комплексними орними агрегатами на глибину найкращого кришення. При сильному 
висушуванні ґрунту проводять поверхневий обробіток важкими дисковими боронами й 
ковзанками або комбінованими агрегатами АКП-5, АКП-2,5. Після колосових попередників 
орють на глибину кращого кришення (не менше 20 см) комплексними орними агрегатами. 
На грудкуватій ріллі обов'язково негайно додатково обробляють ґрунт до дрібно 
грудкуватого стану з наступним коткуванням. 

Після просапних культур (кукурудзи, соняшника, цукрового буряка) і гороху 
застосовують поверхневий обробіток важкими дисковими боронами БДТ-3,0, БДТ-7Д БДТ-
10 або культиваторами-плоскорізами КПШ-9, КПШ-5, а також комбінованими агрегатами на 
глибину 8—12 см. 

Добриво. Озимий ячмінь дуже чуйний на добрива — органічні (40—80 т/га) й 
мінеральні (табл. 3.17). Так, у 1997 р. у богарних умовах (Широківський район, 
Дніпропетровська обл.) озимий ячмінь дав урожайність зерна від 54,6 ц/га у варіанті без 
добрив до 71,5 ц/га при внесенні 80 т/га гною. Значно зростала урожайність зерна у варіантах 
із внесенням амофосу 90 кг/га та аміачної селітри – 30 кг/га д.р. 

 
Таблиця 3.17. Вплив доз добрив та меліорантів на урожайність 

озимого ячменю (за даними П.С. Лозовіцького) 
 

Варіант 
Рослин, 
шт./м2 

Стебел, 
шт./м2 

Продук. 
кущува-

тість 

Висота 
рослин, 

см 

Маса 
1000 

зерен, г 

Маса 
зерна з 

колоса, г 

Урожай 
соломи, 

ц/га 

Урожай 
зерна, 
ц/га 

1 198 404 2,01 73,75 47,86 1,3717 76,4 54,59 

2 194 416 2,09 88,5* 50,40* 1,5014 90,7* 60,81 

3 195 425 2,08 91,4* 48,80 1,7255* 105,9* 69,85* 

4 189* 392 1,89* 84,6* 51,86* 1,8279* 82,4 68,36* 

5 196 451* 2,24* 86,8* 51,16* 1,4371 90,4* 63,08* 

6 203* 450* 2,11 78,7 49,02 1,4465 85,9* 61,91* 

7 199 430* 2,07 80,4* 49,98* 1,3547 87,4* 55,81 

8 191* 436* 2,23* 86,7* 49,00 1,3054 93,1* 55,61 

9 194 438* 2,19* 81,9* 46,36 1,6085* 94,6* 68,36* 

10 202 468* 2,27* 87,2* 49,56* 1,5608* 104,2* 71,48* 

НІР05 4,48 22,9 0,11 5,28 1,59 0,1680 9,06 6,33 

V,% 2,28 5,31 5,18 6,28 3,21 11,09 9,94 10,04 

Примітка:  варіанти добрив 1- контроль без внесення добрив; 2 - амофос 60 кг/га д.р.; 3 - амофос 90 кг/га д.р.; 4 - аміачна 
селітра, 30 кг/га д.р.; 5 - аміачна селітра, 60 кг/га д.р.; 6 - негашене вапно, 2 т/га; 7 - негашене вапно, 4 т/га; 8 - гній, 20 т/га + 
вапно 2 т/га; 9 - гній, 40 т/га; 10 -  гній, 80 т/га; * - суттєве відхилення  порівняно з контролем. 
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При вирощуванні його за інтенсивною технологією дози добрив розраховують на 
запланований врожай. Під озимий ячмінь на півдні України вносять N40P80K4o під основний 
обробіток ґрунту і N40 при ранньовесняному підживленні. Необхідність другого підживлення 
визначають у фазі трубкування за даними стеблової діагностики. 

Підготовка насіння. Сівба. Для сівби використовують відсортоване велике насіння 
першого класу посівного стандарту. Перед сівбою або завчасно насіння протравлюють проти 
твердої й курної головні, кореневої гнилизни, пліснявіння насіння, борошнистої роси, 
сітчастої плямистості, хвороб сажки фунгіцидами: байтан універсал, з. п. (2,0 кг/т); вітавакс 
200, 75% с. п. (3 кг/т); гранівіт, в.с.к. (2,5—3,0 л/т), корріоліс т.к.с. (0,2 л/т), оріус т.к.с. (0,5 
л/т), фундазол (2,0-3,0 кг/т).  

Для підвищення врожайності насіння озимого ячменю обробляють наступними 
регуляторами росту: біотрансформатор БТФ (обробка насіння 0,1 % водним розчином), 
вермістим, р. (8-10 л/т), вимпел (0,26 л/т), гуміам, р (7,5 л/т), реастим, р. (5,0-8,0 л/т), чаркор 
р. (1,5 л на норму насіння на 1 га).  

Протравлення проводять із зволоженням (10 л води на 1 т насіння) і обов'язково додають 
плівкоутворювальні сполуки — NаКМЦ (0,2 кг/т) або ПВС (0,5 кг/т). 

У Криму озимий ячмінь сіють у вересні. Сівбу варто проводити на початку 
встановленого для озимих терміну. Сіють ячмінь звичайним рядовим, і вузькорядним 
способами із залишенням технологічної колії. 

Норма висіву залежить від сорту, попередника й місця вирощування: у Криму висівають 
4—5 млн. схожих насінин на 1 га. Глибина сівби насіння 4—6 см. На полях із сухим верхнім 
шаром ґрунту обов'язкове коткування кільчасто-шпоровими ковзанками. 

При сівбі застосовують шеренгове агрегатування сівалок СЗП-3,6 із тракторами ДТ-75М, 
Т-150 і Т-150К 

Догляд за посівами. Восени посіви ячменю озимого у фазі 2-3 листків проти однорічних 
та багаторічних дводольних бур’янів обробляють атлантом в.г. (20-25 г/га). У фази кущіння – 
виходу в трубку культури однорічні дводольні бур'яни контролюють гербіцидом агрітокс в.р. 
(1,0-1,5 л/га), гербітокс в.р (1,0-1,5 л/га); однорічні та деякі багаторічні дводольні стійкі до 
2,4-Д та 2М-4Х – банвелом 45480SL, в.р.к. (0,15-0,4 л/га), градом в.г. (20-25 г/га), гранстаром 
75 (20-25 г/га); однорічні дводольні, в тому числі й стійкі до 2,4-Д та багаторічні 
коренепаросткові – лонтрелом гранд в.г. (0,06-0,12 кг/га), лонтрелом 300 р.в. – (0,16-0,66 
л/га); однорічні злакові бур’яни (вівсюг, мітлиця, плоскуха, мишій) – контролюють пумою 
супер м.в.е. (1,0 л/га). 

Посіви озимого ячменю уражаються багатьма хворобами (борошниста роса, бура іржа, 
кореневі гнилизни, фузаріоз колосся, сітчаста плямистість), що приносять велику шкоду. Для 
їх контролю застосовують наступні фунгіциди з нормами витрати препарату (у кг/га): 
байлетон з.п. (0,5, востаннє за 20 днів до збирання, не більше 1 разу за вегетацію); дезарал 
к.с. (0,5, за 30 днів до збирання, не більше 2 раз); рекс Т, к.с. (0,5-1,0 л/га, за 45 днів до 
збирання, не більше 2), террасил 250, к.с. (0,5-1,0 л/га, за 30 днів, не більше 2) 

На посівах озимого ячменя можуть мати поширення наступні шкідники: жужелиця, 
п’явиця, злакова попелиця, смугаста блоха, злакові мухи, трипси й ін. Для боротьби з ними з 
урахуванням порога шкідливості проводять обприскування посівів наступними 
інсектицидами з нормами витрати препарату (у кг/га або л/га): антіжук профіт, з. п. (0,045—
0,05, не більше 1 разу за вегетацію); біммер к.е (1,0-1,5, востаннє не пізніше ніж за 30 днів до 
збирання, не більше 2); БІ-58 новий, 40% к. е. (1,0—1,2, за 30 днів, не більше 2); бульдок, к.е. 
(0,25, за 20 днів, не більше 1 разу); діазол 60 в.е. (1,5-1,8, не більше 1 разу); оперкот, з.п. 
(0,15-0,2, востаннє за 20 днів до збирання, не більше 2 обробок посіву за вегетацію) 

Для запобігання полягання посіви озимого ячменю обробляють у період від середини 
виходу рослин у трубку до початку колосіння хлормекватхлорид (ССС-720), в. р., у дозі 1—2 
л/га. 

За два тижні до збирання для підсушування наземної частини рослини й часткового 
знищення бур’янів посіви обробляють гліфоганом 480 в.р. (3 л/га). 



 100

Обробіток рослин для захисту від шкідників, хвороб і бур'янів проводять машинами 
ОПШ-15, ОПШ-15-01, ПОМ-630 і ОП-2000-2-01. Робочий розчин готують на стаціонарних 
або пересувних (СТК-5) розчинних вузлах. Норма витрати робочої рідини при наземному 
обприскуванні 200 л/га. Можна застосовувати сільськогосподарську авіацію (50 л/га). 

Серед озимих хлібів ячмінь дозріває першим. При його збиранні застосовують 
роздільний спосіб і пряме комбайнування. 

 
 

3.5.4. Тритікале 
 

Нова перспективна зернова культура, створена селекціонерами схрещуванням пшениці з 
житом. Назва злаку походить від склади початку родової назви пшениці (Triti...) і закінчення 
родової назви жита (...cale). Тритікале представляє проміжну між пшеницею й житом форму 
рослин (рис. 3.12). Пшенично-житні амфідіплоїди — дуже молоді в еволюційному 
відношенні рослинні форми, тому в них є недоліки: важко обмолочуються, висока 
череззерниця, низька якість борошна й ін. 

Значення. Зерно тритікале досить високої якості, використовується на кормові й 
продовольчі цілі. Колосся вдало сполучає багато колосистість жита з багатоквітковістю 
колоска пшениці. Цінні ознаки тритікале — велике зерно з високим умістом білка (13—18%) 
і лізину, комплексний імунітет до грибних захворювань, висока зимостійкість, здатність 
виростати на бідних ґрунтах, багатий потенціал продуктивності й ін. Зелена маса - 
коштовний корм для тваринництва. Є озимі і ярові сорти зернового й кормового напрямку. 
Тритікале вирощується в тих же регіонах, що й жито, і пшениця за близькою технологією. 
Відрізняється більшою стійкістю до несприятливих екологічних факторів. 

Поширення. Вивченням тритікале займаються в багатьох країнах світу, оскільки бачать 
у ньому хлібну культуру майбутнього. 

Рис. 3.12. Тритікале: 1 – м’яка пшениця; 2 – гібрид; 3 – жито. 
 

Врожайність.  Державні іспити сортів тритікале й вирощування в   умовах   виробництва   
показали,   що   на   Україні ця  культура  забезпечує одержання високих врожаїв зерна  і 
зеленої  маси  на силос   (відповідно  до 5—8  і   40—70   т/га).  

Сорти. У Держреєстр внесено близько 30 високопродуктивних сортів, у тому числі: 
Амфідіплоїд 206, Амфідіопроїд 3/5, Тальва 100, Амфідиплоїд 44, Віктор, Конвеєр, Курське 
степове, Немчинівске 1. Із 1997 р. включено сорт АДМ 6 (середньозимостійкий з невисоким і 
міцним стеблом сорт продовольчого й кормового призначення).  

Амфідіплоїд 206 (Український НДІ рослинництва селекції і генетики). Високоврожайний 
трьох видовий сорт тритікале.  Середньо спілий, середньо зимостійкий, стійкий до 
полягання, а також до ураження борошнистою росою і бурою іржею.  

Амфідіплоїд 201. Середньо спілий, зимостійкий Стійкий до полягання й хвороб.  
Амфідиплоїд 3/5. Сорт пластичний, високоврожайний, зерно кормового використання.  
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Амфідіплоїд 60. Сорт зернового використання, високоврожайний Середньо спілий, 
зимостійкість вище середньої, засухостійкий, стійкий до полягання. Зерно червоне, велике 
(маса 1000 зерен 48,5—68,4 г) Білка в зерні 13,5%.  

Амфідіпгоїд 1. Сорт кормового використання.  
Житниця (Поліська дослідна станція) Використовується на корм. Сорт непізній, 

високоврожайний (дає до 70 т/га зеленої маси). Районований у Житомирській області. 
Особливості технології вирощування. Кращі попередники тритікале - чисті й зайняті 

пари, зернові бобові, рання картопля.  
Обробіток ґрунту такий само, як і для озимої пшениці й жита (з урахуванням грунтово-

кліматичних умов районів вирощування тритікале).  
Добрива. Культура дуже чуйна на добрива. На формування 1 т зерна й відповідну 

кількість соломи тритікале потрібно близько 66 кг мінеральних добрив, у тому числі 28 кг 
азоту, 12 кг фосфору й 26 кг калію. Ефективні як органічні, так і мінеральні добрива. 
Органічне добриво вносять у дозі 35—40 т/га на дерново-підзолистих ґрунтах і 20—25 т/га 
на чорноземах, а мінеральні — по пару N30P60K60, на зайнятому пару N60P90K60. При сівбі в 
рядки вносять фосфорні добрива — P15-20. Ефективне весняне підживлення азотом у дозі 30 
кг/га. На зрошуваних землях дозу добрив збільшують в 1,2-1,5 рази. 

Тритікале вимогливе до термінів сівби, при ранніх і пізніх термінах помітно знижується 
його врожайність. Сівбу проводять звичайним рядковим, вузькорядним та перехресним 
способами. Оптимальна норма висіву 4—6 млн. зерен на 1 га в залежності від попередника 
(на парах менше), а глибина посіву 5—6 см. 

Весною рослини тритікале швидко відростають, тому весняний догляд за посівами 
необхідно розпочинати раніше, ніж на посівах пшениці. Технологічні процеси такі самі як 
для пшениці. При ранньовесняному підживленні вносять 30 кг/га, а при виході рослин в 
трубку 30-40 кг/га азоту та обприскують посіви проти вилягання хлормекватхлоридом (ССС-
720), в. р., у дозі 1—2 л/га 

Тритікале збирають двома способами: роздільно й прямим комбайнуванням. До 
роздільного збирання приступають у кінці воскової стиглості зерна. Щоб зменшити втрати 
урожаю від обламування колосків, збирають тритікале прямим комбайнуванням у перші 2-3 
дні повної стиглості. 

 
 

3.5.5. Стійкість озимих до несприятливих зимових умов 
 

Зимостійкість, або стійкість озимих до комплексу несприятливих зимових умов 
(сильних морозів, частих відлиг, появі крижаної кірки й т.д.), залежить від особливостей 
сорту й умов вирощування, від того, у якому стані рослини підготовлені до зимівлі. Цю 
підготовку прийнято називати загартуванням. Фізіологи (Н.А. Максимов, І.І. Туманов) 
установили, що загартування озимих протікає у дві фази. Перша фаза проходить восени при 
зниженні середньодобових температур до 5-6° С (денні температури 8-10° С, нічні - близько 
0° С), коли ріст рослин припиняється, але фотосинтез при сонячній погоді інтенсивно 
продовжується, і в рослинах, особливо, у вузлах кущіння, посилено накопичуються 
пластичні речовини й особливо цукри (до 20-25% на суху речовину), що грають захисну 
роль. Пройшовши першу фазу загартування, озимі можуть витримати морози до 12-14° С. 
Друга фаза загартування проходить при більш низьких температурах (від 0 до -5° С) і 
сонячній погоді й супроводжується зневоднюванням тканин, переходом частини води у 
зв'язаний стан, при якому вона не замерзає. Для повного завершення загартування озимим 
необхідно біля трьох тижнів. Найбільш сприятливі умови для неї створюються при сухій 
сонячній погоді. З агротехнічних заходів гарному загартуванню сприяє посів в оптимальний 
термін і внесення фосфорних і калійних добрив. 

У різних районах країни умови перезимівлі озимих культур неоднакові. Однією з 
головних причин зріджування й загибелі озимих у зимовий період варто вважати 
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вимерзання, викликане тривалою дією сильних морозів при недостатньому сніговому 
покриві. Основним і найбільш діючим заходом проти вимерзання озимих, крім використання 
найбільш морозостійких сортів, варто вважати строге дотримання для кожного сорту 
оптимальних термінів сівби з урахуванням розміщення їх на попередниках, а також велику 
глибину сівби, сівбу насінням, обробленим БАВ (препарат ТУР і ін.), використання 
стерньових сівалок, внесення фосфорних і калійних добрив, створення куліс, що затримують 
найперший сніг, і ін. Затримання снігу на полях з озимими має велике значення. 
Спостереження показали, що навіть при невеликій товщині снігового покриву 
забезпечується схоронність озимих. При шарі снігу 15-20 см температура на глибині 
залягання вузла кущіння (2-3 см) при морозах 30-33° С не опускається нижче -10—12°С, у 
той час як без снігу вона знижується до -20--22° С. Найбільшою морозостійкістю володіє 
жито, що витримує морози до 20-25° С при відсутності снігу. Менш морозостійка озима 
пшениця, для якої небезпечне зниження температури на глибині залягання вузла кущіння до 
-15—17° С. Ще менш морозостійкий озимий ячмінь, до -12° С.                                    

При випаданні великої кількості снігу на незамерзлий ґрунт спостерігається випрівання 
озимих. Рослини при цьому страждають від виснаження, витрачаючи велику кількість 
поживних речовин на дихання при підвищеній температурі, що довго утримується під 
потужним сніговим покривом. З озимих до випрівання найменш стійке озиме жито. 
Ушкоджені рослини виходять з-під снігу побурілими, часто з білим нальотом сніжної цвілі. 

Проти сніжної цвілі, кореневої гнилизни, борошнистої роси й інших хвороб посіви 
озимого жита обробляють байлетоном або тилтом. Для попередження випрівання озимих не 
можна допускати завищення норми висіву й передчасного посіву; велике значення має посів 
із внесенням гранульованого суперфосфату або осіннє підживлення фосфорно-калійними 
добривами, а при випаданні снігу на мокрий ґрунт - ущільнення його, щоб прискорити 
промерзання.  

Вимокання озимих спостерігається в знижених місцях поля, що не мають стоку, де може 
довго застоюватися тала вода. Знаходячись під водою, озимі, особливо озиме жито, 
порівняно швидко (через 7-20 днів) починають жовтіти й гинуть від нестачі кисню й 
розпаду хлорофілу. Вимокання може відбуватися як восени, так і навесні. Основний захід 
боротьби з вимоканням - ретельне передпосівне вирівнювання ґрунту, відвід води із 
замкнутих блюдець-знижень за допомогою дренажу, розгінних борозен. Великої  шкода 
озимим часто наносить крижана кірка. Для захисту рослин від крижаних кірок 
використовують щілювання, снігозатримання, розсів на посівах із притертою кіркою для 
прискорення танення льоду мінеральних добрив, золи, торф'яної крихти. 

 
Контрольні питання 

1. Розкажіть про біологічні особливості озимої пшениці? 2. Назвіть сорти сильної й цінної озимої 
пшениці. 3. Які особливості обробітку пару під озиму пшеницю? 4. Як обробляють ґрунт під озиму 
пшеницю? 5. Назвіть і охарактеризуйте найкращі попередники під озиму пшеницю. 6. Як готують 
ґрунти до сівби озимих? 7. Яке значення для озимих основного удобрення та весняного підживлення 
мінеральними добривами? 8 Як визначають термін та глибину висіву озимих? 8 Як і для чого 
створюється у посівах постійна технологічна лінія? 9. Розкажіть про регулятори росту рослин, ціль 
їхнього застосування. 10. Що таке інтегрована система  захисту рослин від хвороб, шкідників і 
бур'янів? 11. Для чого застосовують протравлення насіння перед сівбою? 12. Назвіть біологічні 
способи захисту рослин. 13.  Які особливості збирання зернових культур? 14. За якими параметрами 
оцінюється зерно зернових культур? 15. Які особливості вирощування озимих культур на поливних 
землях? 16. Перерахуйте способи снігозатримання на посівах? 17.  Розкажіть про значення і 
біологічні особливості озимого жита. 18. Назвіть сорти озимого жита, що не полягають. 19. Які 
особливості інтенсивної технології вирощування озимого жита 20. Розкажіть про значення і 
біологічні особливості озимого ячменю. Назвіть сорти ячменю. 21. Які особливості інтенсивної 
технології вирощування озимого ячменю? 22. Розкажіть про значення і біологічні особливості 
тритікале, його агротехніку, сорти.   
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Розділ 4   
РАННІ ЯРІ ХЛІБИ 

 
Ярі зернові культури прийнято поділяти на рослини ранніх термінів посіву й теплолюбні - більш 

пізньої сівби. До ранніх ярих культур відносяться яра пшениця, ячмінь і овес.  
 

4.1. Яра пшениця 
 

Яра пшениця, м’яка . Однорічна рослина родини злакових,  45-200 см висотою. Стебла порожні 
на усій довжині, голі. Листки лінійні, в місці переходу листкової пластинки є язичок і вушко, останнє 
часто з війками. Колоски дворядні, безості або остисті, пухкі, призматичні. Колоски сидячі, що 
прилягають широкою стороною до стрижня колоса, 3-5 квіткові, верхня квітка не розвинута. 
Колоскові луски із здавленістю при основі і подовжньою зморшкуватістю. Зернівки, овальні або 
яйцеподібні, округлі на поперечному перерізі з ясно вираженим чубчиком і поздовжньою 
борозенкою, борошнисті, напівсклоподібні або склоподібні білі (жовтуваті) або червоні  (рис. 4.1). 

  
Рис. 4.1. Пшениця м’яка: 

1 – суцвіття складний колос; 2 – колосок; 3 – маточка і лодикули; 4 – плід зернівка; 5 – листок (а – язичок; б – вушка). 
 

Значення. Зерно ярої пшениці, особливо вирощене в східних і південних районах, відрізняється 
великим умістом білка (до 20% і більше), 60-64 % крохмалю, близько 2 % жирів, мінеральні 
речовини, вітаміни групи В і РР. Із зерна одержують борошно, крупу (манну, полтавську, “артек”), 
крохмаль, спирт, клейковину, із зародків зерна – олію. Борошно володіє високими мукомельно-
хлібопекарськими якостями і йде на випічку хлібобулочних виробів, виготовлення макаронів, 
кондитерських виробів. Висівки цінний концентрований корм, солому згодовують тваринам як 
грубий корм, використовують на підстилку, виготовляють газетний папір і картон, а також спалюють 
солому у котлах для одержання теплової енергії. 

Яра пшениця, представлена двома видами - м'якою й твердою. Тверда пшениця відрізняється 
високою якістю зерна: підвищеним умістом білка, що досягає в кращих вітчизняних сортів 24,5%, 
прозорістю зерна. Зерно твердої пшениці широко використовується для виготовлення вищих сортів 
макаронів, манної крупи, а також у борошномельному й хлібопекарському виробництві для 
змішування з борошном м'якої пшениці.  

Поширення.  Яру пшеницю вирощували в Іраку за 6,5 тис. років, у древньому Єгипті – за 5-6 
тис. років, у Китаї – біля 5 тис. років до н. е. У Польщі, Болгарії, Чехії, Румунії, Угорщині її 
вирощували ще 5-4 тис. років тому. На території України пшеницю вирощували трипільські племена 
у ІІ-ІV тисячолітті до нашої ери. Нині яру пшеницю широко культивують в Індії, Пакистані, 
Аргентині, Мексиці, Чилі, Перу, США 

За останні 30 років середня урожайність ярої пшениці в Україні становила 15-27 ц/га: у 1970 р. – 
19,6, у 1990 – 27, 2000 р. - 15,4, 2004 – 22,8 ц/га. 

У підвищенні якості зерна поряд із збільшенням виробництва твердої пшениці велике значення 
має розширення посівів найбільш коштовних сортів-покращувачів м'якої пшениці, що володіють 
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високими якостями зерна: скловидністю (не менше 70% - у червоно-зернових і 60% - у біло-
зернових), підвищеним умістом білка (не менше 15%), сирої клейковини (не менше 28%), й високою 
силою борошна. Їх називають сильними пшеницями. 

Серед усіх зернових культур за посівними площами і валовим збором зерна яра пшениця займає 
в нашій країні останнє місце – 303 тис. га у 2000 р. В Росії у 1995 р. вона висівалася на площі 15715 
тис. га і займала друге місце після озимої пшениці. 

Сорти. Усього в Україні допущено до використання багато сортів м'якої й твердої ярої пшениці. 
Найбільшого поширення із сортів м'якої пшениці мають: Миронівська яра, Альбідум 28 (середньо 
спілий посухостійкий сорт, хлібопекарські якості гарні), Артемівка, Іволга (середньо спілий сорт, 
хлібопекарські якості задовільні), Еліта (середньо спілий сорт, хлібопекарські якості середні). У 
Держреєстр включені також нові сорти м'якої пшениці: Лютесценс 70, Лютесценс 491, Самсар, 
Тулайховська 1, Еритроспермум 59, Прохорівка, Альбідум 188, Л-155, Фора, Воронезька 10, 
Смарагдова, Лютесценс 937, а з 1997 року в Держреєстр включені нові сорти - Валерія, Варяг, 
Ільїнська, Здоровань, Курська 2038, Лада, Нива 2.  

Із сортів твердої пшениці найбільш поширені у виробництві: Безенчукська 139 
(середньостиглий сорт, макаронні якості гарні), Харківська 46 (вегетаційний період 90-110 днів, маса 
1000 зерен 32-47 г, уміст клейковини 30,5-38,1 %, середньо уражається пильною головнею, слабо – 
бурою іржею), Харківська 93. Включені в Держреєстр нові сорти: Безенчукська 182, Воронезька 7, 
Краснокутська 10, Харківська 21, у тому числі в 1997 р. сорт твердої пшениці Ангел (середньопізній і 
середньо засухостійкий, стійкий до полягання, бурої  іржі, врожайність у межах 2,4-3,5 т/га).  

Біологічні особливості. Оцінюючи можливості й перспективи ярої пшениці в конкретних 
умовах, варто враховувати, що яра в порівнянні з озимою має менш розвинуту кореневу систему зі 
зниженою засвоюваною здатністю, більше страждає від нестачі вологи, менше кущиться, тому 
гнітиться бур'янами. Яра пшениця більш вимоглива до родючості ґрунту, ніж інші ярі хліби  

Яра пшениця  кущиться слабко (продуктивне кущіння 1,2—1,5), має слаборозвинену кореневу 
систему (особливо у твердої пшениці). У м'якої пшениці маса 1000 зерен 30—40 г, у твердої — 40—
55 г. 

Яра пшениця — культура холодостійка: зерно проростає при температурі 2 С, а життєздатні 
сходи з'являються при 4—5 °С; сходи з'являються швидко (на 7—8-й день) при температурі посівного 
шару ґрунту 12—15 °С. Сходи пшениці переносять короткочасні заморозки до —6°С, а під час 
цвітіння й наливу рослина й зерно ушкоджуються заморозками —1-2°С. 

Тривалість періоду від сходів до кущіння складає 15-22 дні. До часу кущіння первинні корені 
пшениці заглиблюються на 50 см, а до фази   колосіння — на  100-130 см. Вузлові корені починають 
з'являтися у фазі 3—4-го листка і розвиваються тільки при наявності вологи в ґрунті в зоні вузла 
кущіння. Період утворення вторинних коренів у ярої пшениці короткий (на відміну від вівса) — від 
формування вузла кущіння до виходу в трубку (III-IV етапи органогенезу). Вторинна коренева 
система добре використовує вологу літніх дощів. 

Тривалість кущіння в пшениці в залежності від умов коливається від 11 до 26 днів. Формування 
колосся (закладка валиків колосків) починається дуже рано — у фазі 1-го листа (початок кущіння). 
Нестача вологи, азоту й фосфору в цей період негативно впливає на розвиток колосся і приводить до 
зменшення числа колосків у ньому. 

Унаслідок невисокої засвоюваної здатності кореневої системи й щодо слабкого її розвитку яра 
пшениця дуже вимоглива до родючості ґрунту. Кращими для неї вважаються чорноземні, каштанові й 
інші родючі ґрунти. На підзолистому й сірому лісовому ґрунтах яра пшениця росте добре, якщо вони 
окультурені й застосовуються добрива. Важкі глинисті й легкі піщані ґрунти для ярої пшениці 
непридатні. Найбільш вимоглива до родючості ґрунту тверда пшениця, що дає високі врожаї якісного 
зерна після розораних багаторічних трав і при зрошенні. 

Яра пшениця вимогливіше ячменю до ґрунтової вологи. Транспіраційний коефіцієнт м'якої 
пшениці дорівнює 415, твердої — 406. Коренева система твердої пшениці менш розвинена, ніж 
м'якої. Важливе достоїнство твердої ярої пшениці - її стійкість до опадання. Тверда пшениця 
характеризується також кращою опірністю до хвороб і шкідників (іржі, борошнистій росі, курній 
головні, гессенській мусі). Однак у порівнянні з м'якою пшеницею відрізняється більшою 
вимогливістю до ґрунту й клімату, особливо до умов зволоження, менш стійка до ґрунтової посухи, 
але краще переносить повітряну посуху і високу температуру. 

У ярої пшениці, як і в озимої, виділено 12 етапів органогенезу. Пшениця відноситься до рослин 
довгого дня. Критичний період для ярої пшениці стосовно вологи — час від виходу в трубку до 
колосіння, тобто період утворення репродуктивних органів (IV-VIII етапи органогенезу). При 
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недоліку вологи в ґрунті в цей період, а також у період формування — наливу зерна (X-XI етапи) 
врожайність пшениці різко знижується. 

Розподіл споживання води ярою пшеницею за вегетаційний період (у %): сходи — 7, кущіння — 
15—20, вихід у трубку — цвітіння — 50—60, молочний стан — 20—30, воскова спілість — 5. 

При весняних запасах вологи в метровому шарі ґрунту менше 100 мм створюється напружене 
становище для пшениці, а при наявності вологи менш 60 мм неможливо одержати навіть низький 
врожай зерна. 

Інтенсивна технологія вирощування. Місце в сівозміні. Для успішного вирощування ярої 
пшениці необхідні чисті від бур'янів поля, достатній запас вологи і легко засвоюваних поживних 
речовин у ґрунті. 

Кращі попередники: чистий пар, друге поле після пару, зернові бобові, багаторічні трави, 
кукурудза на зелений корм і ранній силос. Для твердої пшениці основні попередники — поклад, 
чистий пар і багаторічні трави. 

Яру пшеницю висівають у 8—11 польових сівозмінах після зернових бобових, просапних 
(кукурудза, картопля, цукровий буряк, соняшник) озимих хлібів, льону, багаторічних  трав  і ін. 

Обробіток ґрунту. Обов'язковий у всіх регіонах прийом на непарових попередниках — 
снігозатримання. Воно забезпечує глибоке (до 1 м) промочування ґрунту талими водами. Сніжні 
валики рекомендується нарізати при висоті сніжного покриву 12—15 см. Відстань між вершинами 
валиків 4-5 м, напрямок — поперек пануючих узимку вітрів.  

Обробіток ґрунту під яру пшеницю складається з основного (зяблевого) обробітку (лущення 
стерні й оранка плугами з передплужниками) і передпосівної підготовки. 

На полях, засмічених малолітніми бур'янами, лущення проводять дисковими лущильниками на 
глибину 6—8 см із наступною зяблевою оранкою на глибину 20—22 см із появою основної кількості 
бур'янів.  

При засміченні ґрунту багаторічними коренево-паростковими бур'янами проводять два лущення: 
перше — на глибину 6—8 см дисковими лущильниками слідом за збиранням культури, друге — із 
появою розеток коренево-паросткових бур'янів лемішними лущильниками на глибину 12—14 см із 
боронуванням. Орють після другого лущення з повторною появою розеток бур'янів на глибину 25—
27 см. 

Після кукурудзи й соняшника проводять дискування уздовж і поперек поля й орють плугом із 
передплужником на глибину 20—22 см. Після цукрового буряка й картоплі поле орють плугом із 
передплужником на глибину 20—22 см. Після багаторічних трав кращий спосіб обробітку дернини 
— оранка попередньо дискованого поля плугом з культурними полицями й передплужниками на 
глибину 20—22 см 

Велику шкоду ґрунту наносить водна ерозія, тому весь обробіток ґрунту варто проводити тільки 
поперек схилів — контурно. Щоб зменшити швидкість поверхневого стоку, поперек схилу роблять 
обвалування. Для цього на одному корпусі плуга полицю подовжують на 25—30 см 

Передпосівна підготовка ґрунту складається з ранньовесняного боронування і передпосівної 
культивації. Завдання весняного передпосівного обробітку зябу — звести до мінімуму випаровування 
вологи, вирівняти й розпушити поверхню ріллі, знищити сходи й проростки бур'янів. Установлено, 
що кожні 10 мм вологи, загублені з 1 га, приводять до недобору 100 кг зерна пшениці. 

До боронування варто приступати відразу ж, як тільки підсохнуть верхівки гребенів ріллі. Потім 
поле обробляють культиватором з одночасним боронуванням 

Передпосівну культивацію проводять поперек зяблевої оранки на глибину сівби насіння. Гарне 
вирівнювання поверхні поля забезпечує використання при підготовці ґрунту шлейфів і волокуш, які 
можна застосовувати як самостійно, так і в агрегаті з боронами 

На важких підзолистих і солонцюватих ґрунтах необхідно застосовувати розпушування на 
глибину 10-12 см плоскорізами з одночасним боронуванням, але ні, в якому разі не переорювання 
полицевими плугами. 

На окультурених, пухких і чистих від бур'янів ґрунтах можна обмежитися тільки боронуванням 
зябу без застосування передпосівної культивації. Це дозволить прискорити посів і уникнути 
висушування ґрунту. При будь-якому способі передпосівного обробітку ґрунту не можна допускати 
розриву між підготовкою ґрунту й посівом ярих. Високоефективний захід підвищення врожайності 
ярої пшениці — коткування. 

Добрива. Яра пшениця вимоглива до родючості ґрунту і дуже чуйна на органічні й мінеральні добрива. В 
усіх зонах країни прийнята система, що передбачає безпосереднє удобрення ранніх ярих хлібів і насамперед 
пшениці. На удобрених полях вона добре розвиває кореневу систему, ощадливіше витрачає вологу й краще 
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протистоїть посусі. Потреба в добривах визначається на підставі агрохімічної характеристики ґрунтів, величини 
планованого врожаю й інтенсивності сорту. На формування 1 т зерна й відповідної кількості соломи в 
середньому потрібно 35—45 кг азоту, 8—12 кг фосфору і 17—27 кг калію. Потреба в азоті на парових полях в 
основному забезпечується, на непарових полях азоту бракує. У ґрунтах степової зони відзначається недолік 
фосфору. 

У степовій зоні при запасах продуктивної вологи в метровому шарі ґрунту менше 500 т/га 
застосовувати азотні добрива під передпосівний обробіток недоцільно. 

Фосфорно-калійні добрива вносять під основний обробіток і, як виключення, навесні під 
культивацію. Фосфор позитивно впливає на розвиток кореневої системи й колосків, прискорює 
дозрівання рослин. Найбільша потреба у ньому є у фазі початку кущіння — виходу в трубку. Як 
рядкове добриво при посіві на пару вносять 10—20 кг/га P2O5 у вигляді суперфосфату, по зернових і 
просапних попередниках у зоні достатнього зволоження — у складі комплексних добрив (амофос, 
діамофос), аміачну воду й безводний аміак. Основне добриво вносять восени.  

Калій підвищує міцність соломини, знижує ураження кореневою гнилизною й прискорює 
пересування вуглеводів із стебел і листів у колосся. На солонцевих комплексах калійні добрива не 
вносять. 

Як основне добриво під яру пшеницю використовують гній, компости, торф, а також мінеральні 
добрива — фосфорні й калійні.  

Гній вносять у дозі від 15—20 на чорноземах до 20—30 т/га на Поліссі, де він дає збільшення 
врожаю до 50% Дозу мінеральних добрив установлюють з урахуванням величини розрахованого 
врожаю й родючості ґрунту. Зразкові дози мінеральних добрив під ярицю N30~45P45-60 К30-40. Азотні 
добрива, як правило, вносять навесні під культивацію, у рядки при посіві й при підживленні. 
Внесення добрив у рядки при посіві більш ефективно, ніж внесення під культивацію. 

Тепер в Україні під посів пшениці ярої рекомендуються наступні мінеральні добрива: агровіт-
кор (500-1000 кг/га), агрокомплекс NPK (330 кг/га), агролайф (200-1000 кг/га), азотно-вапнякове (100-
400 кг/га), азотно-фосфорне (45-120 кг/га), азофоска марки 1:1:1 (115-360 кг/га), азофоска марки 2:1:1 
(400-600 кг/га), азофоска марки NPK 24:6:12 (200-300 кг/га), амофос (70 кг/га), борошно фосфоритне 
(300-400 кг/га), добрива комбіновані “Гармонії” (200-1000 кг/га), добрива органічні “Біогумус” (500-
1500 кг/га), добрива рідкі азотні (80-100 кг/га), добриво азотно-фосфорно-калійне комбіноване марки 
16:16:16 (300-600 кг/га) й ін. 

Підготовка насіння. Для підвищення врожайності пшениці озимої насіння, що готується до 
сівби обробляють такими регуляторами росту рослин: агростимулін (10 мл на 10 л води на 1 т 
насіння), біоагростимом-екстра (10 мл/га), біотрансформатором БТФ (0,1 % водним розчином), 
вермістимом (8-10 л/т), вимпелом (0,26 л/т), ліносолом (6,0-8,0 л/т) й ін. Одночасно для запобігання 
вилягання посівів насіння обробляють біномом (2,0-2,5 л/т).  

Одночасно з цими операціями можна проводити протруєння насіння проти твердої й летючої 
сажки, фузаріозної та гельмінтоспоріозної кореневої гнилі фунгіцидами абсолют (1,5-2,0 л 
концентрату суспензії на 10 л води на 1 т насіння), вега (0,4-0,5 л на 10 л води на 1 т), вітавакс 200 (3 
кг 10 л води на 1 т); проти цих самих хвороб та борошнистої роси, пліснявіння насіння – байтан 
універсалом (2 кг на 10 л води на 1 т), фундазолом (2,0-3,0 кг 10 л води на 1 т). Проти перерахованих 
вище хвороб передпосівну обробку насіння пшениці ярої можна проводити біопрепаратами агат 25-
К (40 г/т), планриз БТ (1-2 л/т); проти шкідників сходів – бактофілом марки А 10 (1,0-1,5 л/га, 
внесення в ґрунт перед висіванням із загортанням на глибину висівання насіння). 

Сівба. Кращі результати дає рання сівба (у квітні). Сівба в оптимальний термін (при прогріванні 
посівного шару ґрунту до 5—6°С) сприяє дружній появі сходів, підвищує польову схожість насіння, 
поліпшує умови росту, розвитку й укорінення рослин, дає можливість повніше використовувати 
весняні запаси вологи, травневі опади і поживні речовини ґрунту, а також зменшує пошкодження 
шкідниками (шведською й гессенською мухами) і хворобами (іржа); сходи пшениці не страждають 
від заморозків і похолодання. 

Сівбу проводять у стислий термін — за 2—3 дні. Спосіб сівби звичайний рядовий і 
вузькорядний. Запізнення з початком сівби на 5 днів знижує польову схожість насіння на 10—15%, на 
10 днів — на 20%. У дослідах при ранньому посіві твердої пшениці середня врожайність склала 2,41 
т/га, а через 12 днів — 1,92 т/га. 

Треба строго стежити за глибиною висіву насіння. Вона залежить від умов вирощування: 
нормальна глибина 4—6 см. На важких глинистих, погано аерованих ґрунтах рекомендується більш 
дрібний посів, ніж на структурних і легких (піщаних). 

Норма висіву насіння ярої пшениці в Україні — 5,0—5,5 млн. схожих зерен на 1 га. У світовому 
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землеробстві виявляється тенденція до зниження норм висіву насіння зернових культур. У 
нашій країні на окультурених ґрунтах при інтенсивній технології теж застосовують зменшені 
норми висіву. Для сівби використовують насіння першого класу посівного стандарту. Маса 
1000 зерен для м'якої пшениці 35—40 г, для твердої — не менше 40 г, сила росту в м'якої 
пшениці не менше 80%, у твердої — 70%. 

Доцільно висівати в кожному господарстві 2—3 районованих сорти, що відрізняються 
довжиною вегетаційного періоду. 

Сівбу пшениці здійснюють як з постійною технологічною колією (за аналогією з озимою 
пшеницею), так і без її.  

Захист посівів від бур'янів, шкідників і хвороб. При контролюванні бур'янів (вівсюг, 
щетинник, дводольні й ін.) ефективні агротехнічні заходи й гербіциди (як ґрунтові, так і внесені на 
рослини у фазі повного кущіння пшениці). 

 
Таблиця 4.1. Захист посівів ярої пшениці від шкідників, хвороб і бур'янів 

 
Фаза розвитку Мета заходів Рекомендовані хімічні засоби 

Знезаражування насіння проти 
збудників головних 
захворювань і кореневої 
гнилизни 

Протруювання (10 л на 1 т насіння): байтан 
універсал, 35 % з.п. – 2 кг/т, віта- вакс 200 37,5 % 
з.п. – 3 кг/т, дерозал, 50 % к. с. – 1,5 л/т, сумі-8  
з.п. 1,5 кг/т, фундазол, 50 % з.п. 2,0-3,0 кг/т 

До посіву 

Боротьба з вівсюгом при 
середній і вищій забур'яненості 

Обприскування посівів лонтрелом 300, 30 % в.р. 
– 0,16-0,66 л/га  

Боротьба з личинками хлібної 
жужелиці, шкідливої 
черепашки,   хлібними блохами 

Бі-58 новий 40 % к.е. – 1,5 л/га, бульдок, – 0,25  
л/га, золон, 35 % к.е. – 1,5-2,0 л/га, сумітіон к.е –
0,6-1,0 л/га 

Знищення щетинника й вівсюга Обприскування лонтрелом 300, 30 % в.р. – 0,16-
0,66 л/га  

Кущіння 

Знищення дводольних бур’янів Агрітокс, 50 % в.р. 1,0-1,5 л/га, базагран М в.р. – 
2,0-3,0 л/га, 2,4 Д 500 – 0,9-1,7 л/га, гранстар 75 – 
15 г/га, 2М-4Х 750 – 0,91,5 л/га, дезормон 600 – 
0,8-1,4 л/га 

Вихід у трубку Боротьба з кореневими гнилями, 
іржею  

Обприскування байлетоном, 25 % с.п. – 0,5 кг/га, 
імпакт 25 – 0,5 л/га, рекс – 0,4-0,7 л/га, фолікур 
БТ – 1,0-1,25 л/га, фунлазол 50 %з.п. 0,3-0,6 л/га  

Колосіння-
цвітіння 

Повторна боротьба з іржею при 
ураженні 5-10 % 

Фолікур БТ –1,0-1,25 л/га 

Колосіння-
цвітіння 

Боротьба з личинками 
шкідливої черепашки (5-10 
шт/м2), трипсом (50 на 1 колос) 
хлібними жуками (3-5 на 1 м2) 
злаковою тлею 

Альфагард 100 к.е. – 0,15 л/га, базудин 600 в.е. – 
1,2 л/га, Бі-58 новий - 1,5 л/га, бульдок к.е. – 0,25 
л/га, лебайцид 50 5 к.е – 0,6 л/га, фостак, 10 % к.е. 
0,1-0,15 л/га. 

Молочний стан Боротьба із сірою зерновою 
совкою при чисельності 20 
гусениць на 100 колосків 

Сумітіон, 50 % к.е. – 2,0-2,5 л/га, штефесін, 2,5 % 
- 0,3 л/га 

 
Обов'язковий захід — знезаражування насіння хімічними препаратами проти збудників сажкових 

захворювань, кореневої гнилизни, пліснявіння й ін. 
Для контролювання хвороб (бура й стеблова іржа, борошниста роса, сніжна цвіль, кореневі 

гнилизни) у період вегетації посіви обприскують фунгіцидами. Обробіток посівів проти хвороб в 
основному проводять профілактично, тому що більшість застосовуваних препаратів впливає на спори 
збудників, що проростають, але не мають лікувальної дії. Терміни обробітку установлюють за 
рекомендацією пунктів сигналізації й прогнозів. 

Значних втрат посівам наносять шкідники (шкідлива черепашка, хлібні жуки, зернова совка, 
трипси, шведська й гессенська мухи, хлібні блішки й ін.). 

Обсяги застосування засобів захисту рослин від шкідників, хвороб і бур'янів визначаються на 
основі обстеження й оцінки фітосанітарного стану посівів з урахуванням порогів шкідливості (табл. 
4.1). 

Особливу увага варто звертати на якість проведення хімічних обробок, ретельне регулювання 
машин, правильне готування робочих розчинів. 
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Для запобігання вилягання посівів у фазу кущіння їх обробляють хлормекватхлоридом (ССС-
720) (1,0-2,0 л/га) або чоркором (1,5 л/га). 

Збирання. Збирати врожай необхідно в оптимальний термін, без втрат і забезпечувати 
збереження якості зерна. Застосовують як пряме комбайнування, так і роздільний спосіб. 

Своєчасна в потоці зі збиранням обробка зерна на току (очищення, сушіння)—обов'язкова умова 
формування товарних партій сильної, коштовної й твердої пшениці. У зонах з підвищеним 
зволоженням зерна застосовують зерноочисно-сушильні комплекси КЗС-25Ш, КЗС-40, КЗС-50, а 
також «Цілинний». В інших зонах, де не потрібно підсушування зерна, використовують зерноочисні 
агрегати ЗАВ-25, ЗАБ-40, ЗАВ-50. 

Формування товарних партій зерна сильної, коштовної й твердої пшениці. У господарствах 
необхідно організувати багаторазовий контроль якості зерна, починаючи його в полі на корені перед 
збиранням (попередня оцінка), продовжуючи оцінку сформованих партій зерна на току (основне 
обстеження) і, завершуючи її у хлібоприймальному підприємстві (контрольне обстеження) (табл.. 
4.2). 

Таблиця 4.2. Вимоги до якості зерна твердої пшениці й умови оплати 
 

Клас Уміст клейковини, 
%, не менше 

Якість клейковини, 
група, не менше 

Натура, г/л, не 
менше 

Надбавка до 
ціни, % 

I 28 II 770 150 
II 25 II 745 100 
III 22 II 745 50 

 

Вирощування ярої пшениці при зрошенні. Найбільш чуйна на зрошення тверда пшениця, тому 
що вона менш стійка до ґрунтової посухи й більш вимоглива до родючості ґрунту. При зрошенні 
застосовують програмоване вирощування врожаю. 

Продуктивність ярої пшениці багато в чому визначається вибором відповідних сортів, високим 
рівнем агротехніки й правильним режимом зрошення. Спільна дія цих факторів дозволяє підняти 
врожайність культури до 4,5—5,5 т/га. Зрошення в сполученні з добривом поліпшує якість зерна 

При програмованому вирощуванні врожаю зерна ярої пшениці в умовах зрошення застосовують 
дози добрив на розрахований врожай; вони вищі, ніж при вирощуванні без зрошення. 

Дози добрив залежать від родючості ґрунтів, рівня агротехніки й попередників 
На всіх ґрунтах у першу чергу, необхідне глибоке закладення органічних добрив, а також 

фосфорних і калійних солей. Частина фосфорних добрив вносять у рядки при посіві (20 кг/га Р205). 
Щоб не викликати полягання пшениці, азотні добрива вносять частинами — у 2—3 заходи: перед 
посівом (50—60%), у фази кущіння й цвітіння за результатами діагностики. 

Для боротьби з поляганням пшениці застосовують ретарданти. 
В умовах хиткого зволоження (степові й лісостепові райони) доцільно в якості основних 

застосовувати вологозарядкові осінні поливи, а вегетаційні використовувати як додаткові в разі 
потреби. Особливо важливі вологозарядкові поливи під пшеницю, що йде після багаторічних трав. 

При правильній організації до посівного зволоження поліпшується тепловий режим ґрунту, 
активізуються біологічні процеси в ній, усувається ґрунтова посуха і забезпечується стійкий врожай. 

Норма вологозарядкових поливів у північних районах зони зрошення варіює від 600 до 800 м3, у 
центральних — від 1000 до 1200 і в південних — від 1000 до 1500 м3 на 1 га. 

Вимоги рослин пшениці до вологості ґрунту протягом вегетації міняються. Якщо у фазі кущіння 
вологість шару ґрунту 0—60 см, рівна 65—70% НВ достатня, то в період від виходу в трубку до 
колосіння вона повинна складати 75—80, при наливі зерна — 65—70%. Поливи повинні 
забезпечувати підтримку вологості ґрунту на зазначених рівнях. 

Поливна норма змінюється відповідно до необхідної глибини промочування і за фізичними 
властивостями ґрунту. Перший полив проводять на початку кущіння, другий — при виході рослин у 
трубку, перед початком колосіння, третій — перед початком наливу зерна (норми кожного поливу 
звичайні — 400— 500 м3/га). При весняній посусі особливо важливі поливи на початку кущіння й при 
виході рослин у трубку. Кращий спосіб поливу, який не потребує ретельного планування поля, — 
дощування. 
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4.2. Ярий ячмінь 
 

Значення. Зерно цієї культури широко використовується в народному господарстві для 
одержання продуктів харчування (ячна й перлова крупи, частково для хлібопечення), як коштовна 
сировина для технічної переробки (у пивоварній промисловості) і для годівлі сільськогосподарських 
тварин. Зерно використовують як замінник кави. Ячмінна солома – добрий грубий корм для тварин. 
Ячмінь у суміші з викою, чиною, горохом і іншими культурами використовується на зелений корм та 
сіно. За кормовою цінністю 1 кг зерна ячменю прирівнюється до 1,21 кормової одиниці. Це найбільш 
скоростигла зернова культура, тривалість вегетаційного періоду 60-110 днів. Завдяки короткому 
вегетаційному періоду і пристосованості до різноманітних умов яровий ячмінь вирощується майже 
повсюдно. 

В середньому зерно містить, %: води – 13, попелу – 2,8, білку – 12, клітковини – 5,5, БЕВ – 64,4, 
жиру – 2,1. 

Урожайність ячменю  в Україні у 2000 р. склала 18,6 ц/га 
Поширення. Одна з найбільш стародавніх культур. Ще за 7 тис. років до нашої ери ячмінь 

вирощували у Північному Дворіччі. Приблизно 6-7 тис. років тому культуру вирощували у 
Стародавньому Єгипті, Ассирії, Вавилоні, Закавказзі, Китаї. На території Туркменії, України ячмінь 
вирощували за 3 тис. років до н.е. Загальна посівна площа у світі більше 90 млн. га (четверте місце 
після пшениці, рису, кукурудзи). Нині його вирощують у Китаї, Індії, США, Канаді, Західній Європі, 
у країнах Малої Азії, Росії, Білорусі, Латвії, Литві, Естонії. Ячмінь вирощують скрізь від Заполяр’я до 
гірських районів із висотами 3000 м над рівнем моря. 

Ботаніко-біологічні особливості. В агрономічній практиці вид культурного ячменю (Hordeum 
sativum Jessen.) прийнято поділяти на три підвиди: ssp. vulgare L — багаторядний ячмінь; ssp. 
distichum L. — дворядний ячмінь; ssp. intermedium Vav. et Orl. — проміжний ячмінь, у нас 
зустрічається рідко (рис. 4, 2). Зерно ячменя плівчасте, маса 1000 насінь у залежності від сорту й 
умов коливається від 40 до 60 г. 

Існують різновиди й голозернистого ячменю (остисті й безості), які характеризуються 
підвищеним умістом білка й використовуються для виготовлення крупи, ячмінної кава, борошна і т.д. 
Сорти цих різновидів у нашій країні не вирощуються. 

Серед ярих зернових культур ячмінь — найбільш скоростигла культура (період вегетації 70—100 
днів), що проникає далеко на північ (до 68° п. ш.). До тепла ячмінь мало вимогливий. Зерно його 
може проростати при температурі 1—2 °С, поглинаючи до 50% води від маси зерна, причому набухає 
воно повільніше, ніж зерно вівса. Невеликі заморозки (до —4, —5°С) сходи ячменя переносять без 
помітних ушкоджень (підморожуються лише верхівки листів). У період цвітіння й наливу зерна 
небезпечні навіть незначні заморозки (—1,5...—2°С).  

Ячмінь — рослина довгого дня. Проростає 5—8 корінцями. Кущиться (через 18—20 днів після 
сходів) сильніше, ніж яра пшениця й овес, утворює до 4—5 стебел на рослині, із них 2—3 
продуктивних. Коренева система і її здатність до засвоєння у ячменю відносно слабкі. 

 
Рис   4.2.   Шести рядний ячмінь:   ліворуч правильний,  в центрі неправильний.  

Праворуч дворядний ячмінь. 
 

Як самозапильна рослина ячмінь нерідко в посуху цвіте ще до виходу колосся з піхви 
листа й закінчує цвітіння до повного викидання колоса. Слабка здатність коренів до засвоєння, 
швидке проходження фаз розвитку й внаслідок цього обмежений період надходження поживних 
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речовин обумовлюють підвищену вимогливість ячменю до родючості, а також до попередників і 
обробки ґрунту. Особливо велика потреба ячменю в засвоюваних елементах живлення в перший 
період вегетації, коли коренева система розвинута ще слабко. 

Найбільш придатні для ячменю середньо зв'язні суглинкові родючі ґрунти Добре удається він і 
на важких ґрунтах. Кислі, заболочені, а також легкі піщані й солонцюваті ґрунти без відповідного 
поліпшення для ячменя непридатні. Велику чутливість до кислої реакції ґрунту ячмінь виявляє в 
початкові фази. При рН 2—3,5 проростки гинуть, тому потрібно проводити вапнування ґрунту. 
Найкраще рослини розвиваються на ґрунтах із рН 6,8—7,5. Ячмінь добре відзивається на внесення 
фосфорно-калійних і азотних добрив (підвищується продуктивна кущистість), але при надлишку 
азотного живлення й вологи легко полягає. 

У порівнянні з ярою пшеницею й вівсом ячмінь характеризується більшою солевитривалістю й 
посухостійкістю. Він досить ощадливо витрачає вологу, транспіраційний коефіцієнт його коливається 
від 350 до 400. Однак унаслідок слабкого розвитку кореневої системи весняну посуху переносить 
гірше, ніж овес. 

До нестачі вологи ячмінь особливо чуттєвий у фази вихід у трубку — колосіння (критичний 
період): збільшується число пустих колосків. Разом із тим досить стійкий до високих температур. 
При температурі повітря 38—40 °С параліч устячок листів у ячменя настає через 25—35 год. Завдяки 
нетривалості вегетаційного періоду, стійкості до запалу і підвищеної жаровитривалості ячмінь на 
півдні й південному-сході країни більш урожайний, ніж овес і яра пшениця. Зі шкідників ячменю 
небезпечні шведська й гессенська мухи, що особливо сильно уражають спізнілі посіви. 

Сорти. Допущено до використання більше 40 сортів ярого ячменю, із них найбільш поширені: 
Аскольд, Одеський 100, Харківський 99, Бібос 1, Діна, Донецький 4, Єрофій, Ілінецький 43, 
Зазерський 85, Ризик. Внесені в Держреестр нові сорти: Візит, Гонар, Мамлюк, Нутанс 642, Ельф, 
Зерноградський 813, Задонський 8, Карлсберг 11, Нутанс 553, Носівський 6, Південний, Сигнал, 
Скіф, Віконт, Тюрінгія, Уніон Цезар.  

Одеський 100 Середньостиглий, стійкий до полягання, середньо-засухостійкий, має широку 
екологічну пластичність, сприйнятливий до курної головні, гельмінтоспоріозу Пивоварний.  

Донецький 8 Крупнозернистий, середньостиглий, засухостійкий, володіє широкою екологічною 
пластичністю, сприйнятливий до курної головні й гельмінтоспоріозу Високобілковий (до 15%) 
Особливо коштовний сорт. 

Новий сорт - Ельф (середньостиглий, стійкий до полягання, середньої посухостійкості, стійкий 
до курної й чорної головні та середньо-стійкий до твердої, врожайність у межах 3,45-4,53 т/га), 
особливо коштовний пивоварний сорт, рекомендований для вирощування у багатьох регіонах; сорт 
Зерноградський 813 (середньостиглий, вегетаційний період 76-86 днів, має середню стійкість до 
полягання й посухи, стійкий до борошнистої роси й карликової іржі, середньо стійкий до твердої й 
курної головні, врожайність в середньому 3,02-6,04 т/га зерна при умісті білка 12,1-13,6%) 
рекомендований для південних районів. 

Інтенсивна технологія вирощування. Місце в сівозміні. Місце ячменю в сівозміні визначається 
зональними системами землеробства. У нього широкий вибір попередників, просапні культури 
(кукурудза, цукровий буряк, картопля, соняшник), зернові бобові (горох, вика, чина, люпин), озимі 
хліби, однолітні трави, ярі зернові (після пару), оборот шару багаторічних трав. 

Просапні попередники залишають поля, чистими від бур’янів, тому висіяний по цих 
попередниках пивоварний ячмінь дає високий врожай зерна з великим умістом вуглеводів. Висіяний 
по зернових бобових попередниках ячмінь більш придатний для фуражних і продовольчих цілей, 
тому що в зерні в цьому випадку накопичується більше білка.  

Обробіток ґрунту. У більшості зон країни кращі результати забезпечує рання зяблева оранка 
плугами з передплужниками на глибину 20—22 см. На важких і перезволожених ґрунтах доцільно 
додаткове чизелювання на глибину 40—50 см. Після стерньових попередників до оранки проводять 
лущення стерні. 

При наявності кореневищних бур'янів у зоні дерено-підзолистих і сірих лісових ґрунтів 
застосовують багаторазовий обробіток дисковими знаряддями, а на чорноземах посушливої зони — 
важкими культиваторами з пружинними робочими органами (КТС-10, КПЕ-3,8А) на 10—13 см і 
наступною оранкою плугами з передплужниками на глибину 25—30 см. При засміченості коренево-
паростковими бур'янами для лущення використовують лемішні лущильники ППЛ-5-25, ППЛ-10-25. 
Після просапних культур застосовують глибоку оранку плугом або поверхневий обробіток ґрунту 
важкими дисковими боронами. 

У східних районах, підданих вітровій ерозії, ґрунт обробляють плоскоріжучими знаряддями 
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(ОПТ-3-5, КТС-10, КПШ-5, КПШ-9, КПШ-11, КПГ-250, ПГ-3-100). На ґрунтах важкого 
гранулометрич-ного складу обробіток здійснюють на глибину 25-27 см, на легких ґрунтах - на 12-14 
см. На солонцевих і важких ґрунтах, застосовують чизельні плуги ПЧ-2,5, ПЧ-4,5. Для попередження 
водної ерозії поля обробляють поперек схилу й проводять щілювання. 

Обов'язковими заходами, особливо в посушливих і напівпосушливих районах країни, є 
снігозатримання й затримка талих вод. 

Головна мета передпосівного обробітку — створення добре розпушеного дрібно-грудкуватого 
шару, збереження вологи, знищення зимуючих бур'янів і створення умов для проростання насіння і їх 
високої польової схожості. 

Раннє весняне боронування поораного зябу доцільно здійснювати важкими зубовими боронами 
БЗТС-1,0, а на важких запливаючих ґрунтах агрегати комплектують двома рядами борін. На полях, 
оброблених восени плоскорізами, для боронування використовують переважно БИГ-ЗА. Вирівняна 
поверхня поля забезпечує високу якість усіх наступних технологічних операцій. 

Передпосівну культивацію проводять на глибину посіву насіння; на оранці — культиваторами 
КПС-4 або бурячними — УСМК-5,4А, на плоскорізному обробітку — протиерозійними 
культиваторами КПЕ-3.8А або КТС-10. 

В умовах посушливої весни при досить розпушеному верхньому шарі ґрунту на вирівняному 
зябу можна обмежитися боронуванням важкими боронами БЗТС-1,0 в один-два слід. 

В інтенсивних технологіях вирощування ячменю ярого застосовують обприскування проти 
однорічних та багаторічних бур’янів весною, за 2 тижні до сівби (виключаючи усі роботи 
механічного обробітку, крім закриття вологи) гербіцидом аргумент (2,0-5,0 л/га), віллосат (4,0-6,0 
л/га), гліфоган 480 (2,0-5,0 л/га), домінатор 360 (2,0-5,0 л/га) й ін. 

Добриво. При вирощуванні ячменю за інтенсивною технологією вирішальне значення належить 
правильному застосуванню добрив, збалансованому умісту поживних речовин у ґрунті. Добрива 
збільшують врожайність, підвищують стійкість посівів до посухи, хвороб і шкідників та поліпшують 
хімічний склад зерна (табл. 4.3). 

 
Таблиця 4.3.  Хімічний склад зерна ярого ячменю в залежності  

від доз добрив та меліорантів (П.С. Лозовіцький, 2001)  
 

Якісні показники за варіантами досліду 
Показники 

якості 
Контроль 

без добрив 
гній, 

80 т/га 
вапно, 
4 т/га 

амофос, 
90 кг/га 

гній, 
40 т/га 

Загальна волога, % 16,29 17,02 16,42 16,46 16,61 
Сухі речовини, % 85,71 82,98 83,58 83,54 83,39 
Сирий протеїн, % 13,07 14,52 14,95 13,26 15,65 
Сирий жир, % 1,51 1,43 1,62 1,47 1,55 
Крохмаль, % 36,99 54,51 36,92 33,52 38,45 
Білок, % 11,96 12,08 12,29 11,60 13,69 
Азот загальний, % 3,03 3,52 3,10 3,87 3,51 
Азот нітратний, мг/кг 68,8 88,5 85,4 85,7 85,3 
Фосфор, % 0,168 0,188 0,147 0,186 0,178 
Кальцій, % 0,044 0,045 0,049 0,046 0,042 
Магній, % 0,012 0,020 0,020 0,017 0,016 
Калій, % 0,60 0,60 0,63 0,59 0,58 
Попіл, % 3,38 1,61 3,22 3,30 1,77 

 
Споживання поживних речовин на створення 1 т зерна з відповідною кількістю соломи (1,4 т) у 

ячменю складає (у кг): азоту 26, фосфору 11 і калію 28. 
Органічні добрива в дозах 15—20 т/га в степових і лісостепових районах доцільно вносити під 

попередні ячменю культури (цукровий буряк, кукурудзу, картоплю, озиму пшеницю) під глибоку 
зяблеву оранку. На кислих ґрунтах необхідне вапнування. 

Найбільшу потребу в азоті рослини ячменю випробують у період від початку кущіння до виходу 
в трубку. Відсутність азоту в цей період порушує утворення генеративних органів. 

Потреба у фосфорі відзначається протягом усієї вегетації — із перших етапів росту і до початку 
дозрівання. Внесення в рядки при посіві 10—20 кг/га Р2О5 стимулює розвиток кореневої системи, 
формування генеративних органів, стійкість до несприятливих умов виростання, поліпшує 
споживання й засвоєння інших елементів живлення, прискорює дозрівання зерна. 
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Найбільша потреба ячменю в калії виявляється на початку росту й розвитку. Калій збільшує 
міцність соломини, знижує ураження рослин кореневою гнилизною, поліпшує водообмін, 
обумовлюючи цим підвищення посухостійкості рослин, прискорює відтік пластичних речовин у 
генеративні органи, у результаті збільшуються розміри й виповненість зерна. 

При розрахунку доз добрив керуються нормативами витрат мінеральних добрив на 1 т врожаю 
або збільшення врожаю і поправочних коефіцієнтів на уміст рухомого фосфору (0,7—0,5) і обмінного 
калію (0,8—0,6) відповідно до результатів агрохімічного обстеження ґрунтів. 

Якщо на 1 т зерна витрачається більше 25—26 кг азоту, то застосовують поправочний коефіцієнт 
0,7—0,8. При плануванні високих врожаїв у зонах достатнього зволоження максимальна доза азотних 
добрив складає 90 кг/га. 

При вирощуванні пивоварного ячменю дози азоту знижують до 60 кг/га на стерньових 
попередниках і до 30 кг/га на просапних, під які були внесені органічні добрива. 

За узагальненими результатами досліджень зразкові дози внесення мінеральних добрив під 
ячмінь при інтенсивній технології складають у степовій зоні України N45-60P30-45К30-45.  

Добрива вносять під основну обробку  ґрунту або при проведенні передпосівної культивації. 
Кращий спосіб — стрічковий на глибину 12—16 см. 

При посіві фуражного ячменю доцільно вносити в рядки складні добрива (нітроамофоску) із 
розрахунку 10—20 кг/га по фосфору. Розраховані дози азотних добрив коректують за результатами 
ґрунтової й рослинної діагностики. Для фуражного ячменю можливе підживлення азотними 
добривами у фазу виходу в трубку (не більше 30 кг д. р. на 1 га). 

При недостатньому умісті мікроелементів у ґрунті вносять мікродобрива, це підвищує 
врожайність і якість зерна. Потреба рослин у борі зростає на вапнякових ґрунтах Придністров’я, у 
молібдені — на кислих (рН нижче 5,2) Полісся, у міді — на торф'яних (Полісся), у цинку — на 
ґрунтах із високим умістом рухомого фосфору (темно-каштанових, солонцюватих півдня України). 
Для некореневого підживлення і обробки насіння застосовують борну кислоту, сульфат міді, цинку й 
марганцю. При обробці насіння на 1 т зерна витрачають 100 г бору, 300 г міді, 180 г марганцю, 120 г 
цинку. 

Сівба. Для сівби ячменю, що вирощується за інтенсивною технологією, використовують насіння 
першого класу посівного стандарту з масою 1000 зерен не менше 40 г, силою росту 80%. 

Протруєння насіння — обов'язковий профілактичний захід. Проти хвороб кам’яної сажки, 
головні, смугастої й сітчастої плямистісті, фузаріозної та гельмінтоспоріозної кореневої гнилизни, 
пліснявіння насіння, борошнистої роси застосовують протруєння насіння наступними препаратами з 
використанням плівкоутворювальних полімерів (NаКМЦ — 0,2 кг/т, ПВС - 0,5 кг/т): байтан 
універсал (2 кг на 10 л води на 1 т насіння), бункер (0,4-0,5 л/т), вікінг (2,5-3,0 л/т), вітавакс 200 (3,0 
кг/т), діток (2,5 л/т), корріоліс (0,2 л/т), максим стар 025 FС (1,5-2,0 л/т), паназол (0,5 л/т), росток 
(1,0 л/га), фундазол (2,0-3,0 кг/т); проти шкідників цикади, попелиці, злакових мух, хлібних жуків, 
трипси – рубіжом (2,0 л/т), супервінцитом (1,0-1,8 л/т). 

Доцільне введення до складу робочого розчину мікродобрив — сірчанокислого магнію  (0,7—0,9 
кг/т), сірчанокислого цинку  (0,8—1,0 кг/т). Додавання в суміш зазначених препаратів стимуляторів 
росту (гумату натрію 0,75 кг/т) підвищує врожайність ячменю на 0,25 т/га. 

Для протруєння насіння використовують машини ПС-10, ПСШ-5, КПС-10, «Мобитокс». 
Своєчасна сівба — важливий фактор одержання високих врожаїв ячменю. У більшості 

землеробських зон країни використовують найбільш ранні терміни сівби (при настанні фізичної 
спілості ґрунту) й закінчують посів за 2—3 дні. Затягування термінів сівби приводить до різкого 
зниження врожаю зерна (на 20—40% і більше). 

Оптимальна норма висіву ячменю 4—4,5 млн. схожих насінин. Плівчасте зерно ячменю в ґрунті 
набухає повільно, тому важливо, щоб зерно потрапило у вологий, трохи ущільнений шар ґрунту на 
глибину, що забезпечує дружню появу сходів, — 4—6 см. На важких глинистих ґрунтах глибину 
висіву зменшують до 3—4 см, на супіщаних ґрунтах і в посушливі весни збільшують до 6—8 см. 
Застосування анкерного сошника дозволяє почати сівбу раніше (при вологому ґрунті дискові 
сошники забиваються), забезпечити рівномірний висів насіння на глибину 3—4 см. У Запорізькій, 
Херсонській, Миколаївській областях застосування анкерних сошників, забезпечило збільшення 
врожаю на 0,5 т/га. 

При вирощуванні ячменю з технологічною колією застосовують рядовий спосіб посіву, 
використовують сівалки СЗ-3,6, СЗП-3,6, СПР-6, а на стерньових фонах — сівалки-культиватори 
СЗС-2,1 і СЗС-2,1Л. При посіві без технологічної колії ячмінь добре вдається при вузькорядному 
посіві. 
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В Україні при вирощуванні ячменю використовують одну маркерну смугу для проведення 
операцій по догляду за посівами. Вона утвориться, якщо закрити в середній сівалці трьохсіялочного 
агрегату один (18-й) сошник. 

Догляд за посівами. Інтенсивна технологія передбачає постійне спостереження й вживання 
необхідних заходів із догляду за посівами з дня посіву й до збирання. До заходів догляду відносяться 
післяпосівне коткування ґрунту, боронування по сходах, боротьба з бур'янами, захист рослин від 
хвороб і шкідників. 

Коткування ґрунту сприяє поліпшенню її теплового й водного режимів, підвищує польову 
схожість насіння й густоту стояння рослин, активізує розвиток кореневої системи. Коткування 
проводять в агрегаті із сівалкою. Якщо ґрунт вологий і налипає на ковзанку, накочувати поле треба 
через день після посіву. В окремі роки при утворенні ґрунтової кірки ефективно до сходове 
боронування. 

Боронування посівів ячменю у фазі кущіння — захід, що дозволяє боротися з утворенням 
ґрунтової кірки, із бур'янами. Особливо ефективне боронування в суху весну: мульчування поверхні 
ґрунту, зменшує втрати ґрунтової вологи, послабляється можливість утворення на поверхні ґрунту 
тріщин. 

Боротьба з бур'янами. Крім агротехнічних заходів (сівозміна, обробка ґрунту, потокове 
збирання), роль яких повинна зростати, позитивні результати дає застосування гербіцидів. 

Якщо в посівах переважають однолітні дводольні бур'яни (лобода біла, гірчиця польова, грицики 
звичайні й ін.), застосовують агрітокс (1,0—1,5 л/га). При наявності в посівах стійких до похідних 
2,4-Д бур'янів (ромашка не пахуча, підмаренник чіпкий, гірчак, щириця закинута й ін.) для боротьби з 
ними ефективний базагран (2— 4 л/га) або бюкстріл Д (1,25-1,5 л/га). 

На полях, засмічених вівсюгом, навесні до посіву вносять ґрунтовий гербіцид глісол, гліфоган 
400, нормою 4,0-6,0 л/га із негайним закладенням боронами БИГ-ЗА, БМ.Ш-15 і лущильниками типу 
ЛДГ-10, ЛДГ-15 або противівсюжним агрегатом ОП-3200. Найбільш доцільно обробляти посіви 
гербіцидами у фазі повне кущіння — початок виходу в трубку ячменю. Дозу гербіциду на 1 га 
розчиняють у 50 л води при авіаобробці й у 200—300 л при наземному обприскуванні. 

Захист рослин від шкідників і хвороб. Агротехнічні заходи (сівозміна, лущення стерні, ранній 
зяб, знищення бур'янів і падалиці, ранній посів, підбор стійких сортів і ін.) сприяють зменшенню 
поширення шкідників і хвороб рослин. 

У період вегетації рослин боротьбу зі шкідниками проводять з урахуванням економічних порогів 
шкідливості, а з хворобами — при прояві їх на рослинах. 

Для захисту посівів ячменю у фазі кущіння від злакових мух, злакових попелиць, що 
перезимували шкідливої черепашки і хлібної смугастої блохи ефективне обприскування Бі-58 новим 
к. е. (1,0—1,2 л/га), бульдоком, к. е. — 0,25 л/га, золоном, 35% к. е. (1,5 л/га), дизином, 60% к. е. (0,5-
1,5 л/га). Проти п’явиці червоногрудої при її чисельності більшій 10—15 жуків на 1 м2 або однієї 
личинки на рослину найбільш ефективна обробка посівів золоном, 35% к. е. (1,5 л/га) або ф’юрі  10 
% в.е. (0,07 л/га). 

У фази формування й наливу зерна для захисту посівів ячменю від личинок шкідливої 
черепашки й трипсів застосовують бульдок, к. е. (0,25 л/га), волатон, 50% к.е. (0,8 л/га). 

Проти хвороб ярого ячменю — іржі, гельмінтоспоріозу, борошнистої роси на посівах ячменю 
рекомендується застосовувати байлетон, 25% с.п. (0,5 кг/га), топсин-М, 70% с. п. (1—2 кг/га), 
мільго, 28% колоїдний розчин (0,65—1 л/га). 

Наземний обробіток посівів пестицидами проводять обприскувачами ПОУ, ПОМ-630, ОПШ-15, 
ОП-2000-2-01, авіаобробки — за допомогою вертольотів Ка-26, Мі-2 і літаків Ан-2. Норма витрати 
робочої рідини складає відповідно 200—300 і 50 л/га. 

Збирання. Ячмінь починають збирати роздільним способом у фазі середини воскової спілості 
(вологість зерна 30—28%) і закінчують наприкінці воскової спілості (вологість зерна 22— 20%). 
Пряме комбайнування застосовують при дозріванні зерна (вологість 17—15%). Не можна допускати 
перележування валків і перестоювання рослин на корені більше 5—6 днів. На току формують 
однорідні за якістю партії зерна: зерно коштовних фуражних сортів, зерно пивоварних сортів, 
фуражне зерно. 

Вирощування ярого ячменю при зрошенні. Продуктивність ярого ячменю визначається 
вибором відповідних сортів, високим рівнем агротехніки і правильним режимом зрошення. Спільна 
дія цих факторів дозволяє підняти врожайність культури до 4,5—5,5 т/га. Зрошення в сполученні з 
добривом поліпшує якість зерна 

При програмованому вирощуванні врожаю зерна ярого ячменю в умовах зрошення застосовують 
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дози добрив на розрахований врожай; вони вищі, ніж при вирощуванні без зрошення. Дози добрив 
залежать від родючості ґрунтів, рівня агротехніки й попередників 

Частину фосфорних добрив вносять у рядки при посіві (20 кг/га Р205). Щоб не викликати 
полягання ячменю ярого, азотні добрива вносять частинами — у 2—3 заходи: перед посівом (50—
60%), у фази кущіння й цвітіння за результатами діагностики. Для боротьби з поляганням ячменю 
ярого застосовують ретарданти. 

В умовах хиткого зволоження (степові й лісостепові райони) доцільно в якості основних 
застосовувати вологозарядкові осінні поливи (600 м3/га), а вегетаційні використовувати як додаткові 
в разі потреби (1-2 інколи й 3 нормою 400 м3/га). При правильній організації до посівного зволоження 
поліпшується тепловий режим ґрунту, активізуються біологічні процеси в ній, усувається ґрунтова 
посуха і забезпечується стійкий врожай. 

Вимоги рослин ячменю до вологості ґрунту протягом вегетації міняються. Якщо у фазі кущіння 
вологість шару ґрунту 0—60 см, рівна 65—70% НВ достатня, то в період від виходу в трубку до 
колосіння вона повинна складати 75—80, при наливі зерна — 65—70%. Поливи повинні 
забезпечувати підтримку вологості ґрунту на зазначених рівнях.  

Поливна норма змінюється відповідно до необхідної глибини промочування й за фізичними 
властивостями ґрунту. Якщо врахувати, що глибина промочування середньосуглинкових ґрунтів 
Криму при поливних нормах 300, 400, 500, 600, 700 м3/га відповідно складає 45, 70, 100, 130 та 160 
см. Перший полив проводять на початку кущіння (норма не більше 300 м3/га), другий — при виході 
рослин у трубку, перед початком колосіння, третій — перед початком наливу зерна (норми кожного 
поливу звичайні — 400— 500 м3/га). При весняній посусі особливо важливі поливи на початку 
кущіння й при виході рослин у трубку. Кращий спосіб поливу, який не потребує ретельного 
планування поля, —  дощування. 

Про ефективність поливів на посівах ячменю ярого в умовах степового Криму свідчать дані табл. 
4.4.  

Таблиця 4.4. Структура врожаю  ячменю ярого за  варіантами досліду 
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 Поле 1, 1994 р. 
 1  247  836  758  74,7  18,5  0,694  37,51  13,80  52,6  90,2 
 2  236  801  750  73,9  18,3  0,659  36,03  13,09  49,4  85,9 
 3  219  811  730  73,3  18,0  0,648  36,00  13,05  47,3  80,4 
 4  214  772  691  68,2  16,4  0,493  30,06  12,47  33,4  67,1 

 НСР05  20,1  41,8  42,1  1,9  1,28  0,052  2,77  0,54  5,9  10,3 
 Поле  4, 1995 р. 

 1  192  691  591  72,7  19,0  0,688  35,53  12,71  40,7  55,4 
 2  185  624  578  72,7  19,0  0,673  36,20  12,38  38,8  53,6 
 3  208  638  537  72,8  19,0  0,668  35,60  12,54  35,8  60,0 
 4  185  594  518  71,2  19,0  0,641  34,74  12,20  32,2  49,1 

 НСР05  17,4  66,6  47,4  1,2  0,0  0,034  1,01  0,19  3,2  5,5 
Поле 4, 1996 р. 

 1 214 639 602 75,8 21,5 0,894 41,58 14,07 53,8 89,9 
 2 208 625 587 74,2 20,7 0,845 40,82 13,82 49,6 82,3 
 3 202 617 592 72,5 18,8 0,743 39,52 13,50 45,3 77,4 
 4 192 549 421 57,4 15,4 0,603 28,37 11,87 25,4 40,5 

 НСР05 16,8 44,6 54,3 2,1 1,85 0,042 2,97 0,49 6,4 13,4 

 
На посівах культури в 1994 та 1995 рр. було проведено 2 поливи, у 1996р. - 3. Зрошувальні норми 

відповідно склали у варіанті 1 – 1050, 1000 та 1200 м3/га; у  2 – 700, 700 та 1050; у  3 – 600, 600 та 900 
м3/га; варіант  4 – без зрошення. 

Отже, 2-3 поливи ячменю ярого поливними нормами від 300 до 550 м3/га щорічно сприяло 
підвищенню врожайності зерна на 12-57,5 %, а в посушливі роки – на 78,3-111,8 %. Урожайність 
зерна зростала за рахунок зростання маси 1000 зерен, маси зерна з колоса, а в посушливі роки – й за 
рахунок збільшення кількості зерен у колосі. 
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4.3. Овес 
 

Овес (Fvena) – однорічна рослина висотою 50-170 см. Стебло діаметром 3-6 мм. Листки 
шорсткуваті, зелені або сизі, часто з восковим нальотом, 20-45 см довжиною і 8-30 мм шириною. 
Суцвіття – розкидисті, рідше напівстиснуті або стиснуті волоті. Колоски 2-3-квіткові, у голозерного 
вівса – 5-7-квіткові. Колоскові луски перетинчасті, квіткові – шкірясті, в остистих форм з остюком. 
Зернівки плівчасті (щільно охоплені квітковими лусками, але не зрослі з ними) або голі, 8-11 мм 
довжиною, довгасті, опушені, із глибокою борозенкою, білі або жовті (рис. 4.3). 

Рис. 4.3. Овес: 
1 – верхня частина рослини; 2 – колосок; 3 – зернівка  у квітковій лусці  

 

Значення вівса.  Овес здавна вирощується в Україні для кормових і продовольчих потреб. Зерно 
вівса - коштовний концентрований корм для коней, молодняку інших видів тварин і для птахів . Один 
кілограм зерна вівса середнього достоїнства прийнятий за 1 кормову одиницю. При годівлі вівсом 
підвищується яйценосність птахів, збільшуються надої молока. Значна частина зерна вівса 
використовується для виробництва круп, толокна й інших продуктів, що мають велике дієтичне 
значення, особливо в дитячому харчуванні. Солому й полову вівса використовують для годівлі 
сільськогосподарських тварин, за поживністю вона значно перевершує солому і полову інших хлібів 
(табл. 4.5). Овес висівають на сіно в суміші з викою, чиною й іншими бобовими. 

 
Таблиця 4.5. Хімічний склад і кормова цінність вівса 
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Зерно    13,0 3,2 10,2 61,0 5,4 8,3 99,7 85 
Солома   15,0       5,8       4,0    39,0      1,9     34,3       31,0           45 
Полова  11,7      10,2       8,0    41,4      2,7     26,0       46,0          152 
Зелена маса        74,3       2,3       3,8    11,6     0,9       7,1        15,3         112  

 
Зерно відносно багате вітамінами (В1 В2), мікроелементами (кобальт, цинк, марганець) й іншими 

речовинами. З нього виготовляють крупу, толокно, борошно для киселів і галет і ін. Вівсяна крупа за 
поживністю, умістом кальцію й фосфору перевершує пшоно й гречану крупу. Борошно з вівса для 
хлібопечення непридатне, тому що в ньому немає клейковини такої якості, що обумовлює необхідний 
підйом тіста, пружність, пористість та інші властивості хліба, що випікається з пшеничного борошна. 

Середній урожай зерна вівса в зоні Полісся у сприятливі за погодними умовами роки  25-26 ц/га, 
у зоні лісостепу – до 30-45 ц/га. В цілому по Україні у 2000 р. урожайність вівса становила 18,3 ц/га. 

Поширення. За Н. І. Вавиловим, овес введений у культуру значно пізніше ніж пшениця і ячмінь. 
Колись овес виростав як засмічувач полби (еммера). Його стали культивувати при просуванні полби 
на північ. Перші згадування про вирощування вівса (у Древній Греції) відносяться до IV ст. до н.е. У 
бронзовому віці його вирощували на території Європи. Єгипет, Іудея, Індія й Китай у цей час ще не 
знали культури вівса. В Америку завезений у 1602 р. 
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Нині вирощується переважно у помірних широтах північної півкулі. Світова площа посіву вівса 
близько 32 млн. га, із них на долю країн СНД приходиться 11,8 млн. га, у США – 5,3, у Китаї - 2,7, у 
Канаді – 2,4, у Польщі – 1,2 млн. га. У Західній Європі овес розповсюджений від Норвегії (69° п. ш.) 
до півдня Франції. 

Ботаніко-біологічні особливості. Овес, представлений безліччю культурних і диких видів. 
Оброблюваний у нашій країні культурний овес відноситься до двох видів: овес посівний (Аvena sativa 
L ) і овес візантійський (Аvеnа buzantina C. Koch). Овес посівний, поділяється за формою мітелок на 
крислатий (v. diffusae Могdv.) і одногривий (v. оrientalis Могdv.). Частіше обробляють плівчасті 
форми вівса, але зрідка і голо-зернисті (вони більш вимогливі до умов і менш урожайні). Маса 1000 
зерен 30—35 г, плівчастість зерна складає 22—30%. 

За тривалістю вегетаційного періоду (100—120 днів) овес наближається до ярої пшениці. 
Поспіває він пізніше ячменю, тому не заходить так далеко на північ. 

Овес — рослина, відносно невимоглива до тепла. Зерно його починає проростати при 
температурі 1—2 °С і при набряканні поглинає кількість води, приблизно рівну 60% маси зерна. 
Весняні заморозки —3..—5 і навіть —8... —9 °С сходи вівса переносять добре. У фазі молочного 
стану зерна посіви витримують заморозки до —4...—5 °С. Овес — рослина довгого дня. Він більш 
вологолюбний і тіньовитривалий, ніж пшениця і ячмінь, але у зв'язку з підвищеною чутливістю до 
високих температур піддається запалу.. Транспіраційний коефіцієнт його дорівнює 450—500. 
Найбільшу потребу у волозі рослини вівса випробують приблизно за 2 тижні до викидання мітелки 
(критичний період). 

На відміну від ярої пшениці процес утворення вузлових коренів у вівса починається раніше (на 
7—10-й день після сходів) і закінчується пізніше. Навіть при посушливій весні овес після випадання 
дощів у червні здатний ще довго кущитися й розвивати вузлові корені. За інтенсивністю кущіння 
овес уступає ячменю, але перевершує яру пшеницю. Загальне кущіння 3—4 пагони, а продуктивне — 
1,5—2. 

До ґрунтів овес невимогливий: його можна обробляти на піщаних, суглинкових, глинистих і 
заболочених ґрунтах. Переносить підвищену кислотність (рН 5—6), що дозволяє обробляти овес при 
освоєнні торфовищ і підзолистих земель. Коренева система вівса має здатність витягати з ґрунту 
важкорозчинні поживні речовини (наприклад, фосфорну кислоту фосфоритів). Добре реагує на 
вапнування ґрунту й внесення добрив (азотних і ін.). При достатній забезпеченості вологою овес 
успішно виростає на піщаних ґрунтах, уступаючи в цьому відношенні тільки житу. На солонцюватих 
ґрунтах удається гірше, ніж ячмінь. 

Овес набагато менше, ніж ячмінь і пшениця, ушкоджується шведською й гессенською мухами.  
Відзначені особливості роблять овес більш стійкою культурою у порівнянні з пшеницею й 

ячменем. Він удається навіть при літніх посівах на зелений корм у суміші з викою або горохом для 
осіннього використання. 

Сорти. У Держреєстр України включено багато сортів вівса, із них найбільш поширені: Астор, 
Льговський 1026, Льговський 78, Надійний, Писаревський, Радянський, Скакун, Улов. У Держреєстр 
включені в останні роки нові сорти з гарною якістю зерна, стійкі до хвороб: Анчар, Аргамак, 
Баргузін, Деснянський, Козир, Оріон, Улов, Чиж, Мегіон, Фукс, Чернігівський 28, Чернігівський 83, 
Алюр, Овен, Фобос.  

Сорт, Алюр - середньостиглий, із підвищеною стійкістю до полягання й посухи, коштовний за 
якістю, уміст білка 12-18%, плівчастість 23-28%, врожайність у середньому 3,6-9 т/га. 

Скакун - маса 1000 зерен до 40 г), слабо уражається головнею, середньо сприйнятливий до 
корончатої іржі, вище середнього — до стеблової.   

Астор (завезений з Голландії) середньо спілий, високо-врожайний, стійкий до полягання, 
середньо стійкий до корончатої іржі  

Мирний – середньо спілий, середньо стійкий до посухи й полягання, сприйнятливий до головні, 
корончатої іржі й бактеріального опіку Коштовний сорт, забезпечує високий вихід крупи. 

Буг – середньо спілий, стійкий до полягання Корончатою іржею уражається нижче середнього — 
середньо. Високоврожайний, використовується тільки на фуражні цілі  (висока плівчастість).  

Інтенсивна технологія вирощування. У технології вирощування вівса багато загального з 
технологією вирощування ячменю. Тому тут описані тільки особливості агротехніки вівса. 

Місце в сівозміні. Кращі попередники вівса — просапні (крім цукрового буряка, щоб не 
поширювати нематоду), зернові бобові, льон-довгунець, озимі.  

Обробіток ґрунту. Ґрунт під овес обробляють відповідно до вимог науково 
обґрунтованих зональних систем землеробства. Основну (зяблеву) і передпосівну обробку 
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ґрунту проводять за аналогією з обробітком під ячмінь. Овес — культура вологолюбна, тому 
заходи, що сприяють нагромадженню вологи в ґрунті (снігозатримання, щілювання, 
затримка талих вод), відіграють важливу роль у підвищенні його врожайності. 

Добриво. Овес дуже чуйний на добриво. Він краще, ніж інші зернові культури, засвоює 
елементи живлення з ґрунту, переносить кислу реакцію ґрунтового розчину, добре використовує 
післядію добрив. Безпосереднє внесення добрив під овес забезпечує високе збільшення врожаю. 

На формування 1 т зерна і відповідну кількість соломи (1,5 т) на ґрунтах із середнім умістом 
рухомого фосфору й обмінного калію овес споживає 28 кг азоту, 13 кг фосфору і 28 кг калію. При 
витраті на одержання 1 т зерна 25—26 кг азоту застосовують поправочний коефіцієнт 0,7—0,8. 
Поправочні коефіцієнти при високому умісті рухомого фосфору й обмінного калію в ґрунті 
складають відповідно 0,5 і 0,6. 

Найбільшу потребу в азоті рослини вівса випробовують у період від початку кущіння до виходу 
в трубку, споживаючи його і надалі в усі фази росту і розвитку рослин. У фосфорі овес більше всього 
має потребу в початковий період росту, у наступні фази розвитку цей елемент витрачається 
рівномірно. Потреба в калії у вівса однакова в усі фази. 

Фосфорні й калійні добрива вносять восени під оранку або навесні під передпосівну 
культивацію, азотні — під передпосівну культивацію. Позитивно діє на овес гранульований 
суперфосфат, внесений у рядки при посіві, або складні добрива з розрахунку 10—20 кг/га фосфору. 

Дози мінеральних добрив розраховують на запланований врожай, але у вигляді основного 
добрива можна вносити не більш 60—70 кг/га азоту, а при підживленні у фазу виходу в трубку за 
результатами рослинної діагностики — не більш 40 кг/га. 

При формуванні високих врожаїв вівса (4 т/га і більше) зростає його потреба в мікродобривах. 
Потреба в борі збільшується на вапнованих ґрунтах, у молібдені — на кислих (рН нижче 5,2), у міді 
— на торф'яних, у цинку — на ґрунтах з високим умістом фосфору. Мікродобрива вносять 
безпосередньо в ґрунт, використовують для підживлення й обробки насіння. 

Для обробки насіння застосовують борну кислоту, сульфат міді, цинку й марганцю, при цьому 
витрачають на 1 т зерна 100 г бору, 300 г міді, 180 г марганцю, 120 г цинку. 

Сівба. Для сівби необхідно використовувати тільки протравлене насіння першого класу, 
вирівняне, із масою 1000 зерен не менше 30—35 г та із силою росту не менше 80%. 

В усіх зонах вирощування вівса найбільш шкідливими з хвороб є курна головня, корончата іржа, 
червоно-бура плямистість, коренева гнилизна. Велика роль у захисті рослин від хвороб належить 
агротехнічним прийомам (дотримання правильного чергування культур у сівозміні, оптимальних 
термінів сівби, правильний і своєчасний обробіток ґрунту, застосування стійких до хвороб сортів). 
Проти сажкових хвороб, гельмінтоспоріозної та фузаріозної кореневої гнилизни, пліснявіння насіння 
вівса протруюють вінцитом 050 CS (1,5-2,0 л на 6-8 л води на 1 т насіння), фундазол (2,0-3,0 кг/т); 
проти шкідників цикади, попелиці, злакових мух, хлібних жуків, трипси – рубіжом (2,0 л/т) 

 Для підвищення ефективності протравлювання насіння бажано додавати прилипаючі речовин 
NаКМЦ або ПВС. 

Овес висівають у можливо ранній термін при настанні фізичної спілості ґрунту й 
закінчують посів за 2—3 дні: ранні терміни сівби забезпечують гарний розвиток і укорінення 
рослин, вони менше ушкоджуються шкідниками й уражаються хворобами. Однак завдяки 
більш ранньому утворенню вторинних коренів овес трохи менше страждає від розтягування 
часу сівби, ніж пшениця і ячмінь. Ранньою весною варто проводити допосівний обробіток 
ґрунту й знищувати бур'яни (вівсюг). До масового проростання насіння вівсюга й знищення 
його сходів овес, як і інші ранні зернові, сіяти не можна. 

В умовах, що забезпечують гарний розвиток рослин (при інтенсивній технології), норму 
висіву вівса знижують, а при погіршенні умов, навпаки, підвищують. При недоліку вологи й посусі 
норму висіву варто знижувати. При вузькорядному й перехресному посівах допускається збільшення 
норми висіву на 15—20%. 

Зразкові норми висіву вівса в Україні — 4,5—5 млн. схожих насінин на 1 га. 
Насіння вівса висівають на меншу глибину в порівнянні з насіннями ячменю, але також у 

вологий шар ґрунту і на щільне ложе. Нормальна глибина висіву насіння 3—5 см, а на осушених 
болотах — 2—3 см. При посушливій весні у всіх зонах глибину посіву збільшують до 5—6 см. 

Овес сіють звичайним рядовим, вузькорядним і перехресним способами. При вирощуванні вівса 
із залишенням технологічної колії застосовують звичайний рядовий спосіб посіву, що сприяє 
проведенню підживлення й обробок посівів пестицидами в період вегетації. 
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Догляд за посівами. У суху весну після посіву ґрунту накочують ковзанками ЗККШ-6, КЗК-10. 
Для збереження вологи, знищення сходів однолітніх бур'янів і ґрунтової кірки рекомендується 
провести досходове боронування зубовими боронами БЗСС-1,0, гарні результати дає обробка 
голчастими знаряддями БМШ-15, БМШ-20. Доцільний обробіток сходів в один слід легкими або 
середніми боронами або ротаційними мотиками ЗБП-0.6А, БЗСС-1. 

Боротьбу з багаторічними й однолітніми бур'янами в посівах вівса здійснюють, головним чином, 
агротехнічними методами і тільки при високому ступені засміченості посівів застосовують гербіциди 
(якщо на 1 м2 приходиться дві і більш рослини осоту або більше 15 рослин інших бур'янів). 

Для контролювання однорічних дводольними бур'янів від фази кущіння до виходу в трубку 
культури використовують гербіциди: агрітокс  (1,0-1,5 л/га), дікопур МЦПА (0,7-1,0 л/га), 2,4-Д 500 
(0,9-1,7 л/га), 2М-4Х 750 (0,9-1,5 л/га). Дводольні бур'яни, стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х (гречка татарська, 
гірчак, жабрій, ромашка не пахуча, підмаренник чіпкий, щириця й ін.) знищують гербіцидами 
базагран (2,0-4,0 л/га), банвел  4S 480 SL (0,15-0,3 л/га), барель (0,15-0,3 л/га), гліфоган 480 (3,0 л/га), 
калібр 75 (30-60 г/га); однорічні дводольні, злакові багаторічні та коренево-паросткові бур’яни – 
лонтрелом 300 (0,16-0,66 л/га), лукаром 7 (0,75-1,3 кг/га).   

Боротьба зі злаковими бур'янами — вівсюгом звичайним, пирієм повзучим, щетинником зеленим 
— проводиться агротехнічними методами. 

Посіви вівса ушкоджують наступні шкідники: шведська муха, стеблова блішка, хлібна п’явиця, 
злакові попелиці, вівсяні трипси. У боротьбі з хворобами вівса головна роль також належить 
агротехнічним заходам і протравлянню насіння. У період вегетації застосовують наступні 
інсектициди: Бі-58 новий, 40% к. е. (1,0—1,2 л/га), вофатокс, 18% с. п. (0,7—1,4 кг/га). 

Збирання. Овес збирають як прямим комбайнуванням при його рівномірному дозріванні й на 
чистих від бур'янів полях, так і роздільним способом при висоті рослин не менше 80 см. 

Посіви коштовних сортів вівса збирають і складують на току окремо від інших сортів. 
 

Контрольні питання 
 

1. Яке значення ярої м'якої й твердої пшениці? Розкажіть про їхні біологічні особливості. 2. 
Назвіть сорти ярої м'якої й твердої пшениці 3. Розкажіть про інтенсивну технологію вирощування 
ярої пшениці. 4. Що таке ґрунтозахисна система обробітку ґрунту? 5. Назвіть особливості системи 
добрива ярої пшениці. 6. Назвіть норми висіву й глибину сівби насіння ярої пшениці 7. Що таке 
інтегрована система захисту рослин? 8. Яка роль агротехнічних способів боротьби з бур'янами? 9. Які 
особливості збирання врожаю ярої пшениці й формування партій зерна за якістю? 10. Розкажіть про 
значення й біологічні особливості ярового ячменю. Назвіть сорти. 11. Назвіть відмінність технології 
обробітку фуражного й пивоварного ячменю. 12. Розкажіть про значення й біологічні особливості 
вівса. Назвіть сорти 13. Які особливості інтенсивної технології обробітку вівса? 14. Перерахуєте 
заходи догляду за посівами вівса. 
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Розділ 5 

ПРОСОПОДІБНІ ХЛІБИ 
 

До просоподібних хлібів (хлібів другої групи) відносяться просо, кукурудза, сорго, рис, гречка. 
Вони мають велике народногосподарське значення. Пшоно, гречана й рисова крупа - широко 
розповсюджені й коштовні продукти харчування.  

Просо цінна круп’яна культура, яку висівають переважно у Степовій і Лісостеповій зоні. В 
останні роки найбільші площі посіву зосереджені у Луганській та Миколаївській областях. Посівні 
площі проса в Україні були такими: 1913 р. - 518,6 тис. га, 1940 - 955, 1950 - 556, 1965 – 438, 1970 – 
521, 1971-1975 рр. - 354,2, 1990 – 205, 2000 р. – 437, 2004 р. 434 тис. га (табл. 5.1). 

 
Таблиця 5.1. Структура посівних площ круп’яних культур, тис. га 

 

 Культура 1913 1940 1965 1970 1980 1990 2000 2002 2004 2005 
Просо  518,6 955 438 521 341 205 437 164 434 120 
Гречка  691,5 723 395 364 345 350 574 433 439 396 
Рис  - 2 12 32 37 28 26 19 21 21 

 

Гречка – основна круп’яна культура в Україні. Близько 60 % посівних площ культури 
зосереджено у Лісостепу, значні – на Поліссі, значно менше – у Степу. У 1913 р. гречку висівали на 
площі 691,5 тис. га, у 1940 р. – 723, у 1950 р. – 634, у 1965 р. – 395, 1970 р. – 364, 1971-1975 рр. - 
273,7, 2000 р. – 574, 2004 р. - 439 тис. га. В останні роки найбільші площі зосереджено в 
Чернігівській, Житомирській, Київській та Сумській областях. 

Посіви рису в Україні збільшувалися з 2 тис. у 1940 р. до 37 тис. га у 1980 р. На колись засолених 
і солонцюватих непридатних для землеробства землях Причорномор’я у 1963-1980 рр. були 
побудовані рисові зрошувальні системи загальною площею 68 тис. га. Нині площа посіву цієї цінної 
круп’яної культури становить 25-28 тис. га у рік (2004 р. – 21 тис. га). Культивують на півдні України 
- в АР Крим, Херсонській, Одеській областях. 

 
5.1. Просо 

 
Просо (Panicum) – рід рослин роду злакових, поширених у тропіках і субтропіках. Однорічник 

висотою 20-150 см. Стебла прості або гіллясті. Листки лінійно-ланцетні, 1,5-4 см шириною, 
волосисті. Волоті мають довжину 10-60 см, крислаті, розкидисті або стиснуті, прямостоячі або 
пониклі. Колоски, прикріплені до довгих гілочок, зернівки дрібні 2-3 мм довжиною, кулясті або 
овальні різного кольору.  

Значення. Цінна круп’яна культура, із якої виробляють пшоно. Використовують просо й для 
приготування муки, яку часто добавляють до житньої для покращання поживної якості. Пшоно 
містить 10-15 % білка, 50 % вуглеводів, 3,8 % жиру (табл. 5.2). Пшоно швидко розварюється, його 
вихід становить 80-87 % від маси зерна. Зерно – цінний корм для домашньої птиці, солома й зелена 
маса – для худоби (1 кг соломи відповідає 0,41 корм. од.). Зерно використовують для виробництва 
спирту і для приготування хмільного напою – бузи. 

 

Таблиця 5.2. Порівняльна характеристика хімічного складу пшона й інших круп 
 

Уміст, % Вид крупи 
білок жир крохмаль цукор клітковина вода 

Розварю-
ваність, хв. 

Пшоно 12,0 3,5 81 0,15 1,04 1,45 25 
Рисова 6,0 0,5 88 0,50 0,30 0,60 40 
Перлова 9,6 1,2 85 0,50 1,25 0,15 90 
Гречана 10,0 3,0 82 0,30 2,00 2,10 35 
Вівсяна 16,0 6,0 72 0,25 2,87 2,25 25 
Кукурудзяна 12,5 0,6 86 0,25 0,25 0,40 45 
Манна 12,7 0,9 84,2 0,96 0,24 0,54 15 

 

Поширення. Культурне просо походить із Китаю й Монголії, де його вирощують близько 5 тис. 
років. На території Європи й України просо відоме ще до нашої ери, де його вирощували як основну 
культуру. Відомо понад 400 видів. Вирощують у Китаї, Індії, Росії, на Північному Кавказі, 
Казахстані, Японії, Афганістані, Туреччині, Угорщині, Польщі, Румунії, Болгарії й інших країнах. 
Загальна площа посівів на земній кулі – 71,3 млн. га. 
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На території України поширені 2 види – посівне або звичайне (рис. 5.1), яке використовують як 
круп’яну та кормову культуру і волосовидне – бур’ян.   

Рис. 5.1. Просо посівне. Загальний вигляд та зернівка 
 

Просо має високу посухостійкість, широко вирощується в степовій і лісостеповій зонах. 
Найбільше посівних площ під цю культуру відведено в Луганській і Миколаївській областях. У 2000 
р. посівна площа проса у країні склала 488 тис. га. Середній урожай зерна проса складав 9,6 ц/га у 
1913 р., 15,6 – у 1965, 16,3 – у 1990, 9,7 ц/га у 2000 р. (табл. 5.3). 

 
Таблиця 5.3. Урожайність круп’яних культур в Україні, ц/га 

 
Культура 1913 1940 1955 1965 1970 1975 1980 1990 2000 2002 2004 2005 
Просо 9,6 14,7 12,3 15,6 13,3 12,9 14,0 16,3 9,7 10,5 12,2 11,7 
Гречка 5,7 8,0 5,3 8,5 7,8 5,4 10,6 11,6 9,1 6,8 7,6 6,9 
Рис - 28,8 11,5 49,8 51,2 56,1 39,2 50,7 35,6 40,0 37,7 43,4 

 
Сорти. Із сортів, внесених у Держреєстр найбільше поширення, мають наступні: Білгородське 1 

(середньоспілий сорт), Веселоподолянське 38, Миронівське 51 (середньопізній коштовний сорт), 
Миронівське 94, Омріяне, Орловський карлик (скоростиглий сорт), Подолянське 24/273, Кормове 45, 
Харківське 25, Харківське кормове, Колоритне 15, Благодатне, Баганське 88, Волгоградське, 
Ільїнське. Характеристика деяких із них: Колоритне 15 (середньо-спілий - 73-86 днів сорт, із 
підвищеними кулінарними якостями, стійкий до посухи, полягання й опадання, стійкий до головні, 
меланозу й бактеріальної плямистості, врожайність від 2,59 до 4 т/га); Миронівське 51 – мітелка 
зжата, слабо поникла, зерно золотисто-жовте, вегетаційний період 80-104 дні, маса 1000 зерен 6,8-7,1 
г. Сорт, стійкий до полягання й осипання, вихід крупи 74-77 %; Омське 16 - середньо пізній сорт, 68-
97 днів, стійкий до посухи, полягання й опадання, коштовний за якістю, із високими технологічними 
якостями, врожайність у межах від 1,97-2,58 т/га до 4,3 т/га. 

Найважливішими біологічними особливостями проса, що визначають заходи його 
вирощування, є підвищені вимоги до тепла й повільний ріст на початку вегетації. Вегетаційний 
період від 50-100 до 120 днів. Насіння проса проростає при 8° С за 10-15 днів, при 15° С – через 4-5, а 
при 20-25 ° С – через 3 дні. Для появи гарних, дружних сходів потрібна температура - близько 12-15° 
С. Повільний ріст у перші 2-3 тижні (до кущіння) й слабка здатність боротися з бур'янами визначають 
високу вимогливість проса до родючості й чистоти полів.  

При посушливій погоді утворення вузлових коренів затримується, сходи довгий час (15-20 днів) 
живуть за рахунок зародкових коренів. У вологому ґрунті вузлові корені ростуть швидко і через 15-
20 днів досягають глибини 40-50 см. Коренева система проникає на глибину до 150 см і відходить у 
сторони на 100-120 см. Основна маса коріння розростається в період від кущіння до вимітання 
мітелки.  

Доля коріння в загальній масі рослини в період сходи кущіння (І-ІІІ етапи) складає 20 %, в період 
кущіння – вихід у трубку (ІІІ-ІV етапи) – 34, вихід у трубку – вимітання мітелки (ІV- VІІІ етапи) – 30 
%. Після початку вимітання мітелки розвиток кореневої системи сповільнюється і до цвітіння 
закінчується. 

Кущіння проса починається через 15-25 днів після появи масових сходів, утворення 5-6 листків і 
продовжується 10-15 днів. Дуже інтенсивно просо кущиться при температурі 18-20° С і достатній 
вологості. Коефіцієнт продуктивного кущіння – 1-3 стеблі на рослину. 
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Фаза вимітання мітелки в залежності від умов вирощування у ранній сортів наступає на 30-35 
день, а у пізніх – на 45-50 після сходів. Вимітання триває 18-20 днів і проходить недружно. Цвітіння 
починається через 3-6 днів після початку вимітання, а цвітіння однієї мітелки триває 10-12 днів. Під 
час цвітіння проса мінімальна температура повітря має бути вищою за 15° С. 

У мітелці насіння дозріває з верху донизу і від периферії до центра. Саме тому, коли насіння на 
верхівці мітелки уже стигле, в її середині воно на початку воскової стиглості, а в нижній частині – 
тільки у фазі молочного стану. В залежності від сорту й умов вегетаційний період триває 60-115 днів. 

Характерні властивості проса - висока посухостійкість і ощадлива витрата води на формування 
врожаю. Просо витрачає води вдвічі менше ніж пшениця. 

Просо – одна з найбільш вимогливих до тепла культурних рослин. Його сходи не переносять 
температуру нижчу -2° С. Пониження температури негативно впливає на подальший розвиток. 
Надлишок вологи й прохолодне літо знижують у зерні уміст білку до 11% і менше. 

Жаростійкість проса (особливо після вимітання мітелки) значно вища ніж пшениці, ячменю й 
жита. Транспіраційний коефіцієнт культури змінюється в межах від 126 до 300, що також значно 
менше ніж у пшениці, жита 

Найбільша потреба рослин проса у волозі припадає на період від виходу у трубку до кінця 
вимітання мітелки й утворення зерна.  

Маса 100 зерен змінюється від 4 до 10 г, у найбільш розповсюджених сортів – 6-8 г. Плівчастість 
зерна складає 12-22 %. 

Просо не вибагливе до ґрунтів, але добре реагує на родючість. Високі врожаї дає на чорноземах і 
каштанових ґрунтах. Болотні, кислі, важкі глинисті ґрунти, вапняково-мергельні й солонцюваті для 
нього мало придатні. На піщаних ґрунтах просо за продуктивністю не поступається житу. Найкраще 
розвивається в умовах нейтрального (рН 6,5-7) або слаболужного (рН 7,5) середовища. 

Найзгубнішими для проса бур’янами є мишій, плоскуха, куряче просо, деревій і ін. 
Інтенсивна технологія вирощування. До кращих попередників проса відносяться шар 

багаторічних трав, однорічні бобові культури. Добрими попередниками є картопля, баштанні 
культури, дещо гіршими - просапні цукровий буряк, соняшник, удобрені озимі культури. Не варто 
сіяти просо після кукурудзи й кукурудзу після проса, тому що культури уражаються кукурудзяним 
метеликом. Небажані й повторні посіви проса на одному місці, через масове розмноження паразитних 
грибів (фузаріуму, гельмінтоспоріуму  й ін.). 

 Система обробітку ґрунту повинна бути підпорядкована вирішенню двох найважливіших 
задач - найбільш повному очищенню полів від бур'янів, нагромадженню й збереженню вологи в 
ґрунті, а також вирівнюванню поверхні. 

Основний обробіток ґрунту визначається попередником, засміченістю полів, вологістю ґрунту 
й тривалістю післязбирального періоду. Після зернових він включає лущення поля дисковими (на 
глибину 5-8 см) або лемішними (на глибину 10-12 см) лущильниками. При необхідності проводять 
зяблеву оранку з передплужниками. У зонах, підданих вітровій ерозії й у посушливих регіонах 
використовують ґрунтозахисну обробку, що включає культивацію плоскорізами КШП-5, КШП-9 і 
протиерозійними знаряддями КПЕ-3,8А й ін. При обробітку ґрунту без обороту шару 
використовують плоскорізи – глибокорозпушувачі КПГ-250, ПГ-3-5, ПГ-3-100 і голчасті борони БІГ-
ЗА. 

Навесні проводять раннє боронування зябу і дві передпосівні культивації: першу, більш глибоку 
(8-10 см), із появою бур'янів і другу - безпосередньо перед посівом на меншу глибину. Багато 
господарств застосовують 3-4 передпосівні культивації, домагаючись повного очищення верхнього 
шару ґрунту від бур'янів. Перед посівом поле обов'язково коткують. 

Добрива. Просо чуйне на добрива й добре використовує післядію добрив, внесених під 
попередню культуру. Застосування органічних і мінеральних добрив збільшує урожайність проса на 
4-9-11 ц/га (табл. 5.4). Так, у колективному господарстві “Вільне” Широківського району 
Дніпропетровської області у посушливому 1996 р. урожайність проса сорту “Миронівське 51”при 
різних дозах добрив зросла на 30-91 %. Особливо великі прибавки урожайності зерна у відношенні до 
контролю без добрив відмічено при внесенні у ґрунти 80 і 40 т/га перегною, 90 кг/га – амофосу, 60 
кг/га – аміачної селітри. 

З урожаєм зерна проса 10 ц/га і соломи 20 ц/га з ґрунтів 1 га посіву виноситься в середньому 30 
кг азоту, 14 кг фосфору, 32 кг калію. Поповнення цих втрат вимагає внесення органічних і 
мінеральних добрив.  
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Таблиця  5.4. Біометрія та структура урожаю проса за  
варіантами досліду в 1996 році (за даними Лозовіцького П.С.) 

 
Урожай, ц/га 

Варіант 
Кількість 
рослин, 
шт./м2 

Продук- 
тивна ку-
щуватість 

Висота 
рослин, 

см 

Довжина 
китиці, 

см 

Маса 
1000 

зерен, г 

Маса 
зерна з 

китиці, г 
зерно солома 

1 83 2,5 50,5 17,1 6,26 0,58 12,0 24,9 
2 73* 2,4 50,7 18,0 6,84* 1,09* 19,0* 26,9 
3 65* 2,8 62,1* 18,6* 7,47* 1,43* 26,0* 32,4* 
4 78 2,9* 61,3* 18,8* 6,41 0,84 15,0 29,8* 
5 82 2,8 59,0* 17,3 6,87* 0,87* 20,0* 28,0* 
6 90 2,5 60,0* 19,6* 6,37 0,66 15,0 30,1* 
7 81 3,2* 58,7* 20,1* 6,60 0,62 16,0 29,1* 
8 83 2,9* 55,7* 20,4* 6,64 0,75 18,0* 26,9 
9 75* 3,1* 61,4* 18,2 7,12* 0,95* 22,0* 28,3* 

10 75* 3,4* 62,8* 19,8* 7,24* 0,90* 23,0* 28,7* 
НІР05 6,9 0,32 4,49 1,15 0,40 0,26 4,3 2,1 
V,% 8,7 11,12 7,71 6,12 5,90 29,0 23,1 7,2 

Примітка:  варіанти добрив 1- контроль без внесення добрив; 2 - амофос 60 кг/га д.р.; 3 - амофос 90 кг/га д.р.; 4 - аміачна 
селітра, 30 кг/га д.р.; 5 - аміачна селітра, 60 кг/га д.р.; 6 - негашене вапно, 2 т/га; 7 - негашене вапно, 4 т/га; 8 - гній, 20 т/га + 
вапно 2 т/га; 9 - гній, 40 т/га; 10 -  гній, 80 т/га; * - суттєве відхилення  порівняно з контролем. 
 

Для розрахунку доз добрив під запланований урожай застосовують балансовий метод. 
Фосфорні й калійні добрива вносять восени під оранку  зерновими сіялками на глибину 3-4 см 

або до обробки ґрунту проскорізами. Азотні добрива у повній дозі вносять під передпосівну 
культивацію. Особливо чутке просо до нестачі фосфору у початкових фазах розвитку до періоду 
кущіння. Тому у рядки при посіві з насінням вносять гранульований суперфосфат (10-15 кг/га). При 
широкорядних посівах доцільно підживлювати просо частиною азотних добрив у дозі 15-20 кг/га при 
першій міжрядній обробці. 

Найбільш інтенсивно рослини використовують поживні речовини в період кущіння-цвітіння. В 
цей період у рослину поступає до 70% азоту, 60 % - фосфору й практично весь калій (П.І. Підгорний, 
1990). Найбільша кількість фосфору засвоюється в період формування зерна (фосфор входить до 
складу білка). 

Сівба. Насіння проса перед сівбою проти фураріозної кореневої гнилизни та сажки протруюють 
фундазолом (2 кг змочуваного порошку на 10 л води на 1 т насіння); проти шкідників цикадки, 
попелиці, злакової мухи, хлібних жуків, трипси обробляють рубіжом (2,0 л/т). Одночасно з 
протруюванням насіння його обробляють регуляторами росту для підвищення врожайності – 
вермістимом (8-10 л/т), ендофілом L1 (3-5 мл/т), марсом-У (260 мл/т). 

До сівби приступають, коли верхній 10-сантиметровий шар ґрунту прогріється до 12-15°С й 
минає небезпека сильних заморозків.  

Способи сівби - рядовий, вузькорядний, а також широкорядний однорядковий з міжряддями 45 
см і двохрядковий 45 +15 см, що дозволяє обробляти посіви тракторними культиваторами. Норма 
висіву залежить від способу сівби й району вирощування. При широкорядній сівбі в посушливих 
районах Південного-Сходу висівають 10-12 кг (1,5-2 млн. схожих насінин), а в більш зволожених 
районах лісостепу - 15-20 кг на 1 га. При рядовій сівбі на Поліссі норма висіву складає до 20-30 кг на 
1 га (3-4 млн. схожих насінин). Глибина висіву в залежності від типу й вологості ґрунту, умов погоди 
може змінюватися від 4-5 см у районах достатнього зволоження до 5-8 см у посушливій смузі. Щоб 
одержати дружні й повні сходи, посіви проса коткують кільчастими або рубчастими ковзанками. 
Якщо до сходів проса утворюється ґрунтова кірка або з'являються бур'яни, посіви боронують або 
обробляють ротаційними мотиками. Високий ефект дає і після посівне боронування посівів проса. 

На широкорядних посівах після появи сходів проводять міжрядну обробку культиваторами з 
лапами, що підрізають бур’яни, на глибину 4-5 см, що потім у міру ущільнення ґрунту й появи нових 
бур'янів повторюють, збільшуючи глибину розпушування до 6-8 см. У боротьбі із засміченістю 
посівів проса застосовують гербіциди 2,4-Д 500  (0,9-1,7 л/га) і ін. 

Догляд за посівами. Перший прийом – прикочування посіву для швидшої появи сходів і 
кращого укорінення рослин. Цей прийом дозволяє підвищувати температуру ґрунту на 3-4°С, 
зберегти 3-5 % вологи, підвищити урожайність на 2-5 ц/га. На полях з високою вологістю ґрунту, а 
також на важких і сильно ущільнених суглинкових ґрунтах посіви не коткують, бо цей засіб сприяє 
утворенню кірки.  
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Боронують посіви проса як до появи сходів, так і після. Перший раз через 3-5 діб після сівби. 
Сходи проса дрібні, слабкі і держаться довгий час на одному зародковому корені. Тому обробіток 
міжрядь виконують у фазі 5-6 листків. Вдруге боронують поперек рядків або діагонально рядкам.  

Обробіток міжрядь у широкорядних посівах виконують при появі сходів і чіткому визначенні 
рядків на глибину 4-5 см. Через 10-15 днів (перед кущінням) цю операцію повторюють. При поливах 
інколи застосовують підгортання посівів, що сприяє збереженню вологи, запобігає утворенню кірки. 

Контролювання на посівах хвороб, шкідників, бур'янів. У боротьбі зі шкідниками, хворобами й 
бур'янами особливу увага варто приділяти агротехнічним заходам: ретельному очищенню й 
калібруванню насіння, створенню оптимальних умов для росту й розвитку рослин, посіву в 
оптимальний термін, знищенню бур'янів до посіву, дотриманню чергування культур у сівозміні, 
правильному й своєчасному проведенню обробітку ґрунту.  

Повсюдно посіви проса уражаються хворобами: головнею, смугастим і штрихованим 
бактеріозами, меланозом, септоріозом, гельмінтоспоріозом, іржею. Особливо шкідлива для проса 
головня, що з'являється в період викидання мітелки. Бактеріальні хвороби виявляються у фазах 
виходу в трубку й вимітання. У випадку ураження сходів рослини випадають. Меланоз виявляється 
на насінні у період їхнього дозрівання у вигляді темних плям. Джерела інфекції — заражене насіння 
проса, а також бур'яни. Проти цих хвороб застосовують обприскування в період вегетації дезаралом 
(0,5 л/га, востаннє за 30 днів до збирання, не більше 2 раз за вегетацію). 

З комах істотну шкоду посівам проса наносять хлібна смугаста блоха, цикади, трипси. Їх 
контролюють обприскуванням посівів в період вегетації рубіжом (0,5-1,5 л/га), фастаком (0,1-0,15 
л/га). У степових районах поширені просяний комарик, просяна жужелиця, яких контролюють в 
період вегетації Бі-58 новим (0,7-1,0 л/га) а в зонах підвищеного зволоження стебловий 
(кукурудзяний) метелик  - рубіном (0,2 л/га).  

У боротьбі з бур'янами агротехнічні способи боротьби сполучать із хімічними. Посіви проса від 
фази кущіння до фази виходу в трубку проти однорічних двосім’ядольних бур’янів обробляють 
агрітоксом (0,7-1,7 л/га), проти однорічних дводольних, в т.ч. стійких до 2,4-Д та 2М-4Х бур’янів – 
базаграном (2,0-4,0 л/га), а від багаторічних коренево-паросткових – лонтрелом 300 (0,16-0,66 л/га). 

Проведення хімічних заходів захисту рослин під час вегетації доцільно лише в тому випадку, 
якщо виникає безпосередня загроза утрати врожаю. 

Особливості вирощування проса при зрошенні. Незважаючи на велику посухостійкість, просо 
добре відзивається на зрошення Звичайні врожаї зерна проса на поливних землях півдня й сходу 
України складають 4,5—6 т/га і більше. У посушливу осінь варто проводити вологозарядковий полив 
нормою (600 м3/га). При недостатній вологості ґрунту весною проводять передпосівний полив. Для 
проса досить трьох вегетаційних поливів: на початку кущіння (а при сухому ґрунті і до початку 
кущіння), перед початком вимітання мітелки та наприкінці вимітання (при наливі зерна). Загальна 
зрошувальна норма складає близько 1200—1600 м3/га.  

Занадто ранні поливи (відразу після сходів) можуть викликати буйний розвиток бур'янів до 
початку швидкого росту рослин проса. 

Збирання. Насіння проса дозріває нерівномірно і це утруднює встановлення терміну збирання. 
Якщо до збирання приступити раніше – втрачається врожай, утворюється велика кількість не 
налитого зерна з високою плівчастістю й малим ядром. Запізнення з початком збирання веде до 
осипання верхнього, найбільш крупного зерна, також знижує врожайність. 

При дозріванні зерна стебла проса містять 60-70 % води й зберігають зелене забарвлення, тому 
стиглість визначається тільки за станом зерна. Зовнішня ознака настання терміну збирання – 
побуріння у більшості рослин верхньої половини мітелки. До збирання приступають при дозріванні у 
мітелці 75-80 % зерен. Збирають просо при сонячній безвітровій погоді за 3-4 доби.  

Найбільш ефективне роздільне збирання, в результаті чого підвищуються технологічні й посівні 
властивості зерна. Зерно, стебла й листки проса добре підсихають у валках при висоті зрізу 12-15 см, 
але не більше 18 см.  

При рядових і вузькорядних посівах просо скошують вздовж рядків, при широкорядних – 
поперек або під кутом 45-60º до напрямку рядків для кращого утримання на стерні. 

 Просо підбирають і обмолочують із валків зерновими комбайнами через 4-5 діб після 
скошування, коли вологість зерна знижується до 15-16 %. Обмолочують просо при швидкості 
обертання барабана 600-700 об./хв. 

Зібране зерно потребує негайного очищення й досушування при температурі не вищій за 40º С. 
Зберігають просо у засіках шаром не вище 1,5 м при вологості 14 %.  

 



 124 

5.2.  Кукурудза  
 

Кукурудза, маїс (Zea mays) – однорічна однодомна трав’яниста рослина родини злакових. 
Коренева система могутня, часто на нижніх вузлах стебла утворюються повітряні опірні корені. Має 
пряме, із добре виявленими вузлами і заповненими рихлою паренхімою у меживузлях, стебло 
заввишки від 50 см до 7 м (рис. 5.2). Листки чергові, широко-ланцетні, з хвилястим краєм. Квітки 
тичинкові й маточкові. Тичинкові суцвіття – верхівкові великі волоті, маточкові – початки, 
розвиваються у пазухах листків, укладені в листоподібні обгортки. Зерно в початках розташовується 
вертикальними рядами. Зернівки різної форми й забарвлення – округлі, стиснуті, видовжені, з 
ум'ятиною на вершині, гладенькі або зморшкуваті, білі, жовті, рідше червонуваті, фіолетові, сині, 
чорні. Маса 1000 зернівок 100-400 г. Маса оболонок зернівки складає 6-8 %, зародка – 8-14 %, 
ендосперму – 80-86 %. Зародок містить до 25 % жиру. 

Значення й використання. Кукурудза - культура різнобічного продовольчого, технічного й 
кормового використання. Зерно кукурудзи широко застосовують для одержання крупи, борошна, 
кукурудзяних пластівців, вироблення крохмалю, патоки, глюкози, олії й інших продуктів. 
Кукурудзяне зерно - коштовний концентрований корм: 1 кг його за поживністю прирівнюється до 
1,34 кормової одиниці, містить 10,2 % сирого протеїну, 4,7 % олії, 66,5 % без азотистих 
екстрактивних речовин, 2,7 % клітковини.  

 
Рис. 5.2. Схема будови рослини кукурудзи: 

1 — мітелка; 2 — лист; 3 — рильця, 4 — початок; 5 — листова  
обгортка початку; 6 — нижній нерозвинений початок; 7 —  
дрібні корені; 8 — повітряні корені; 9 — коренева система. 

 

Високою кормовою цінністю володіє і зелена маса кукурудзи з початками молочно-воскової 
спілості: 100 кг її містить у середньому 20 кормових одиниць і 1500 г перетравного протеїну. З неї 
одержують першокласний силос для усіх видів тварин. Сучасні гібриди кукурудзи в умовах 
виробництва забезпечують врожайність у 6,0-7,5 т зерна з 1 га, а в умовах зрошення - більш 10,0 т/га, 
врожайність зеленої маси в 50,0-70,0 т з 1 га і більше. 

За поживністю корму з 1 га посіву кукурудза трохи уступає тільки цукровому буряку: у силосній 
масі кукурудзи з 1 га міститься 6750 корм. од. 

В останні роки широко застосовують змішані й ущільнені посіви кукурудзи з бобовими (бобами, 
соєю, люпином, горохом), різко підвищується кормова цінність продукції. Як ущільнюючі культури в 
міжряддях кукурудзи на зерно вирощують гарбуз, квасолю й ін. 

Зерно кукурудзи багате жиром і крохмалем. У жовто-зернистих сортах більше провітаміну А. 
Кукурудзяне борошно через малий уміст клейковини для хлібопечення непридатне, але його додають 
до пшеничного й житнього борошна для випічки хліба й виготовлення  кондитерських виробів. Із 
зерна виробляють кілька сортів крупи  (вихід її до 64%), крохмаль, патоку, пиво, спирт, цукровий 
сироп, кукурудзяні пластівці, кукурудзяні палички і багато інших продуктів. Окремі зародки містять 
близько 30% жиру і використовуються для одержання харчової олії, лікувальних препаратів, вітаміну 
Е. Олія кукурудзи відноситься до таких, що напіввисихають (йодне число 111—133). Недоспілі 
початки споживають у відвареному й консервованому вигляді. Стебла кукурудзи служать сировиною 
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для вироблення паперу, целюлози, штучних смол і ін. Стрижні початків ідуть на виготовлення 
лінолеуму, клею, штучної пробки, пластмаси й ін. 

Історія й поширення культури. Найбільш ймовірним центром походження кукурудзи 
вважають Центральну Америку (Гватемала, Мексика). Тут її обробляли за 5000 років до н.е. В час 
відкриття Америки кукурудза одержала широке поширення як у Південній, так і в Північній Америці. 
Наприкінці XV ст. її завезли в Іспанію, відкіля вона незабаром проникнула в Італію й Францію. 
Португальці завезли кукурудзу в Індію, Китай, на острів Куба. Через Туреччину й Іран вона була 
завезена на Кавказ, а потім проникнула в Молдавію, на Україну й у Середню Азію.  

Посіви кукурудзи займають на земній кулі близько 132 млн. га. За площею посіву кукурудза 
займає третє місце у світі після пшениці й рису. Більше 50 млн. га посівів зосереджено в країнах 
Американського континенту. Близько 25% світової площі її приходиться на США (26,3 млн. га). 
Великі площі посіву кукурудзи у Бразилії (12 млн. га), Китаї (10,5 млн. га), в Аргентині, Мексиці 
(6,1), Індії (5,8 млн. га), а на території Європи — у Росії, Україні (1,66 млн. га) Румунії, Болгарії, 
Югославії, Угорщині, Чехії. 

Настільки велике поширення кукурудзи пояснюється двома причинами: достоїнствами самої 
культури (кукурудза — одна з найбільш продуктивних рослин) і її здатністю пристосовуватися до 
різних ґрунтово-кліматичних умов. 

Кукурудза як просапна культура — гарний попередник, що очищає ґрунт від бур'янів для 
наступних культур. Важливе значення має кукурудза як культура, що займає пар (на зелений корм, 
силос). Кукурудза менше інших хлібів ушкоджується шкідниками, не так сильно страждає від граду, 
не обсипається при збиранні і прекрасно використовує дощі другої половини літа. 

Кукурудза — одна з найбільш врожайних зернових культур. Середня у світі врожайність зерна 
кукурудзи складає більше 3.7   т/га.   Найбільш високі врожаї її одержують у США — 7,5 і Канаді — 
7 т/га. В європейських країнах високі врожаї зерна кукурудзи одержують у Франції, Італії, ФРН, 
Румунії, Бельгії. 

У нашій країні середній збір зерна кукурудзи у 2000-2006 роках складав 2,8-4,3 т/га. Врожайність 
кукурудзи, вирощеної на силос, складає 30—50 т/га, а при зрошенні — 50—80 т/га і більше. 

Ботанічна характеристика. Кукурудза відома тільки в культурному стані. Це однодомна 
роздільно-порожня рослина із суцвіттями двох типів. Чоловічі суцвіття, (мітелки) розташовані на 
верхівці стебла, жіночі (багаторядні початки) — у пазухах середніх листів. У фазі цвітіння й 
плодоносіння на рослині буває, звичайно, від одного до трьох початків, із яких найбільш розвинений 
верхній (рис. 5.2). У кукурудзи виділяють наступні фази розвитку: сходи (вихід колеоптиля), перший 
лист, другий лист, четвертий лист, сьомий лист, вісім — дванадцять листків, викидання мітелки,  
цвітіння, молочний стан, воскова спілість. Органогенез кукурудзи має деякі особливості: у 
формуванні чоловічого суцвіття розрізняють 9 етапів,  а при формуванні жіночого — 12 етапів. 

За сучасною класифікацією вид Zеа mаys L. за плівчастістю, зовнішньою й внутрішньою 
будовою зерна ділиться на 8 підвидів (або груп). Найбільшого значення з них мають три: 
зубоподібна, кремениста, крохмалиста, інші менш поширені. 

Зубоподібна (indentata Sturt.) (рис. 5.3, 7) - із великим, подовженим, призматичної форми зерном, 
що має на вершині здавленість, завдяки чому нагадує кінський зуб. Рогоподібний ендосперм 
розвинутий тільки на бічних сторонах зерна. Інша частина його борошниста, пухка. Уміст крохмалю 
68—75,7%, білка 8—13,5%. Сорти й гібриди, що відносяться до цього підвиду, порівняно 
пізньостиглі. Поширена широко. Рослини великі, із грубими стеблами, що дають мало пасинків. 
Початки великі, подовжені. 

Кремениста (indurata Sturt.)(рис. 5.3, 5, 6) - з округлим, трохи здавленим зерном, у якому 
переважає щільний, рогоподібний ендосперм, що й послужило основою для назви. Уміст крохмалю 
65—83%, білка 7,7—14,8%. Поширена широко. До цього підвиду відноситься багато скоростиглих 
сортів із дрібними початками і дрібним зерном. Стебла, звичайно, дають багато бічних пагонів. 

Крохмалиста (amylacta Sturt.) - за формою зерна (гладке, округле) подібна до кременистої, але 
на відміну від неї має пухкий борошнистий ендосперм, багатий крохмалем і з малим умістом білка. 
Проміжки між крохмальними зернами слабко заповнені протеїном. Уміст крохмалю в зерні 71,5—
82,6%, білка 6,9—12,1%. Ендосперм, погано захищений тонким рогоподібним шаром, легко усмоктує 
вологу і швидко уражається хворобами й шкідниками. 

Цукрова (saccharata Sturt.) (рис. 5.3, 8). Зерно зморшкувате, майже цілком заповнене прозорим 
рогоподібним ендоспермом. Містить багато декстрину й протеїну, до 30% крохмалю, стільки ж цукру 
й полісахаридів, 12,8% білка, 8,1% жиру. До цього підпаду відносяться скоростиглі сорти 
Використовується в консервному виробництві. Характерна багатостебльність. 
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Кукурудза, що лопається (еvегta Sturt.) (рис. 5.3, 9). Зерно дрібне, із загостреною  верхівкою або 
округле. Ендосперм майже суцільно склоподібний. При нагріванні сухого зерна ендосперм прориває 
навколоплідник і вивертається назовні у вигляді пухкої борошнистої маси. У зерні міститься багато 
білка (10—14,5%) й крохмалю (62—72%). Використовується на крупу, для виготовлення пластівців і 
повітряної кукурудзи. 

Рис. 5.3. Кукурудза: 
1 – загальний вигляд; 2 – початок в обгортці; 3 – маточковий колосок;  

4 –  колоски з тичинками, початки кукурудзи; 5 і 6 – кремениста;  
7 – зубоподібна; 8 – цукрова; 9 – що лопається. 

 
Воскоподібна  (ceratina Kulesch.). Ендосперм воскоподібний. Зовнішня частина його за твердістю 

не уступає ендосперму кукурудзи, що лопається. Полісахариди представлені особливим типом 
крохмалю — воскоподібним, таким, що клеїть. Вважають, що воскоподібна кукурудза походить із 
Східної Азії.  

Крохмалисто-цукрова (amyleo-saccharata Sturt.). Нижня частина зерна має борошнистий 
ендосперм, а верхня, як у цукрової кукурудзи, із характерною зморшкуватістю. Поширена в 
Південній Америці.  

Плівчаста (tunicata Sturt.) Зерно цілком укладене в колоскові луски, що у зрілому початку сильно 
розвинуті. 

Гібриди й сорти. Широко використовують для посіву гібридне насіння кукурудзи, що 
одержують у результаті запилення одного сорту або однієї лінії кукурудзи пилком іншого сорту або 
лінії. Лінією називають потомство самообпиленої рослини. У залежності від батьківських форм, 
узятих для схрещування, розрізняють гібриди міжсортові, сортолінійні й міжлінійні. Останні 
можуть бути прості (від схрещування двох само обпилених ліній), трилінійними (від схрещування 
міжлінійного гібрида із само обпиленою лінією) й подвійними (від схрещування двох простих). 
Найбільше збільшення врожаю забезпечує гібридне насіння першого покоління, тому їх вирощують 
щорічно. 

Сорти. Для вирощування кукурудзи на зерно й силос із початками воскової (молочно-воскової) 
спілості в умовах України в основному придатні ранньостиглі (10-12 листків), середньоранні (12-14) 
листів) і середньостиглі (14-16 листів) гібриди, із довжиною вегетаційного періоду відповідно за 
цими групами 80-90, 90-100 і 100-115 днів. У Держреєстр України включено наступні  гібриди й 
сорти: Дніпровська 200, Воронізька 76, Воронізька 80, Горохівська 2а, Зубовидна  3135, Кремениста 
880, Харківська 44, Чернівецька 21, Шиндельмайзер, Стерлінг, Піонер, Бекос 251, Буковинський 3 
ТВ, Буковинський 11Т, ВИР 27МВ, ВИР-338 ТВ, Дніпропетровський 200, Дніпропетровський 247 
МВ, Західний 5, Колективний 101 ТВ, Колективний 181 СВ, Колективний 210, Колективний 244, 
Колективний 247 МВ, Колективний 270 МВ, Краснодарський 200 СВ, Краснодарський 303, 
Краснодарський 305 АСВ, Краснодарський 419 АСВ, Краснодарський 421 СВ, Київський 8ТВ, 
Білозерний 1 MB, Миронівський 26МВ, Р 346, Ук 21ТВ, Ук 26К2, УК 246, Росс 197 АМВ, Росс 144 
СВ, Росс 270 MB, Силосний 248МВ, Одеський 158 MB, Tocc 205 MB, Tocc 246, Прем’єр 170, Каргилл 
3427, Каргилл 4277, РИК 301 MB, Ювілейний 60МВ.  

Із сортів кременистої кукурудзи поширені Воронезька 80, Північнодакотська, зубоподібної – 
Краснодарська 1/49, Одеська 10, Стерлінг, цукрової – Рання золота 401, Тираспольська скоростигла 
33, що лопається – Рисова 216. 
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Більше 95 % усієї посівної площі цієї культури засівають гібридним насінням. Найбільше посівів 
кукурудзи зосереджено  в областях північної й центральної частини Степу, на півдні Лісостепу. 
Найвищу урожайність кукурудзи мають господарства Черкаської, Хмельницької, Львівської, 
Київської, Чернівецької, Чернігівської, Закарпатської, Вінницької областей. Середня урожайність 
культури в Україні у 1999 р. склала 30,1 ц/га, у 2005 – 43,2 ц/га. Для порівняння у 1965-1970 рр. 
щорічна урожайність зерна кукурудзи складала 30,2 ц/га. 

Особливості біології. Насіння кукурудзи починають проростати при температурі близько 8° С, 
але для одержання життєздатних сходів потрібна більш висока температура (10-12°С). Для набухання 
зерна необхідно біля 44 % води від маси зерна. Оптимальна температура для росту 20-24°С, при якій 
сходи з’являються на 5-6 день.  

У фазі 3-4 листків у кукурудзи формується перший ярус вузлових коренів, а у фазі 5-6 листків – 
другий, у фазі 7-8 листків – третій і т.д. З появою кожної пари нових листків утворюється ярус 
вузлових коренів. На чорноземних ґрунтах вузлові корені досягають глибини 3-4 м і 
розповсюджуються в горизонтальному напрямку до 1,2-1,5 м. У коренях кукурудзи багато 
повітроносних порожнин. З нижніх надземних вузлів стебла утворюються повітряні корені, які 
відіграють велику роль опори й сприяють додатковому живленню. У Лісостепу України період від 
сходів до цвітіння розповсюджених тут сортів триває приблизно 50-55 днів. Від запилення до 
дозрівання – приблизно 35-60 днів.  

Протягом перших 25-30 днів кукурудза росте повільно, у цей період бур’яни пригнічують її 
розвиток. Після утворення 7-8 листків і появи мітелки добовий приріст рослин у висоту досягає 12-15 
см. При зацвітанні мітелок приріст сповільнюється або зовсім припиняється. 

Кукурудза — рослина, що опилюється вітром. Жіночі суцвіття зацвітають на 4—5 днів пізніше 
мітелок. У посуху цей період збільшується, у результаті початки запилюються не цілком, а в деяких 
випадках насіння взагалі не утворяться. 

Висота рослин залежить від тривалості вегетаційного періоду. Академік Н. Н. Кулешов 
установив залежність між числом листів головного стебла й тривалістю вегетаційного періоду 
гібрида або сорту кукурудзи. Найбільш скоростиглі сорти (75—80 днів), що визрівають  навіть у 
Сибірі на зерно, розвивають від 9 до 11 листків. Сорти ранньоспілі (80—90 днів) утворюють 10—12 
листків (визрівають на Поліссі), середньоспілі (100—115 днів) — 14—16 листків (у Лісостепу), 
середньопізні (115—130 днів) — 16— 18 листків (у Степу), пізньостиглі (130—150 днів) — 18—20 
листів (на Кубані) і дуже пізньостиглі (більше 150 днів) — 23—25 листків  (визрівають у теплих 
районах Грузії). Знаючи число листів на головному стеблі, можна визначити, у яких районах буде 
вирощуватися той або інший сорт, гібрид. 

Нормальний розвиток кукурудзи до викидання мітелки проходить при температурі 20—23°С. 
При температурі нижче 12 °С рослини перестають рости й жовтіють, підвищується їхня 
сприйнятливість до хвороб. Однак під час цвітіння несприятлива й занадто висока (більше 30 °С) 
температура. 

Сходи страждають від весняних заморозків 2-3° С. Такі ж осінні заморозки ушкоджують листки 
кукурудзи, що знижує цінність одержуваного силосу. Затінення, як і загущення посівів, діє на 
кукурудзу гнітюче: гальмується формування органів плодоносіння, зростає розрив у цвітінні 
чоловічих і жіночих суцвіть, збільшується кількість безплідних рослин. 

Кукурудза - рослина південного походження, тому вона вимоглива до світла і менш вимоглива, 
ніж інші зернові культури (крім проса й сорго), до вологи. Кукурудза досить засухостійка, однак 
уступає в цьому відношенні сорго, суданській траві й просу. За забезпеченням ґрунтовою вологою 
критичний період починається за 10 днів до викидання мітелки, продовжується 10 днів при викиданні 
й закінчується через 10 днів після появи мітелок. При недоліку вологи в цей час врожайність різко 
знижується. Найбільш інтенсивний ріст рослин приходиться на час від початку викидання мітелок до 
засихання рильці. У цей період кукурудзі потрібно особливо багато вологи, хоча вона витрачає її 
досить ощадливо. Транспіраційний коефіцієнт кукурудзи варіює між 160 і 360. Наявність глибоко 
проникаючої кореневої системи дозволяє їй успішно бороти з весняною й літньою посухою. При 
високому врожаї вона використовує з кореневого населеного шару ґрунту велику кількість води - 
близько 4000 м3 при врожаї 5-6 т зерна або 50-60 т силосної маси з 1 га.  

На відміну від багатьох культур кукурудза не дуже вимоглива до родючості ґрунту, проте вона 
дуже чуйна на його підвищення, і на внесення добрив. Кращі ґрунти для кукурудзи — пухкі, 
проникні чорноземи і каштанові, а також наносні ґрунти річкових заплав. На сильно ущільнених, 
важких, солонцюватих або кислих ґрунтах (рН нижче 5) кукурудза вдається погано. У північних 
районах (Полісся) при вапнуванні й добриві вона добре росте на підзолистих, легких супіщаних 
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ґрунтах, а також на осушених торфовищах, якщо ґрунтові води залягають не дуже близько від 
поверхні. Тут під кукурудзу варто відводити ділянки, захищені від холодних вітрів, південні схили, 
що прогріваються краще, легкосуглинкові й супіщані ґрунти. 

 Для утворення врожаю зерна 5-6 т або зеленої маси з початками 50-60 т з 1 га кукурудза витягає 
з ґрунту 150-180 кг азоту, 50-60 кг фосфорної кислоти й більше 150 кг окису калію. Це пояснює 
велику вимогливість кукурудзи до родючості ґрунту. 

Інтенсивна технологія вирощування. Місце в сівозміні. Кукурудза розміщується в просапному 
полі. Вона добре вдається при вирощуванні після озимих хлібів, зернових бобових культур, картоплі, 
баштанних, ранніх ярових зернових. Добре кукурудза росте при вирощуванні її на постійному місці 
(6-8 років і більше), коли вдається створити для неї високе тло живлення (прифермські ділянки).  

Варто уникати посіву кукурудзи після цукрового буряка, що сильно висушує ґрунт, і проса, у 
якого загальний з кукурудзою шкідник — кукурудзяний метелик. 

Кукурудза не належить до числа дуже вимогливих до попередників рослин, якщо ґрунт 
удобрений (насамперед азотом), добре оброблений, відсутні бур'яни й ведеться боротьба з хворобами 
й шкідниками. 

Кукурудза служить гарним попередником для ярої пшениці й ячменю, а на півдні вона є 
звичайним попередником озимих хлібів. 

Обробіток ґрунту. Кукурудза дуже чуйна на глибоку зяблеву оранку, особливо в посушливі 
роки. При посіві кукурудзи по кукурудзі глибина оранки на чорноземних ґрунтах збільшується до 
30—35 см, що забезпечує краще закладення стерні після дискування в одному-двох напрямках. На 
території України кращим способом підготовки ґрунту під кукурудзу варто вважати обробіток за 
типом напівпари. 

В інтенсивній технології вирощування кукурудзи значення основного обробітку ґрунту, 
особливо в боротьбі з багаторічними бур'янами, зростає. Ретельно проведене двох-триразове 
різноглибинне дискове й лемішне лущення, високоякісна оранка, а також культивація забезпечують 
знищення 70% коренево-нащадкових  і до 40% однолітніх бур'янів. 

Весняний обробіток ґрунту зводиться до вирівнювання й передпосівної культивації. Весняне 
вирівнювання ґрунту — обов'язковий елемент інтенсивної технології. Воно забезпечує краще 
прогрівання ґрунту, швидке проростання бур'янів, створює оптимальні умови для високоякісного 
виконання всіх наступних технологічних операцій. Проводять його тільки при повній фізичній 
спілості ґрунту вирівнювачами, волокушами, культиваторами, обладнаними дошками, що 
вирівнюють, і роторними ковзанками. Напрямок руху під кутом 45—50° до основного обробітку. На 
сильно брилистому зябу можливе повторне вирівнювання в напрямку, перпендикулярному до 
першого. 

Передпосівна культивація проводиться для збереження вологи в посівному шарі, підтримки 
ґрунту в пухкому й чистому від бур'янів стані. Її виконують на глибину посіву насіння, відразу після 
закладення летучих гербіцидів проти однорічних та багаторічних бур’янів (дуал 960 ЕС, к.е. – 1,6-2,1 
л/га) або після внесення гербіцидів, що не вимагають негайного закладення (гвардіан 79 % к.е – 2,4-
3,5 л/га, гезагард 50 WP з.п. - 2,0-4,0 кг/га, раундап – 2,0-5,0 л/га), комбінованими ґрунтообробними 
знаряддями, що сполучають за один прохід розпушування, вирівнювання й прикочування. Спосіб 
руху човниковий, під кутом 40—45° до напрямку основного обробітку, із шириною перекриття між 
ходами 15—20 см. Підготовлене до посіву поле повинне мати добре вирівняну поверхню, щільне 
ложе для насіння і містити в обробленому шарі не менш 80% за масою ґрунтових грудочок розміром 
від 1 до 5 см. Наявність грудок більш 10 см не допускається. Відхилення глибини обробітку від 
заданої не повинно перевищувати ±1 см. 

Вирівнювання, внесення й закладення базових гербіцидів, передпосівний обробіток проводять 
потоковим способом без розриву в часі. 

Добриво. Система добрива кукурудзи заснована на різночасному внесенні добрив і складається з 
основного (під оранку), припосівного (або передпосівного) добрива й підживлення в період вегетації. 
Для кращого живлення рослин у початковий період вегетації вносять невеликі дози добрив при посіві 
або перед посівом. Досвід показує, що внесення при посіві фосфорних добрив у кількості 5-10 кг 
діючої речовини на 1 га дуже впливає на початковий ріст кукурудзи, сприяючи могутньому розвитку 
коренів, і значно підвищує врожай (у середньому на 0,3-0,6 т зерна з 1 га). Після сходів, вчасна поява 
3-4-го листка, проростки кукурудзи цілком використовують запаси поживних речовин у насінні й 
переходять на власне кореневе живлення. Тому що коренева система в цей час розвинена ще слабко, 
а потреба в поживних речовинах дуже велика, велике значення має раннє підживлення посівів 
кукурудзи.  
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Кукурудза добре відзивається на добриво, утворюючи велику вегетативну масу й, маючи 
тривалий період вегетації, вона споживає поживні речовини аж до початку воскової спілості насіння. 
На формування 1 т зерна з відповідною кількістю стебел і листів потрібно 24-30 кг азоту, 10—12 кг 
фосфору і 25—30 кг калію; при врожаї зеленої маси 40 т/га винос поживних речовин (азоту, фосфору 
й калію) складає відповідно 95, 28 і 110 кг. 

Критичний період споживання азоту — цвітіння й утворення насіння; при недоліку азоту молоді 
рослини формуються низькорослими, із дрібними листами блідо-зеленого й жовтувато-зеленого 
забарвлення. Надлишкове азотне живлення затримує утворення початків і дозрівання. 

Гостру потребу у фосфорі кукурудза випробує в початкові фази розвитку. При його недоліку ріст 
рослин затримується, листки здобувають інтенсивне фіолетово-пурпурне забарвлення, запізнюються 
фази цвітіння й дозрівання, початки, що утворилися мають виродливу форму зі скривленими рядами 
зерен. 

При недоліку калію молоді рослини сповільнюють ріст, стебло коротшає, листки стають 
спочатку жовтувато-зеленими по краях із зеленою серединою, а потім жовтими, верхівки й краї 
листів засихають, як від опіку. Утворяться щуплі початки з погано налитим зерном. 

При магнієвому голодуванні (на бідних гумусом і кислих ґрунтах) біля жилок старих зелених 
листів з'являються подовжні ясно-жовті смуги, що потім біліють (смугасті листи). У ґрунт необхідно 
вносити 50—60 кг/га МgО у формі серпентину, продуктів переробки доломіту, бор магнієвих 
матеріалів. Така ж кількість його міститься в 30 т гною. 

При цинковій недостатності сходи кукурудзи мають світле білувато-зелене забарвлення (білі 
паростки). Між жилками листів молодих рослин утворюються світлі жовтуваті смуги, жилки при 
цьому залишаються зеленими. Ріст рослин уповільнений. Хлороз  кукурудзи, зв'язаний з недоліком 
цинку, може виявлятися  не тільки при його низькому умісті в ґрунті, але і при підвищеному умісті 
фосфору,  що є його антагоністом, а також на карбонатних  ґрунтах. Для поліпшення  цинкового 
живлення необхідно вносити органічні добрива (30—40 т/га) або сірчанокислий цинк (8—15 кг/га за 
препаратом). 

При нестачі марганцю (на карбонатних ґрунтах) рослини уражаються хлорозом, що виявляється 
у вигляді жовтих і сірих плям між жилками на старих листках. На відміну від магнієвого хлорозу 
смуги не спостерігаються. Потребу рослин у марганці задовольняють внесенням органічних добрив, 
некореневим підживленням посівів сірчанокислим марганцем (150—200 кг/га) або передпосівною 
обробкою насіння. На кислих ґрунтах, особливо при надлишку вологи, може спостерігатися отруєння 
рослин марганцем. 

Дози добрив розраховують балансовим методом під планований врожай. З 1 т гною в ґрунт 
вносять 5 кг азоту, 2,5 кг фосфору і 6 кг калію. Оптимальні норми внесення мінеральних добрив 
приведені в таблиці 5.5. У господарствах ці норми уточнюють відповідно до рекомендацій зональних 
науково-дослідних установ і ін. факторів. 

Найбільший ефект органічні добрива дають при використанні їхній під оранку або восени 
локально. Під зяб вносять гній (у зоні Полісся 30—40 т/га, у південних районах 15—20 т/га), велику 
частину фосфорних і калійних добрив і половину дози азотних (в аміачній формі), а іншу частину (у 
нітратній формі) — під передпосівну підготовку ґрунту або у вигляді підживлення. Під час посіву 
застосовують складні мінеральні добрива. Підвищені дози добрив можуть бути економічно 
виправдані тільки в сприятливі за опадами роки і при зрошенні. 

 
Таблиця 5.5. Норми основного добрива в залежності від зони  

вирощування й врожаю кукурудзи 
 

Норма добрив, кг  на 1 га Врожай т, з 1 га 
Зона й ґрунт 

N Р2О5 К20 зерна 
зеленої 

маси 
Зона Полісся (дерново-підзолисті, 
сірі лісові)  

90-120 60-90 60-120 5-6 40-60 

Лісостепова: сірі лісові ґрунти 60-90 60 60 4,5-5,5 30-40 
Лісостепова: чорноземи опідзолені, 
вилужені, типові 

90-120 60 60 4,5-5,5 30-40 

Степова зона (чорноземи  
звичайні, карбонатні, південні, 
каштанові ґрунти)  

 
30-60 

 
30-60 

 
30 

 
3,5-4,5 

 
20-30 

Зрошувані райони (чорноземи, 
каштанові ґрунти)  

120-150 60-90 - 6-9 50-70 
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Під кукурудзу застосовують тверді, прості, складні й рідкі комплексні добрива. Перевага рідких 
у тому, що одночасно з ними можна вносити гербіциди й мікроелементи.  

З мінеральних добрив при підживленні вносять азотні (0,7-1 ц аміачної селітри), а на посівах, 
слабко забезпечених фосфором і калієм, крім того, 1-1,5 ц/га суперфосфату і 0,3-0,5 ц/га хлористого 
калію. Щоб добрива, внесені в період підживлення, швидше і більш повно використовувалися 
рослинами, їх краще вносити культиваторами-рослинопідживлювачами на глибину 8-10 см. Потреба 
в додатковому підживленні виникає з появою явних ознак голодування рослин у відношенні якого-
небудь елемента живлення.  

Насіння і сівба. Господарства одержують насіння кукурудзи з каліброваних заводів через 
насінницькі фірми, підготовлені до посіву (калібровані й протравлені). Своєчасність сівби - одна з 
основних умов вирощування високих врожаїв кукурудзи. Здорові, життєздатні сходи кукурудзи в 
польових умовах з'являються при середньодобовій температурі ґрунту 10-12°С. Тому терміни сівби 
треба щорічно визначати з урахуванням стану спілості ґрунту і його достатнього прогрівання. На 
родючих, добре заправлених добривами, незасмічених ділянках сіяти можна й раніше (при 8-10°С), 
використовуючи більш холодостійкі гібриди. 

Кукурудзу сіють широкорядним (пунктирним) способом із міжряддями 70 см; кращий результат 
забезпечують сівалки з пневматичними висівними апаратами (СКНК-8, рис. 5.4, СПЧ-6 і ін.), що 
дозволяють рівномірно розміщувати рослини на площі й механізувати догляд за посівами. У 
посушливих районах використовують посів із міжряддями  90 і 105 см. У  зоні Полісся на силос і 
зелений корм кукурудзу висівають звичайним широкорядним способом із міжряддями 60-70 см, для 
раннього збирання на зелений корм і в зайнятім пару іноді застосовують і суцільний рядовий посів. 

Рис. 5.4. Кукурудзяна сівалка СКНК-8 
 

Для одержання високих врожаїв спілого зерна кукурудзи й зеленої маси з початками у фазі 
молочно-воскової й воскової спілості велике значення має густота висіву. Кукурудзу, треба сіяти так, 
щоб не згущати посівів і не допускати зрідження. У різних природних зонах і при вирощуванні 
різних за скоростиглістю сортів і гібридів густота висіву змінюється в широких межах: 20-25 тис. 
рослин па 1 га - у найбільш посушливих південних і південно-східних районах із середньою річною 
сумою опадів близько 300—400 мм; 30—40 тис. у степових районах, де річна кількість опадів складає 
400-450 мм; 40-80 тис. у районах достатнього зволоження і на поливних землях. Це визначає і норму 
(вагову) посіву на 1 га. Треба враховувати, що польова схожість і число сходів, що з'являються, у полі 
завжди менше кількості висіяного насіння (частина їх у процесі проростання може бути ушкоджена 
шкідниками або уражена грибними хворобами).  

На силос із початками в молочно-восковій стиглості й на силос без початків кукурудзу висівають 
густіше, ніж при вирощуванні на зерно. У зоні, де ця культура визріває, при збиранні її на силос у 
фазі молочно-воскової й воскової спілості густота стояння рослин може бути збільшена на 10-15% у 
порівнянні з посівами на сухе зерно. При вирощуванні кукурудзи на зелений корм густота стояння 
рослин повинна бути в посушливих районах 100-120 тис., а в більш зволожених -120-200 тис. на 1 га. 

На зелений корм, особливо при розміщенні кукурудзи пожнивної, поукісної або в зайнятому 
пару, насіння висівають звичайними зерновими рядовими сівалками з густотою 300-500 тис. рослин 
на 1 га. У зоні Полісся при вирощуванні на силос із початками в молочно-восковій спілості 
максимальне загущення 80-120 тис., при збиранні до зазначеної фази - до 200 тисяч рослин на 1 га. 
При визначенні норми висіву враховують крупність насіння, польову схожість і зрідження рослини 
протягом вегетації. Звичайна норма висіву насіння на 20-25% перевищує фактично необхідну 
кількість рослин на 1 га. У кукурудзи на зерно вона коливається від 10 до 25 кг, на силос і зелений 
корм - від 30 до 100 кг на 1 га. 

Глибина висіву кукурудзи коливається від 8-10 см на легких за гранулометричним складом 
ґрунтах Полісся до 4-6 см в умовах суглинкових чорноземних ґрунтів Лісостепу й Степу. 
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Догляд за посівами. Перший прийом догляду за посівами кукурудзи - боронування до появи 
сходів і обприскування ґрунту після сівби, але до появи сходів культури гербіцидами проти 
однорічних злакових та дводольних бур’янів (аценіт А 880, к.е, 2,0-3,5 л/га). Після появи сходів, 
коли рослини укореняться (у фазі 2-3 листів), проводять боронування. Сходи кукурудзи часто 
ушкоджуються шведською мухою (личинки ушкоджують точку росту майбутнього стебла). Тому 
відразу після появи повних сходів посіви обприскують альфагардом 100 (0,15 л/га). Наступний 
догляд полягає в розпушуванні міжрядь. Лапи-бритви й стрілчасті лапи культиваторів установлюють 
так, щоб вони рихлили ґрунт на всю ширину міжрядь, за винятком захисних зон (10-12 см), щоб не 
зашкодити рослин. Для розпушування захисних зон до культиваторів монтують голчасті диски 
обертових мотик або рядкові прополювальні борони. Глибина першої міжрядної обробки 8-10 см. 
Вона залежить від стану погоди й вологості ґрунту. Глибину другої культивації зменшують до 7-8 см 
і третьої - до 5-7 см, щоб не зашкодити кореневу систему кукурудзи і не висушити ґрунт. Одночасно 
з міжрядною обробкою при необхідності вносять місцеві й мінеральні добрива.  

В інтенсивних технологіях з обліком економічного порога шкідливості (ЕПШ) використовують 
гербіциди: восени раундап (2,0-4,0 л/га) для придушення багаторічних, бур'янів; навесні до посіву 
або до появи сходів кукурудзи - аценіт А 880, к.е (2,0-3,5 л/га), стомп 330 (3,0-6,0 л/га) проти 
однодольних і дводольних бур'янів; по сходах кукурудзи – тітус 25 (40-50 г/га + ПАР Тренд 90) 
проти дводольних однолітніх і багаторічних бур'янів; базагран (2,0-4,0 л/га), діален (1,90-3,0 л/га), 
камбіо (2,0-3,0 л/га), компас 970 (0,2-0,4 л/га), лонтрел-300 (1,0 л/га) – проти ромашки не пахучої й 
інших стійких до 2,4-Д однолітніх бур'янів; дікопур Ф 600 (0,8-1,4 л/га), 2,4-Д 700 (0,8-1,0 л/га), 
діканіт 600 (1,5 л/га), мілагро 040 SC (1,0-1,25  л/га), – проти дводольних однолітніх і багаторічних 
бур'янів. Скорочує витрату гербіцидів стрічкове внесення їх у рядки. Дуже ефективна астраханська 
технологія догляду за посівами, що передбачає нарізку в міжряддях направляючих щілин, що 
дозволяють при обробітку посівів жорстко фіксувати в міжряддях комбінований агрегат, що 
складається з трактора ДТ-75, універсального підживлювача-обприскувача ПОМ-630, культиватора 
КРН-5,6 і пристосування ППР-5,6. 

Збирання. Кукурудзу на зерно збирають наприкінці воскової – початку повної спілості зерна й 
закінчують через 10-12 днів. Збирання кукурудзи на зерно можна проводити двома технологічними 
схемами: у початках і в зерні. Збирання в початках починають при вологості зерна 40%; 
використовують: кукурудзозбиральний шести рядний самохідний комбайн КСКУ-6 «Херсонець-200» 
і трьохрядний причіпний ККП-3 «Херсонець-9». Збирання в зерні з обмолотом початків починають 
при вологості зерна не вище 32% (зернозбиральними комбайнами «Нива», «Дон-1500», обладнаними 
приставкою ППК-4, КМД-6. Листостеблову масу, за названими технологіями, збирають, 
подрібнюють і використовують для готування силосу. 

У боротьбі з утратами при збиранні кукурудзи велике значення має висота зрізу. Вона не 
повинна бути вищою 15 см, а при збиранні з низьким розташуванням початків - не більш 10-12 см. 

Післязбиральну обробку врожаю ведуть двома способами: 1) сушіння зерна й початків; 2) 
здрібнювання початків у вологому вигляді з наступною закладкою у вежі або герметично закриті 
траншеї. У першому варіанті для сушіння зерна використовують звичайні очищувально-сушильні 
комплекси КЗС-25Ш; КЗС-50Ш й ін., для сушіння початків площадки активного вентилювання або 
спеціальні сушарки камерного типу. Потім зерно або початки закладають на збереження. 

Насінну кукурудзу зберігають у початках або в зерні. Кукурудза, що зберігається в початках, 
повинна мати вологість на більше 16%, а в зерні - не більше 13%. 

Кращий термін збирання кукурудзи на силос - у фазі молочно-воскової й воскової (початку 
повної) спілості початків. Приступають до збирання у фазі молочно-воскової спілості зерна, щоб 
основні площі забрати на початку воскової спілості, коли кукурудза має найвищу кормову цінність і 
дає найбільший збір кормових одиниць з 1 га. Біомасу кукурудзи на корм і силос збирають разом із 
початками або початки забирають окремо. При роздільному збиранні початків їх подрібнюють і 
закладають у герметичні сховища. Листостеблову ж масу силосують окремо. Здрібнені початки 
кукурудзи використовують також у сполученні з кормовим буряком, гарбузом, кабачками, морквою, 
зеленою масою бобових трав, трав'яного борошна для готування комбінованого силосу. 

Кукурудзу, вирощену в зайнятому пару, збирають у більш ранній термін, силосозбиральними 
комбайнами. У будь-якому випадку збирання кукурудзи на силос треба закінчувати до настання 
заморозків. Використовують силосозбиральні комбайни (СК-2,6А, КСК-100 і ін.), що скошують, 
подрібнюють рослини й вантажать у транспортні засоби; висота зрізу не більш 15 см, кількість часток 
розміром 3-4 см після здрібнювання не менше 65%; утрати повинні бути мінімальними. 

Кукурудзу на зелений корм починають збирати при досягненні господарсько-корисного врожаю 
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зеленої маси. З’їдання її тваринами зменшується після цвітіння мітелок. Закінчують збирання до 
настання осінніх заморозків, до яких кукурудза дуже чуттєва. 

Спільні посіви кукурудзи з бобовими культурами. Досить широке поширення при вирощуванні 
кукурудзи на силос і зелений корм одержали спільні посіви її з бобовими рослинами. Кращими 
компонентами є: у південних районах країни високо-стеблова соя, у зоні Полісся - люпин і кормові 
боби. Такі посіви дають врожаї зеленої маси, близькі до врожаїв чистих посівів кукурудзи, але з 
підвищеним умістом білка. Корм у цьому випадку збалансований за білком. Розроблено три способи 
спільних посівів: 1) рядами, що чергуються; 2) сівба кукурудзи і бобових в один ряд; 3) сівба бобових 
у міжряддя кукурудзи після появи її сходів, коли кукурудза знаходиться у фазі 4-6 листків. 

Для більшої стійкості врожаїв кукурудзи на силос і поліпшення технологічних властивостей 
силосної маси (оптимальний для силосування уміст води 70-75%) у південних районах країни 
практикують посіви кукурудзи із соняшником або сорго. 

Зрошення. Кукурудза дуже чуйна на зрошення, в умовах недостатнього зволоження при 
зрошенні збирають 8—10 т/га зерна. Підтримка необхідної вологості — 70—80% НВ — в активному 
(0,6—0,8 м) шарі ґрунту досягається за допомогою волого-зарядкових осінніх або ранньовесняних 
вегетаційних поливів. 

Для контролювання бур'янів ефективні провокаційні поливи невеликими нормами (250—300 
м3/га). Поля після оранки один раз у 2—3 роки необхідно вирівнювати довго базовим 
планувальником у два сліди по діагоналі. Для попередження ущільнення ґрунту поле обробляють 
чизелем-культиватором ЧКУ-4 на глибину 14—16 см. 

Норми й число поливів залежать від ґрунтових і погодних умов, а також від стану рослин. 
Найбільша кількість води витрачається в критичний за вологістю період вегетації (10—14 днів до 
появи мітелки-молочний стан зерна). 

Для півдня України рекомендується 2—4 поливи. Способи поливу — борознами й дощування. 
Вегетаційні поливи починають у період утворення придаткових коренів (6—8 листів). Другий полив 
проводять перед викиданням мітелки, третій — на початку наливу і четвертий під час наливу зерна. 
Поливні норми складають 400— 500 м3/га. 

При нарізці поливних борозен (за 1—2 дні перед першим вегетаційним поливом) глибиною 18—
20 см або борозен-щілин - 30—35 см у період появи 8—12 листів підвищується водопроникність 
ґрунту, а також засипаються бур'яни в захисних зонах міжрядь. Треба відмітити, поливна вода більш 
рівномірно розподіляється на полі при дощуванні.  

 
Таблиця 5.6. Структура врожайності кукурудзи на зерно 

 
Рік досліджень 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
Середнє 

Кількість поливів і зрошувальна норма, м3/га 
6-2240 8-3200 7-2800 8-3200 8-3200 6-2400 6-2400 6-2400 6-2400 - 

Урожайність зерна, ц/га  

 82,6  88,3  101,0  102,0  99,2 80,7 93,6 104,6 98,2 94,5 
Густота рослин тис. шт. га 

62,50 94,16 70,00 76,67 72,92 60,83 104,17 70,83 61,67 75,00 
Кількість початків, тис. шт. га 

59,58 82,08 67,50 74,17 72,50 59,17 83,75 67,50 58,33 69,58 
Висота рослин, см 

193 197 202 200 205 186 192 195 201 196.7 
Довжина початку, см 

18,0 19,2 19,4 22,2 21,9 17,8 18,7 19,2 19,7 19,6 
Маса зерна з початку, г 

144,0 108,1 157,7 159,1 153,7 142,0 108,7 165,6 148,6 143,0 
Маса 1000 зерен, г 

264,7 263,4 289,4 265,7 269,2 250,3 263,2 274,1 298,7 271,0 

 
В умовах зрошення набагато підвищується ефективність добрив, стає можливим більш повне 

розміщення рослин на одиниці площі (середньо ранніх гібридів 70—80 тис/га, середньо спілих — 
65—75 і середньо пізніх і пізньостиглих — 55—65 тис/га). 

Урожайність зерна кукурудзи в умовах зрошення у порівнянні з незрошуваними ділянками 
зростає в 2,5-3 й більше рази. У дослідах проведених автором у Скадовському районі Херсонської 
обл. у 1983-1991 рр. урожайність зерна кукурудзи досягала 80-105 ц/га (табл. 5.6) при середньорічній 
в Україні в ті роки 27,2-38,3 ц/га (табл. 3.2). 
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5.3. Сорго 
 

Сорго (Sorghum) – рід однорічних рослин родини злакових із міцним стеблом висотою 100-300 
см. Листки, широкі (4-4,5 см) мають довжину до 45-60 см. Суцвіття (волоть) 20-60 см довжини – 
верхівкові прямостоячі або пониклі волоті різної форми й щільності (рис. 5.5). Колоски остисті, рідше 
безості, квітки тичинково-маточкові. Зернівки плівчасті або голі 4-6 мм довжиною, округлі різного 
кольору: білі, жовті, бурі, сірі, чорні. Маса 1000 зерен 25-40 г. 

 
Рис. 5.5. Мітелки сорго: 

1— комове з прямим стеблом; 2 — комове з вигнутим кінцем стебла (джугара); 3 — віничне 
(крислате) з укороченою головною віссю і довгими бічними гілками, 4 — крислате з розвитою 

головною віссю 
Господарське значення. Цінна продовольча й кормова культура. Зерно містить 7,8-16,7 % білка, 

61-84 % крохмалю, 1,7-6,5 % жирів. Із зерна одержують борошно, крупу, крохмаль, спирт. Зі стебел 
цукрових сортів (містять 10-18 % цукру) одержують сироп, який використовують для приготування 
варення, повидла й ін. Зерно, зелену масу, сіно, силос використовують на корм худобі. З віничних 
сортів виготовляють віники й щітки.  

Історія й поширення культури. Центрами походження сорго вважать Екваторіальну Африку, 
Індію й Китай. В Індії й Китаї сорго вирощували за 3000 років до н.е. У країнах Африки (батьківщина 
Ефіопія, Судан) сорго суданське вирощують більше 5 тис. років. Там воно росте й у дикому стані. В 
Україну сорго суданське  завезене у 1912 р. зі США. Його вирощують у Південній Європі, Азії, 
Африці, Австралії, Близькому Сході. 

Сорго двокольорове з Африки потрапило спочатку в Індію, потім у Китай і Середню Азію. 
Тільки у ХХ ст. сорго, як дуже посухостійка культура, зацікавило США й Південну Європу, у 
багатьох країнах воно витиснуло кукурудзу. 

Площа посівів у світі близько 44,5 млн. га, із них 17,5 млн. га – в Індії. Широко культивують 
сорго Китай, США, Аргентина, Судан Середня врожайність зерна у світі 11 ц/га, в Україні - 25-50 
ц/га. Урожайність зеленої маси на силос 200-300 ц/га, при зрошенні – до 1000 ц/га і більше. 

Види сорго. За різними джерелами існує 34 (за іншими до 50) дикорослих і культурних видів, 
переважно в тропічних і субтропічних країнах. На території України 5 видів, у культурі – 4. За 
характером використання поділяють на 4 групи: зернове (звичайне, поникле або джугара, гаолян або 
китайське просо й ін. рис. 5.6), віничне (дохна або технічне), трав’янисте (суданське, або суданська 
трава), цукрове. Дуже перспективна для нашої країни культура багатобічного використання, 
становить особливий інтерес для посушливих районів України, де перевершує за врожайністю 
кукурудзу й ярий ячмінь.  

Сорти. До кращих сортів сорго зернової групи відносяться: Гібрид Степовий 5, Генічеське 11, 
Кубанське червоне 1677, Катті-Баш місцеве, Українське 107; за цукровою й кормовою групою - 
Ранній янтар 161 і Червоний янтар, Китайський янтар 813, Дніпропетровський, Кубанський янтар, 
Жовтогаряче 160, Одеське раннє; за віниковою - Віничне 623, Азововіничне, Віничне раннє, а також 
нові гібриди зернового сорго: Оріон, Камишинське і Харчовий 227. 

Особливості біології. Теплолюбна, жаровитривала, дуже посухостійка культура. 
Транспіраційний коефіцієнт його дорівнює 150—200. 

Сорго добре використовує дощі другої половини літа й початку осені. Воно надзвичайно стійке 
до жари, посухи, суховіїв: коли листки кукурудзи уже втрачають тургор і згортаються, листки сорго 
продовжують асимілювати. 
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Рис. 5.6. Сорго звичайне. Загальний вигляд рослини та волоть справа 
 

У початковий період до укорінення (30—40 днів) сорго росте повільно й при посусі здатне 
«завмирати» (листи скручуються, ріст зупиняється, рослина, слабка тримається на первинних 
корінцях). 

За потребою в теплі сорго перевершує просо, чумизу, кукурудзу. Зерно його починає проростати 
при температурі 12-13° С. Сходи дуже чуттєві до низьких температур, так, короткочасні заморозки 
(нижче —2°С) згубні. Добре розвивається сорго при температурі 30—35 °С. Мінімальна 
середньодобова температура для цвітіння сорго 14—15°С, для дозрівання — 10—12, сума температур 
за вегетацію 2250—2500 °С. Сорго — світлолюбна рослина короткого дня. 

Технологія вирощування. До ґрунту воно невимогливе, виростає як на важких, так і на дуже 
легких ґрунтах. Володіє гарною солевитривалістю, однак віддає перевагу теплим, пухким, чистим від 
бур'янів ґрунтам із водопроникним підґрунтям. Добре відзивається на внесення гною й азотно-
фосфорного добрива. 

Місце в сівозміні. Сорго розміщають у сівозміні після озимих хлібів, зернових бобових, 
кукурудзи на силос. Воно добре виносить повторні посіви, може вирощуватися на постійних 
ділянках. Як просапна культура сорго — задовільний попередник ярих хлібів. 

Обробіток ґрунту. Під сорго ґрунт обробляють так само, як і під просо. Сорго чуйне  на глибоку 
оранку зябу, врожайність зеленої маси при цьому підвищується на 22—25% 

Добриво. Потреба в добривах у сорго приблизно така ж. як у проса й кукурудзи. Найкраще сорго 
відзивається на повне мінеральне добриво (N60P60K60), внесене під зяб. Необхідно добрива вносити й 
у рядки при посіві в дозі N10Р10. 

Сівба. Насіння сорго перед сівбою проти ґрунтових шкідників, попелиці обробляють 
фунгіцидом круїзер 350 FS (4 л суспензії на 10 л води на 1 т насіння); проти гельмінтоспоріозу, 
пліснявіння насіння, кореневої гнилизни – максимом XL 035 FS (5 л/т). Для підвищення врожайності 
зерно разом з протруєнням обробляють регуляторами росту: біотрансформатором БТФ (10 
гранул/т, 0,1 % водним розчином), реастисмом (5,0-8,0 л/т), або біопрепаратом – азот офіт (200 
мл/т). 

До сівби приступають при прогріві посівного шару ґрунту до 12—15°С. У непрогрітому ґрунті 
насіння довго не проростають і загнивають. Перед посівом насіння сортують і прогрівають. 

Сіють при вирощуванні на зерно широкорядно, із міжряддями 60-70 см, на зелений корм і на 
сіно рядовим, або стрічковим способом. Глибина закладання насіння 3-5 см. Норма висіву при 
широкорядному посіві – 10-14 кг/га, при рядковому – 20-25 кг/га.  Глибина висіву насіння 3—5 см, на 
сухих піщаних ґрунтах — 7—8 см. Вирощують на усіх типах ґрунтів, витривале до засолення ґрунтів. 
У сівозміні розміщують після озимих і зернобобових культур. 

При сівбі на зелений корм часто застосовуються змішані посіви сорго із соєю, чиною, кінськими 
бобами, викою і збирають у кінці стадії молочної стиглості. Бобову культуру сіють самостійними 
рядками або в перехресному напрямку (50—80 кг/га) Досить ефективні спільні посіви на силос сорго 
із соєю й кукурудзою. 

Догляд за посівами. Відразу після посіву поле необхідно накотити кільчастими або рубчастими 
ковзанками для прискорення появи сходів. Перше боронування проводять до появи сходів для 
знищення сходів бур'янистих рослин і розпушення ґрунту; друге боронування по сходах (3—4 
листки) — для розпушування ґрунту й проріджування; іноді проводять третє боронування (6—7 
листів) для боротьби з бур'янами. На широкорядних посівах виконують 1—2 міжрядні обробітки.  
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Посіви сорго в період вегетації проти попелиці, цикади, стеблового метелика обприскують 
карате зеон 050 СS (0,2 л/га). 

Проти хвороб борошнистої роси, септоріозу, гельмінтоспорозу, іржі, ринхосполріозу посіви в 
період вегетації обприскують дезаралом (0,5 л/га, востаннє за 30 днів до збирання, не більше 2 раз за 
вегетацію). 

Посіви сорго при значній забур’яненості проти однорічних дводольних бур’янів у фазі 3-6 
листків культури обприскують агрітоксом (0,7-1,7 л/га), 2М-4Х 750 (0,5-1,1 л/га); проти однорічних 
та багаторічних дводольних бур’янів у фазі 3-6 листків культури – пік 75 WG (15-20 г/га), проти 
однорічних злакових та деяких дводольних бур’янів у фазу 3-5 листків застосовують дуал голд 960 
ЕС  (1,6-2,0 л/га), пік  75 WG (15-20 г/га), примекстра голд 720 SC (2,5-3,5 л/га). 

Збирання. Зернове сорго при дозріванні не обсипається, його збирають при повній спілості 
комбайнами зі зменшеним числом обертів барабана — до 500—600 у хвилину. При вологості зерна 
вищій 20% застосовують роздільне збирання переустаткованим зерновим комбайном або 
соргозбиральною машиною СМ-2,6. При вирощуванні сорго на зелений корм і сіно до збирання 
приступають до огрубіння маси — не пізніше початку викидання мітелок Час збирання сорго на 
силос — фаза воскової спілості зерна. Цукрове сорго збирають наприкінці воскової спілості на 
низькому зрізі. Віночне сорго збирають на початку повної спілості (гілки мітелок повинні бути ще 
зеленими). Мітелки зрізують вручну, а стебла збирають на силос. 

Сорго, скошене на зелений корм, відростає й утворює отаву. У молодих рослинах (особливо при 
затримці росту) і на отаві може накопичуватися синильна кислота. З віком уміст синильної кислоти 
знижується. У скошеній пров'яленій масі синильна кислота розпадається. 

 
5.4. Рис 

 
Рис (Oryza) – рід однорічних рослин родини злакових, висотою 50-150 см, іноді до 300 см і 

більше. Стебла, розгалужені від основи, листки довжиною до 50 см, шириною до 1 см, зелені, 
червонуваті, фіолетові. Суцвіття, багатоколоскові волоті 10-40 см довжиною. Колоски прямостоячі, 
одно квіткові, на коротких ніжках. Квіткові луски твердо шкірясті, поздовжньо ребристі, нижні часто 
з остюком. Зернівки плівчасті, 4,5-10 мм довжиною, 1,5-3,5 мм шириною, стиснуті з боків (рис. 5.7). 
Маса 1000 зерен 27-40 г. 

Рис. 5.7. Рис посівний: 
1 – загальний вигляд рослини; 2 – волоть остистої форми; 3 – волоть 

 безостої форми; 4 – квітка без луски; 5 – квітка з лусками 
 

Значення. Зерно рису – основний продукт харчування, приблизно, половини населення світу. За 
посівними площами й валовим збором зерна рис займає друге (після пшениці) місце у світовому 
землеробстві. Зерно рису містить воду (до 12-14 %), 7-10 % білків, 65-75 – крохмалю, 1,5-2,5 жиру, 
2,5-12,5 клітковини, 4,5-5,0 % золи та ін. речовин. Будову зернівки рису приведено на рис. 5.8. Цінна 
круп’яна культура, цінується як дієтичний продукт. Вихід крупи складає 60-65 %. На висівки й 
зародки припадає 10-15 %, на луску й ості – 20-25 %. Рисовий відвар застосовують як лікарський 
засіб при шлункових захворюваннях. Зерно рису переробляється на борошно, крохмаль, спирт, пиво. 
Технічну олію з рису використовують для виготовлення мила, свічок. Із соломи виготовляють 
найкращі сорти паперу, в тому числі цигаркового, картону, мотузки, циновки, капелюхи, сумки, легке 
взуття. Солому, бите зерно, висівки згодовують худобі. 
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Рис. 5.8. Будова зернівки рису (за Д Гристу): 
1 -  верхня квіткова луска; 2 – крохмалистий ендосперм; 3 – алейроновий шар;  

4 – насінна оболонка; 5 – поперечний шар; 6 - мезокарп; 7 – епікарп; 8 – квіткові плівки; 9 – щиток;  
10 – епібласт; 11 – зародкова брунька; 12 – зачатковий черешок; 13 – неквіткові луски 

 

Поширення. Походить рис із Південно-Східної Азії (Китаю, В’єтнаму, Бірми), де його 
вирощували ще 4-5 тис. років тому. В Індію рис потрапив за 1500 років до н.е. За 500 років до н.е. рис 
вирощували на Цейлоні. На Філіппіни рис було завезено з Південного Китаю у другому тисячолітті 
до н.е. Археологічні дані свідчать, що в Західній Африці рис вирощували за 2000 років до н.е. У 
Західній Азії, Єгипті, Греції рисосіяння розвивалося пізніше. Зазначимо, що у гробницях єгипетських 
фараонів зерна рису не знайдено, нема спогадів про рис у єгипетських письменах. На територію 
Закавказзя, Середньої Азії рис потрапив за 2-3 століття до н.е. з Ірану. У Єгипет і Іспанію рис 
потрапив на початку VІІІ ст., у Північну Італію - у ХV ст. н.е. У США рис почали вирощувати з 1685 
р. Світова площа посівів рису складає близько 146 млн. га, близько 90 %  їх припадає на тропічні й 
субтропічні райони Азії. Найбільші площі посіву рису у Індії 37,5 млн. га, Китаї – 35,2, Пакистані – 
10,6,  Бангладеш – 9,9, Індонезії – 8,5, Таїланді – 7,7, В’єтнамі – 5,6, Бірмі – 5, Бразилії – 4,7, 
Філіппінах – 3,4, у Японії – 2,7, Камбоджі – 2,3, Кореї -  1,2, Океанії – 0,8, на Мадагаскарі – 0,75, у 
США – 0,723, Єгипті – 0,404, Колумбії – 0,303 млн. га. Північна межа культури рису у Східній Азії 
Приморський край Росії й о. Хоккайдо у Японії (42 п. ш.). У гірських районах Індії, Японії, Філіппін 
його вирощують на висоті 1200-2000 м над рівнем моря 

У світі відомо 28 видів рису, поширених переважно в тропіках і субтропіках. Найпоширеніший у 
культурі рис посівний або культурний (див. рис. 5.7).  

Сорти. У світі налічується декілька тисяч сортів. На Україні, Кубані районовані більше 20 
сортів, із них найбільш поширені Краснодарський 424 (середньо-пізньостиглий, високоврожайний, 
період вегетації 120-125 днів), Кубан 3 (середньостиглий, високоврожайний, період вегетації 110-120 
днів), УзРос 7-13, УзРос 59 (пізньостиглий, високоврожайний, період вегетації 130-140 днів), УзРос 
269, Дубовський 121 (ранньостиглий, стійкість до полягання середня, не обсипається, 
високоврожайний, період вегетації 90-100 днів), Сантехезський 52, Донський 63. В Україні виведено 
новий перспективний сорт Антей з урожайністю до 112 ц/га. 

Особливості біології. Мінімальна температура проростання насіння рису 10-12 С. Швидкість 
проростання залежить від температури, умісту кисню у воді. Під водою рис проростає повільно, при 
нестачі кисню сходи слабкі, витягнуті, із погано розвинутою кореневою системою. Коренева система 
рису в умовах  поливу складається з великої кількості мичкуватих придаткових коренів, які відходять 
від нижніх вузлів стебла. Кількість коренів на одній рослині й вага їх значно зростають із 
збільшенням площі живлення – у цих умовах коріння спочатку росте в сторону, а потім 
заглиблюється приблизно до 20 см. У незатопленому ґрунті рис утворює потужну кореневу систему 
із 3-4 коренів, які проникають на глибину до 150 см. 

Кращою для зростання рису є температура в інтервалі 24-30 С. В  період від проростання до 
кущіння йому потрібна температура не нижча 14-16 С, у фазу кущіння – 16-18 С, при вимітанні 
мітелки й цвітінні – 18-20 С і при дозріванні зерна – 19-25 С. Рис є культурою короткого дня. При 
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8-10 годинному дні він прискорює вимітання мітелки й цвітіння, при 16-20 годинному освітленні ці 
фази запізнюються й можуть навіть не наступити. 

Сисна сила коренів і листків у рису низька. Усмоктування здійснюється всією поверхнею кореня, 
який має мало кореневих волосків. Потреба рису в регулярному й рясному водопостачанні 
пояснюється низьким умістом води в його тканинах (на одиницю сухої речовини приходиться 2—3 
одиниці води, у той час як, наприклад, у пшениці 4—5 одиниць). 

Рис різко реагує на добові коливання температур. В умовах жаркого клімату, де температура 
повітря в липні й серпні часто перевищує біологічний максимум для рису, проточна вода, що   
покриває шаром рисове поле, значно зменшує перегрів ґрунту й приземних шарів повітря. Разом із 
тим затоплення сприяє появі бур'янистої рослинності, розсоленню солонцюватих ґрунтів і 
підвищенню відносної вологості приземних шарів повітря. Оптимальна вологість повітря для рису 
70—80%. 

На різних етапах вегетації рис споживає неоднакову кількість вологи. Так, без затоплення 
насіння проростають дружніше, коренева система розвивається краще. Під час проростання важливо 
не допускати висихання поверхневого шару ґрунту, а у фазі сходів необхідне зволоження ґрунту, що 
не порушує доступу повітря до коренів 

У фазі кущіння й при утворенні стеблових коренів уже потрібно невеликий шар води (3—5 см), 
тому що вузол кущіння утвориться майже на поверхні ґрунту. В період від виходу в трубку до 
вимітання мітелки потреби у воді, підвищеній і рівномірній температурі ґрунту й повітря сильно 
зростають. При нестачі води порушується співвідношення між фотосинтезом і диханням (дихання 
різкий підсилюється).  

Від цвітіння до дозрівання проходить 35—40 днів. Після цвітіння потреба у воді спадає, й до 
початку воскової спілості можна обмежитися тільки зволоженням ґрунту до 60—75% НВ. 

Інтенсивна технологія вирощування. Кращими для вирощування рису вважаються наносні 
ґрунти річкових долин і прирічкових низин, зв'язані, слабо водопроникні, багаті мулистими частками. 
Добре росте він на чорноземах, глинистих, глейових ґрунтах, багатих азотом, фосфором, вапном і 
перегноєм, на ґрунтах, що добре утримують воду. Сильно заболочені, а також легкі піщані ґрунти 
непридатні. Рис віддає перевагу слабокислим ґрунтам (рН 5,7). Під рис можуть бути використані 
засолені ґрунти з граничною концентрацією шкідливих солей (хлористий і вуглекислий натрій) не 
більше 0,5 %. 

Місце у сівозміні. Кращими попередниками рису є люцерна, конюшина і їх суміші з травами 
родини злакових, пар, зайнятий однорічними травами та просапні культури. Після вирощування цих 
культур, особливо багаторічних бобових трав, 2-4 роки беззмінно висівають рис. При цьому 
урожайність повторних посівів рису знижується. 

В рисових системах досить часто застосовують зайнятий пар, при якому проводять 
ремонтування планування поверхні й реконструкцію зрошувальної системи. 

Вирощування багаторічних бобових трав у рисових сівозмінах – важливий засіб для 
поповнення ґрунту органічними речовинами та покращення його фізичних властивостей. 
Скошування декількох укосів багаторічних трав у фазу бутонізації – початку цвітіння є ефективним 
засобом боротьби з бур’янами, й отриманням високоякісного зеленого корму для тваринництва. 

Найбільш розповсюджені рисові сівозміни в Україні семипільні з щорічним виділенням під рис 
57 % площ: 1 – озимі й ярові зернові культури на зелений корм із підсівом багаторічних трав; 2 – 
багаторічні трави; 3,4,5 – рис; 6 – зайнятий пар; 7 – рис. 

Система удобрення полягає в тому, щоб забезпечити бездефіцитний баланс гумусу шляхом 
збагачення ґрунту органічною речовиною, в тому числі й посівом бобових сидеральних культур на 
зелене добриво. Мінеральні добрива вносяться з розрахунку на запланований урожай, або за 
рекомендованими нормами табл. 5.6. 

 
Таблиця 5.6. Дози мінеральних добрив і заходи основного обробітку ґрунту 

 
Культура N P2O5 К2О Основний обробіток ґрунту 

Люцерна 2-го року 60 90 - Глибока оранка восени 30-40 см 
Рис 1-го року посіву 90 90 45 Зяблева оранка на 22-25 см 
Рис 2-го року посіву 120 90 60 Зяблева оранка на 25-28 см 
Рис 3-го року посіву 150 90 60 Зяблева оранка на 28-30 см 
Зайнятий пар 90 90 - Оранка, безполицевий обробіток на 20-22 см 
Рис 1-го року посіву 120 120 50 Зяблева оранка на 22-25 см 
Рис 2-го року посіву 150 120 60 Зяблева оранка на 22-25 см 
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Обробіток ґрунту. До найважливіших задач системи обробітку ґрунту відноситься боротьба з 
бур’янами. Найбільш поширеними рисовими бур’янами є: плоскуха півняче просо, мишій зелений, 
комиш озерний, рогіз вузьколистий, вівсяниця очеретяна, пирій повзучий, метлюг звичайний, очерет 
звичайний, щириця, якірці, злинка канадська, піщане просо та ін. Найбільш радикальний спосіб 
боротьби з бур’янами – двох'ярусна оранка на глибину 30-40 см посівів люцерни або інших 
багаторічних трав, при цьому основну масу бур’янів закладають у нижній шар (15-30, 20-40 см), що 
сприяє їх повільному розкладанню й створенню рухомих поживних речовин. Під другий посів рису 
рекомендується проводити також двохярусну осінню оранку, але на 22 см, щоб не виорати заорані в 
попередній рік рослинні залишки люцерни. В наступні роки глибину оранки збільшують на 2-3 см. 

Під посів люцерни після збирання рису проводять глибоку оранку на 28-30 см. На засолених 
ґрунтах при неглибокому заляганні РГВ до посіву люцерни з полів відводять дренажні води й 
проводять планування поверхні й промивку. На другий та третій рік життя люцерни проводять 
осінньо-зимове та раннє весняне боронування для покращення аерації і кращого проникнення в ґрунт 
поливної води.   

Під просапні культури (кукурудзу на зелену масу й ін.) проводять зяблеву оранку на глибину 30-
40 см. Засолені ґрунти промивають. Весною ґрунти боронують, перед посівом боронування 
повторюють або чизелюють на 12-14 см з одночасним боронуванням. 

Сівба. Для очищення насіння рису використовують спеціальні сортувальники-сепаратори. Від 
просянок насіння очищають додатково в 5—10%-вому розчині сірчанокислого амонію. Після 
очищення їх перевіряють на схожість (насіння зі схожістю - менше 90% для посіву непридатне). 

Попередній сонячний обігрів насіння за 5-8 днів до посіву, а також замочування їх у теплій (25-
30°С) воді протягом 2-3 діб забезпечують більш швидкі й дружні сходи. Коли насіння набрякнуть, їх 
розсипають тонким шаром і просушують до нормальної сипкості. Сіють рис у добре прогрітий (до 
12—14°С на глибині 10 см) ґрунт. 

Перед сівбою застосовують також протруювання зерна рису проти хвороб перикуляріозу, 
фузаріозної кореневої гнилизни, пліснявіння вінцитом 050 CS (2 л суспензії на 8 л води на 1 т 
насіння); проти шкідників цикади, попелиці, злакової мухи, хлібних жуків, трипси – рубіжом (2,0 
л/т). При протруєнні насіння рису одночасно застосовують й обробіток регуляторами росту для 
підвищення врожайності – вермістимом (8-10 л/га), реастимом (5,0-8,0 л/га). 

Кращий спосіб сівби рису — звичайний або рядовий, вузькорядний дисковими сівалками з 
ребордами або сівалками з тупим кутом входження сошників у ґрунт Гарні результати дає 
перехресно-діагональний спосіб. Норма висіву насіння рису при рядових посівах 5,5—8 млн. схожих 
зерен, або 180—230 кг/га. Глибина висіву насіння не перевищує 1,5—2 см. 

На картах, залитих водою, можна застосовувати й розкидну сівбу із літаків (сівбу ведуть при 
безвітряній погоді замоченим насінням — вони добре тонуть). Цей метод хоча і менш досконалий, 
але високопродуктивний (одним літаком засівається до 150 га в день). 

Рис можна вирощувати як розсадну культуру. Цей спосіб широко розповсюджений у Китаї, 
В'єтнамі, Японії, Філіппінах і в інших країнах.  

Зрошення. Особливість вирощування рису полягає в необхідності підтримання шару води 
(10-15-25 см) на поверхні ґрунту протягом усього вегетаційного періоду (90-110 днів). 
Транспіраційний коефіцієнт його дорівнює 450—600. Рис є однією з найбільш врожайних ярих 
зернових культур. У передових господарствах щорічно отримують врожаї 50-60 ц/га і більше.  

Для цього створюють інженерні зрошувальні рисові системи, які складаються: 1) із 
зрошувальної мережі каналів, які подають воду на рисові поля; 2) скидної мережі каналів, які 
слугують відводом скидних вод і вод місцевого стоку; 3) огороджувальної мережі, яка є заходом 
захисту суміжних незрошуваних земель від заболочення й засолення, які виникають у результаті 
фільтрації води з рисового масиву; 4) дренажної мережі, яка відводить ґрунтові води і понижує їх 
рівень; 5) водозбірна мережа, яка попереджує надходження поверхневих вод на зрошуваний масив; 6) 
поливних карт, які являють собою площу, яка обмежена зрошувальними й скидними каналами 
останнього порядку; 7) чеків, які є частинами поливної карти і відокремлених одне від одного 
валиками; 8) валиків – поздовжніх і поперечних, які відокремлюють чеки один від одного і від 
скидних каналів;  9) гідротехнічних споруд на каналах, чеках і дорогах; 10) гідрометричних постів, 
доріг, лісосмуг, ліній зв’язку.  

Рисові зрошувальні системи будують на земельних масивах із рівною поверхнею й похилом 
0,003-0,005º.  

Поливна карта на рисових зрошувальних системах має бути в плані прямокутної форми. 
Розміри поливних карт залежать від рельєфу, водно-фізичних властивостей ґрунту й умов 
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механічного обробітку зрошуваних площ. Довжина поливної карти може бути  в межах 400-1500 м, 
ширина – 150-250 м, менше значення відповідає більш складним природним умовам. 

Чеки - основні поливні елементи рисової зрошувальної системи. Від їх розміру й якості поверхні 
залежить ефективність поливу затопленням. Чеки мають відповідати наступним умовам: 1) площа 
чеків має бути не меншою 0,25 га з поперечними валиками, які руйнуються сільськогосподарськими 
машинами; 2) при обмеженні постійними перехідними поперечними валиками площа чеків має бути 
не меншою 0,4 га; 3) для організації роботи сільськогосподарської техніки одна зі сторін чека має 
бути не меншою 150-200 м, а площа в межах 0,5-0,6 га; 4) ширина чеків має бути не менше 40 м, а 
довжина – не більше 400 м; 5) при нормальних грунтово-рельєфних умовах площа чека може бути 4-
6 га і більше; 6) розходження відміток поверхні чеків і його середньої площини не повинно 
перевищувати ± 5 см. 

Валики виконують роль обмеження площі чека й підтримують у ньому заданий рівень води. 
Поздовжні валики, як правило, не прохідні для сільськогосподарських машин, поперечні – прохідні. 

Прохідні валики мають наступні розміри: ширина по верху 0,35 м, висота 0,35 м, із похилами 1: 4 
або 1 : 6.  

Непрохідні валики виконуються із шириною по верху 0,3 м, висотою 0,35 м і полами 1 : 1,5; при 
цьому на відстані 10 м від пересікання прохідних непрохідні валики мають бути також прохідними. 

Висота валиків має забезпечити шар води в чеку до 25 см при сухому запасі 10 см. Валики 
трасуються прямими лініями й пересікаються під кутом 90º. 

Споруди на чеках, які є основним засобом регулювання процесу затоплення посівів рису, 
поділяються на такі групи: 1) водоспуски для подачі води зі зрошувальної мережі в чек; 2) 
водоспуски для спуску води з чека в чек; 3) водоспуски для скидання води з чека в скидний канал. 

Водоспуски в чек і з чека розміщуються в протилежних кутах чека, один навпроти одного. 
Початкове затоплення чеків проводять через 1-2 дні після посіву. Наповнюють чеки поступово 

великим поливним струменем. Після утворення в чеку шару води 5-10 см відкривають водоспуск, 
заповнюють наступний чек і т.д. Одночасно може заповнюватися близько третини чеків, які 
складають карту. В обов’язки поливальника на рисових системах входить контроль (не рідше 2 разів 
на добу) за станом валиків, споруд і шару води в чеках. 

Зрошувально-осушувальна система має забезпечити сприятливі агро-меліоративні умови не 
тільки для вирощування рису, але й для інших культур, які будуть у рисовій сівозміні й не виносять 
засолення ґрунту. Регулювання сольового процесу є другою задачею системи землеробства 
рисосіючих господарств. 

На посівах рису застосовують постійне, скорочене й переривчасте затоплення. При 
постійному затопленні шар води на рисовому полі знаходиться протягом усього вегетаційного 
періоду, змінюється лише його висота, зменшуючись у період кущування до 3-5 см і, збільшуючись у 
наступному до 15 см і більше. Його найчастіше застосовують на засолених ґрунтах. Скорочене 
затоплення найбільш розповсюджене. Після посіву рису проводять зволожувальний полив, а 
затоплюють чеки після появи сходів. На початку й середині воскової стиглості воду скидають. 

Переривчасте затоплення відрізняється тим, що посіви періодично звільняють від води. При 
цьому зменшуються витрати води, й вона більш ефективно використовується рослинами рису. 

Для отримання високих урожаїв багаторічних і однорічних трав, які використовуються у рисовій 
сівозміні, і які не виносять постійного затоплення й засолення, на рисових системах створюють 
засоби регулювання рівня ґрунтових вод (поглиблені огороджувальні канали на межі сівозмін, 
глибокі до 4 м скидні канали). Така дренажно-скидна система має підтримувати рівень ґрунтових вод 
(РГВ), сприятливий для усіх культур сівозміни. Так, для люцерни найбільш сприятливий РГВ – 1-1,5 
– 2,5 м і залежить від мінералізації ґрунтових вод. 

При затопленні ґрунтів розпочинається анаеробний процес розкладу органічної речовини. 
Він супроводжується накопиченням відновлених сполук поживних речовин. На таких ґрунтах 
виникає необхідність рихлення ґрунту для покращення аерації й активізації окислювальних процесів. 

Догляд за посівами. Посіви рису у фазі 2-3 листочків культури проти однорічних злакових 
(просоподібних) бур’янів обприскують фацетом (1,0-1,8 л/га), ордрамом 720 ЕС (5,0-7,0 л/га); проти 
злакових, дводольних та болотних бур’янів від фази 2-4 листочки до фази кущіння курячого проса, та 
6-7 листочків у бульбоочерету - застосовують цитадель 25 ОD 91,0-1,6 л/га), номіні 400 (0,08-0,1 
л/га) + ПАР А 100 (0,08-0,1 л/га), тристар (0,1-0,3 кг/га); від фази 2 листків до фази кущіння 
культури – базаграном М (2,0-3,0 л/га), пік 75 WG (15-20 г/га); у фазі повного кущіння культури 
проти частухи, бульбоочерету та інших болотних бур’янів - застосовують гербіцид 2М-4Х 750 
нормою 1,0-1,3 л/га,  
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При застосуванні гербіцидів у боротьбі з бур’янами на посівах рису, спочатку з рисових чеків 
скидають воду, на другий - третій день обробляють гербіцидами й витримують без води до повної 
загибелі бур’янів (3-5 днів). Після цього чеки заповнюють водою. Якщо проростають нові бур’яни, то 
процедуру повторюють.  

Отже, постійне затоплення водою, правильно вибрані системи удобрення й обробітку ґрунту, 
контролювання бур’янів, хвороб й шкідників складають систему вирощування рису.  

 
 

5.5. Гречка 
 

Гречка (Fagopyrum) – рід рослин родини гречкових. Однорічна рослина висотою 50-150 см. 
Стебла прямостоячі, гіллясті, голі, ребристі, червонувато-зелені. Листки серцевидно-трикутні або 
стрілоподібні. Квітки правильні, маточково-тичинкові, білі, блідо-рожеві, рожеві з медяним запахом, 
на довгих пазушних квітконосах, зібрані на верхівці. Цвіте у липні. Плоди у вигляді трьохгранних 
горішків із гладкими гранями й ребрами, коричневого, чорного або сірого кольору. Маса 1000 зерен 
12-30 г. 

Значення. Вирощують для одержання крупи, яка має високі смакові властивості й поживність. 
Гречана крупа містить 12-18% білка, із високим умістом лізину й триптофану, 2,5-2,7 % жиру, 13,3 % 
клітковини, 0,3-0,5 % цукрів, 2,1 % золи, багата на фосфор, органічні кислоти (яблучна, лимонна, 
щавлева та інші), вітаміни (В1, В2, РР і Р), макро- й мікроелементи (залізо, кальцій, фосфор, мідь, йод, 
цинк, нікель та кобальт).  

Гречана мука,  придатна для випікання млинців, коржів, та деяких видів печива. Хліба з гречки 
не печуть. Лузга використовується як паливо, підстилка для худоби, рідше на корми. Солома гречки 
за кормовими якостями наближається до соломи ярових злаків, але в раціоні худоби її має бути мало, 
бо викликає захворювання (випадання шерсті у овець, почервоніння й сверблячку шкіри у свиней, 
рогатих тварин). Попіл соломи й луски використовують для отримання поташу (містить до 35-40 % 
калію). 

Гречка є цінним медоносом і дає в середньому 90 кг/га меду.  
Поширення. Батьківщиною гречки вважають Індію. Цю культуру вирощували древні народи 

Індії й Китаю. Появу гречки на теренах Київської Русі пов’язують із навалою татаро-монгольських 
племен у ХІІІ ст. Та археологічні розкопки свідчать її вирощували у пониззі Дону, на Харківщині у 
Х-ХІІ ст., тобто ще до навали татар. У країнах Західної Європи гречку почали вирощувати у ХV-ХVІ 
ст. 

 У світі відомо 15 видів, які поширені в областях із помірним кліматом. Загальна площа посівів у 
світі близько 3,9 млн. га. Близько 2,4 млн. га гречки вирощують у Європі. Найбільші площі під цією 
культурою зосереджені у Росії, Канаді, Японії, Індії, Китаї, США. На території України проростає 1 
дикорослий вид: гречка татарська – бур’ян. Найбільшого господарського значення набула гречка 
звичайна (рис. 5.9).  

Посівна площа гречки в 2000 р. в Україні дорівнювала 529 тис. га з пересічною урожайністю 9,1 
ц/га. Її найбільші площі зосереджено в господарствах Чернігівської, Житомирської, Київської та 
Сумської областей. 

Сорти. Найбільш поширені сорти гречки в країні: скоростиглі - Нектарниця (Плоди середнього 
розміру, плівчастість 18-20 %, маса 1000 зерен 28-36 г, період вегетації 73-84 дні, посухостійкість 
середня), Скоростигла 86; середньо-спілі сорти - Богатир (тепло- і вологолюбна, середньо стійка до 
полягання й осипання, високоврожайна), Червоно-стрілецька (засухостійка), Вікторія, Глорія, 
Климівка, Деметра, Радехівська поліпшена, Смарагд, Балада, Поголоска, Чернігівська 185. Сорт - 
Поголоска - середньо ранній, вегетаційний період 64-110 днів, стійкий до аскохітозу, коштовний за 
якістю. В умовах виробництва врожайність кращих сортів гречки 2,0-3,0 тони із 1 га і більше. 

Особливості вирощування. Гречка відрізняється помірною вимогливістю до тепла, великою до 
вологи й швидким ростом і розвитком. Насіння гречки проростають при 5° С, а дружні сходи 
появляються при 15-22° С. Заморозки –1,5-2° С ведуть до пошкодження, а нерідко й до загибелі 
рослин. При температурі нижчій 13° С і вище 25° С гречка росте погано. При сприятливих умовах 
формує велику наземну масу, яка добре затінює ґрунт. 

При сприятливих умовах тепла (близько 20° С) і вологи через 25-30 днів після сходів гречка 
зацвітає, утворює велике число квіток (до 1000 і більше) на кожній рослині. Цвітіння розтягнуте й 
продовжується в середньому 30-40 днів, у залежності від сорту.  
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Рис. 5.9. Гречка звичайна: 
1 - плід; 2 – квітка з довгою маточкою й короткими тичинками; 3 – 

 квітка з короткою маточкою й довгими тичинками; 4 – квітуча гілка  
 

За характером розвитку гречка відрізняється від колосових хлібів: ріст її зеленої маси 
продовжується майже до дозрівання. Закладання бутонів починається через 8-10 днів після появи 
сходів. Період дозрівання плодів розтягнутий. Кількість запліднених зав’язей рідко перевищує 12-20 
%. Жара й посуха, дощі й тумани, вітри й різке пониження температури порушує обпилення, 
наливання насіння й веде до зниження врожаю. При посусі повітря, високій температурі  й нестачі 
вологи у ґрунті ріст, цвітіння й наливання зерна припиняються. Після закінчення посухи й випадання 
дощів гречка спроможна знову рости, цвісти й наливати зерно. При штучному обпиленні бджолами 
кількість зав’язей плодів значно збільшується й зростає урожайність. 

Одночасно з цвітінням і плодоутворенням підвищується потреба гречки у волозі й поживних 
речовинах.  

Коренева система слаборозвинена, що значною мірою визначає її вологолюбність і вимогливість 
до попередників, якості основного й передпосівного обробітку ґрунту, а також до добрив.  

Інтенсивна технологія вирощування. До кращих попередників гречки відносяться зернові 
бобові, просапні (цукровий буряк, картопля, кукурудза), удобрені озимі культури, оборот пласта 
багаторічних трав. Скоростиглі сорти гречки використовують як парову культуру. На гречку 
позитивно впливають полезахисні смуги. 

Гречка є добрим попередником для ячменю, зернових бобових, тому що її вегетативна маса 
добре розвивається затінює ґрунти, подавлює бур'яни.  

Обробіток ґрунту. Осінній обробіток ґрунту після стерньових попередників складається з 
лущення стерні дисковими лущильниками і зяблевої оранки. Після просапних культур відразу 
проводиться зяблева оранка. У тих випадках, коли поля після картоплі і цукрового буряка виходять 
ущільненими й засміченими, а також після кукурудзи оранці повинна передувати обробка дисковими 
важкими боронами на глибину до 12 см. 

Ділянки, засмічені осотом і іншими кореневищними бур'янами, перший раз обробляють 
дисковими лущильниками в 2—3 сліди на глибину не менш 6—8 ом, другий — після відростання 
розеток осоту лемішними плугами-лущильниками на глибину 10—-12 см Поля, засмічені 
кореневищними бур'янами, обробляють дисковими лущильниками в перехресному напрямку на 
глибину залягання кореневищ — 6—8 і 10—12 см. Після появи масових сходів бур'янів поле орють 
на зяб. Зяблева оранка проводиться плугами з передплужниками на глибину не менше 20—22 см, а 
там, де дозволяє орний горизонт на 25—27 см. 

У посушливих районах, а також у районах, де ґрунти піддаються водній і вітровій ерозії, 
застосовується плоскорізний обробіток із залишенням стерні на поверхні поля. 
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Доведено, що рання (серпнева) оранка на зяб із наступним напівпаровим обробітком ґрунту для 
знищення сходів бур'янів забезпечує найбільш високий врожай гречки. 

Перший прийом весняного обробітку ґрунту — раннє боронування зябу. Його проводять 
важкими боронами БЗТС-1,0 у два проходи з інтервалом між ними не менше 3 год. У період посіву 
ранніх ярих хлібів поле культивують на глибину 10—12 см, через 8—12 днів проводять другу 
культивацію на глибину 6—8 см, у день посіву — передпосівну на глибину посіву насіння. На легких 
ґрунтах варто обмежитися двома культиваціями. Для весняного розпушування ґрунту 
використовують культиватори КПС-4, КШП-8, КШУ-12. Останню передпосівну культивацію краще 
виконувати буряковими культиваторами УСМК-5.4Б з одночасним боронуванням, що забезпечують 
рівномірне розпушування ґрунту за глибиною. На легких ґрунтах замість боронування проводять 
прикочування ґрунту ковзанками в агрегаті з культиватором. 

На важких заплавних ґрунтах, засмічених кореневищними бур'янами, замість першої або другої 
культивації варто проводити глибоке розпушування лемішними або лущильниками чизельними 
плугами ПЧ-4,5, ПЧ-2,5. 

Для прискорення проростання насіння бур'янів і вирівнювання поверхні поля після кожної 
обробки проводять прикочування ґрунту кільчасто-шпоровими (ЗККШ-6) або кільчасто-зубцюватими 
(ЗККН-2,8) ковзанками. Не можна проводити прикочування па сильно зволоженому ґрунту, а також 
перед посівом на важких і безструктурних ґрунтах. 

Добриво. Застосування органічних і мінеральних добрив-важливий фактор збільшення 
врожайності гречки. При розрахунку доз добрив варто користатися балансовим методом, тобто 
враховувати винос елементів живлення на планований врожай і кількість доступних поживних 
речовин, що містяться в ґрунті. При надлишку азоту у вологі роки гречка «жирує», тобто розвиває 
могутню вегетативну масу на шкоду формуванню плодів (зерна), а також полягає. На утворення 1 т 
зерна гречка використовує з ґрунту 45 кг/га азоту, 30 кг/га фосфору, 75 кг/га калію. Коренева система 
гречки виділяє мурашину, лимонну і щавлеву кислоти, які сприяють засвоєнню важкорозчинних 
форм фосфору, калію, недоступних для більшості польових культур. Внаслідок цього гречка має 
меншу потребу, ніж інші культури, у легкодоступних елементах живлення, але не  родючості ґрунту. 

Гречка чутлива до внесення мінеральних добрив. На чорноземних ґрунтах вона має більшу 
потребу у фосфорі (2 ц суперфосфату на 1 га), а на сірих лісових і дерново-підзолистих ґрунтах - у 
фосфорі й азоті (0,7-1 ц аміачної селітри на 1 га). З фосфорних добрив велику цінність має 
фосфоритне борошно (3-5 ц на 1 га), що вносять при зяблевій оранці. Ефективне внесення під гречку 
калійних добрив, що не містять хлору, сірчанокислого калію - 0,7-1 ц, калімагнезію - 1,3-1,6 ц, 
деревної золи - 5-6 ц на 1 га й ін. 

Чуйна гречка до мікроелементів (бор, магній). Бор вносять при передпосівній обробці насіння 
або у рядки у формі борного суперфосфату; борат магнію вносять у ґрунт під культивацію. На 
ґрунтах легкого гранулометричного складу варто вносити магній у вигляді доломітового борошна. 

Сівба. У дослідах Московської сільськогосподарської академії ім. К. А. Тімірязєва врожай 
гречки при сівбі великоваговим насінням був на 0,32 т з 1 га вищим, ніж при посіві дрібним або не 
відсортованим насінням (сумішшю великих, середніх і дрібних). Щоб відібрати найбільш 
великовагове насіння виробничники після очищення й сортування на зерноочисних машинах 
додатково сортують насіння гречки у воді або слабкому розчині солі, видаляючи всі зернини, що, 
спливли. Позитивно впливає на насіння повітряно-тепловий обігрів, що підвищує енергію 
проростання й польову схожість. Обов'язковий захід у боротьбі з небезпечними захворюваннями — 
протруєння насіння.  

Проти сажкових хвороб, фузаріозу, пероноспорозу, церкоспорозу, сірої гнилизни, пліснявіння 
насіння перед посівом протравлюють супервінцитом (1,0-1,8 л на 10 л води на 1 т насіння); проти 
шкідників цикади попелиці, злакових мух, хлібних жуків, трипсів – фосфамідом (2,0 л/т). Насіння 
гречки перед сівбою обробляють регуляторами росту для підвищення врожаю агростимуліном (10 
мл/т), біоагростимом-екстра (10 мл/т), біотрансформатором БТФ (0,1 % водним розчином), 
вермістимом (8-10 л/т); для підвищення енергії проростання та польової схожості насіння, 
поліпшення якості продукції, збільшення врожаю - емістимом С (10 мл на 10 л води на 1 т насіння). 

Гречку сіють у досить прогрітий ґрунт (до 12-15° С), коли минає небезпека повернення весняних 
заморозків. В основних районах вирощування висівають гречку у другій або третій декаді травня. 
Основний спосіб сівби гречки - широкорядний, однорядковий або дворядковий (45 + 15 см). Норма 
висіву - 40-50 кг при широкорядному і 80-100 кг при рядковому або вузько рядковому посіві створює 
умови для гарного розвитку рослин і одержання високого врожаю. 

Глибина висіву при достатній вологості ґрунту 4-5 см, у менш сприятливих умовах зволоження - 
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5-7 см. Одночасно з сівбою у рядки вносять гранульований суперфосфат (25-50 кг на 1 га), що дає 
значне підвищення врожаю (0,2-0,3 т з 1 га і більше).  

Догляд за посівами. Після появи сходів на широкорядних посівах проводять першу міжрядну 
обробку. Другий раз міжряддя рихлять у період бутонізації або на початку цвітіння рослин у 
залежності від ущільнення ґрунту й появи бур'янів. 

Проти багаторічних кореневищних бур'янів (осот, в'юнок і ін.) у системі зяблевого обробітку 
ґрунту рекомендується застосування гербіциду 2,4-Д амінної солі у дозі 1 л/га; проти однорічних та 
багаторічних бур’янів навесні за 2 тижні до сівби – гліфоганом 480 (2,0-5,0 л/га). Цей же гербіцид 
(1,2—1,5 л/га) можна застосовувати проти малолітніх дводольних бур'янів (лобода, редька дика, 
суріпиця звичайна, щириця й ін.). У сухі весни його вносять під передпосівну культивацію, а у вологі 
— за 2—3 доби до появи сходів гречки (без закладення) штанговими обприскувачами. Витрата 
робочої рідини 200—400 л/га, висота штанги над ґрунтом 50—80 см. В роки масового розмноження 
блішок, лугового метелика, совок і інших шкідників посіви гречки обробляють інсектицидами при 
строгому дотриманні правил безпеки. 

Гречка – рослина, що запилюється перехресно. Тому велике значення має вивезення бджіл на 
поле (не менше 2-4 вуликів на 1 га посіву).  

Збирання. Гречка дозріває неодночасно. При визначенні термінів збирання необхідно 
враховувати, що в гречки можливо вторинне плодоутворення. Це відбувається тоді, коли посуха на 
початку плодоутворення змінюється випаданням опадів.  Щоб не допустити утрат від опадання 
насіння до збирання двохфазним способом приступають при побурінні приблизно 2/3 нижніх плодів. 
При жаркій погоді скошування варто проводити в ранкові і вечірні години, щоб плоди не обсипалися.  
Валки підбирають і обмолочують комбайнами з числом обертів барабана, зменшеним до 500-600 у 
хвилину, щоб попередити обрушення й дроблення плодів, що знижує їх насінні й продовольчі якості. 

 
Контрольні питання 

  
1. Які культури відносяться до круп’яних культур? 2. Назвіть способи, терміни сівби й норми висіву 
проса. Назвіть основні сорти. 3. Яка потреба проса в добривах? 4. Які особливості інтенсивної 
технології вирощування проса? 5. Які особливості дозрівання й збирання проса? 6. Дайте ботанічну 
характеристику гречки і назвіть її біологічні особливості. 7. Розкажіть про передпосівну підготовку 
насіння й способи сівби гречки. 8. Розкажіть про догляд за посівами й способи збирання гречки. 9. В 
чому полягає відмінність вирощування рису від інших зернових культур?  10. Які площі посівів 
круп’яних культур і, де вони зосереджені? 11. Розкажіть про значення й поширення круп’яних 
культур. 12. Розкажіть про інтенсивну технологію вирощування рису. Перелічіть сорти рису. 13. Які 
добрива застосовують на посівах рису? 14. Як готують, поля до сівби рису? 15. Як проводять 
зрошення рису й догляд за його посівами? 16. Які особливості збирання рису? 16. Яка будова й 
біологічні властивості рослин кукурудзи? 17. Назвіть біологічні особливості кукурудзи, її 
застосування, умови вирощування, збирання й зберігання.  18. Охарактеризуйте культуру сорго? 
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Частина 5. ЛУКІВНИЦТВО 
 


На території держави велику площу займають природні кормові угіддя — сіножаті й 
пасовища, які дуже різняться складом рослинності ій своєю виробничою цінністю. Площа 
сіножатей і пасовищ в Україні у 2000 р. складала 7910 млн. га., у 2002 р. – 7772,9 тис. га або 
12,9 % загальної території держави. На характер природних кормових угідь значний вплив 
мають клімат, материнські породи та ґрунтовий покрив лучних і прилеглих польових та 
лісових земель. Із зміною природних умов місцевості та рельєфу змінюється мікроклімат, а 
разом із тим ґрунтовий і рослинний покрив.  


 
Розділ 15  


СІНОЖАТІ Й ПАСОВИЩА  
 


Кормові угіддя навіть на території одного господарства значно різняться за 
рослинами, що виростають на них, ґрунтами, господарським станом, врожайністю й якістю 
одержуваного корму. На основі визначених характеристик їх підрозділяють на кілька груп. 


 
15.1. Основні типи природних сіножатей і пасовищ  


 
На території України залежно від природних умов луки поділяють на такі групи або 


класи: суходільні (рівнинні), заплавні, низинні, степові, гірські та луки на болотах. Такий 
поділ дає змогу глибше зрозуміти й вивчити їх особливості. 


В усіх регіонах країни, розташованих на рівнинній території, сіножаті й пасовища 
згруповані в класи рівнинних, низинних, коротко-заплавних, довго-заплавних і болотних 
сіножатей і пасовищ. У гірських районах виділяють класи лучних, степових, 
напівпустельних, а також коротко-заплавних і болотних сіножатей і пасовищ. 


До рівнинних відносять кормові угіддя, рослинність яких розвивається в умовах 
надходження такої кількості води на угіддя, що не перевищує кількості опадів у даній 
місцевості. Тобто єдиним джерелом води для рослин практично є тільки атмосферні опади. 


Суходільні луки розміщені на підвищених місцях рельєфу — вершинах і крутих схилах 
вододільних масивів. Багато з них утворилося на місці колишніх лісів (знищених вирубкою, 
пожежами), а також внаслідок занедбання орних земель, що давали низькі врожаї. 
Особливістю суходільних сіножатей і пасовищ є нерівномірний водний режим, нестача 
вологи, бо ґрунтові води залягають на значній глибині й не можуть впливати на розвиток 
трав. Дощові й снігові води через швидке стікання використовуються рослинами несповна. 


Найкращі суходільні луки є у північно-західних районах поліської зони (Волинська, 
Рівненська й Житомирська області) та у північних районах Київської області. У південно-
східних районах поліської зони (Сумська, Чернігівська, Київська області), де ґрунтові умови 
більш сприятливі для землеробства, під суходільними луками зайнято невеликі площі. 


Занедбані суходільні луки на помірно вологих бідних ґрунтах часто заростають 
малоцінними травами — щучником дернистим, медовою травою, кострицею червоною. 
Остання утворює іноді чисті травостої, врожаї яких за допомогою корінного поверхневого 
поліпшення можна значно підвищити. 


У Прикарпатті суходільні луки й пасовища виникли на підзолистих ґрунтах різного 
механічного складу — від важких глинистих до супісків, на кам'янистих породах — 
пісковиках, сланцях. Перелогові та збиті незначні схили треба поліпшувати корінним 
способом, розорювати й засівати сумішками багаторічних бобових і злакових трав — 
еспарцетом піщаним, люцерною жовтою та синьою, конюшиною білою, лядвенцем рогатим, 
стоколосом безостим, житняком, кострицею червоною. 


У зоні Полісся й Лісостепу України клас рівнинних сіножатей і пасовищ 
підрозділяється на наступні підкласи: абсолютні суходоли, суходоли, нормальні суходоли, 
суходоли тимчасового надлишкового зволоження й суходоли на крутих схилах. 
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Абсолютні суходоли займають найбільш високі елементи рельєфу з бідними ґрунтами, 
що погано утримують воду. На них виростають невисокі рослини, що дають не більше 0,5-
0,8 т/га сіна. 


Для нормальних суходолів характерні більш положисті елементи рельєфу, більш 
вологоємні й родючі ґрунти. Врожайність травостоїв на них складає 0,9-1,2 т/га. 


Суходоли тимчасового надлишкового зволоження розташовані на знижених, рівних 
елементах рельєфу й мають слабко проникні для води ґрунти. Надлишкове зволоження на 
них виявляється у весняний або осінній час у зв'язку з повільною фільтрацією води через 
ґрунт. Врожайність сіна на них досягає до 1,2 т/га, але, звичайно, воно має низьку якість. 


В Україні є близько 2 млн. гектарів природних угідь, розміщених на еродованих схилах. 
Найбільше їх у степовій зоні (Одеська, Донецька, Луганська й Запорізька області). 
Створення на еродованих землях і на схилах балок сіяних сіножатей і пасовищ прискореним 
залуженням має велике ґрунтозахисне значення, дає змогу збирати з кожного гектара по 30— 
40 ц сіна багаторічних трав. 


На розташованих по крутих схилах суходолах склад рослин багато в чому залежить 
від крутості схилу і його експозиції, наприклад, істотно відрізняється рослинність на 
північному й південному схилах. 


Багато рівнинних лугів лісової зони утворилися на місці лісів чагарників і боліт. Без 
використання й догляду вони заростають лісом, чагарником, заболочуються. 
Використовують їх в основному як пасовища. 


Лісостепові й степові луки. У степовій зоні на рівнинних сіножатях і пасовищах у 
рослинному покриві переважають морозотривкі й засухостійкі злаки, осоки, цибулинні 
рослини й інше різнотрав'я. Природна рослинність зберігається тільки на схилах і днищах 
балок, ярів, на засолених ґрунтах, не залитих водою долинах рік. Практично вся 
орнопридатна площа в степу розорана. Використовують рівнинні кормові угіддя, в 
основному, як пасовища. У рослинному покриві північної частини цієї зони переважають 
лучні мезофітні злаки й різнотрав'я. У травостої тут трапляються тимофіївка, тонконіг 
лучний, мітлиця звичайна, пирій повзучий, стоколос безостий, а з бобових — люцерна 
жовта, конюшина біла, мишачий горошок і різнотрав'я — подорожник, підмаренник жовтий 
та ін. Урожай сіна коливається від 5 до 15 ц/га. 


Суходільні степові сіножаті й пасовища мають характерну особливість - нестача вологи, 
внаслідок чого злакові трави влітку вигоряють. У травостої тут трапляються злаки 
ксерофітного типу — типчак, ковили, тонконіг, зубрівка, катран, полини, кермек, залізняк, 
волошки, миколайчики, житняки, тюльпани; із бобових — люцерна жовта, астрагал. Крім 
того, тут ростуть полини й кураї. Продуктивність сіножатей і пасовищ низька — 5—10 ц/га 
сіна середньої кормової цінності. 


У південних степових районах України на зниженнях є степові луки (степові поди). 
Навесні ці луки заливаються водою. У центральній частині цих лук у травостої ростуть: 
лисохвіст, пирій, осока з домішкою різнотрав'я. Ґрунти у нижній частині схилів лучно-
чорноземні, а у верхній — солонці та каштаново-солонцюваті. У травостої тут поширені 
полин, житняк. Урожайність степових лук становить 10—20, а на схилах — 5—10 ц/га сіна. 
Вони потребують поліпшення шляхом лиманного зрошення та регулювання водного режиму 
із широким використанням весняних вод. 


У південних степових районах і Криму пасовища утворилися на солонцях і 
солонцюватих ґрунтах. Урожайність їх дуже низька. Так, вихід зеленого корму у 
перерахунку на сіно становить 3—5 ц/га. На таких пасовищах треба проводити корінне 
поліпшення, гіпсування й висівати люцерну, житняк, стоколос безостий та інші трави. 


Заплавні луки степової зони поширені у долинах великих і середніх річок. Тут 
переважають солонці й солончаки, особливо у притерасній частині заплави. Продуктивність 
їх досить висока — від 15 до 40 ц/га. 


Лиманні луки трапляються у степовій зоні у понижених місцях, на приозерних ділянках, 
що заливаються весняними водами. У травостої тут поширені вологолюбні рослини — 
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осоки, очерет, очеретянка звичайна, бекманія, ситники та ін. На таких луках збирають від 10 
до 40 ц/га сіна. Для поліпшення цих лук слід організувати лиманне зрошення весняними 
водами на площах, зайнятих найціннішими травами. 


Низинні луки розміщені у глибоких пониженнях серед полів та лісів і у видолинках, де 
близько до поверхні підходять ґрунтові води, внаслідок чого ґрунти заболочуються. Ці луки 
дуже поширені на Поліссі. Низинні луки бувають вкриті кущами верболозу й вільхою. 
Ґрунти містять значну кількість поживних речовин, але у зв'язку з надмірним зволоженням 
вони мало доступні для культурних трав. Ці луки, поширені у комплексі з лучно-болотними, 
замуленими та торфоболотними ґрунтами. Вони вкриті кущами, мохом, у травостої 
переважають осоки й різнотрав'я. На ділянках, добре забезпечених вологою й достатньою 
кількістю поживних речовин, поширені, головним чином, крупно-стеблові осоки. 
Врожайність цих лук становить  15—30 ц/га сіна низької якості. У південних районах при 
близькому заляганні ґрунтових вод ґрунтам низинних лугів властиве засолення. Для всіх 
незасолених ґрунтів властиве оглеєння. 


Щоб створити високопродуктивні кормові угіддя на таких луках, треба провести 
меліоративні роботи для регулювання водного режиму. 


Хімічний склад і родючість цих ґрунтів неоднакові, що залежить від факторів 
торфоутворення, кількості поживних речовин, складу рослинності й ступеня розкладу торфу. 
Усі торфові ґрунти, бідні на калій. Окремі низинні болота мають достатню кількість фосфору 
(0,5—1,2%). Кількість азоту в сухій масі торфу дорівнює 2—3%, інколи — навіть 5%. 


Заплавні луки розташовані в заплавах рік. Заплава - це частина долини річки, що 
покривається водою в повінь навесні або під час паводка влітку. Особливістю заплавних 
лугів є те, що на них рослинність знаходиться визначений період часу під водою. У цей час 
ґрунт насичується водою. Крім того, на більшій території заплави ґрунтові води знаходяться 
в ґрунті неглибоко й доступні кореням рослин. Таким чином, рослини в заплаві практично 
завжди краще забезпечені водою у порівнянні в рівнинними кормовими угіддями тієї зони. 
де протікає річка. У заплаві, як правило, і більш родючі ґрунти, тому що на її поверхні в 
повінь відкладаються органічні й мінеральні частки, що несе річка. Вони ж збагачені 
елементами живлення для рослин. Такі луки розміщені переважно у долинах великих річок 
— Дніпра, Прип'яті, Десни, Дністра, Случі, Горині й ін. річок. 


У заплавах малих річок повінь триває 8—12, а великих — до 30 і більше днів. Тривалість 
повені значною мірою залежить від погодних умов року. 


Ґрунти на заплавах лук бувають глинисті, суглинкові, піщані, супіщані та інші, залежно 
від того, який мул наносить вода. Заплавні (алювіальні) луки тим кращі, чим більше на них 
осідає середніх і дрібних частинок мулу. 


Склад рослинності на різних ділянках заплави не однаковий. Він залежить від 
властивостей ґрунту, глибини розташування ґрунтових вод, тривалості затоплення. Луки, які 
затоплюються на термін до 15 днів називають коротко-заплавними, більше – довго-
заплавними. 


Заплаву середніх і великих рік можна підрозділити на 3 частини: притерасну, 
центральну й прируслову заплави.  


Заплавні луки залежно від їх різня над рівнем води у річці можна поділити на сухі, 
вологі і заболочені. 


Сухі заплавні луки заливаються водою на короткий час і не щороку. Вони досить високо 
лежать у долині річки. Ґрунтові води залягають тут на глибині близько 2 м. Влітку такі луки 
пересихають від нестачі вологи. На них частіше ростуть тонконіг лучний, різні види мітлиць, 
костриця червона, пахуча трава та багато різнотрав'я. Урожайність їх невисока — 8—15 ц/га 
сіна. Господарська цінність низька. На заплавах річок лісостепової та степової зон урожай 
трав у сухе жарке літо знижується. Ось чому зрошення цих лук набуває великого значення. 


Вологі заплавні луки у роки з нормальним розливом затоплюються і збагачуються 
мулом. На них ростуть злакові трали — тонконіг болотний, мітлиця біла, лисохвіст лучний; 
бобові — конюшина біла; різнотрав'я — щавель кислий, щавель кінський, жовтець тощо. 
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Ґрунтові води у літній період залягають на глибині 0,5— 1,5 м. На таких луках збирають два 
укоси сіна. Урожай становить 20—30 ц/га. 


Заболочені заплавні луки щороку надовго заливаються водами, тому бувають надмірно 
зволожені. Навесні й у першій половині літа на поверхні цих лук стоїть вода, рівень якої 
наприкінці літа знижується до 50—70 см. Такі лучно-болотні ґрунти заростають переважно 
осоками та очеретом, а інколи більш цінними травами — тонконогом болотним, канарником 
очеретяним, куничником очеретяним та ін. Ці луки дають низькі врожаї осокового сіна — до 
20 ц/га. Заболочені заплавні луки треба осушувати й поліпшувати. 


До болотних луків відносять кормові угіддя, що мають найбільше зволоження й 
переважають осоки. Розташовуються вони як на мінеральних, так і на торф'яних ґрунтах 


У районах Полісся та лісостепової зони переважають низинні — евтрофіковані торфові 
ґрунти. Вони утворилися у долинах річок, заливних місцях через заболочування водних 
басейнів, містять досить вапна (2—4%) і мінеральних речовин. Зольність їх 8—20%. Реакція 
низинних торфових боліт Полісся у верхніх шарах кисла або слабокисла (рН 5,2—6). Тут 
проростають дрібно- й крупностеблові осоки, очерет, куничник очеретяний, болотні хвощі, 
калюжниця звичайна, зелений мох; з дерев — вільха, береза; з чагарників — лоза. 


У лісостепових районах серед карбонатних ґрунтів є алкалітрофні болота-торфовища, що 
мають лужну реакцію й багато мінеральних речовин. Зольність їх досягає 40%. 


На Поліссі рідше бувають верхові, так звані оліготрофні, болота. Вони розміщені на 
піщанистих ґрунтах, у соснових лісах, улоговинах, які не заливаються водою, збагаченою 
поживними речовинами. Вода тут не має стоку й застоюється. Реакція цих боліт дуже кисла 
(рН 3—4,5). На них ростуть: сфагнові (білі) мохи, пухівка, журавлина, багно, карликова 
сосна. Такі торфовища бідні на поживні речовини, малопридатні для сільськогосподарського 
використання. Торф із них треба використовувати насамперед на паливо й підстилку. 


У правобережних районах Полісся поширені також перехідні — мезотрофні болота-
торфовища, яким за родючістю належить проміжне місце між низинними й верховими. Вони 
розміщені у широких овальних улоговинах і заливаються водою тільки під час великих 
повеней. Із сільськогосподарського погляду такі болота мають менше значення, ніж 
евтрофні. Але, застосовуючи правильну агротехніку, можна й на цих торфовищах 
одержувати високі врожаї окремих культур. 


Низинні торфовища родючі й після осушення, мають бути використані під 
сільськогосподарські культури. На низинних осушених болотах вирощують високі врожаї 
сіна, кукурудзи, картоплі, буряків, зернових, овочевих та інших культур. 


Гірські кормові угіддя розташовуються на різній висоті. Зі збільшенням  висоти 
змінюються умови виростання трав. Тому кожному висотному поясу в горах відповідає 
визначена рослинність. 


Рослинність гірських районів дуже різноманітна, вона змінюється за вертикальною 
зональністю. Гірську рослинність поділяють на дві групи: низькогірну й високогірну, яка у 
свою чергу поділяється на субальпійську й альпійську.  


Субальпійські луки займають високогірні площі — до верхньої межі поширення 
чагарникової рослинності. Ці луки мають різноманітний рослинний покрив, який великою 
мірою залежить від кліматичних умов. Тут переважає високоросле різнотрав'я низької 
кормової цінності. 


Альпійські луки лежать вище субальпійських. Вони поширені у гірських районах 
Карпат. Добре забезпечені атмосферними опадами. Рослинність їх низькоросла. На 
альпійських луках у травостої трапляються костриця приземкувата, тимофіївка альпійська, 
тонконіг альпійський, мітлиця звичайна, що вважаються тут цінними кормовими злаками, а 
також осока вічнозелена, яку молодою худоба охоче поїдає. 


У районах Українських Карпат гірські сіножаті місцеве населення називає царинками, а 
пасовища — полонинами. У Криму гірські пасовища називають яйлами. 


Природні умови на карпатських та інших гірських сіножатях і пасовищах сприятливі для 
підвищення їх продуктивності. Внаслідок систематичного спасування травостою на 
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полонинах вівцями й худобою та вимивання дощовою й сніговою водами гірські луки бідні 
на поживні речовини, тому кормова цінність їх, незначна. 


Ці ґрунти дуже реагують на внесення азотних, фосфорних і калійних добрив та 
вапнування. Великі площі полонин укриті заростями біловусу. Менші площі займає щучник. 
Досить рідко трапляються цінніші кормові угіддя з добрим складом травостою: кострицею 
червоною, тонконогом альпійським та лучним і мітлицею звичайною. Поліпшення кормової 
продуктивності гірських сіножатей і пасовищ може докорінно вплинути на розвиток гро-
мадського тваринництва та підвищення його продуктивності. 


У забезпеченні тварин кормами визначене значення мають лісові сіножаті й пасовища. 
Їхнє використання в даний час зменшилася, зокрема, через далекість від населених пунктів, 
важкоприступність, розкиданість на великій території, дрібноконтурність, погану 
забезпеченість водопоями для тварин, непридатність для механізованого збирання трав на 
сіно, сильну залежність продуктивності від погодних умов. Багато лісових сіножатей і 
пасовищ заросли чагарником і дрібноліссям, захаращені труском, покриті купинами. 


Продуктивність лісових сіножатей і пасовищ залежить від зімкнутості крон дерев 
і чагарників. Чим більша зімкнутість, тим менша врожайність трав, тим гірше поїдається 
одержуваний корм. Відносно невисоке поїдання лісових трав великою рогатою худобою 
обумовлене великою часткою в травостоях неїстівних, шкідливих і отрутних рослин. Випас 
худоби в лісі ускладнюється заподіянням занепокоєння твариною ґедзями, сліпаками. У 
зв'язку з невисокою продуктивністю лісових кормових угідь у багатьох місцевостях вони 
розглядаються лише як додаткові джерела кормів. Випас худоби й сінокосіння в лісі можуть 
негативно позначитися на лісовій деревній рослинності, тому використання лісових угідь на 
кормові цілі повинно проводитися за узгодженням із лісогосподарськими організаціями. 


 
 


15.2. Обстеження сіножатей і пасовищ 
 


Для того, що б визначити приналежність конкретних ділянок сіножатей і пасовищ до 
визначеної групи кормових угідь і зібрати необхідну для проведення заходів щодо 
поліпшення сіножатей і пасовищ інформацію, проводять їхнє обстеження. Виконують його 
фахівці спеціалізованих організацій і установ, але за спрощеною методикою це можуть 
зробити фахівці, керівники господарств. Інвентаризація – оцінка стану кормових угідь із 
метою прийняття рішення їхнього поліпшення й використання.  


Обстеження кормових угідь підрозділяється на геоботанічне й культуртехнічне. 
При геоботанічному обстеженні визначають характеристики ґрунту й рослинність 


кормового угіддя. Відзначають частку окремих груп і видів рослин у травостоях, наявність 
визначених порід дерев і чагарників. Відзначають форму рельєфу, на якій розташовується 
угіддя, механічний склад ґрунту, товщину гумусового шару, глибину до ґрунтових вод. 


На основі геоботанічного обстеження кормове угіддя може бути віднесене до сіножаті, 
пасовища, покладів. До пасовищ відносять малопридатні для сінокосіння ділянки з 
перевагою низькорослих рослин. Серед них розрізняють культурні пасовища, що є 
спеціально виділеними для пасовищного використання кормовими угіддями з природними 
або сіяними травостоями, на яких проведені заходи щодо поліпшення, систематично 
проводиться догляд і дотримується раціональна технологія використання. 


До сіножатей відносять угіддя де переважають високорослі рослини. Покладами 
вважають землі, що раніше розорювалися, але потім заросли природною рослинністю. 


У процесі культуртехнічного обстеження визначають характеристики кормового угіддя, 
від якого залежать умови використання травостою. Відзначають наявність купин, пнів, 
каменів, що зменшують корисну площу ділянки й утрудняють проведення на ньому різних 
робіт. Враховують також наявність мохового покриву, масу наявної й похованої дернини. 


У процесі обстеження кормових угідь відзначають також ступінь збитості пасовищ, 
засміченість бур'янами, ступінь вирівняння поверхні ґрунту, схильність її ерозії. 
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Обов'язковим при обстеженні кормових угідь є визначення їхньої врожайності. 
Після обстеження складають інвентарний опис, в якому зазначають контури ділянки на 


карті, назву урочища, площу, тип ґрунту, рельєф, зволоження, рослинність, господарський 
стан луки. Крім інвентаризації для більш детальної оцінки кормових угідь здійснюють 
паспортизацію. Проводить паспортизацію спеціальна експедиція, до складу якої входять 
геоботанік-луківник, агроном, землевпорядник, зоотехнік, гідротехнік та інші спеціалісти. 
Усі кормові угіддя класифікують ї складають карту заходів щодо поліпшення і правильного 
використання їх. 


Інвентаризація й паспортизація дає змогу правильно організувати поліпшення й 
використання природних кормових угідь. 


 
 


15.3. Рослини сіножатей і пасовищ  
 


Всі трави сіножатей і пасовищ за їх біологічними й господарськими ознаками можна 
поділити на такі основні групи: 1) злакові, 2) бобові, 3) різнотрав'я і 4) осокові. 


Злакові трави — найбільш поширена група рослин у травостої природних сіножатей і 
пасовищ. Злаки мають велику кормову цінність і дають високі врожаї сіна й пасовищного 
корму. У порівнянні з іншими рослинами кормових угідь у них більше міститься цукрів. 
Лише у районах із малою кількістю опадів вони поступаються перед бобовими — люцерною, 
буркуном, які дають вищі врожаї. 


Злакові трави залежно від висоти росту й кількості листків діляться на дві групи: 
верхові (стоколос безостий, тимофіївка лучна, грястиця збірна, райграс високий, костриця 
лучна та ін.) і низові (тонконіг лучний, райграс пасовищний, костриця червона, біловус, 
типчак, різні види мітлиці та ін.). 


Верхові злаки мають високорослі стебла — вищі 1 м і займають верхній ярус травостою, 
розвивають багато плодоносних і видовжених неплодоносних стебел. На стеблах утворю-
ється багато листя на певній висоті від поверхні ґрунту, а прикореневого листя менше. 


Низові злаки займають нижній ярус травостою, дають велику кількість прикореневого 
листя та пагонів, що не цвітуть. Придатні переважно для пасовищного використання. За 
характерам кущіння злакові трави поділяють на: кореневищні, нещільно-кущові, щільно-
кущові і кореневищно-нещільно-кущові (рис. 15.1). 


Кореневищні злаки, до яких належать стоколос безостий, пирій повзучий, очеретянка 
звичайна, гострець та інші, утворюють кореневища, які відходять від вузла кущіння під 
прямим кутом і розвиваються у ґрунті на глибині 5—25 см горизонтально та мають велику 
кількість вузлів кущіння; із них виростають нові бічні пагони й утворюють розгалуження 
кореневищ. 


 
Рис. 15.1. Схема кущіння різних типів злаків: а — кореневищного;   


 б — нещільно-кущового;  в — щільно-кущового. 
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Кореневищні злаки розмножуються вегетативно та насінням. Деякі злаки з цієї групи, 
наприклад, пирій повзучий, гострець, є злісними бур'янами польових культур. Окремі 
кореневищні злаки — стоколос безостий, лисохвіст лучний, очеретянка звичайна — часто 
утворюють майже чисті травостої. Кореневищні злаки найкраще розвиваються на пухких 
ґрунтах. Завдяки розгалуженій кореневій системі вони глибоко проникають у ґрунт і дають 
високі врожаї корму. 


Тонконіг болотний (Р. palustris). Кормова цінність добра. Після скошування швидко 
відростає. Охоче поїдається тваринами. Перспективний злак для поширення на вологих 
торфових болотах. 


Мітлиця біла (Аgrostis alba). Кореневищний багаторічний низовий злак (рис. 15.2). Має 
велику кількість прикореневих листків. У травостої тримається дуже довго і є доброю 
пасовищною травою.  


 
Рис. 15.2. Мітлиця біла. 


 


Після спасування й скошування швидко відростає. Невимоглива до клімату, росте досить 
високо у гірських районах Карпат. Поширена у лісовій і лісостеповій зонах, переважно на 
вологих місцях. На Поліссі трапляється на осокових болотах і торфовищах. Висівають її на 
вологих, недовго затоплюваних луках і на осушених низинних торфовищах. У гірських 
районах Карпат на полонинах поширена також мітлиця звичайна (А. vulgaris), яку добре 
поїдають всі види тварин. Вона утворює значну частину травостою, особливо біля межі лісів. 


Очеретянка звичайна (Digrafhis arundinacea). Багаторічний кореневищний верховий 
злак. Має дуже розвинену кореневу систему й багато листків. У природних умовах на воло-
гих і заболочених луках утворює суцільні травостої. Добре витримує затоплення на 
заплавних луках. На осушених торфових болотах дає рекордні врожаї сіна — 150 ц/га й 
більше. За врожайністю вона займає одне з перших місць серед багаторічних трав, що 
використовуються на сіно. Скошений перед виколошуванням травостій має добру кормову 
цінність. Коні, велика рогата худоба, вівці й кози охоче поїдають зелену масу й сіно з 
очеретянки, її зелена маса є добрим матеріалом для силосування навіть тоді, коли його пізно 
скошують (після викидання волотей).  


Заслуговує на поширення на вологих луках. Висівати її можна у чистому вигляді, щоб 
мати ранній зелений корм навесні, або у сумішках із бекманією, лисохвостом лучним і 
стоколосом безостим. В окремих випадках її сіють у сумішці з люцерною. 


Бекманія звичайна (Beckmannia eruciformis). Багаторічний кореневищний верховий злак 
(рис. 15.3). Росте в умовах достатнього зволоження. Кормова цінність сіна висока. Придатна 
для сінокісного використання. Висівають її у лучних сумішках на досить вологих глинистих 
ґрунтах та на не дуже осушених торфовищах. 


Костриця червона (Festuca rubra). Багаторічна низова трава, що має кореневищні, 
нещільно-кущові й перехідні форми. До ґрунту не вимоглива, росте добре на легких і сухих 
ґрунтах, на не удобрених сіножатях і пасовищах. Не боїться витоптування й спасування, 
швидко відростає. Костриця червона поширена у травостоях гірських районів Карпат. 
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Рис. 15.3. Бекманія звичайна. 


 
Костриця тростинна (Р. arundinacea). Багаторічний верховий злак. Дає високі врожаї 


на вологих луках. Придатна для лучних сумішок на вологих, а також на свіжо меліорованих 
торфових ґрунтах. Сіно дає грубе, тому скошувати її треба рано — перед цвітінням. 


Райграс пасовищний, або пажитниця багаторічна (Lolium perenne). Типова 
пасовищна трава, яку охоче поїдають тварини. Добре витримує спасування й витоптування. 
Низький нещільно-кущовий злак, дуже поширений у помірному кліматі західних областей. 
Перспективний у сумішках із білою конюшиною для створення високопродуктивних 
пасовищ на зв'язних ґрунтах у лісостепових районах із достатньою вологістю. Його часто 
висівають на спортивних майданчиках. 


Пирій повзучий (Agropyrum repens). Багаторічний верховий кореневищний злак (рис. 
15.4). Поширений на природних кормових угіддях, заплавах річок, помірно вологих луках, 
чорноземах лісостепових і степових районів, на темно-каштанових ґрунтах степової зони. 
Кормова цінність висока, охоче поїдається різними видами тварин. Зарості пирію 
використовують на випас до виколошування, а на сіно — у період колосіння. До клімату не 
вимогливий, добре витримує суворі зими. Типова рослина на молодих перелогах.  


 


 
Рис.  15.4.   Пирій   повзучий. 


 
Гострець гіллястий (Agropyrum ramosum). Належить до багаторічних кореневищних 


злаків. Кореневища мають твердий, гострий кінець, який добре пронизує ущільнений ґрунт. 
На нових перелогах, що використовують під сіножаті, кореневища залягають на глибині 30—
40, а на давніх — 10—12 см. Гострець поширений на каштанових ґрунтах і солонцях 
південно-східних районів. Гострецеві перелоги використовують на якісне сіно й випас. У 
посівах польових культур пирій повзучий і гострець гіллястий є злісними бур'янами. 


Куничник наземний (Calamagrostis epigeios L.). Багаторічний верховий кореневищний 
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злак. Поширений у лісовій, лісостеповій зонах та гірських районах. Росте на місці вирубаних 
лісів, на заплавах річок, на солонцюватих ґрунтах. На пасовищах поїдається тваринами 
тільки до колосіння. На сіно скошують до цвітіння. Кормова цінність — невисока. 


Нещільно-кущові злаки утворюють кущі з нещільно-стоячими стеблами, які ростуть 
косо з вузлів кущіння. Вузли кущіння у них залягають на глибині 3—5 см від поверхні 
ґрунту. Вони краще ростуть на родючих не ущільнених ґрунтах. Мають високу кормову 
цінність, утворюють мичкувату кореневу систему, нещільну дернину. Ці злаки швидко 
розвиваються, мають високі й сталі врожаї сіна та насіння, відіграють важливу роль у 
лучному травосіянні. До нещільно-кущових злаків належать: тимофіївка лучна, костриця 
лучна, райграс високий, грястиця збірна, пирій безкореневищний, житняки та ін. Більшість із 
них розглянуто у попередньому розділі, тут розглянемо пирій беpкореневищний. 


Пирій безкореневищний (Аgгоруrum tеnегиm) — багаторічний нещільно-кущовий 
верховий злак (рис. 15.5), подібний до пирію повзучого, але не має кореневищ, тому не 
засмічує поля. Уперше впроваджений у культуру на території нашої країни у 1913 р. Завдяки 
високій кормовій цінності використовується як на сіно, так і на випас; 100 кг сіна відповідає 
у середньому 51 кормовій одиниці і містить 3 кг перетравного протеїну. 


 
Рис. 15.5. Пирій безкореневищний:  а — загальний   вигляд  рослини; б — окремий колос. 


 
Злак зимостійкий і посухостійкий. Вирощують його на півдні України. У лісостепових 


районах у роки з достатнім зволоженням дає вищі врожаї, ніж житняк, у посушливі роки 
поступається перед ним. Найвищі врожаї дає на другий рік. У травостої тримається 3—4 
роки Висівають його у сумішках з люцерною, еспарцетом. 


Пирій безкореневищний швидко забур'янюється пирієм повзучим, тому на пагіння його 
треба висівати на чистих від бур'янів полях. 


Сіють пирій безкореневищний під покрив ярих зернових рядковим способом. Норма 
висіву насіння становить 20—25 кг/га. На насіння сіють широкорядним способом із нормою 
висіву 10—12 кг/га. Насіння загортають на глибину 2—4 см. Догляд за пирієм такий самий, 
як і за іншими багаторічними злаковими травами. У степових районах узимку проводять 
снігозатримання. На сіно скошують у період колосіння. Урожай сіна становить 40—50 ц/га.  


На насіння пирій безкореневищний збирають роздільним способом у період воскової 
стиглості, а комбайнами — у фазі повної стиглості, коли стебла мають жовте забарвлення. 


На сухих бідних на поживні речовини ґрунтах росте костриця овеча (Р. ovina) — 
низовий щільно-кущовий злак. Може мати значення для закріплення сухих піщаних схилів. 
Має низьку кормову цінність, проте у Карпатах вівці охоче поїдають. 


На сухих бідних на поживні речовини ґрунтах росте костриця овеча (Р. ovina) — 
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низовий щільно-кущовий злак. Може мати значення для закріплення сухих піщаних схилів. 
Має низьку кормову цінність, проте у Карпатах вівці її охоче поїдають. 


Щільно-кущові злаки утворюють вузли кущіння на поверхні ґрунту або близько від неї 
у вигляді щільних кущів, подібних до купин. До них належать малоцінні трави: щучник 
дернистий, біловус, костриця овеча та ін., у лісовій зоні — типчак, у степовій — ковили. Ці 
трави на недостатньо провітрюваних зв'язних, ґрунтах можуть рости тривалий час на одному 
місці й утворювати густу дернину. Деякі щільно-кущові трави розвиваються на надмірно 
перезволожених ґрунтах. Молоді пагони цих трав виходять із вузла кущіння, вони 
притиснуті до старих стебел і утворюють щільні кущі. Дають незначні врожаї сіна низької 
кормової якості. Щільно-кущові злаки можуть засвоювати зольні елементи й азот з 
органічних сполук. Кисень, потрібний для дихання, легко проникає у ґрунт через повітряні 
ходи у корінні щільно-кущових злаків. Луки малопродуктивні, їх треба поліпшувати. 


Щучник дернистий (Deschampsia caespitosa). Щільно-кущовий багаторічний верховий 
злак (рис. 15.6). Утворює значну кількість вузьких і твердих листків та розлогу волоть. Росте 
на вологих луках у лісовій і лісостеповій зонах, утворює щільну дернину. На низинних луках 
і пасовищах вважається бур'яном і неохоче поїдається тваринами. На полонинах Карпат 
росте всюди, і у ранніх фазах росту поїдається тваринами. Якщо рано проводити скошування 
або спасування, щучник зникає. 


 
Рис. 15.6. Щучник дернистий 


 


Біловус, або мичка (Nardus stricra). Щільно-кущовий багаторічний невисокий злак. Має 
сизуваті щетинисті листки й вузький однобокий колос (рис. 15.7). Дуже поширений у 
гірських районах Кавказу й Карпат, де утворює густу дернину на полонинах. Трапляється в 
Європейській частині тундри і лісової зони. Кормова цінність дуже низька, особливо після 
цвітіння. Тільки у ранніх фазах росту поїдає рогата худоба й вівці. У фазі колосіння трава 
швидко грубіє, й худоба її не поїдає. Під впливом удобрення поступається місцем більш 
цінним злаковим травам. Природні травостої біловусу є ознакою виродження лук. 


 
Рис. 15.7. Біловус,  або   мичка. 
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Типчак, або костриця борозниста — степова (Festuca sulcata). Багаторічний щільно-
кущовий низовий злак (рис. 15.8). Стебла тонкі майже без листків, а прикореневі листки 
щетиноподібні, вузькі. Найпоширеніша трава степів і напівпустинь. Швидко відростає 
навесні й добре поїдається тваринами, особливо вівцями. Якщо своєчасно зібрати, дає сіно 
доброї якості. Використовують переважно як пасовищну траву навесні та у другій половині 
літа. Після цвітіння швидко грубіє й засихає, а восени після випадання дощів дає досить 
багато прикореневого листя. 


Рис. 15.8. Типчак. 
 


Ковила (Stipa). Багаторічний щільно-кущовий злак, висотою 40-130 см. Степова    
посухостійка рослина, найбільш поширена на цілинних і перелогових землях. В Україні 
росте в заповіднику Асканія-Нова, на Михайлівській цілині, у Стрілецькому та 
Хомутівському степах. Стебла у ковили тонкі, шорсткі, листки вузьколінійні, тверді, 
зосереджені біля основи куща. Кормова цінність — низька. Використовують на випас до 
початку колосіння й після сінозбирання. Поїдається навесні кіньми, великою рогатою 
худобою й вівцями, гірше — верблюдами. 


У степових районах Південного Сходу поширена ковила волосиста, або тирса (S. 
capillata), зернівки якої під час достигання засмічують вовну овець, пошкоджують ротову 
порожнину й тіло тварин, що часто призводить до загибелі. Тирса трапляється на кам'я-
нистих схилах у передгір'ях Криму, зрідка на півдні лісостепової зони (рис. 15.9). 


 
Рис. 15.9. Ковила волосиста 
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Нещільно-кущові злаки ростуть на солонцюватих і солончакуватих ґрунтах степових 
районів. Тварини поїдають їх до кінця колосіння. Пізніше ці трави швидко грубіють. До них 
належать: покісниця розставлена (Puccinellia distans). Багаторічний нещільно-кущовий злак, 
поширений на солонцюватих луках. У сіні й на пасовищі до цвітіння добре поїдається 
тваринами. Перспективний для впровадження у культуру; прибережниця солончакова 
(Aeluropus litoralis). Багаторічний кореневищний злак. Поширений на солончакових луках у 
прибережних районах Чорного й Азовського морів. Добре поїдається у сіні й на пасовищі до 
цвітіння. Перспективна для впровадження у культуру на вологих солончаках. 


Нещільно-кущові злаки ростуть на солонцюватих і солончакуватих ґрунтах степових 
районів. Тварини поїдають їх до кінця колосіння. Пізніше ці трави швидко грубіють. До них 
належать: покісниця розставлена (Puccinellia distans). Багаторічний нещільно-кущовий злак, 
поширений на солонцюватих луках. У сіні й на пасовищі до цвітіння добре поїдається 
тваринами. Перспективний для впровадження у культуру; прибережниця солончакова 
(Aeluropus litoralis). Багаторічний кореневищний злак. Поширений на солончакових луках у 
прибережних районах Чорного й Азовського морів. Добре поїдається у сіні й на пасовищі до 
цвітіння. Перспективна для впровадження у культуру на вологих солончаках. 


Бульбові, цибулинні й сланкі трави. Крім описаних основних, типів злакових трав 
менша кількість видів трав утворює підземні пагони у вигляді бульб і цибулин (залізняк 
бульбастий, валеріана бульбаста, різні види лілії, пізньоцвіт). Серед них трапляються отруйні 
рослини та трави, які худоба поїдає задовільно. Деякі рослини на поверхні ґрунту утворюють 
довгі пагони, що прикріплюються до ґрунту додатковими корінцями (гусячі лапки, жовтець 
повзучий, конюшина біла та ін.). Ці сланкі трави добре витримують спасування. 


Бобові трави. Менше поширені в травостоях бобові. Багаторічні бобові трави 
характеризується здатністю збагачувати ґрунт на азот. Бобові трави за кормовою цінністю 
перевищують злакові. У сіні бобових трав міститься у середньому 5—6% перетравного 
протешу. Перед цвітінням уміст протеїну збільшується до 10%. Багато бобових рослин добре 
поїдається тваринами. 


У травостої природних сіножатей і пасовищ бобові трави відіграють дуже важливу роль, 
хоч і поступаються кількісно злаковим травам. На окремих заплавах лук трапляються площі 
зі значною кількістю бобових у травостої, особливо конюшини, вик, люцерн та ін. Біла 
конюшина, якщо правильно використовувати пасовища, густо вкриває ділянки й у 
природному травостої. 


Характеристика окремих бобових трав. Конюшина біла, або повзуча (Trifolium reperns 
L.). Багаторічна рослина. У дикому стані поширена у лісовій і лісостеповій зонах, на Поліссі, 
у гірських районах Карпат, у нечорноземній смузі, Прибалтиці. Вона вважається однією з 
найцінніших кормових, трав, що сіють на пасовищах. Крім того, її сіють у сумішках для 
залуження на суглинкових і на осушених торфових ґрунтах. Конюшина біла добре росте на 
вологих ґрунтах. На вузлах повзучого стебла утворюються додаткові корінці, листочки й 
виростають нові стебла. При організації пасовищ із тривалим строком використання у 
сумішках із райграсом пасовищним та іншими злаковими травами є незамінною пасовищною 
бобовою травою. Добре витримує витоптування й спасування. У травостої природних 
сіножатей і пасовищ біла конюшина відіграє важливу роль. Тому доцільно збирати насіння 
дикорослих місцевих форм і розмножувати місцеві сорти. 


Заяча конюшина, або перелет (Anthyllis vulneraria L.). Дворічна бобова рослина 
(рис.15.10).  


На луках, лісових полянах часто трапляється багаторічна бобова рослина горошок 
мишачий (Vicia cracca L.), а на родючих і досить вологих ґрунтах Полісся і лісостепової 
зони чина лучна (Lathyrus pratensis L.). Вони заслуговують на впровадження у виробництво. 
Кормова цінність їх висока. 


На природних кормових угіддях, на вологих луках росте чина болотна (Lathyrus 
palustris). 
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Рис. 15.10. Конюшина заяча 
 


Лядвенець болотний (Lotus uliginosus L.). Росте переважно на вологих заболочених 
луках. Поживна цінність висока. Тварини охоче поїдають як зелену траву на пасовищі, так і 
сіно. З цією метою його можна висівати у травосумішках на осушених торфових ґрунтах. За 
сприятливих умов тримається у травостої понад 10 років. Віднесені до групи осок рослини 
часто характеризуються невисокими кормовими достоїнствами. Багато, які з них мають 
просочене кремнеземом лиття, погано поїдаються й переварюються тваринами.  


Різнотрав'я. На всіх типах природних кормових угідь у травостої є численна група 
дикорослих трав — різнотрав'я — дуже різноманітна за видовим складом. Це переважно 
одно- і багаторічні рослини, здебільшого бур'яни. Серед різнотрав'я є корисні, малокорисні 
й шкідливі та отруйні рослини. 


Багато видів різнотрав'я при пасовищному використанні має добрі кормові якості й 
охоче поїдається тваринами, але, зібрані на сіно, вони не мають майже ніякої цінності. Деякі 
види різнотрав'я, наприклад, кульбаба звичайна, осот жовтий, осот рожевий охоче 
поїдаються тваринами у ранніх фазах росту. У складі різнотрав'я є види, які зовсім не 
поїдаються тваринами, через що вони швидко розростаються й знижують урожай сіна. 


При визначенні кормової цінності різнотрав'я велике значення має наявність у рослин 
цієї групи твердих зубчиків, сильного опушення й остистості. Наявність у рослинах або у 
сіні незначної кількості ароматичних сполук стимулює поїдання корму тваринами. Коли ж 
таких сполук багато, вони можуть викликати захворювання. Поїдаючи із сіном або з травою 
шкідливі бур'яни, тварина може захворіти й навіть загинути. 


Деякі рослини цієї групи мають кормове значення. 
Кульбаба звичайна (Taraxacum officinosus L.). Багаторічна рослина з довгим стрижневим 


коренем, який може утворювати додаткові бруньки. Розмножується насінням і вегетативне. 
У найбільшій кількості з'являється на сіножатях і пасовищах. Охоче поїдається тваринами, 
але корму дає мало. Старанний догляд за сіножатями й пасовищами забезпечує інтенсивний 
ріст трав, які заглушують кульбабу. 


Цикорій (Cichorium inthybys). Багаторічна рослина з веретеноподібним коренем. Росте у 
дикому стані на вигонах по всьому СРСР, за винятком північних і східних районів. Тварини 
задовільно поїдають його на пасовищі, незважаючи на гіркуватий смак стебел і листя. Коли 
цикорій скошують на сіно, листя обсипається, а залишаються тільки грубі стебла. 


Тмин (Carum carvi). У дикому стані поширений на сіножатях і пасовищах усієї України. 
Дворічна ефіроолійна рослина. Охоче поїдається тваринами на пасовищах. 


Спориш звичайний, або пташина гречка (Polygonum aviculare). Росте на ущільнених 
площах, вигонах, пасовищах, дорогах, у дворах. Кормова цінність споришу — висока. Добре 
поїдають усі види тварин. Дає зелену масу протягом усього літа. Врожайність його низька. 


Полини (Artemisia), Багаторічні й однорічні рослини висотою 40—50 см, вкриті густим 
сірим або білувато-сивим опушенням. Вони займають великі площі. Найбільше полини 
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поширені у південно-східних районах на каштанових ґрунтах і солонцях. Основним видом є 
полин білий (Artemisia hololeuca). Дуже посухостійкий. Добре поїдають полини вівці й кози, 
а ВРХ — погано. Полини містять до 9% протеїну. Восени після приморозків запах і гіркота 
полинів зменшується. Полини містять у собі гіркі речовини й ефірні олії (рис. 15.11). 


Рис. 15.11. Полини: однорічний – зліва; польовий – справа. 
 
Отруйні й шкідливі трави. Більшість отруйних і шкідливих рослин належить до групи 


різнотрав'я. Вони містять шкідливі речовини, переважно алкалоїди, ефірні олії, камфору, 
глюкозиди, органічні кислоти, які зосереджені нерівномірно у різних частинах рослин. 
Поїдаючи ці рослини, тварини можуть отруїтися. 


Отруйні властивості рослин дуже змінюються. Один і той самий вид отруйної рослини у 
сіні може шкодити, а при використанні на силос — бути нешкідливим. В окремих бур'янах (у 
багатьох жовтецевих) отруйні властивості при висушуванні значно ослаблюються або зовсім 
зникають. Деякі бур'яни залежно від місцевих ґрунтово-кліматичних умов можуть бути 
отруйними у різній мірі й зовсім не шкідливими, наприклад, хвощі. 


Тварини можуть звикати до деяких отруйних бур'янів. Цим пояснюється той факт, що 
отруйні рослини на наших сіножатях і пасовищах трапляються у значній кількості, а випадки 
отруєння й загибелі тварин бувають рідко. Сіно, дуже уражене пліснявою або іржею, 
спричиняє при поїданні його тваринами тяжке захворювання і навіть загибель їх. Отруєння 
найчастіше спостерігають навесні, коли тварин після перезимівлі випускають на пасовище. 


Найбільш поширеними отруйними травами є: 
Цикута отруйна (Сicuta virosa L.). Багаторічна рослина з родини зонтичних. 


Трапляється на заболочених пасовищах, мокрих берегах річок, озер і канав. У неї отруйні всі 
частини. Цикута небезпечна також після висихання і силосування. Велика рогата худоба 
часто отруюється навесні, іноді гине. 


Чемериця біла (Veratrum album L.). Багаторічна рослина з родини лілійних. Поширена 
на вологих луках і пасовищах, трапляється у Карпатах біля верхньої межі лісу. На пасовищах 
тварини чемериці не поїдають. Коні, велика рогата худоба й вівці при поїданні сіна з 
чемерицею хворіють і можуть загинути. 


Пізньоцвіт осінній (Сolchicum autumnale L., рис. 15.12). Багаторічна рослина з родини 
лілійних. Трапляється на низинних мокрих луках. Цвіте восени, має гарні фіолетові квітки. 
При згодовуванні зеленого корму або сіна з домішкою пізньоцвіту тварини хворіють і 
можуть загинути. 


Молочай кипарисоподібний (Euphorbia cyparissias L.). Багаторічна сизувато-зелена 
рослина з жовтими підземними кореневищами. Росте на сухих ґрунтах серед багаторічних 
трав. При великій кількості молочаю у кормі молоко має червоний колір, тварини хворіють. 
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Рис. 15.12. Пізньоцвіт осінній 
 


Жовтець отруйний (Ranunculus sceleratus L.). Отруєння тварин трапляється навесні, до 
появи стебел. На пасовищі тварини обминають цей бур'ян. 


Калюжниця (Caltha palustris). Поширена на мокрих місцях заболочених лук, по берегах 
річок і озер. Рано навесні починає рости й охоче поїдається худобою. Шкідлива для тварин, 
проте отруєння дуже рідкі (рис. 15.13). 


 
Рис. 15.13. Калюжниця болотна 


 
Хвощ болотний (Eguisetum palustre). Багаторічна рослина з кореневищами. Росте на 


заболочених луках в усіх районах. При тривалому згодовуванні сіна зі значною кількістю 
хвощів худоба хворіє на понос, худне й зменшує надої. Отруйні властивості хвощів при 
силосуванні ослаблюються. 


Степовий гірчак звичайний (Acroptilon picris). Багаторічна рослина, поширена на 
солонцюватих ґрунтах у степових і пустинних районах. Трава гірка, тому на пасовищі погано 
поїдається тваринами. Шкідливий для коней. У силосованому вигляді отруйні властивості 
зникають. 


Петрушка собача (Aethusa cynapium) шкідлива для тварин. 
На сіножатях і пасовищах є значно більше видів бур'янів, але тут вказано лише 


найшкідливіші й найпоширеніші. 
Осокові трави. Осоки та подібні до них трави діляться на підгрупи: 1) крупно-стеблові 


— високорослі осоки, 2) дрібно-стеблові — низькорослі осоки та 3) ситники. Осоки й 
ситники розвиваються добре тільки на дуже вологих, заболочених ґрунтах. Ці трави 
найбільш поширені на земній кулі. В Україні ростуть всюди - у лісовій зоні, на заболочених 
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низинних і заплавних луках Полісся та лісостепової зони, де часто становлять основу 
травостою. 


Характерною ознакою осок є тригранне стебло. Кущіння їх подібне до кущіння злаків. 
Багато осок має дуже розвинені кореневища, є й такі, що утворюють великі купини та щільну 
дернину. Кормова цінність окремих видів осок дуже різна й мало вивчена. Листки й стебла 
осок містять незначну кількість мінеральних солей, фосфору та вапна й багато протеїну (у 
середньому 12%). Проте через наявність великої кількості кремнезему шорсткі й мають 
низьку перетравність. Деякі види осок є цінними травами на сіножатях і пасовищах. 


Крупно-стеблові осоки утворюють великі зарості на торфових і заболочених заплавах 
лук і дають 30—50 ц/га сіна. Крупно-стеблові осоки погано поїдаються тваринами. Кормова 
цінність їх низька, проте вони дають добрий силос. Деяке кормове значення має осока 
струнка, яка росте на Поліссі та у лісостеповій зоні (рис. 15.14). Сіно досить добре поїдає 
велика рогата худоба. Вона росте на евтрофних і на мулувато-глейових ґрунтах. Часто 
трапляється з домішкою костриці червоної, тонконога болотного. 


 
Рис. 15.14. Осока  струнка. 


 


Дрібно-стеблові осоки поширені на низинних заболочених та на суходільних надмірно 
зволожених луках в усіх районах України. Вони дають незначні врожаї сіна — близько 10—
15 ц/га. Ці осоки поїдаються рогатою худобою. Практика свідчить про те, що осокові луки не 
забезпечують високих надоїв при випасанні корів. До цієї підгрупи належать осоки звичайна, 
просоподібна й дводомна. Дрібні осоки степових, пустинних і гірських районів добре 
поїдають тварини: у лісотундрі — олені, у лісовій зоні — велика рогата худоба, а у степових 
і пустинних районах — вівці, кози, коні й верблюди. У гірських районах Карпат осокам 
належить значне місце у травостоях. Особливо цінною є осока вічнозелена (Сarex 
sempervirens). Вона дуже поживна, її охоче поїдає велика рогата худоба й коні.  


Росте осока вічнозелена маленькими дернинами разом із вівсяницею приземкуватою, 
різнотрав'ям та ситником трироздільним. Цей вид добре закріплює схили, що у гірських 
районах дуже важливо. Тут поширені також, осока заяча (С. leporina) і бліда (С. pallescens). 
Ці осоки досить стійкі проти спасування, ростуть окремими кущиками на щучникових і 
мичкових луках разом із кострицею червоною. Досить добре поїдаються у молодому віці. 


Ситники не мають особливого господарського значення. У рослинному покриві 
гірських сіножатей і пасовищ Карпат іноді відіграє деяку роль ситник трироздільний. Коли 
немає інших кормів, тварини поїдають його верхівки. Ситник утворює дернинки з тонких 
щетинистих зелених листків і стебел, які восени рудіють (рис. 15. 15). 


На заплавах річок і по берегах озер росте комиш (Scirpus), а по озерах і берегах річок — 
комиш озерний (Scirpus lacustris). Вони часто утворюють суцільні зарості. 
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Рис. 15.15. Ситник розлогий  
 


Комиш навіть у ранніх стадіях росту на пасовищах неохоче поїдається великою рогатою 
худобою й кіньми. 


До групи осокових належать досить поширені на заболочених сіножатях, на болотах-
торфовищах і заболочених луках у тундрі, лісовій зоні, у поліських і лісостепових районах 
типово болотяні трави — пухівки (рис. 15.16). Найбільш поширена пухівка піхвова 
(Eriophorum vaginatum). Рослина має на стеблі один колос яйцевидно-видовженої форми. 
Листки довгі, вузенькі, тригранні. Стиглі насінини вкриті довгими білими пухнастими волос-
ками, що надає луці характерного забарвлення. До цвітіння пухівку тварини поїдають 
неохоче. Вона у цей час не має кормової цінності. 


 
Рис. 15.16.  Пухівка   піхвова 


 


У зв'язку з меліоративними заходами, спрямованими на поліпшення природних 
кормових угідь і створення культурних сіяних сіножатей і пасовищ, осокові трави 
замінюються злаковими й бобовими. На дуже мокрих луках, що часто заливаються і нелегко 
піддаються осушенню, впроваджують вологолюбні злакові трави: очеретянку звичайну, 
тонконіг болотний, бекманію звичайну та ін. Комиш навіть у ранніх стадіях росту на 
пасовищах неохоче поїдається великою рогатою худобою й кіньми. 
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15.4. Поліпшення сіножатей та пасовищ 
 


Під поліпшенням сіножатей і пасовищ розуміють проведення заходів, що сприяють 
збільшенню кількості й якості одержуваних із них кормів, створенню кращих умов для 
роботи машин і випасу тварин. Домогтися цього можна шляхом збільшення корисної площі 
на кормовому угідді, зміною ботанічного складу травостою, поліпшенням забезпеченості 
рослин водою й поживними речовинами. 


У залежності від того, які рослини будуть складати основу травостою, розрізняють 
поверхневе й корінне поліпшення сіножатей і пасовищ. 


Система заходів щодо поліпшення кормових угідь, спрямована на знищення старого 
травостою й створення більш врожайного нового, називається корінним поліпшенням 
кормових угідь. Поверхневим поліпшенням кормових угідь називають проведення таких 
заходів, що сприяють збереженню старого травостою й створюють умови для 
підвищення його продуктивності. 


Поверхневе поліпшення дозволяє підвищити продуктивність кормових угідь у 2-4 рази, 
корінне - у більше число раз, у залежності від вихідної продуктивності травостою. 


Проведені на кормових угіддях заходи поліпшення повинні бути погоджені один з одним 
і відповідати умовам місцеперебування, планованому використанню травостою. 


Корисна площа на кормовому угідді може бути збільшена шляхом знищення деревної й 
чагарникової рослинності, видалення каменів, пнів, купин, сміття, вирівнювання поверхні. 
При цьому поліпшуються й умови для роботи машин. 


Склад травостоїв може бути змінений шляхом підсіву в існуючий травостій більш 
коштовних у кормовому відношенні або більш врожайних видів трав, також шляхом 
створення нового травостою замість знищуваного старого, шляхом знищення бур'янистих 
рослин, що містяться в травостої. 


Умови мінерального живлення рослин поліпшують шляхом внесення добрив, вапна, 
гіпсу, а також шляхом активізації мікробіологічних процесів у ґрунті в результаті 
проведення заходів обробітку, що сприяють проникненню води й повітря. 


Водозабезпеченість рослин поліпшують шляхом проведення осушення або зрошення, а 
також шляхом механічних обробок ґрунту, що сприяють надходженню або відводу води з 
нього, наприклад, шляхом щілювання, кротування, глибокого розпушування. 


Поверхневе поліпшення кормових угідь буває доцільним при умісті в травостої 
коштовних у кормовому відношенні трав не менше 20-30%, а злісних і отрутних бур'янів - не 
більш 20-30%, при слабкій купині й слабкому заростанні  ділянок кущами, при невеликому 
умісті каменів і похованої деревини в ґрунті, у тому числі на заплаві.  


Корінне поліпшення проводиться на землях із надлишковим зволоженням, при сильному 
заростанні кущами, засміченості кормових угідь і різкому зниженні їхньої продуктивності 
внаслідок різних причин. Проводячи корінне поліпшення, потрібно усувати причини, що 
викликали зниження продуктивності старого травостою. 


Культуртехнічні заходи. До культуртехнічних заходів відносять роботи, спрямовані на 
збільшення корисної площі на кормовому угідді, створення на ньому умов для роботи 
машин, знищення старого травостою й підготовку ділянки до закладання на ній нового 
травостою. Вони спрямовані на усунення назавжди або на тривалий термін перешкод для 
регулярного й ефективного використання сіножатей і пасовищ. До них відносяться 
знищення деревної й чагарникової рослинності, купин, пнів, похованої деревини, 
видалення каменів, планування поверхні, первинного обробітку ґрунту. 


На кормових угіддях знищують дерева й чагарники, що заважають проведенню робіт із 
їхнього поліпшення й використання і не мають водоохоронного й протиерозійного значення. 
Здійснюється їхнє знищення механічним і хіміко-механічним методами, а також 
випалюванням. 


Основним є механічний метод, хіміко-механічний метод забороняється застосовувати 
на землях, що підтоплюються, осушуваних землях поблизу водойм, у заплавах рік. 
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Способами механічного знищення деревної й чагарникової рослинності є 
вирубування, зрізання, корчування, заорювання й фрезерування. Вирубування проводять 
при невеликому заростанні угідь деревами й чагарниками. Зрізання здійснюється кущорізами 
різних типів, бульдозерами, пилками. Найбільш трудомістким є корчування, що 
підрозділяється на пряме й роздільне. При роздільному корчуванні дерева й чагарники 
попередньо зрізують, а потім викорчовують пні, що залишилися. Корчування виконують 
корчувачами, корчувачами-збирачами, корчувальними боронами, якірними й траловими 
ланцюгами. Більш прогресивним є роздільне корчування. При прямому корчуванні буває 
менше можливостей для використання деревини, значні утрати верхнього шару ґрунту. Не 
придатну на господарські й інші цілі деревину спалюють або закопують. 


Заорювання чагарників виконують на ділянках, які не потребують великих 
планувальних робіт. Чагарник, що заорюють, повинний мати стовбури не товстіші 8 см. На 
торф'яних і мінеральних ґрунтах із гумусовим шаром до 25-30 см можна заорювати чагарник 
висотою до 4-6 м, на мінеральних ґрунтах із меншою потужністю гумусового шару - 
висотою до 2 м. При заорюванні використовують чагарниково-болотні плуги. 


Знищення чагарнику шляхом його здрібнювання й змішування проводиться способом 
фрезерування. Застосовують чагарникові фрези, машини для глибокого фрезерування ґрунту. 


Випалювання чагарнику можна проводити на заболочених ділянках навесні до 
відтавання ґрунту при великій кількості сухої трави. Зарості чагарнику при цьому повинні 
бути густими. Після обгорання чагарник швидко засихає, його заорюють. В обпаленому 
стані після заорювання він не відростає і швидше розкладається в ґрунті. 


Хіміко-механічний метод знищення деревинно-чагарникової рослинності можна 
застосовувати тільки при строгому дотриманні екологічних обмежень, що стосується 
застосування пестицидів. Для обробітку дерев і чагарників застосовують арборициди. При 
цьому враховують, що різні породи рослин неоднаково чуттєві до них. 


Необхідність у збиранні каменів на кормових угіддях є в гірських районах і на 
територіях, де ґрунти засмічені каменями. При поверхневому поліпшенні видаляють 
поверхневі й напівсховані камені. Корінне поліпшення угідь із наявністю схованих каменів 
проводять рідко. 


Знищення купин проводиться з урахуванням їх, властивостей і густоти розташування. 
Дуже щільними є осокові купини, висота яких складає 10-70 см. У свіжому стані бувають 
пухкими мурашині й кротячі купини, потім на них утворюється дернина. При знищенні 
купин використовують борони, рейкові волокуші, дискові борони, фрези, бульдозери й інші 
знаряддя. 


Планування ґрунту проводиться з метою приведення поверхні ґрунту в орнопридатний 
стан, створення умов для роботи швидкісної й широкозахватної техніки, рівномірного 
розподілу по площі кормового угіддя опадів і поливної води. Для проведення її 
використовують бульдозери, планувальники. 


При первинному обробітку ґрунту, який проводиться в системі корінного поліпшення, 
знищується старий травостій, руйнується дернина, створюється глибоко розпушений шар 
ґрунту, забезпечуються сприятливі умови для посіву рослин і наступного догляду за ними. 
Проводиться вона шляхом оранки, фрезерування, дискування. 


Догляд за дерниною. Догляд за дерниною полягає в механічному впливі на верхній шар 
ґрунту з метою поліпшення в ньому водного й повітряного режиму, а також в усуненні 
механічних перешкод для відростання трав і поїдання пасовищного корму тваринами, 
запобігає нагромадженню на поверхні ґрунту не розкладеної органічної речовини. До 
догляду за дерниною відносяться боронування, прикочування, видалення сміття. 


Боронування проводять на молодих посівах трав для закриття вологи, видалення 
відмерлої рослинної маси, розрівнювання калу тварин, розпушення намулу, що відкладається 
на поверхні ґрунту  на заплавних луках. 


Прикочування проводять по розбитій дернині, при випиранні коренів на молодих 
посівах трав, для вирівнювання поверхні торф'яних ґрунтів. Видалення сміття часто буває 
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необхідним на заплавних лугах після повені. З кормових угідь приходиться видаляти 
залишки сіна, що залишаються від скирт, стару траву. 


 Знищення старої трави, запобігає нагромадженню на поверхні ґрунту не розкладеної 
органічної речовини, що заважає росту й приживлюваності сходів трав, сприяє поліпшенню 
поїдання корму, знищенню паразитів тварин, шкідників рослин. Її випалюють або вичісують 
граблями. Випалювання потребує дотримання заходів протипожежної безпеки. 


Поліпшення ботанічного складу травостоїв. У системі поверхневого поліпшення 
ботанічного складу травостоїв використовують омолодження травостою й підсіву трав, у 
системі корінного поліпшення - шляхом посіву трав. При корінному й поверхневому 
поліпшенні проводять боротьбу з бур'янами. 


Омолодження травостоїв досягається шляхом дрібних обробок дернини способами 
дискування, фрезерування й оранки. У результаті цього розпушується ґрунт, у ньому 
збільшується кількість вегетативних зачатків нових рослин у результаті розрізування на 
частині старих рослин. Спосіб обробітку ґрунту вибирають з обліком рослин, що виростають 
на кормовому угідді. Омолодження  сполучать із підсівом трав і внесенням добрив. 


Застосування травосумішей. Проводячи посів трав при корінному поліпшенні 
кормових угідь  висівають не один якийсь вид трав, а суміш насіння різних видів трав. 
Звичайно, обмежуються 2-4 компонентами в травосумішах. На більшості кормових угідь 
травосуміші більш урожайні за чисті посіви. Трави, що висіваються, повинні відповідати 
умовам місцеперебування, способу використання травостою частоті його використання, 
планованому рівню врожайності й тривалості використання, рівню агротехніки. 


У пасовищні травосуміші варто включати такі, які формують густі травостої, 
утворюють міцну дернину, володіють підвищеною здатністю відростати після спасіння. 
Найбільшою мірою цим вимогам відповідають низові злаки, а з бобових - конюшина 
повзуча. На сіножатях бажані трави, які утворюють багато генеративних пагонів і 
характеризуються стійкістю до полягання. На відміну від посіву трав на ріллі, на сіножатях і 
пасовищах застосовують безпокривні посіви трав 


При поверхневому поліпшенні проводять підсів трав в існуючий травостій з метою 
збагатити його коштовними в кормовому відношенні видами. Частіше підсівають бобові 
трави: у лісовій зоні - конюшину, лядвенець рогатий, у лісостеповій і степовій - конюшину, 
еспарцет, люцерну. Проводити підсіви можна в різний термін, але краще навесні. Норми 
висіву при підсіві складають не менше 50% від норм висіву при посіві трав на тих же 
місцеперебуваннях, що складають 25-32 кг/га. Здійснюється підсів вручну, зерновими й 
стерновими сівалками, а також спеціальними машинами, що висівають насіння в механічно 
оброблювані смуги шириною 6-36 см. Застосовують також спеціальні сівалки для підсіву 
трав у дернину. Для збереження в травостоях коштовних рослин створюють умови для 
їхнього насінного й вегетативного розмноження.  


Знищення бур'янів. У боротьбі з бур'янами застосовують профілактичні, непрямі й 
винищувальні заходи. Профілактичні – обкошування до формування насіння бур'янів доріг, 
канав, огорож, застосування очищеного посівного матеріалу, правильне складання 
травосумішей, підсів трав у місцях руйнування дернини, правильне використання травостоїв. 


Непрямі заходи – створення оптимальних умов для розвитку коштовних рослин у 
травостоях шляхом скошування не з'їдених рослинних залишків, використання травостоїв в 
оптимальний термін, внесення добрив. 


Винищувальні заходи підрозділяють на механічні, хімічні й хіміко-механічні. До числа 
механічних відносять підкошування, часте спасання, викопування. Обробіток гербіцидами 
проти бур'янів доцільно проводити навесні, на початку літа, коли вони у фазах прикореневих 
розеток або стеблування, а також улітку в період відростання після скошування й спасіння. 


Поліпшення водного режиму ґрунтів на кормових угіддях. Поліпшують водний 
режим ґрунтів на кормових угіддях шляхом усунення нестачі або надлишку вологи в них. 
Досягається це проведенням гідромеліоративних (осушення й зрошення), агротехнічних 
заходів (щілювання, кротування) і снігозатримання. 
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Осушенням регулюють глибину залягання ґрунтових вод на сіножатях до 60-70 см, на 
пасовищах - до 80-90 см. Рівень ґрунтових вод навесні повинен забезпечувати можливість 
проведення робіт із догляду за кормовими угіддями й випасу худоби на пасовищах, тобто 
розташовуватися на глибині 30-60 см. Дія осушувальних мереж поліпшується при 
проведенні щілювання і кротування, особливо на землях схилів. 


Зрошення ефективне на більшості сіяних і на деяких природних кормових угіддях при 
внесенні добрив. Основний спосіб зрошення - дощування. На осушених землях буває 
ефективним підгрунтове зрошення. При розрахунку поливної норми розрахунковий шар 
ґрунту приймають рівним 30-70 см, на півдні держави – до 100 см. Поливні норми на 
кормових угіддях у зоні Полісся складають 15-25 мм. 


Снігозатримання проводять шляхом створення валів, а також шляхом залишення 
нескошених смуг травостоїв шириною близько 1 м через кожні 10-15 м. Ці прийоми, 
ефективні для районів із невеликим сніжним покривом. 


Поліпшення умов мінерального живлення трав. Основну роль у підвищенні врожай-
ності травостоїв сіножатей і пасовищ грають мінеральні добрива. Застосовувати на сіножа-
тях і пасовищах можна будь-які мінеральні добрива. З органічних добрив вносять підстил-
ковий і рідкий гній, рідку й тверду фазу стічних вод, гнойових стоків, компости, торф. 


Норми внесення добрив на кормових угіддях залежить від типу кормових угідь, способу 
використання травостоїв і бажаного рівня їхньої продуктивності з урахуванням екологічних 
обмежень. При поверхневому внесенні норми внесення підстилкового гною складають 15-20 
т/га при періодичності внесення 3-4 року. Гнойову рідоту  вносять із розведенням 1:2. 
Основне добриво на мінеральних ґрунтах гній норми якого складають 30-40 т/га, на 
торф'яних - 5-10 т/га.                                              


Дозу рідкого гною розраховують, виходячи з умісту в ньому азоту. У перерахуванні на 
нерозбавлену суміш із сечі й калу за 1 раз вносять до 30-50 м3/га рідкого гною. Протягом 
вегетаційного періоду вносити його на кормових угіддях більше 2-3 разів не рекомендується, 
тому що на поверхні ґрунту в цьому випадку утворюється кірка органічної речовини, що 
може привести до випадів у травостої. 


Азотні добрива, у залежності від сумарної за сезон дози, вносять однократно й 
частинами. На калійні й фосфорні добрива найбільш чуйні бобові трави. Калій у дозах 
більше 90 кг/га варто вносити частками через небезпеку нагромадження калію в кормі. 


Фосфорні й калійні добрива варто вносити щорічно. Часто азот, фосфор і калій на 
кормових угіддях вносять у співвідношенні 3:1:1,5 (за діючою речовиною). 


Потреба у внесенні мікродобрив виявляється при низькому умісті конкретного 
мікроелемента в ґрунті і при внесенні високих доз макродобрив. 


У порівнянні з кормовими угіддями потреба трав у вапні менша, тому що 
оптимальний рН для багатьох трав 5,6-6,0. На солонцюватих кормових угіддях при 
корінному їхньому поліпшенні проводять гіпсування в дозах 5-10 т/га гіпсу. 


 
 


15.5. Використання пасовищ 
 


При пасовищному використанні травостій кормових угідь спасають тваринами на 
корені. При укісному їх використанні травостій скошують і з трави заготовлюють різні 
корми взапас або ж зелену масу у свіжому вигляді згодовують тваринам у годівницях. 
Пасовищне використання пасовищ у порівнянні з укісним забезпечує економію енергії, 
робочої сили, транспортних засобів і в результаті виключення робіт із скошування, 
транспортування й роздачі корму тваринам, зменшує обсяг робіт із догляду за тваринами. 
Випас худоби позитивно впливає на здоров'я тварин. 


Роль пасовищ у забезпеченні тварин кормами залежить від системи їхнього утримання. 
Звичайно, розрізняють стійлову, пасовищну і стійлово-пасовищну системи утримання 
тварин. При стійловому утриманні вони протягом усього року одержують корм із 
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годівниць. На нетривалий час тварин для прогулянок виганяють із приміщень. При 
пасовищній системі утримання протягом пасовищного періоду, тварини практично усі 
корми одержують на пасовищах, а узимку знаходяться в приміщеннях. Сутність стійлово-
пасовищної системи полягає в тому, що тварин протягом частини дня або частини 
пасовищного періоду випасають на пасовищі, а протягом іншого часу годують зеленою 
скошеною масою польових кормових культур або природних травостоїв. 


При випасі тварин на пасовищах застосовують різні способи. При вільному пасінні 
протягом пасовищного періоду або більшої частини тварин випасаються на одній і тій же 
території. При такому пасінні пасовище розбивається на ділянки, їх буває не більш трьох. 
Головний недолік такого пасіння в тому, що трави безупинно спасаються і не мають часу для 
вільного відростання. Перевага такого випасання у тім, що немає необхідності в більших 
витратах на обгородження пасовищ і тварини в період пасіння почувають себе спокійно. 


На більше число ділянок, ніж при вільному пасінні, розбивається пасовище при 
ротаційному пасінні або загінному. Ділянки пасовища або загонами, спасаються при цьому 
по черзі. Під час перебування тварин в одному загоні трава в інших загонах відростає. Кожен 
загін спасається протягом пасовищного періоду кілька разів. При поверненні тварин у раніше 
спасенний загін починається черговий його цикл. На різних пасовищах проводять по 3-5 
циклів пасіння. При загінному пасінні в першій половині пасовищного періоду через 
швидкий ріст трави частину площі пасовища скошують і використовують скошену траву для 
заготівлі кормів або для підгодівлі тварин, які не випасаються на даному пасовищі. 


Пасіння на прив'язі застосовується в невеликих господарствах, на польових землях, при 
випасі хворих тварин. При такому способі пасіння практично виключаються втрати корму, 
але великі витрати праці. 


Комбіноване пасіння полягає в чергуванні випасу різних видів і виробничих груп 
тварин, наприклад, корів і коней, високоудійних корів і молодняку на відгодівлі Це дозволяє 
зменшити нерівномірність поїдання трав, оскільки різні види тварин віддають перевагу 
різним травам, що виростають у травостоях. 


Пасовище, розраховане на випас визначеного поголів'я тварин, повинне мати достатню 
площу, бути розбите на загони. На ньому повинні бути господарські будівлі, водопої, 
обладнані місця відпочинку тварин (стійбища). 


Площа пасовища повинна бути такою, щоб тварини протягом усього пасовищного 
періоду могли бути забезпечені пасовищним кормом. Тривалість пасовищного періоду на 
Поліссі й лісостеповий зоні - 140-180 днів, у степовий - до 180-200 днів. Потреба череди в 
200 голів складає, близько 100 га незрошуваних пасовищ; 70-75 га зрошуваних пасовищ. 


При оптимальній тривалості перебування тварин протягом одного циклу спасіння в 
загоні (5-6 днів) на зрошуваних пасовищах виділяють 8-12 загонів, які огороджують 
стаціонарною або переносною електричною огорожею. Менше число загонів буває при 
використанні електричної огорожі. 


Площа одного загону залежить від площі пасовища й числа загонів. Для череди корів у 
200 голів на зрошуваних пасовищах воно коливається від 4,5-5 га до 6-10 га. 


Різновидом загінного пасіння є порціонне пасіння, при якій загін підрозділяється на 
частині за допомогою електричної огорожі. Таким чином, тваринам надається порція корму 
на половину дня або на один день. 


Оптимальне співвідношення сторін загону від 1:2 до 1:4. При довгих і вузьких загонах 
збільшуються витрати на обгородження, зростає небезпека витоптування тваринами стежок. 


Відстань найбільш вилученого загону пасовища від ферми для дійних корів не повинна 
перевищувати 2 км, для молодняку великої рогатої худоби, м'ясної худоби й овець - 3 км, 
телят до 6-місячного віку – 1 км. При більшому віддаленні пасовища від тваринницьких 
приміщень на ньому обладнують літній табір, у якому будують різні господарські 
приміщення, будиночки для відпочинку пастухів-скотарів, вагові площадки й інші будівлі. 


Від тваринницьких приміщень до пасовища, а в межах пасовища між окремими загонами 
і місцями водопою тварини пересуваються скотопрогонами, ширина яких у залежності від 
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їхнього призначення, виду й поголів'я худоби, що випасається, коливається від 8 до 40 м. 
У загонах, що огороджують капітальною огорожею, влаштовують ворота для проходу 


тварин. У великих загонах їх влаштовують із протилежних сторін. Ширина воріт 6-8 м. 
Для забезпечення тварин водою на пасовищах організовують водопойні пункти. 


Джерелами води можуть бути ріки, струмки, озера, ставки, колодязі, артезіанські 
свердловини. Доставляють також воду трубопроводами, автоцистернами, автопоїлками. 


В усіх регіонах найбільш продуктивними є культурні пасовища. Основний спосіб 
пасіння тварин на них – загінно-порціонний. Як правило, частина їхньої площі 
використовується для заготівлі кормів. Починають спасати пасовища навесні при висоті 
травостою з перевагою низькорослих злаків і конюшини повзучої 12-17 см, із перевагою 
більш високорослих трав – 15-22 см, коли врожайність зеленої маси досягне приблизно 50 
ц/га. Друге й наступне спасіння проводять при висоті травостою 20-30 см, при величині 
врожаю 50-100 ц/га зеленої маси. Спасають травостій до висоти 3-6 см 


Обов'язковими прийомами догляду за культурними пасовищами є внесення добрив, на 
зрошуваних землях – зрошення. Азотні добрива вносять після кожного, крім останнього, 
спасіння. Проводити скошування не з’їдених рослинних залишків. Більш рівномірному 
поїданню трави сприяє розрівнювання куп калу спеціальними пасовищними боронами. 


Для визначення продуктивності пасовищ використовують укісний і зоотехнічний 
методи. Укісний метод використовується на пасовищах, розділених на загони. 
Врожайність трави при цьому визначають шляхом скошування трави в загоні до спасіння 
травостою й після нього на висоті 4-5 см на 4 площадках загальною площею 10 м2 і її 
зважування. Врожай з 10 м2 перераховують на 1 га. Виражається врожайність пасовища в 
зеленій масі, сухій масі, кормових одиницях, обмінній енергії. 


Сутність зоотехнічного методу полягає в обліку кількості отриманої на пасовищі 
тваринницької продукції. Знаючи кількість корму, необхідної для одержання одиниці маси 
тваринницької продукції, множать цю кількість корму на кількість отриманої тваринницької 
продукції й у такий спосіб визначають продуктивність пасовища. Випас худоби на 
пасовищах починається не з настанням весни, а лише після того, як травостої сформують 
досить високий врожай. Закінчується раніше настання холодів, в останній період кормів на 
пасовищі буває недостатньо для задоволення повної потреби тварин. 


Для безперебійного забезпечення тварин зеленими кормами з ранньої весни до пізньої 
осені організовують зелений конвеєр. Розрізняють укісний, пасовищний і комбінований 
зелений конвеєр. Укісний організовують при стійловій системі утримання тварин, 
пасовищний - при пасовищній, комбінований - при стійлово-пасовищній. 


Укісний конвеєр полягає у використанні зеленої маси кормових рослин, у тому числі й 
трав на природних кормових угіддях, шляхом скошування, транспортування до 
тваринницьких приміщень і роздачі її тваринам. 


При пасовищному зеленому конвеєрі до 85% сезонної потреби в зелених кормах 
забезпечується за рахунок природних і культурних пасовищ шляхом їхнього спасіння, а інша 
її частина за рахунок кормових рослин, що скошуються. У деяких господарствах потреба 
тварин у кормах забезпечується практично тільки за рахунок пасовищ. 


При організації комбінованого зеленого конвеєра частка пасовищних кормів у загальній 
кількості зелених кормів складає 45-50%. Він відповідає стійлово-пасовищній системі 
утримання тварин. 


Для різних регіонів і груп тварин розроблені схеми черговості використання пасовищ і 
польових кормових культур, названі схемами зеленого конвеєра. У них дається перелік 
кормових угідь і польових кормових культур з указівкою термінів із використання на 
зелений корм. Включають до складу зелених конвеєрів природні й сіяні пасовища, 
багаторічні й однолітні трави, однолітні культури, силосні культури, кормові коренеплоди, 
кормову капусту, баштанні й інші культури. 
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15.6. Технології заготівлі кормів 
 


При заготівлі кормів прагнуть створити такі умови, при яких у, закладеній на збереження 
рослинній масі не могли б розвиватися мікроорганізми, представлені мікроскопічними 
грибами й бактеріями. Якщо такі умови існують, мікроорганізми для свого розвитку 
використовують поживні речовини, що містяться в кормовій масі, а в результаті цього 
поживність корму для тварин знижується. Крім того, у результаті життєдіяльності 
мікроорганізмів у кормі можуть накопичуватися шкідливі й отрутні для тварин речовини. 


Найбільш надійними шляхами збереження кормів є їхнє висушування до вологості не 
більше 17% або виключення проникнення в більш вологу масу кисню повітря при створенні 
умов для створення в ній кислого середовища. Першим шляхом заготовлюють сіно, трав'яне 
борошно, трав'яне різання, брикети, гранули, другим - силос і сінаж. 


Сіно заготовлюють із зеленої маси однолітніх і багаторічних сіяних злакових і бобових 
трав, природних кормових угідь, а в деяких випадках і із зеленої маси інших рослин. 


За допомогою відповідних машин при заготівлі сіна здійснюють наступні технологічні 
операції: скошування, плющення, ворошіння, огортання, згрібання у валки, укладання в 
копиці, скиртування, стогування, активне вентилювання.. 


Роблять розсипне не здрібнене, розсипне здрібнене й пресоване сіно. До 70-90% обсягу 
сіна, що заготовлюється, приходиться на розсипне не здрібнене. 


Скошують трави косарками різних типів: причіпними, напівначіпними, начіпними, 
самохідними (рис. 15.17). Сіяні злакові трави скошують у фазі появи суцвіття - початку 
цвітіння, бобові - у фазі бутонізації - початку цвітіння. У більшості випадків висота 
скошування 3-6 см. Скошування може бути проведене в прокоси й у валки. 


 


Рис. 15.17. Сінозбиральні машини: 
1 – косарка-плющилка КСП-5; 2 – граблі-валкоутворювачі ГВК-6,0 Г 


 


З метою прискорення просихання трави проводить ворошіння її у прокосах і валках, 
огортання валків. Для виконання цих операцій використовуються граблі з обертовими 
робочими органами (рис. 15.17.2). 


У процесі впливу на траву граблів губляться найбільш коштовні в кормовому відношенні 
листки й суцвіття рослин, особливо коли трава значно просохла. Тому, не допускають 
повного висихання в прокосах і при зниженні вологості до 45-60% згрібають у валки. При 
впливі машин на траву у валках утрати поживних речовин зменшуються в порівнянні із 
сушінням у прокосах. Ще повільніше сохне трава в копицях, які збирають із валків 
підбирачем-копичником. В копиці сіно укладають після сушіння трави. Сіно, що знаходиться 
в копицях, зручніше транспортувати до місць укладання в скирти або стоги, ніж із валків. 


Не досушене до вологості 17-18% у польових умовах сіно в місцях збереження піддають 
активному вентилюванню холодним або підігрітим повітрям. Для цього використовуються 
різні установки. Шляхом подачі повітря в масу вентилятором доводять її вологість до 17%. 


У процесі сушіння трави в полі поживність її безупинно знижується. Щоб зробити час її 
перебування в полі коротшим, її пров'ялюють у поле до вологості 35-40% у валках, а потім 
збирають із здрібнюванням кормозбиральними комбайнами й відправляють до місць 
збереження для досушування активним вентилюванням. За такою  технологією одержують 
розсипне здрібнене сіно. 


Для зменшення затрат ручної праці при заготівлі й згодовуванні, а також для зменшення 
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потреби в сховищах сіно пресують. Здійснюють пресування сіна різними прес-підбирачами в 
прямокутні тюки або циліндричні рулони. Зберігають пресоване сіно покладеним у штабелі з 
декількох рядів. Для забезпечення схоронності сіна, вологість якого не доведена до 17%, 
його обробляють повареною сіллю, щоб послабити діяльність мікроорганізмів. 


В даний час у зв'язку з великими витратами палива на сушіння штучно висушені корми 
роблять рідко. 


Силос і сінаж. Силос готують із свіжоскошеної маси або пров'яленої до вологості не 
менше 60%, сінаж - із маси вологістю 40-60%. Для готування силосу використовують зелену 
масу кукурудзи, сорго, соняшника, суданської трави, однолітніх і багаторічних трав і інші 
рослини. Придатність рослин для силосування не однакова. Вона залежить від умісту в них 
цукру. Чим більше цукру міститься в рослинній масі, тим краще вона силосується. Цукри 
використовують бактерії, особливо молочнокислі, що розмножуються в кормовій масі й 
виробляють кислоти. Після нагромадження в корені визначеної кількості кислот розвиток 
усіх мікроорганізмів у ньому припиняється, якщо не відбувається надходження в корм 
повітря. Доступ повітря в кормову масу виключають шляхом укриття різними матеріалами, 
найбільш надійно – синтетичною плівкою (поліетиленовою) з ущільнення маси тракторами. 
Про достатність нагромадження кислот у кормі судять по його рН. Цей показник у силосі, 
придатному для тривалого збереження, складає не менше 4,2. 


Кращому протіканню процесу силосування й схоронності корму сприяють збільшення 
умісту сухої речовини в силосованій масі шляхом її пров’ялювання або додавання до неї 
більш вологої сировини, збільшення чисельності корисних бактерій у силосі шляхом 
внесення різних заквасок, що містять ці бактерії, шляхом додавання так званих хімічних 
консервантів, що представляють собою штучно отримані кислоти. 


Силос готують не тільки із зеленої маси, але й із сумішей різних кормів. Наприклад, при 
силосуванні коренеплодів, бульбоплодів, трав і різних відходів рослинництва одержують 
комбінований силос, призначений для згодовування свиням, молодняку великої рогатої 
худоби. Рецепти комбінованого силосу складають з наявної у господарстві сировини. 


Для готування сінажу використовують в основному зелену масу однолітніх і 
багаторічних трав, попередньо пров'ялену в полі до вологості 40-55%.  


Зберігають силос і сінаж у траншеях, а сінаж, крім того, й у вежах. 
Зважування й обмірювання кормів. Кількість заготовленого в господарстві сіна 


встановлюють шляхом зважування перед закладкою на збереження або шляхом обмірювання 
стогів і скирт. Кількість сіна в скиртах і стогах підраховують, виходячи з їхнього обсягу й 
маси 1 м3 сіна. Обчислення роблять за допомогою спеціальних таблиць або за формулами. 
Дані про масу 1 м3 сіна беруть із довідкових таблиць або обчислюють, виходячи з маси сіна в 
типових скиртах і стогах відомого обсягу. 


Кількість силосу й сінажу в сховищах розраховують шляхом множення обсягу сховища 
на масу 1 м3 корму. Для визначення обсягу сховища необхідно зробити спеціальні виміри. 
Для визначення маси 1 м3 корму можна скористатися довідковими таблицями або 
зважуванням корму у вийнятому зі сховища вертикальному шарі його відомого об’єму. 


 
Контрольні питання 


 


1. Яка структура кормових угідь України? 2. Які культури відносяться до сіяних однорічних бобових 
сіяних трав? Охарактеризуйте їх. 3. Які культури відносяться до однорічних злакових сіяних трав. 
Охарактеризуйте їх. 4. Яка різниця між злаковими однорічними й багаторічними травами? 
Охарактеризуйте умови їх вирощування. 5. Які культури відносяться до бобових багаторічних трав? 
У яких зонах вони вирощуються? 6. Що є спільним і чим відрізняється агротехніка вирощування 
різних кормових трав? 7. Яке призначення пасовищ? Де їх влаштовують? Як обстежують і 
доглядають за пасовищами? 8. Чим відрізняються лісові сіножаті від посівів трав на кормові цілі? 9 
Які застосовують заходи  для поліпшення сіножатей та пасовищ? 10. Якими травами поліпшують 
склад  сіножатей та пасовищ? 11. Які ви знаєте технології заготівлі кормів? 12. Які коренеплоди 
використовують для годівлі тварин? Як їх вирощують і зберігають?   
 





		Рис. 15.9. Ковила волосиста 

		Рис. 15.10. Конюшина заяча 

		Рис. 15.13. Калюжниця болотна 

		Рис. 15.15. Ситник розлогий  

		Контрольні питання 
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ЛОЗОВІЦЬКИЙ ПАВЛО СТАНІСЛАВОВИЧ 


 


Народився 26.03.1956, с. Видумка Червоноармійського р-ну Житомирської обл. Кандидат 


технічних наук, ст. наук. співр.,  ґрунтознавець, меліоратор, гідрогеолог, гідрохімік. 


Закінчив Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова, геолого-географічний 


факультет за спеціальністю інженер геолог-гідрогеолог (1978 р.). 


1978 - 1988 рр. - інститут “Укрдіпроводгосп” (інженер, старший інженер). 1988-1994 рр. - 


інженер І категорії, 1994-2001 рр. - науковий співробітник, старший науковий співробітник 


відділу мікрозрошення і водопостачання Інституту гідротехніки і меліорації УААН. 


В Київському національному університеті імені Тараса Шевченка працює з 2001 р. - 


старший науковий співробітник н.-д. лабораторії гідроекології та гідрохімії; з 2002 р. - 


доцент кафедри гідрології та гідроекології географічного факультету. 


Займається дослідженнями еколого-меліоративного стану агроландшафтів різних 


природно-кліматичних зон, впливу тривалого зрошення з водойм різної якості на 


властивості ґрунтів, хімічного складу води поверхневих джерел зрошення. Автор 2 


колективних монографій, 2 навчальних посібників, більше 120 статей, 9 тез наукових 


конференцій. Проводив комплексні ґрунтові, водні, меліоративні, сільськогосподарські 


дослідження на зрошувальних системах Півдня України, Північнокримського каналу, 


Молдови, Криворізького залізорудного басейну, екологічного стану води річок України, 


придунайських озер, лиманів. 


В Київському національному університеті імені Тараса Шевченка читає спецкурси 


«Агрогідрохімія», «Агрохімічні засоби в природних водах», «Гідрогеологія з основами 


інженерної геології», «Меліоративна гідрохімія», «Екологічні аспекти водокористування в 


Україні», «Охорона вод», «Основи гідротехніки», «Основи землеробства та рослинництва» 


в Інституті землевпорядкування й інформаційних технологій за сумісництвом – 


«Грунтознавство», «Основи землеробства та рослинництва», «Агроекологія», 


«Фітомеліорація», «Основи екології», «Безпека життєдіяльності». 
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Частина 4. КОРМОВІ КУЛЬТУРИ 


 


Серед польових культур вирощують й кормові культури, які представляють різні 


ботанічні родини й види. З врахуванням біологічних особливостей і мети вирощування 


кормові культури за Підгорним ділять на наступні групи: 1) кормові коренеплоди (кормовий 


буряк, морква, бруква, турнепс); 2) кормові баштанні культури (гарбуз, кавун кормовий), 3) 


однорічні трави (бобові – вика яра, вика озима, середела, однорічні конюшини; злакові – 


суданська трава, могар, однорічний райграс); 4) багаторічні трави (бобові – конюшина, 


люцерна, еспарцет; злакові – тимофіївка, вівсяниця, житняк, райграс й ін.); 5) силосні 


культури: однорічні – кукурудза, соняшник, сорго, кормова капуста, рапс, редька й ін.; 


багаторічні – борщівник Сосновського, горець Вейріха, сильфія й ін. За зоотехнічними 


нормами 1 кормова од. має містити 110-115 г перетравлюваного протеїну, фактично його 


міститься 87 г. Тому вирішенню проблеми кормового білка придасться велике значення. 


 


Розділ 12  


КОРМОВІ КОРЕНЕПЛОДИ 
 


Площа посіву коренеплодів в Україні з роками змінювалась й становила близько 350-


750 тис. га за період з 1940 по 2000 р. (табл. 12.1). Середня  урожайність коренеплодів у 


державі за цей час також змінювалась і часто залежала від погодних умов та культури 


землеробства, але не перевищувала 350 ц/га. 


Кормові коренеплоди обробляють  у всіх землеробських районах країни. Найбільше 


широко поширений кормовий буряк. 


Буряк, морква, бруква й турнепс - коштовне джерело соковитого корму, для 


сільськогосподарських тварин, особливо в зимовий, стійловий, період. Вони дають соковиті 


корми, що містять вуглеводи,  мінеральні солі  й вітаміни   (табл. 12.2).  
  


Таблиця 12.1. Структура та урожайність коренеплодів в Україні  
 


Група культур 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 


Структура посівних площ, тис. га 


Кормові культури 4441 5238 13412 10733 10684 11999 8467 3738 


Кормові коренеплоди й баштанні 350 389 577 713 722 686 347 294 


Урожайність, ц/га 


Кормові коренеплоди 179 88 181 245 318 399 238 273 


Кормові баштанні - 75 100 101 114    


 


Таблиця 12.2. Поживна цінність коренеплодів 
 


 


Культура 


 


У 1 кг корму міститься 
Приходиться 


корму на I 


корм од , кг 
Корм. 


од 


Перетравлю-


ваного  


протеїну, г 


кальцію, 


г 


фосфору, 


г 


каротину, 


г 


Коренеплоди 


Буряк кормовий 0,15 9 0,61 0,60 — 8,7 


Бруква 0,13 10 0,48 0,40 — 8,0 


Морква 0,12 8 0,31 0,40 80—147 7,3 


Турнепс 0,09 9 0,30 0,50 — 11,1 


Бадилля 


Буряк кормовий 0,10 12             2,3 0,43 20-64 10,8 


Бруква 0,09 19             2,6 0,50 35 9,8 


Морква 0,13 14              4,6 0,65 32—69 6,0 


Турнепс 0,10 16              3,6 0,65 25 8,8 
 


Хоча уміст сухих речовин у коренеплодах і невеликий (9—13%), вони добре 


переварюються, їх охоче поїдають сільськогосподарські тварини усіх видів, вони є 
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молокогінним кормом. Велику цінність у кормовому відношенні представляє бадилля 


коренеплодів, яке можна використовувати у свіжому, висушеному й силосованому вигляді. 


Врожай бадилля складає 20— 40% маси коренів, за умістом протеїну, кальцію, каротину й 


вітамінів В1, В2 і С перевершує коренеплоди. 


Уведення буряків у сівозміну збільшує врожайність наступних культур, тому що 


глибока оранка, підвищені дози добрив, міжрядний обробіток, що застосовуються при 


їхньому вирощуванні, сприяють підвищенню родючості ґрунту. Кормові коренеплоди 


відрізняються високою врожайністю — 40—60 т/га, а в передових господарствах 80—100 


т/га і більше, що забезпечує в 2—3 рази більший збір сухих речовин з одиниці площі в 


порівнянні із зернофуражними культурами і кормовими травами. 


За кормовою цінністю перше місце серед кормових коренеплодів займає морква, багата 


вітамінами. Високе кормове достоїнство має бадилля коренеплодів завдяки підвищеному 


умісту білка й каротину. 
  
 


12.1. Кормові буряки 


 


Ботанічні й біологічні особливості. Кормовий буряк (Beta vulgaris L. v, crassa) із 


сімейства лободові (Chenopo-diaceae) — дворічна рослина, за багатьма морфологічними й 


біологічними ознаками близька до цукрового буряка. Коренева система у кінці серпня-


вересні першого року життя сягає  200 – 280 см. У перший рік життя буряк утворює 


коренеплід і розетку листків, на другий рік після висадження коренеплоду в ґрунт — стебла з 


листками й квітками. Дворічний цикл розвитку завершується плодоносінням — утворенням 


насіння (горішків). 


Проростання насіння кормового буряка починається при температурі 3—4 °С, а сходи 


здатні переносити короткочасні заморозки до —3...—4 °С. Проростання насіння й поява 


сходів буряків прискорюються при підвищенні температури. Для створення високого 


врожаю найбільш сприятлива температура 15—20 °С. 


Кормовий буряк — культура вологолюбна. Високі врожаї коренеплодів (50—80 т/га і 


більше) збирають на ґрунтах, добре забезпечених вологою протягом усього вегетаційного 


періоду (або на заплавах при зрошенні). За посухостійкістю уступає цукровому буряку. 


Добре вдається на різних ґрунтах: чорноземах, окультурених дереново-підзолистих і сірих 


лісових суглинках із нейтральною реакцією. Не любить кислих ґрунтів і мириться зі слабким 


засоленням.  


За формою коренеплоду й ступенем занурення їх у ґрунт (рис. 12.1) виділяють чотири 


групи сортів: 


1. Сорти з циліндричною або мішкоподібною формою коренеплодів, у яких 2/3-3/4 


коренеплоду виступає над поверхнею ґрунту (Еккендорфський жовтий, Арнім кривенський, 


гібрид Врожайний). 


 
Рис. 12.1. Найважливіші сортові типи буряка: 


1 — еккендорфський жовтий; 2 — Баррес; 3 —  напівцукровий білий;4 — цукровий округлий; 5 — цукровий. 


 


2.  Сорти з подовжено-овальною формою коренеплодів, що виступають над поверхнею 


ґрунту на 1/3  (Баррес, Переможець, Сибірський  жовтогарячий). 







 276 


3.  Сорти з конічною формою коренеплодів, у яких тільки 1/5-1/6 коренеплоду виступає 


над ґрунтом (Напівцукровий білий, Полтавський  білий, гібрид Тимірязівський   12,  


Первісток). 


4. Сорту з кулястою й округло-приплюснутою формою коренеплодів, які на 2/3-l/2 


виступають із ґрунту  (цукровий округлий 0143, Старт). Коренеплоди цієї групи містять 


більше сухих речовин — 15—17%. 


Установлено, що сорти з розвинутою надземною частиною коренеплодів більш 


вологолюбні. Збирати їх легше, ніж глибоко занурені коренеплоди. 


Тривалість вегетаційного періоду в різних сортів кормового буряка в перший рік життя 


на місяць коротший, ніж у цукрового, й складає 120—145 днів. Завдяки цьому кормовий 


буряк районований дуже широко.  


 Значення й використання. Кормовий буряк дуже добрий молокогінний корм для 


великої рогатої худоби й свиней. В 100 кг коренеплодів міститься 12 кормових одиниць. 


Коренеплоди містять 6-12 % цукрів, органічні кислоти, пектини (до 1,2 %), білок (до 1,7 %), 


каротин, аскорбінову кислоту (5-15 мг%), вітаміни В1, В2, сполуки калію, магнію, заліза, міді, 


ванадію, бору, йоду, марганцю, кобальту, літію, молібдену, цинку й ін. Коренеплоди добре 


зберігаються протягом зими й весни наступного року. В умовах зрошення півдня України 


(Дослідна станція рису, Скадовський р-н, Херсонської обл.) при внесенні рекомендованих 


доз мінеральних добрив і накопиченні маси більше 1540 ц/га, кормові коренеплоди, 


спроможні накопичувати вищі за гранично допустимі концентрації дози нітратного та 


нітритного азоту (табл. 12.3), що є шкідливим для тварин, яким їх згодовують. 


 


Таблиця 12.3. Уміст макроелементів у коренеплодах кормових буряків,  


мг/кг сирої речовини (за даними П.С. Лозовіцького, 2001) 


 
 Рік  NO3


-
  NO2


-
  NH4


+
  PO4


3-
  K


+
 Урожайність, ц/га Маса 1 кореня, кг 


1983  750,0  14,4  1480,0  12,1  124,1 1705 1,74 


1984  810,0  18,9  1640,0  18,3  144,8 1877 1,81 


1985  537,5  12,8  960,0  15,6  105,0 1304 2,02 


1986  456,2  8,3  667,0  12,7  122,0 1304 2,05 


1987  490,1  7,8  784,0  13,8  119,4 1514 2,26 


1988 708,4 8,9 1390,0 17,1 132,0 1622 2,31 


1989 680,0 10,1 1200,0 16,4 110,6 1542 1,97 


1990 453,5 5,2 648,0 16,7 126,1 1255 1,96 


1991 501,1 5,7 624,0 17,1 130,4 1356 2,09 


 ГДК  800  10      


  


Урожайність буряка без зрошення 400-700 ц/га, при зрошенні зростає до 1500 ц/га і 


більше у дослідах і передових господарствах (табл. 12.3, 12.4). Культура вологолюбна. У 


таблиці 12.4 приведено складові процесу водоспоживання буряка кормового в умовах 


зрошення АРК. 


Історія й поширення культури. З найдавніших часів людина використовує у їжу 


листки дикого буряка. За 2-1 тис. років до н.е. у культуру був уведений листковий буряк – 


мангольд, батьківщиною якого вважають Середземномор’я. Перші коренеплідні форми 


з’явилися незадовго до нашої ери, потім культура буряка поширилася Греції, Візантії й Риму 


на Балкани, у Київську Русь, Західну Європу, а з Передньої Азії – у Персію, потім в 


Афганістан і Китай. Спочатку його використовували як лікарську й овочеву рослину. У ХVІ-


ХVІІІ ст. стали вирощувати, як кормову культуру. Нині кормовий буряк вирощують 


переважно у Європі й США. 


Сорти. Коренеплоди кормового буряка на відміну від цукрового різноманітні за 


формою й забарвленням голівки, шийки й власне кореня й ступеня занурення їх у ґрунт. За 


формою кореня розрізняють 4 групи сортів: із конічною, подовжено-овальною, 


циліндричною й округлою формою. 
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Таблиця 12.4. Складові процесу сумарного водоспоживання й врожайності кормового  


буряка в умовах зрошення степового Криму (за даними Лозовіцького П.С., 2002) 
 


Показники 
Значення за роки досліджень 


 1994  1995  1996 


 Опади, мм  141,8  157,1  139,6 


 Зрошувальна норма, мм  375,0 240,0 350,0 


 Рівень ґрунтової води, м 1,7-1,9 1,7-1,9 1,8-2,2 


Підживлення метрового шару ґрунту ґрунтовими водами, мм  58,7  57,5  28,7 


Інфільтрація за межі метрового шару, мм  38,9  53,4  13,4 


Водоспоживання, мм  728,0 530,0 768,8 


Середня маса 1 коренеплоду 2,15 1,34 2,24 


Врожайність коренеплодів, ц/га  1350  885  1450 


Врожайність бадилля, ц/га 224,0 279,7 305,0 


Коефіцієнт водоспоживання, м
3
/ц                    5,4  6,0  5,3 


Витрати поливної води на 1 ц продукції, м
3
  2,77  2,71  2,41 


 


Сорти з конічною формою коренеплоду в основному напівцукрові занурені в ґрунт на 


1/2 довжини й більше, містять сухих речовин 13-19%. Сорти: Напівцукровий білий, 


однонасінний сорт Первісток, гібрид Тимірязівський 12, Черкаський напівцукровий і ін. 


Сорти даної групи вирощуються з використанням  комплексу машин для цукрового буряка.  


Сорти з подовжено-овальною  формою коренеплоду - коренеплід занурений у ґрунт на 


1/3 і більше, легко висмикується з ґрунту, сухих речовин 12-15%. До групи відноситься сорт 


Баррес, Полтавський білий, Ідеал полтавський. Сорти з циліндричною формою коренеплоду 


- коренеплід занурений у ґрунт тільки на 1/4-1/5 довжини, вологолюбні через 


слаборозвинену кореневу систему, сухих речовин 10-13%, мають прекрасні молокогінні 


властивості. До цієї групи належать Екендорфський жовтий - середньостиглий, із гарною 


лежкістю сорт, внесений у Держреєстр у всіх регіонах України, Гібрид Тимірязівский 56.  


Сорти з округлою формою коренеплоду формує коренеплід в основному над поверхнею 


ґрунту, сухих речовин 15-17%. Приналежні до четвертої групи сорти: Цукровий округлий 


0143, Переможець. Вегетаційний період у перший рік 160-170 днів, на другий – 100-130 днів. 


Інтенсивна технологія вирощування. Інтенсивна технологія вирощування кормових 


буряків передбачає розміщення цих культур згідно з чергуванням у сівозміні, внесення 


науково обґрунтованих норм добрив під запланований врожай, поліпшену зяблеву оранку та 


ретельний передпосівний обробіток ґрунту, передпосівну підготовку насіння для сівби на 


задану густоту; застосування комплексної системи заходів контролю шкідників, хвороб; 


механізоване формування густоти посіву й збирання врожаю коренеплодів, своєчасне їх 


закладання на зберігання, раціональну організацію та оплату праці; ведення насінництва на 


промисловій основі.  


Місце в сівозміні. Кормові коренеплоди доцільно розміщувати в безпосередній 


близькості від тваринницьких ферм, щоб уникнути великих транспортних витрат на їхнє 


перевезення. Вони вимогливі до родючості ґрунту й освітлення площі: високі врожаї дають 


на окультурених родючих чорноземних ґрунтах із слабко кислою або нейтральною реакцією 


(рН 6-7). Важкі глинисті й піщані ґрунти непридатні для вирощування коренеплодів на 


кормові й насінні потреби. Задовільно буряки ростуть на слаболужних солончакуватих 


ґрунтах півдня України, особливо при зрошенні.  


Кращими попередниками коренеплодів у польовій сівозміні є: озимі, під які внесено 


органічні добрива, бобові й силосні культури з ранніми термінами збирання; в овочевій – 


бобові, рання капуста, огірки, цибуля, помідори.  


Система обробітку ґрунту. Система осіннього зяблевого обробітку ґрунту при 


вирощуванні кормових коренеплодів залежить від попередника. Після овочевих, силосних 


або інших культур, що пізно звільняють поле ґрунт під коренеплоди орють відразу й глибоко 


без попереднього лущення. Після зернових й інших ранніх культур, спочатку лущать стерню 


для контролювання бур’янів та збереження вологи. На чистих від бур’янів ділянках глибина 
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лущення 4-5 см, при  наявності пирію – 10-12 см у поздовжньому й поперечному напрямку. 


При наявності однорічних бур’янів поле дискують на глибину 6-8 см. 


Усі види коренеплодів потребують глибокої оранки (25-30 см) через 12-15 днів після 


лущення стерні. Кращі терміни оранки на зяб у лісостепу початок, а в Степу - середина 


серпня.  Після цього застосовують напівпаровий обробіток ґрунту. На важких запливаючих 


ґрунтах застосовують весняне переорювання зябу на глибину 14-20 см. 


Для нагромадження вологи застосовують снігозатримання, що забезпечує приріст 


урожаю коренеплодів на 20-50 ц/га. 


Весняний обробіток ґрунту складається з шлейфування, боронування й культивації. 


Проводять його у ранні й стислі терміни з доспіванням ґрунту. Глибина культивації має 


відповідати глибині загортання насіння. Боронують у два сліди з шлейфуванням, щоб 


знищити пророслі бур’яни й добре розпушити ґрунт. На легких ґрунтах достатньо одного 


боронування.  


Після культивації проводять передпосівне прикочування ґрунту для підняття ґрунтової 


вологи до верхнього шару та створення умов для загортання насіння на однакову глибину.  


Глибока зяблева оранка і ретельна весняна передпосівна підготовка ґрунту - обов'язкова 


умова одержання високих врожаїв кормових коренеплодів. 


Добрива. Усі коренеплоди дуже чуйні на внесення органічних і мінеральних добрив. 


Рослини коренеплодів споживають елементи живлення протягом вегетації неоднаково. 


Кормові буряки найбільше використовують азоту в червні-липні, фосфору – в липні, калію в 


червні-вересні. Коренеплоди для нормального росту й розвитку з поживних речовин 


потребують у найбільшій кількості калій (табл. 12.5).  


 


Таблиця 12.5. Використання поживних речовин кормовими коренеплодами 
 


Культура 
Урожай, ц/га Винесення поживних речовин, кг/га 


коренів листя N K P Ca 


Кормові буряки 400 100 106 193 35 28 


Бруква 400 100 160 300 100 100 


Морква 400 200 140 280 60 58 


Турнепс 400 100 100 150 40 60 


 


У залежності від родючості ґрунту рекомендується вносити 30-40 т органічних добрив і 


повне мінеральне добриво з розрахунку 60-80 кг діючого речовини на 1 га. На опідзолених 


суглинках і супісках дози азоту й окису калію бажано збільшувати до 80-120 кг на 1 га. На 


торф'яних ґрунтах дозу азоту зменшують, а дозу калію збільшують (до 80-100 кг на 1 га.  


При зрошенні дози поживних речовин збільшують. Кислі ґрунти вапнують. 


Свіжий гній під коренеплоди вносити не варто, бо вони погано зберігаються взимку. 


Важлива роль у підвищенні врожайності кормових коренеплодів належить 


мікродобривам: бору (1,0-2,5 кг/га, на сильно провапнованих ґрунтах у зоні підзолів), 


мідного купоросу (20-25 кг/га, особливо на торф'яно-болотних ґрунтах), марганцю (15-20 


кг/га) і молібдену (на кислих ґрунтах). 


Гній, фосфорні й калійні добрива вносять під зяблеву оранку (на легких ґрунтах фосфор 


і калій застосовують під передпосівну обробку), а азотисті добрива — незадовго до посіву. 


Частину добрив використовують на підживлення міжрядь. 


Підготовка насіння. При вирощуванні кормових коренеплодів на корм і насіння 


використовують насіння районованих і перспективних сортів, яке повинно відзначатися 


високими сортовими і посівними якостями (табл. 12.6). 


Насіння перед сівбою калібрують, прогрівають, протруюють, обробляють різними 


стимуляторами росту й т.д. 


Калібрують насіння кормових буряків на очисних машинах ОСВ-10, ОСМ-3У, ОС-4,5, 


ОС-4,5А, “Петкус-Супер” К-212, “Петкус-Гігант К-213 із спеціальним набором решіт. Під 


час калібрування виділяють три фракції насіння кормових буряків (3-4, 4-5 і 5-6 мм), а для 


сівби використовують фракції 4-5 і 5-6 мм або дві фракції 3,5-4,5 і 4,5-5,5 мм. 
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Таблиця 12.6. Посівні якості насіння кормових буряків (ОСТ-4696-80) 


 
Культури Клас Чистота, % Схожість, % Вологість % 


Бруква 
І 98 90 14 


ІІ 96 70 14 


Морква 
І 95 70 14 


ІІ 90 45 14 


Буряки 


багатонасінні 


І 97 80 14 


ІІ 94 60 14 


Буряки 


однонасінні 


І 95 75 14 


ІІ 90 55 14 


Турнепс 
І 98 90 14 


ІІ 97 70 14 


 


Проти комплексу ґрунтових та наземних шкідників сходів насіння буряків кормових 


перед сівбою протруюють фунгіцидами: антіжук профіт (129 г на 100 тис насінин), гапсо 


(60 кг/т), гаучо (60 кг/т), фурадан 35 ST (25-30 л/т для фракцій 4,5-5,5 мм, 30-35 л/т для 


фракцій 3,5-4,5 мм); проти коренеїда – превікур 607 СЛ (4.0 л/т) 


Для підвищення врожайності кормових коренеплодів їх насіння перед сівбою одночасно 


з протруєнням обробляють стимуляторами росту рослин – агробетастимом-екстра (15 


мл/т), бетастимуліном (15 мл на 10 л води на 1 т насіння), вермістимом (8-10 л/т), гартом 


(25-100 мл/т). 


Терміни сівби. Кормові буряки висівають як тільки ґрунт на глибині 5-10 см 


прогріється до температури 6-8 ºС, тобто після сівби ранніх ярих культур. Спосіб сівби - 


однорядковий широкорядний з міжряддями 45 або 60 см пунктирними буряковими або 


овочевими сівалками. Середня норма висіву кормового буряка 8-12 кг на 1 га. 


Використовують сівалки ССТК-8, CCT-I2B. У залежності від вологості й гранулометричного 


складу ґрунту глибина сівби буряка 2,5-4 см.  


Драпованим однопаростковим насінням сіють буряк пунктирним способом із 


зменшеною нормою — 3—4 кг/га з обробленням або без проривання з нормою висіву 10—13 


кг/га. В останньому випадку проріджування здійснюють боронуванням сходів сітчастими, 


легкими посівними або середніми боронами.  


Краща густота насадження кормових буряків на період збирання для Полісся й 


Лісостепу становить 80-95 тис/га, на торфових ґрунтах - 75—80 тис./га, на зрошуваних 


землях півдня України – 90-100 тис./га. У зволожених місцях і районах із коротким літом 


кормовий буряк можна обробляти розсадним способом. 


Для одержання дружних сходів посіви прикочують.  


Догляд за посівами кормових коренеплодів, як і цукрових, включає розпушування 


легкими звичайними й сітчастими боронами або ротаційними мотиками до появи сходів (на 


4-5 день після сівби або зразу ж після дощу), щоб зруйнувати ґрунтову кірку і створити 


умови для їхньої швидкої появи. Боронування вимагає великої уваги. Потім проводять 


міжрядний обробіток, а при можливості й необхідності - підживлення.   


Перше глибоке розпушування ґрунту в міжряддях поєднують з підживленням 


мінеральними добривами вслід за формуванням густоти насаджень на глибину 12-14 см. 


Підживлюють рослини гранульованими мінеральними добривами (NPK – 15-20), аміачною 


водою – 1-1,5 ц/га або рідкими комплексними добривами з умістом NPK 10:34:0 (0,5-0,6 ц/га 


або 40-50 л/га). Швидкість руху агрегату – 6-7 км/год. Наступні розпушення, їх кількість, 


глибина залежать від стану ґрунту. 


 При вирощуванні кормових буряків на зрошуваних землях проводять декілька поливів 


(4-8) нормою 400-500 м
3
/га, підтримуючи вологість ґрунту не нижче 70-80 % НВ. Після 


кожного поливу рекомендується розпушування ґрунту з нарізанням щілин. 


Для боротьби з однолітніми однодольними, дводольними й злаковими бур'янами перед 


посівом або під час посіву, а також для знищення бур'янів після появи сходів буряка, 


починаючи з фази двох дійсних листків використовують гербіциди — бетанал експрес (1,0 


л/га), бетанес (1,0-3,0 л/га), булат (1,0 л/га), бурефен новий (2,5-5,0 га), гол (5,0 л/га), 
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голтікс 700 (5,0-6,0 л/га), корвет (1,0 л/га), селект 120 (0,4-0,8 л/га). Для знищення пирію 


повзучого на ділянках, призначених для посіву буряка, необхідно з осені вносити в зону 


залягання кореневищ гліфоган 480 (2,0-5,0 л/га), а в період вегетації –центуріоном (0,4-0,8 


л/га + ПАР Аміго 1,2-2,4 л/га). 


Розсадний спосіб вирощування коренеплодів. Цей спосіб застосовується на 


зрошуваних ділянках. Ділянку під розсаду засівають у звичайні терміни зерновою сівалкою 


при нормі 25-30 кг/га насіння.  Ділянка площею 1 га забезпечує розсадою 10-12 га 


виробничих посівів. Висаджують розсаду кормових буряків після появи 4-5 справжніх 


листків приблизно 20-25 травня. Поливають розсаду один-два рази, останній раз – за день до 


вибирання. Поле, де мають висаджувати розсаду, підтримують у чистому та розпушеному 


стані, провівши 3-4 культивації. Останню культивацію та вологозарядковий полив проводять 


за 3-4 дні до висаджування розсади. Висаджують 4-5 рослин на 1 м рядка за допомогою 


розсадосаджальної машини СКН-6А. Перед висаджуванням пластинки листків відщипують, 


залишаючи лише черешки. Висаджену розсаду в цей самий день поливають нормою 200-300 


м
3
/га. Під час догляду за розсадою рекомендується провести 6-10 поливів нормою 400-500 


м
3
/га (у червні – 2 поливи, у липні – 3, серпні – 1-2). Після кожного поливу проводять 


розпушення ґрунту на глибину 8-14 см. Гичку зрізують косаркою КИР-1,5, коренеплоди 


вибирають агрегатом ККГ-1,4.  


Збирання, зберігання й перероблення коренеплодів. Збирання врожаю є одним з 


найбільш трудомістких і найменш механізованих процесів. Підраховано, що на збирання 


кормових коренеплодів і закладання їх на зберігання припадає 50-70 % усіх затрат. Крім 


того, через нестачу робочої сили й низький рівень механізації часто збирання й кагатування 


буряків починають передчасно – в кінці вересня – на початку жовтня, що негативно 


позначається на їх зберіганні.  


На відміну від цукрових буряків, коренеплоди кормових більш соковиті (сухих речовин 


10-14 % проти 23 % у цукрових), що істотно й негативно впливає на ступінь травмованості 


при механічному збиранні та якість зберігання. Глибина залягання коренеплодів кормових 


буряків становить 10-28 см. У районованих сортів буряків значна частина коренеплоду 


знаходиться над поверхнею ґрунту. 


Терміни збирання впливають на ураження хворобами і ступінь зберігання коренеплодів. 


Так, у західних районах держави при збиранні 24 серпня вихід коренеплодів після зберігання 


становив 50,8 %, 1 вересня – 78,4, 10 вересня – 96,9 %.  


Збирання коренеплодів у теплу сонячну погоду призводить до витрачання ними вологи, 


що позначається на зберіганні. Встановлено, що при втраті коренеплодами 7 % води в період 


зберігання їх загниває 37,7 %, при втраті 17 % її – 65,8, а від втрати 28 % води – 95 %. 


Оптимальний термін збирання на Поліссі й Лісостепу – в кінці вересня - на початку жовтня, 


у степу – у другій половині жовтня. Кормові буряки найменш стійкі проти заморозків, тому 


їх починають збирати першими серед коренеплодів. 


Збирання кормового буряка здійснюється у дві фази: 1) скошування бадилля 


коренеплодів машиною БМ-6 або косаркою-подрібнювачем КИР-1,5; 2) збирання 


коренеплодів коренево-збиральною машиною ККГ-1,4 або картоплезбиральним комбайном 


ККУ-2А, або картоплекопачем КТН-2В. Висота зрізу встановлюються так, щоб залишалися 


черешки довжиною 2—5 см. Така обрізка не погіршує умови збереження коренеплодів і 


дозволяє різко зменшити витрати ручної праці при збиранні, виключивши ручне 


дообрізування бадилля.  


Зберігають коренеплоди кормового буряка в буртах і сховищах, поблизу тваринницьких 


ферм. Кагати розміщують на підвищених, сухих місцях з півночі на південь, ширина основи 


кагату має становити 2,5-3 м, висота – 1,2-1,5 і довжина 30-50 м. Складені в кагати 


коренеплоди спочатку вкривають шаром соломи завтовшки 30-40 см, на який насипають шар 


землі 15-20 см. У верхній частині кагату на всій його довжині залишають душники (20-40 см) 


для вентиляції. З таких кагатів коренеплоди можна використовувати до середини січня. Для 


більш тривалого зберігання їх додатково вкривають шаром землі завтовшки 40-60 см. 
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Оптимальна температура збереження 0—3 °С. Вона регулюється товщиною укриття буртів 


землею й соломою і витяжною вентиляцією. У сховищах коренеплоди зберігаються навалом 


(висота шару коренів до 3 м) при активній вентиляції. Завантаження й вибірка коренів 


механізовані. 


Пошкоджені коренеплоди не кагатують. Їх згодовують тваринам або силосують разом з 


бадиллям і іншими силосними культурами. Перед силосуванням ушкоджені коренеплоди 


ретельно очищають від землі й подрібнюють. 
 


 
 


12.2. Морква посівна 


 


Морква посівна (Daucus sativus (Hoffm.) Roehl.) - дворічна трав’яниста жорстко-


волокниста рослина родини селерових. У перший рік утворює розетку листків із м'ясистим 


потовщеним коренем, різноманітним за формою (веретеноподібним, конічним, 


циліндричним або майже округлим) із жовтогарячим, оранжево-червоним, рідше жовтим, 


білим, фіолетовим кольором (рис. 12.2). На другий рік із висаджених коренеплодів виростає 


розетка перисто-розсічених листків, квіткові стебла до 30-100 см висотою та плоди. Квітки 


правильні, дрібні, білі, червонуваті або кремові, зібрані в складні зонтики. Плід - 


двосім’янка, овальна, ребриста. Цвіте у червні липні. 


 
Рис. 12.2. Форми коренеплодів різних сортів моркви: 


1 – Лоберігська; 2 – Шантане; 3 –  Геранда. 


 


Значення й використання. Овочева й кормова культура є сировиною для вітамінної 


промисловості. Коренеплоди містять у середньому (у %): води — 88,8, азотистих речовин — 


1,1, жиру — 0,2, цукрів — 4,5-7,3 %, золи — 0,7, значну кількість каротину (провітамін А), 


вітаміни (В1, В2, B3, Р, PР, С, Е, К), органічні кислоти, лецетин, клітковину, солі кальцію, 


фосфору, заліза, мікроелементи. Інтенсивність забарвлення коренеплодів залежить від умісту 


каротину: харчові сорти жовтогарячої моркви містять у середньому 8,5 мг% каротину, 


кормової жовтої — 1,5 мг%, у білій моркві каротин майже відсутній. Коренеплоди мають 


масу до 2 кг. Коренеплоди, листки й плоди містять ефірну олію, що додає їм специфічного 


запаху. Коренеплоди вживають у сирому вигляді і для приготування перших і других страв, 


пирогів, маринаду, консервів, при квашенні капусти. Лікарська рослина: застосовується для 


профілактики й лікування авітамінозів, при недокрів'ї, використовується в дієтичному 


харчуванні при захворюваннях серцево-судинної системи, печінки, нирок. Морквяний сік 


корисний дітям. З плодів моркви виготовляють препарат "Даукарин", що застосовується при 


лікуванні хвороб серця. У народній медицині настій із плодів застосовують при нирко-


кам'яній хворобі. Тваринам згодовують свіжою або у вигляді силосу. 


Поширення. Батьківщиною культурних жовтих і білих сортів є Афганістан, 


жовтогарячих — Середземномор'я. У дикому стані зустрічається в Європі, Азії, Північній 


Африці, Америці й Австралії. У культурі вирощується більше 4 тис. років, спочатку як 


лікарська, а потім як харчова й кормова рослина. Тепер культивують на всіх континентах, 


практично в усіх країнах СНД (посівна площа близько 100 тис. га).  
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Ботанічні й біологічні особливості. Кормова морква (Daucus carota L.) — двохрічна 


рослина сімейства зонтичні, або селерові (Apiaceae). У дикому вигляді зустрічається на 


півдні нашої країни. У культуру введена раніше інших коренеплодів. 


Суцвіття — складна парасолька. Плід — двосім'янка із шипиками, що розпадається на 


дві сім'янки, що й служать посівним матеріалом; маса 1000 насінин 2—2,4 г. Тривалість 


вегетаційного періоду 110—140 днів. Завдяки гарному розвитку кореневої системи морква 


достатньо посухостійка, хоч найбільш високі врожаї дає при постійній забезпеченості 


вологою. До тепла морква невимоглива. Насіння починають проростати при температурі 


ґрунту 3—4 °С, найкращий ріст відзначається при 18—21 °С. Сходи витримують заморозки 


до —6... -8 °С. 


Добре вдається морква на суглинкових і супіщаних чорноземах, окультурених дерново-


підзолистих і заплавних землях. Непридатні для її вирощування глинисті, кислі й засолені 


ґрунти. 


Коренеплоди моркви розрізняються як за формою (конічна, усічено-конічна, 


подовжено-циліндрична), так і за забарвленням (біла, жовта, червона). Найбільше цінуються 


сорти з червоно-жовтогарячими коренеплодами, у яких більше каротину. 


Кормова морква за умістом сухих речовин (13 %), вуглеводів і вітамінів перевершує всі 


інші кормові коренеплоди. Високо цінується і бадилля моркви, врожай якого складає до 30 % 


врожаю коренеплодів. Тому морква вважається кращим соковитим кормом для усіх видів 


тварин і птахів. У сприятливих умовах врожайність моркви досягає 40—50 т/га і більше, при 


зрошенні – 60-90 т/га. 


Сорти. До кращих сортів моркви, оброблюваної на кормові цілі, відносяться сорти 


столової моркви: Шантене 2461, Бирючекутська 415, Незрівнянна, Лосиноостровська 13, 


Вітамінна 6, Шантане сквирська, Нантська, Харківська, Нантська 4. 


Інтенсивна технологія вирощування. Місце в сівозміні. Моркву вирощують у 


кормових і польових сівозмінах, відводячи добре удобрені й чисті від бур'янів поля. Кращі 


попередники в польовій сівозміні — озимі, зернові бобові й просапні культури (картопля, 


кукурудза); в кормовій – озимі на зелений корм, кукурудза на зелений корм або силос; в 


овочевій – бобові, рання капуста, огірки, цибуля, помідори. Вирощування моркви на одному 


місці недоцільне – призводить до зниження врожаю. На поле повертають через 3-4 роки. 


Обробіток ґрунту. Морква найбільш чуйна на поглиблення орного шару й чистоту 


полів від бур'янів. Тому глибока зяблева оранка з попереднім лущенням стерні (на 


засмічених полях дворазовий і ретельний весняний обробіток ґрунту й його вирівнювання — 


обов'язкові заходи. Гарні результати дає передпосівне прикочування ґрунту.  


Забур’янені поля призначені під сівбу моркви обприскують проти однорічних 


дводольних та злакових бур’янів до сівби, до появи сходів або у фазі 1-2 справжніх листків 


культури байпасом (2,0-3,0 л/га), чистополом (3,0-5,0 л/га). 


Добрива. За споживанням поживних речовин із ґрунту морква перевершує кормовий 


буряк. При врожаї коренів 45 т/га вона виносить із ґрунту 120 кг азоту, 60 кг фосфору й 200 


кг калію. Під моркву рекомендують вносити 20—30 т/га перепрілого гною і мінеральні 


добрива: на чорноземних ґрунтах по 45— 60 кг N, Р2О5 і К2О на 1 га; а на дерново-


підзолистих суглинках і супісках N80-100P60-70 K 90-120. Для того, щоб виростити 800-1000 ц/га 


коренеплодів моркви, необхідно внести 40 т/га гною й N60 P60 K 60. 


Підготовка насіння. Насіння моркви перед сівбою калібрують, прогрівають, 


протруюють, обробляють різними стимуляторами росту й т.д.  


Калібрують насіння моркви на решетах з поздовжніми отворами завширшки 0,7-0,8 мм.  


Для підвищення урожайності насіння моркви перед сівбою обробляють регуляторами 


росту рослин – агшростимом-екстра (0,1 мл у 200 мл води на 100 г насіння), біоглобіном 


(0,5 % розчин для замочування насіння на 24 години у співвідношенні розчин/насіння 10:1), 


гумінатом, 1% (5-7 л/т), ліносолом (6,0-8,0 л/т), неофітом (1-5 мл/л води), реастимом (5,0-


8,0 л/т), стимовітом (8,0 л/т), террастимом (0,2 л/т), а також обробляють мікроелементами 


– сірчанокислою міддю, сірчанокислим кобальтом і молібденово-кислим амонієм. 
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Сівба. Сіють моркву ранньої весни або під зиму у вологий, ретельно оброблений ґрунт, 


заправлений мінеральними добривами. Для сівби використовують велике насіння, що має 


високу життєздатність і польову схожість. Посів моркви широкими смугами проводять 


сівалками СОН-2,8А, рядовий посів — СО-4,2, СУПО-6, обладнаними спеціальними 


сошниками.  


Глибина сівби насіння моркви на важких ґрунтах 1,5—2 см, на легких – 2,5-3,0 см.. 


Норма висіву насіння при однострічковому способі сівби – 4,5 кг/га, при двострічковому - 


6,0 кг/га, при суцільному рядковому – 10,0 кг/га, при широкорядному - 6 кг/га. При осінніх 


посівах норму висіву збільшують на 25%. Драповане насіння можна висівати пунктирним 


способом із необхідними інтервалами, зменшуючи норму висіву до 1,5—2 кг/га. Густота 


насаджень моркви під час збирання на мінеральних ґрунтах має бути 100 тис/га рослин за  


широкосмужкового способу сівби й 4,5-5 млн./га за звичайного рядкового посіву. Для 


закладання насіння в ущільнений вологий ґрунт поле до і після сівби коткують. 


При весняному посіві насіння проростає через 2-3 тижні. Культура досить холодостійка, 


сходи витримують заморозки до -4˚ С. У порівнянні з іншими коренеплодами морква менш 


вибаглива до води, відносно посухостійка, проте високі й стійкі врожаї дає при рівномірному 


зволоженні протягом усього вегетаційного періоду. Добре росте на родючому, пухкому 


супіщаному або суглинковому ґрунті з нейтральною або слабокислою реакцією. 


Догляд за посівами. Післяпосівне прикочування й боротьба з ґрунтовою кіркою до 


появи сходів (боронування через 4-5 днів після сівби), розпушування міжрядь, боротьба з 


бур'янами й підживлення — основні заходи догляду за морквою під час вегетації.  


На широкорядних стрічкових посівах проривання (через 5—6 см) обов'язкове, тоді як 


на широкосмугових посівах її проводити не потрібно. До збирання повинно залишитися 


300—350 тис. рослин на 1 га.  


Для контролювання бур'янів проводять поперечне боронування й обробіток 


гербіцидами. Однорічні й багаторічні злакові бур’яни на посівах моркви знищують 


гербіцидами: фюзілад форте (0,5-2,0 л/га), фуроре супер (0,8-2,0 л/га), тарга супер (1,0-2,0 


л/га), селект 120 (0,4-0,8 л/га, востаннє за 25 днів до збирання, не більше 1 разу за 


вегетацію), оберіг (0,6-0,9 л/га). 


Збирають коренеплоди бурякопідкопувачем. Розміщення головок коренеплодів моркви 


відносно поверхні поля характеризується такими показниками: глибина – 20-25 см; 94-100 % 


головок коренеплодів моркви знаходиться в зоні ±3 см (з них до 77 % в зоні ±1 см).  


На збереження моркву закладають у сховище з активним вентилюванням, у бурти або 


траншеї й перешаровують піском. Температура збереження 1—2°С. 


 


 


12.3. Турнепс 


 


Турнепс (Brassica rapa L.) – трав’яниста дворічна рослина родини капустяних. У 


перший рік утворює розетку великих листків і формує соковитий коренеплід. Розеткові 


листки ліроподібні, жовтувато-зелені, покриті рідкими щетинистими волосками, довжиною 


до 50 см. Коренеплоди турнепсу мають конічну або округлу форму (рис. 12.3), фіолетове або 


біле забарвлення надземної частини й біле — нижньої частини. Коренеплоди турнепсу 


містять менше сухих речовин (9,4 %) і більш водянисті, ніж інші коренеплоди, тому 


зберігаються погано. 


На другий рік із висаджених коренеплодів виростає розгалужене стебло з квітками, 


висотою 50-120 см. Стеблові листки – сидячі, стеблообгортні, ясно-зелені, ланцетні. Квітки 


жовті, двостатеві утворюють суцвіття у вигляді китиці. Плід - стручки довгі, багатонасінні, 


що розкриваються двома стулками, які відокремлюються від несправжньої перегородки 


знизу угору. Насіння, дрібні (маса 1000 насінин 1,5—3 г), темно-бурого кольору. 


Значення й використання. Дуже цінна кормова й харчова рослина. Утворює 


різноманітні за формою й зовнішнім забарвленням коренеплоди з білим, соковитим 
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м’якушем, який за смаком нагадує редьку. Кормовий коренеплід  містить 3,6-7,8 % цукрів, 


0,3-2 % білків, 0,7-1,7 % клітковини, мінеральні солі, вітаміни. 100 кг коренеплодів містить 9 


кормових одиниць і 0,7 кг протеїну, а 100 кг бадилля – 10 кормових одиниць і 1,4 кг 


протеїну. Бадилля використовується для закладання силосу. 


 
Рис. 12.3. Форми коренеплодів різних сортів турнепсу: 
1 – Остерзудомський; 2 – Бортфельдський; 3 – Шестинедільний. 


 


Поширення. У культуру турнепс введений більше 4 тис. років тому, як харчова 


рослина для людини. Виник внаслідок відбору крупно плідних форм культурної ріпи в 


Західній Європі. Завдяки скоростиглості (70—100 днів), а також невисокій вимогливості до 


тепла й активності сонячної радіації турнепс обробляють північніше інших коренеплодів 


(навіть за Полярним колом). Нині культивується в країнах північної півкулі, в тому числі на 


усій території України, переважно як кормова культура. Урожайність коренеплодів 400-500 


іноді до 1000 ц/га, бадилля з листками – до 150 ц/га. 


Сорти. На території України розповсюджені сорти двох форм коренеплоду: видовжено-


циліндричні (Бортфельдський, Естінаеріс, Остерзундомський) та округлі (Сірий камінь, 


Московський, Ранній шеститижневий, Волинський ранній). Період вегетації 70-120 днів.  


Інтенсивна технологія вирощування. Місце в сівозміні. Найчастіше висівають 


турнепс як пожнивну культуру після збирання ранніх зелених кормів (на коренеплоди), 


рідше – після озимих або ярових (для випасу худоби восени). Кращими попередниками у 


польовій сівозміні є озимі, під які внесено гній, а також буряки і бобові; в овочевій сівозміні 


їх не слід розміщувати після капусти, редиски та інших хрестоцвітих культур. 


Турнепс добре витримує надмірне зволоження ґрунту, тимчасову посуху. Кращими 


ґрунтами є опідзолені чорноземи й дерново-підзолисті. Турнепс вологолюбний, добре 


вдається на підзолистих суглинках, супіщаних і піщаних ґрунтах при внесенні органічних і 


мінеральних добрив. Кислі ґрунти потребують обов’язкового вапнування. 


Обробіток ґрунту під турнепс як післяжнивну культуру аналогічний осінньому 


обробітку. Глибоку зяблеву оранку (25-30 см) під турнепс проводять через 12-15 днів після 


лущення стерні. Під час догляду за зябом особливу увагу слід звертати на збереження вологи 


в ґрунті, контролювання бур’янів і своєчасне проведення сівби після випадання дощів.  


Найчастіше сіють на початку червня широкорядним способом, із міжряддями 25-30 см. 


Глибина сівби 2-3 см, норма висіву – 2-3 кг/га. Густота насаджень турнепсу при збиранні 


повинна становити 45-50 тис/га на мінеральних ґрунтах і 35-50 тис/га на торфових. Насіння 


турнепсу проростають при температурі 2—3°С, а сходи переносять заморозки до —5 °С.  


Ранні весняні посіви дозрівають рано, важко зберігаються, тому їх не практикують. 


Турнепс, невибагливий до тепла, дуже вибагливий до вологості. Добре росте й плодоносить 


на удобреному органічними добривами ґрунті. На важких глинистих ґрунтах, півдні України 


розвивається погано. Пізньовесняні посіви уражаються й виїдаються земляною блохою.  


Добрива. Усі коренеплоди дуже чуйні на внесення органічних і мінеральних добрив. 


Рослини коренеплодів споживають елементи живлення протягом вегетації неоднаково. 


Турнепс найбільше азоту використовує в червні - липні, фосфору – в червні – серпні, калію – 


в липні – вересні. Рослини добре реагують на внесення 20-30 т/га перегною. При внесенні 


свіжого гною турнепс росте гірше.  
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Рекомендовані терміни внесення добрив такі: повну дозу органічних і ½ або 
2
/3 частини 


мінеральних добрив (переважно фосфорних і калійних) – під зяблеву оранку, азотні – під 


культивацію, решту NPK – під час сівби та обробітку міжрядь. 


Догляд полягає у розпушування міжрядь, знищенні бур'янів, зволоженні ґрунту. 


Збирають коренеплоди перед настанням морозів, зберігають у буртах, траншеях, сховищах 


при температурі близько 1-2˚ С. Врожай ранніх посівів турнепсу використовують на корм 


худобі восени, а коренеплоди літніх посівів збирають перед заморозками і  згодовують 


тваринам узимку. 


 


 


12.4. Бруква 


 


Бруква (Brassica narus var. napobrassica  (L.) Reichenb) – дворічна рослина родини 


капустяних. У перший рік утворює розетку великих листків (до 60 см довжиною) і 


коренеплід. На другий рік із висаджених коренеплодів виростає високе (50-100 см), покрите 


листками, розгалужене вгорі стебло з квітками. Прикореневі листки, пильчасті або 


ліроподібні, черешкові. Стеблові листки напівобгортають стебла, сидячі, цілісні, гладенькі, 


сизо-зелені, мають восковий наліт. Суцвіття - кінцеві китиці. Квітки жовті, жовтогарячі. 


Плоди -  стручки багатонасінні, що розкриваються. Насіння дрібне, чорно-буре. Маса 1000 


насінин 2-4 г. 


Значення й використання. Цінна кормова культура, яка широко вживається у їжу. 


Коренеплоди містять 5-10 % цукрів, 0,6-2 % білків, до 50 мг% вітаміну С, гірчичну олію. 


Листки й бадилля також є цінним зеленим кормом, використовуються для приготування 


силосу (100 кг коренеплодів містить 13 кормових одиниць, 100 кг бадилля – 12,5). За 


кормовою цінністю й умістом сухих речовин (11,4 %} бруква не уступає кормовому буряку.  


Коренеплоди використовують у народній медицині як протизапальний, антисептичний, 


болетамувальний засіб. 


Поширення. Ведена в культуру у стародавні часи у країнах Середземномор’я й 


Середньої Європи, як цінна харчова овочева культура. Є природним гібридом двох видів 


капусти – городньої й польової. В наші часи вирощується у Європі, Північній Америці, 


Північній Африці. На Україні культивують у північних областях на невеликих площах. 


Урожайність коренеплодів 500-600 ц/га   


Сорти. Сорти брукви розрізняються за формою коренеплоду, поверхневим 


забарвленням і кольором м’якоті (рис. 12.4).  


Поверхневе забарвлення шкірки може бути жовтим, жовтувато-білим на верхівці 


коренеплоду зеленим, сіро-зеленим, фіолетовим, фіолетово-червоним. Харчові сорти брукви 


мають жовтий колір м’якоті, кормові – білий. Найбільш поширені сорти харчової брукви: 


Красносільська місцева, Дзептене абола місцева; кормової – Вишегородська місцева, 


Вишегородська поліпшена, Дотнувос балтеї, Куузику, Гофманська поліпшена, Псковська 


місцева, Красносельська, Бангольмська, Шведська. Найкращу врожайність має сорт Куузику 


– коренеплоди до 20 кг. Утворює багато великих листків. Є гідридом капусти й брукви.  


 
Рис. 12.4. Форми коренеплодів різних сортів брукви: 


1 – Шведська; 2 – Бангольмська; 3 – Гофманська; 4 – Вишгородська; 5 – Красносільська. 
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Високі врожаї брукви (50—60 т/га) вирощують на суглинкових ґрунтах, багатих 


органічними речовинами. 


Інтенсивна технологія вирощування. Місце в сівозміні. Брукву розміщають у 


прифермських сівозмінах. Кращі її попередники — картопля, овочеві, озимі й зернові бобові. 


Усі кормові коренеплоди є добрими попередниками для всіх сільськогосподарських культур 


На формування високого врожаю затрачається велика кількість елементів мінерального 


живлення. Так, із врожаєм коренеплодів 60 т/га виноситься 160 кг азоту, 45 кг фосфору, 200 


кг калію і 120 кг кальцію. На 1 га рекомендують вносити 30—40 т гною, N 90-120 P 60-70 K 90-120.  


Кислі ґрунти необхідно вапнувати. 


Глибока зяблева оранка, ретельна весняна передпосівна підготовка ґрунту, а також 


ранній посів — необхідні заходи при вирощуванні брукви. Ранні посіви менше 


ушкоджуються шкідниками (земляною блохою). Спосіб посіву широкорядний з міжряддями 


45 або 60—70 см. Дрібні насіння брукви висівають із баластом — дрібною фракцією 


гранульованого суперфосфату в співвідношенні 9 кг суперфосфату на 1 кг насіння при 


використанні овочевих сівалок. Норма висівання 3—4 кг/га. Глибина посіву насіння 2—3 см. 


Після букетування й перевірки на 1 га повинно залишитися 75—90 тис. рослин. 


Вирощують як із насіння, так і з 30-35 денної розсади. Насіння в ґрунт висівають рано. 


Культура до тепла невибаглива. Насіння брукви починають проростати при температурі 2—


3° С. Молоді рослини витримують заморозки до –4, -5˚ С. При зрідженні посівів залишають 


ширину між рослинами 20-25 см або ж за такою схемою висаджують розсаду. Культура 


світлолюбна, при затіненні і густому посіві дає дрібні коренеплоди. Вегетаційний період у 


перший рік триває 110-130 днів, на другий – 85-100 днів. Вимагає багато вологи, але не 


витримує її надлишку. Найкращі ґрунти для брукви суглинисті, глинисті та осушені 


торфовища.  Не удається вона на піщаних і солонцюватих ґрунтах. 


Догляд за посівами після проріджування складається з підживлення й розпушування 


міжрядь.  


Збирають брукву восени. Коренеплоди брукви занурені в ґрунт усього на 
1
/2, тому 


збирати їх легко. Бадилля використовують на зелений корм або силос. Завдяки товстій корі 


коренеплоди добре зберігаються в зимовий час у буртах, траншеях, сховищах при 


температурі 1-2˚ С так само як і коренеплоди.  На другий рік культуру на насіння збирають у 


період воскової стиглості, потім стебла із суцвіттями досушують під навісом, обмолочують. 
 


 


Контрольні питання. 


 


1. Назвіть групи польових культур, які вирощуються як кормові. 2. Які культури і яких родин 


відносяться до коренеплідних? 3. Яке значення й застосування коренеплідних рослин? 4. Яке 


географічне поширення представників коренеплідних? 5. Як давно коренеплідні введені в культуру 


землеробства? 6. Які особливості біології вирощування кормових буряків? Які Ви знаєте сорти 


кормових буряків? 7. Розкажіть про особливості розповсюдження й вирощування кормової моркви. 8. 


Розкажіть про розповсюдження, біологію, агротехніку турнепсу й брукви.  
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Розділ 13  


КОРМОВІ БАШТАННІ  КУЛЬТУРИ 


 


До баштанних кормових культур відносяться кавуни, гарбузи, кабачки, патисони.  


Кормові баштанні культури - гарбуз і кавун відносяться до родини гарбузові 


(Cucurbitaceae). Кормові сорти гарбуза й кавуна мають значення як джерела соковитого 


корму для тварин. 100 кг кормового кавуна містять 9,3 корм. од., 100 кг гарбуза — 10,2 корм. 


од. Їх використовують як у свіжому, так і в засилосованому вигляді в суміші зі здрібненими 


грубими кормами. Баштанні кормові культури відрізняються високою посухостійкістю й 


відносною невимогливістю до ґрунтових умов. 


Поширення. Перші історичні відомості про баштанні культури, зафіксовані в 


єгипетських гробницях і за часом відносяться до XX династії, тобто 4 тис. років тому. 


Індійські археологічні знахідки, про ці культури відносяться до III—ІІ тисячоріччя до н.е. У 


північне Причорномор'я кавун і диня потрапили з Поволжя, а також через грецькі колонії. У 


Херсонеському археологічному музеї у Криму зберігається насіння кавунів, вік яких 


визначається в 2 тис. років. 


Гарбуз був завезений з Америки. На Україні з'явився в XIX столітті й широко поширився 


як городня культура на присадибних ділянках. Основним районом товарного баштанництва 


України є нинішня територія Херсонської області. Херсонські кавуни завоювали міцну славу 


не тільки на ринках Росії, але й за рубежем.  


В даний час посівні площі баштанних культур в Україні коливаються в межах 180—210 


тис. га, із них більше двох третин площі  посівів (70—75%) складає продовольчий баштан. 


Основними виробниками продовольчого баштана є Херсонська (25—30%), Запорізька (12—


18%), Донецька (10—13%) й Миколаївська  (7—10%)  області. Середня врожайність 


баштанних культур у південному регіоні України залишається поки невисокою - у межах 80-


110 ц/га. Однак, передові господарства вирощують до 300—450 ц/га столових кавунів, до 


500—700 ц/га кормових кавунів, до 400—700 ц/га гарбузів, до 300—500 ц/га кабачків.  


Особливості біології вирощування. Умови росту й розвитку баштанних культур багато 


в чому визначаються ґрунтовим покривом. Ґрунтовий покрив південного степу України 


відрізняється великою розмаїтістю від чорноземів звичайних (на півночі) до чорноземів 


південних, перехідних у темно-каштанові й каштанові ґрунти в комплексі із солонцями За 


рівнем родючості дані типи ґрунтів дозволяють вирощувати баштанні культури. Разом із тим 


фактор механічного складу ґрунту впливає в більшому ступені, ніж фактор родючості. Це 


обумовлено могутньою кореневою системою баштанних культур, що дозволяє 


використовувати поживні речовин із бідних гумусом ґрунтів. Тому баштанні краще 


вдаються на легких типах ґрунтів, добре прогрітих, аерованих і проникних для води 


(суглинки, супіски, піски), зосереджених в Нижньодніпровській зоні Лівобережжя. 


Малопридатними для вирощування баштанних є ґрунти з важким механічним складом 


та надмірно зволожені з близьким заляганням ґрунтових вод. До засолених ґрунтів баштанні 


стійкі в різному ступені в залежності від сорту. 


Фотосинтетична активна радіація (ФАР) є головним джерелом формування врожаю. 


Знаючи прихід енергії ФАР за вегетаційний період або будь-який інший відрізок часу, 


можна визначити її раціональне використання, а також потенційний врожай. Розрахунки 


показують, що температурний мінімум становить +15 С, що становить 1500—1700 МДЖ/м
2
 


сумарної радіації ФАР. У звичайних умовах коефіцієнт використання ФАР не перевищує 


1%, при незадовільній забезпеченості факторами росту він знижується до 0,2—0,6%. В 


оптимальних умовах посіви можуть використовувати до 3% ФАР. В останньому випадку 


забезпечується вихід сухої біомаси в 25—30 т/га, а при піздньолітніх посівах (10-20 липня) 


розрахунковий вихід сухої біомаси може скласти 15—20 т/га. 


Особливість рослин баштанних культур — висока вимогливість до тепла. Максимальна 


вона в дині й менш виражена в гарбуза. Нормально насіння проростають при температурі 


20—25°С. При тривалості знижень температури в період сходів до 6—10°С гине до 40 % 
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кавунів і до 50 % динь Оптимальна температура росту й розвитку рослин баштанних — 25-


30°С. Підвищення температури до 45°С не робить істотного негативного впливу на рослини. 


Термічні  ресурси  півдня  України  дозволяють  накопичувати 3000—3500°С активних 


температур, тоді як обмежувальна межа для баштанних культур складає 2200—2500°С. 


Період із температурами, обмеженими + 15°С складає в зоні 120—130 днів. Середні дати 


останнього заморозку в повітрі — 15—25 квітня, першого — 10—15 жовтня. Термічні умови 


півдня України сприятливі для вирощування баштанних культур і сортів різних термінів 


дозрівання аж до пізньостиглих. 


Нормальний ріст і розвиток рослин протікає при наступній вологозабезпеченості ґрунту 


в шарі 0—70 см (НВ): кавун - 50—65%, диня - 60—70%, гарбуз - 70%. Це пояснюється 


наявністю могутньої кореневої системи, здатної використовувати запаси вологи, недоступні 


для інших рослин. 


Разом із тим витрата вологи в баштанних досить висока. Так, транспіраційні коефіцієнти 


складають у кавуна — 600, гарбуза — 748, що в 2—3 рази перевищує показники таких 


засухостійких культур як кукурудза, сорго й просо. Причина полягає в необхідності 


охолодження поверхні листків від високих температур.  


Розміщення   баштанних   культур у сівозміні. Баштанні розміщають після озимої 


пшениці, яку вирощують на пару і після кукурудзи на силос, зернобобових сумішей, 


багаторічних трав. Застосовують, як правило, 6—8-польні сівозміни з одним полем баштану 


з тим розрахунком, щоб він повернувся на колишнє місце не раніше ніж через 6—7 років. Це 


дозволяє зменшити ймовірність масових поразок рослин антракнозом, борошнистою росою й 


іншими хворобами. 


 


 


13.1. Кавуни 


 


Кавун (Citrullus) – рід трав’янистих рослин родини гарбузових (рис. 13.1). Відомо 10 


видів, поширених, головним чином, в Африці та Східній Азії. В культурі 2 види – столовий 


та кормовий. 


Кормовий кавун (Citrullus colocynthoides Pang.). Походить із Південної Африки. Від 


столового кавуна відрізняється зеленувато-білою м'якоттю плоду, дуже щільною, 


хрящуватою, грубою й несолодкою на смак. Плоди досягають великих розмірів (8— 12 кг і 


більше). Кора щільна, шкірочка груба. Насіння без рубчика, маса 1000 насінин 100—200 г.. 


Уміст олії (у ядрі) 48-56 %. Врожайність плодів кормового кавуна коливається від 20 до 130 


т/га в залежності від умов вирощування. 


Рис. 13.1. Кавун. Частина рослини та плід 
 


Сорти кормового кавуна використовують як соковитий корм для тварин. Кормовий 


кавун відрізняється високою посухостійкістю й дає непогані врожаї на бідних піщаних 
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ґрунтах, де інші кормові культури виростати не можуть. Кормовий кавун є гарним 


молокогінним засобом і може зберігатися до весни майбутнього року. Його хімічний склад 


наближається до гарбуза з умістом 3—5% сухих речовин. У біохімічних процесах, що 


обумовлюють високу схоронність плодів, велике значення мають пектинові речовини (до 


20% від сухої речовини) геміцелюлоза. Так, тривале збереження викликає відносне 


підвищення умісту пектину й клітковини за рахунок зменшення цукру й крохмалю в плодах. 


Насіння кавуна, містить високоякісну олію, що напіввисихає, і легкозасвоювані білки – є 


коштовним харчовим продуктом. 


Кормовий кавун — дуже засухостійка, жаровитривала, тепло- й світлолюбна рослина 


короткого дня. В вологому ґрунті насіння його починають проростати при температурі 15—


17 °С. При достатній кількості тепла й вологи сходи з'являються через 8—10 днів. Заморозки 


біля —1 °С можуть погубити їх. У перші 7—15 днів у кавуна посилено розвивається 


коренева система. Основну масу води кавун споживає з поверхневих (до 30—40 см) шарів 


ґрунту, більш родючих і добре зволожених під час літніх дощів і при поливах. 


У кормового кавуна можуть утворюватися придаткові корені з вузлів батогів після 


присипання їх сирим ґрунтом. Поява батогів відзначається через 25—40 днів після сходів, а 


плоди дозрівають у залежності від сорту, агротехніки й інших умов приблизно через 50 днів 


після запилення. 


Сорти. Районовані наступні сорти кавуна: Дісхім, Бродський 37-42, Богарний 112. 


Підготовка   ґрунту. Головною задачею обробітку ґрунту під баштанні культури є 


створення сприятливих умов для проростання насіння і дальшого росту й розвитку рослин. 


Основна підготовка ґрунту починається відразу після збирання попередньої культури з 


лущенням стерні на 8—10 см. Це  значно  зменшує  втрати ґрунтової вологи, знищує гнізда 


шкідників і сприяє проростанню бур’янів, що пізніше знищуються оранкою на зяб. На 


ділянках, засмічених багаторічними й корененащадковими бур’янами (осот,   молочай,  


гірчак), у період появи розетки на бур’янах проводять друге лущення на глибину 10—12 см. 


Глибокий і ранній зяб під баштанні культури — основа високого врожаю плодів. Через 


20—25 днів після проведення лущення поля орють із передплужниками на глибину 27—35 


см. Глибока оранка сприяє гарному закладенню органічних і мінеральних добрив і   


пожнивних залишків, знищенню збудників хвороб. Рано навесні поле боронують у  два сліди 


середніми й важкими боронами. Через 5—7 днів після боронування проводять культивацію 


на глибину 14—16 см з одночасним боронуванням в агрегаті. Безпосередньо перед посівом 


поле культивують. Друга культивація, при якій знищуються сходи бур’янів і забезпечуються 


гарні умови роботи сівалок, проводиться на глибину закладення насіння. У роки з 


посушливою весною й при відсутності бур’янистої рослинності на легких за механічним 


складом ґрунтах першу культивацію можна замінити боронуванням у два сліди. 


Добрива.   Під   зяблеву   оранку   рекомендується   внесення  органічних   і  мінеральних  


добрив. Органічні добрива (гній і перегній сипець) вносять із розрахунку 25—30 т/га. На 


каштанових ґрунтах під баштанні вносять азотно-фосфорні добрива, на супіщаних, калійні 


добрива з розрахунку азоту 60—90, фосфору 90—135 й калію 60 кг/га діючої речовини. 


На  10 т основної продукції кавун виносить 25,2 кг азоту, 8,1 кг фосфору й  28,6 кг калію. 


Коефіцієнт використання доступного азоту з ґрунту складає 80%, фосфору й калію 10—15%. 


Коефіцієнт використання рослинами поживних речовин гною в перший  рік складає: N — 30 


%, Р — 40 %, К — 60%,  із  мінеральних  добрив —  N — 60,  Р — 20, К – 65%. 


Гарні результати дає внесення добрив у рядки й гнізда при посіві для створення 


сприятливого поживного режиму рослин у перші фази росту й розвитку з розрахунку 


гранульованої аміачної селітри — 0,2, гранульованого суперфосфату — 0,4 і калійної солі — 


0,2 центнери на гектар. 


Підготовка посівного матеріалу й сівба.  Передпосівна підготовка насіння переслідує 


кілька цілей: 1) знищення хвороботворних грибів і спор на  поверхні  й усередині насіння; 2) 


захист насіння й проростків від шкідників і хвороб; 3) забезпечення насіння у період 


проростання й первісного росту рослин необхідними поживними речовинами; 4) 







 290 


стимулювання насіння за допомогою специфічних речовин до інтенсифікації життєвих  


процесів. Підготовка насіння починається за 1—2 місяці до сівби шляхом протравляння їх 


препаратом ТМТД із розрахунку 4—8 кг на 1 тонну насіння. 


Якщо обробка насіння ТМТД не була проведена вчасно, то за 1—2 дні до сівби їх 


необхідно замочити в 0,1 %-му розчині формаліну (1 частина 40%-го формаліну на 300 


частин води кімнатної температури). Для цього насіння засипають у мішки, витримують їх у 


розчині 5 хвилин, потім виймають і витримують їх у мішках протягом 2-х годин. Далі 


насіння висипають із мішків, провітрюють і просушують до сипкості. 


Найбільшого поширення одержало прогрівання насіння на стелажах із мішковини, 


розстелених тонким шаром у 2—3 см, за допомогою теплогенераторів при температурі 50°С 


протягом 2-х годин, а також сонячне прогрівання протягом 7—10 днів. 


Застосовують і замочування насіння у воді кімнатної температури (22—25°С) до повного 


набрякання й їхнього накльовування в межах 1—2%. Потім насіння підсушують до сипкості. 


Замочування насіння корисно проводити у розчинах мікроелементів, що містять 0,02—


0,03% сірчанокислого марганцю, 0,01—0,03% — борної кислоти, 0,02 —0,04% — 


молібденово-кислого амонію, 0,005—0,01% — сірчанокислого кобальту, або в 0,005%-вій 


бурштиновій кислоті, або в 0,05%-вому розчині гумату натрію протягом 12 годин. 


Оброблене насіння потрібно швидко висіяти, причому у вологий і теплий ґрунт.  


Зважаючи на погодні умови, рекомендується сіяти сумішшю насіння: 50% підданих тому 


або іншому заходу обробки, 50% — неопрацьованих (але протравлених). Останні можуть 


забезпечувати появу більш пізніх сходів. Дуже ефективне покриття насіння полістироловою 


оболонкою з введенням у неї захисних засобів і стимуляторів росту.  


Терміни сівби визначаються біологічними особливостями баштанних культур. Швидше 


всього (при температурі 12— 14°С) проростає гарбуз, потім диня (15—16°С) й пізніше всіх 


кавун (16—17°С). Тому й терміни сівби їх пристосовують до нагромадження відповідного 


тепла на глибині закладення насіння. Але у зв’язку з тим, що одночасно з ростом температур 


в умовах півдня України відбувається зменшення вологості ґрунту у верхньому шарі, сівбу 


здійснюють трохи раніше, ніж створюються необхідні температурні умови, звичайно, при 


12—14°С на глибині 10 см. У Херсонській області це приходиться на 2—3-ю декади квітня 


або 1-у декаду травня. 


Спосіб сівби визначається можливостями господарства. Якщо є набір техніки по 


здійсненню астраханської технології вирощування культури, то він повинний лягти в основу 


всієї роботи у весняно-літній період. Астраханська технологія добре освоєна городниками й 


баштанниками області. 


Нарізування направляючих щілин — особливо важливий прийом, властивий 


астраханській технології вирощування просапних культур. Він дає можливість, надалі, по 


утворених щілинах дуже точно проводити міжрядні обробки з мінімальною захисною зоною 


всього 8—10 см.  Щілини нарізують на глибину 30—35 см на відстані 1,4 м одна від одної, 


причому дві з них по тракторній колії, дві інших — у стикових міжряддях. 


В ґрунти полів призначених для вирощування баштанних культур проти однорічних та 


багаторічних бур’янів вносять гербіциди смугами шириною 30 см на місці майбутніх рядків 


культурних рослин і, як правило, із закладенням у ґрунт. Найкращі результати при 


передпосівному внесенні дає застосування: аргумент форте (2,0-5,0 л/га), гліфоган 480 


(2,0-4,0 л/га), домінатор 360 (2,0-4,0), клінік (2,0-5,0 л/га), напалм (2,0-5,0 л/га), раундап 


(4,0-6,0 л/га), торнадо (2,0-4,0 л/га), трефлан (1,2-1,6 л/га), трифлурекс 360 (2,4-3,2 л/га), 


чистопол (3,0-5,0 л/га). 


Зважаючи на те, що гербіциди вносять смугами, витрата препаратів на посівну площу 


скорочується в 5 разів. Гербіциди зашпаровують у ґрунт за допомогою борін у два сліди. 


Сівбу проводять не раніше як через 10—12 днів після внесення гербіцидів, бо можлива 


гіпертрофія проростків баштанних і подальше відставання в рості й розвитку рослин. Тому 


нарізування щілин з одночасним внесенням гербіцидів здійснюють у першій — другий 


декадах квітня. 
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Якщо в господарстві немає набору знарядь для здійснення астраханської технології, 


замість нарізування щілин можливе нарізування слідів вказівних борозен. При цьому на 


посівному агрегаті (а потім і на культиваторі) за колісьми тракторів установлюють 


підгортальники. І щілини, і борозни дозволяють досить точно вести трактор під час догляду 


за рослинами із захисною зоною в рядках близько 10—12 см. 


Ширина міжрядь при посіві баштанних вибирається, виходячи з особливостей культури, 


що висівається, й сорту. Диню й ранньостиглі сорти кавуна доцільніше висівати з 


міжряддями в 1,4 м, середньо – й пізньостиглі сорти кавуна, а також довгоплетисті сорти 


гарбуза — із міжряддями в 2,1 м. Це надалі дозволить більш точно установити оптимальну 


площу живлення рослин. 


Сівба здійснюється пунктирним способом сівалками СПЧ-6, СБН-3, МУБ-5,4 й іншими. 


Одночасно із сівбою в рядки (на 4—5 см нижче глибини закладення насіння) вносять 


суперфосфат, оброблений БИ-58 із розрахунку 4 кг на 1 центнер суперфосфату. Це охороняє 


насіння від ушкодження їх, дротяниками, а також прискорює ріст кореневої системи. 


Норма висіву визначається з розрахунку 4—5 схожих насінин на 1 погонний метр. Для 


дрібно насінних сортів кавуна 2—3 кг/га, кавуна крупно насінних сортів — 4—5 кг. 


У невеликих і присадибних господарствах використовують ручний маркер, 


виготовлений з дерев’яних планок, у вигляді грабель, зуби в який установлюють на 


необхідній ширині. Потім по маркерних лініях за допомогою сапи на визначених відстанях 


роблять лунки, вносять органічні й мінеральні добрива й висівають по 4—5 штук насінин на 


1 м. Для ранньостиглих сортів кавуна ширина міжрядь — 1,4 м, а відстань між лунками в 


рядах — 0,7 м, для середньо – й пізньостиглих сортів кавуна при такій само ширині міжрядь 


відстань між лунками – близько 1,4 м, а при міжряддях 2,1 м, відстань між лунками -  0,7 м. 


Площа живлення рослини ранньостиглих сортів 1 м
2
, у середньостиглих сортів — 2 м


2
. 


Добрива в лунки бажано вносити у вигляді гною-сипцю в кількості 500 г, а також 


мінеральні добрива 3—4 г сульфати амонію, 6 г суперфосфату й 2 г калійної солі на лунку. 


Глибина закладення насіння дрібно насінних сортів кавуна — 4—6 см, крупно насінних 


сортів – 6—8 см. На легких ґрунтах і при підсиханні верхнього горизонту глибину  


закладення  потрібно збільшити  на 1—2 см, на  більш  важких  і  вологих ґрунтах зменшити. 


При добовому коливанні температури від 7 до 25°С сходи баштанних з’являються на  10—


12-й день, а при коливанні від 15 до 32°С — на 5—6 день після посіву. При затяжних  веснах 


сходи з’являються протягом місяця від посіву, можливе їх зрідження. 


Догляд за посівами й збирання врожаю. На великих масивах догляд за посівами 


починають до появи сходів. Трактор із культиватором  направляють щілинами, або 


направляючими борознами. При цьому плоскорізні лапи культиватора встановлюють так, 


щоб вони не діставали до рядків висіяного насіння на 4-5 см із кожної сторони. У рядках і 


захисних зонах ґрунт обробляють спеціальними роторами, установленими на кінцях 


плоскорізних робочих органів. 


У дрібних фермерських господарствах і на присадибних ділянках через 5—7 днів після 


посіву проводять боронування поперек сівби легкими й середніми боронами (або граблями). 


Це на 80—90% знищить ниточки бур’янів, що проростають. При цьому потрібно стежити, 


щоб не зашкодити проростки культурних рослин. 


Боронування поперек сівби, доцільно провести після появи сходів баштанних культур. 


Його проводять легкими боронами в другій половині дня, коли знизиться тургор рослин і 


зменшиться ймовірність їх ушкодження. 


Баштанні культури — дуже вимогливі до тепла й світла. Ріст і розвиток рослин значно 


затримується вже при +10 +15°С, а при більш низьких температурах рослини занедужують і 


відмирають. Тому необхідно постійно спостерігати за станом посівів. При зрідженні посівів 


до 50% від необхідної густоти стояння, площі варто підсадити або підсіяти. Якщо ж 


зрідження більш значне, то ділянку необхідно перекультивувати й пересіяти.  


При догляді за посівами баштанних культур треба рахуватися з особливостями їхнього 


росту й розвитку. Формування кореневої системи в баштанних починається ще до появи 
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сходів. У кавуна до моменту виходу сім’ядолі на денну поверхню головний корінь досягає 


довжини 15— 20 см, а бічні — 7—8 см. У фазі першого листа коренева система кавуна 


поширюється в діаметрі 60—70 см, а у фазі шатрища — на 150—160 см. Окремі корені до 


цього періоду можуть досягати довжини 1,5 метра. У фазу цвітіння коренева система кавуна 


досягає максимальних розмірів 7—10 м
3
 ґрунту на одну рослину, у гарбуза — ще більше. 


Тому з метою найменшого ушкодження кореневої системи баштанних при міжрядному 


обробітку першу досходову культивацію проводять на глибину 12—15 см, а другу (після 


сходову) — на 10—12 см, третю (у фазу шатрища) — на 8—10 і наступну — на 6—8 см. 


Одночасно з культивацією проводять прополку рядків із прориванням рослин.  


Протягом вегетаційного періоду баштанних культур можуть скластися різні погодні 


умови, які позитивно або негативно позначаються на рості й розвитку рослин, величині й 


якості врожаю. Велика сухість і вологість повітря, низька й висока температура затримують 


розкриття квіток, що приведе до неповного запліднення й обпадання зав’язей. Температура 


вночі і ранком нижче +12°C приводить до не дозрівання пилка в чоловічих квіток, у 


результаті чого запилення не відбувається. Згубну дію на життєздатність пилка робить 


температура нижче + 18°С й вище +25°С. Життєздатність пилка знижується з 92 до 18,3% 


при зменшенні відносної вологості повітря з 96 до 51%. Підвищена вологість повітря сприяє 


кращому заплідненню й зав’язуванню плодів. Прийомами догляду, проведеними в 


оптимальний термін і їх високому агротехнічному рівні, можливо знизити негативний вплив 


несприятливих погодних умов і одержати повноцінний врожай 


Зрілість плодів кавуна визначається за декількома ознаками: за зовнішнім виглядом 


(ясність малюнка кори, особливий восковий блиск), за пружністю кори, за усиханням 


плодоніжки й вусика, за характерним глухим звуком при ударі плоду щигликом.  


Збирання. Плоди середньо й пізньостиглих сортів кавуна  збирають в один прийом. Для 


вибіркового збору плодів кавуна й дині використовують начіпні транспортери ТН-12 і ТШП-


25, ТПК-50, платформи візка типу ПОУ-2 й мобільні начіпні лотки. Застосування цих засобів 


знижує трудові затрати на 50—60%. Масовий збір плодів кавуна проводять за допомогою 


валкоутворювача УПВ 8 або косинця, змонтованих на тракторах МТЗ 50 і ЮМЗ-6Л.  


 


13.2. Гарбузи 


 


Гарбуз (Cucurbita) — рід трав’янистих рослин родини гарбузових. Відомо 15 видів. 


Походить із Північної та Південної Америки. У культурі України 5 видів, з них 


найпоширеніші гарбуз волоський, або великоплідний та гарбуз звичайний (рис. 13.2) або 


твердокорий до якого також відносять кабачки й патисони.  


 


Рис.  13.2 . Гарбуз. 


 


Гарбуз великоплідний (Cucurbita maxima Duch.) поширений у нашій країні повсюдно. 


Він утворює великі плоди (10—12 кг і більше). М'якоть плодів досить соковита, 


жовтогаряча, містить 4,3—7,9 % цукру (2—4% сахарози). Насіння велике — 2—3 см, із 
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неясним ободком. Маса 1000 насінин 200—300 г. У них міститься до 40—52% харчової олії. 


Відрізняється гарбуз досить широким варіюванням умісту сухих речовин від 5 до 30 % у 


залежності від виду й сорту. З овочевих видів гарбузів найменший уміст сухих речовин 


(близько 6%) відзначено в кабачків. Високим умістом сухих речовин характеризується 


гарбуз крупно плодовий. Сума цукрів і крохмалю в кращих сортів великоплідного гарбуза 


складає 60—70% сухих речовин, тоді як у твердо корового гарбуза — близько 40%. У складі 


цукрів присутні глюкоза, фруктоза й сахароза. Остання накопичується в більшій кількості й 


особливо багаті на її уміст пізні сорти, південного походження. 


За виходом каротину з 1 га площі гарбуз займає перше місце серед інших культур — 


джерел цього вітаміну. Найбільш багаті каротином сорти мускатного виду (до 26 мг), менше 


його міститься у кабачках (до 4 мг), плоди великоплідного виду містять до 19 мг каротину 


або в 2 рази більше, ніж у моркви. Крім каротину в м'якоті плодів гарбуза міститься 


наступна кількість інших вітамінів (у мг/100 г): С — 2,5—5 (у кабачках—10), В1 — 0,02 (у 


кабачках — 0,08), В2 — 0,08 (у патисонів — до 37), РР — 0,6, тіаміну — 0,5—0,9. 


Насіння гарбуза є джерелом коштовної харчової олії, що не висихає, уміст жиру в ядрі 


насіння складає 44-48 %, білка - до 30%, є вітаміни, глюкозиди, смоли. Гарбуз є одним із 


найбільш  доступних  і важливих продуктів харчування, із якого можна приготувати велику 


кількість блюд (у вигляді каші, у смаженому й запеченому вигляді, разом із тістом), у 


засоленому й маринованому вигляді. Олія з насіння гарбуза за смаком нагадує прованську й 


її вживає у їжу населення західних областей України. 


Кормовий гарбуз одна з найбільш високоврожайних кормових культур, 


використовується для годівлі усіх видів худоби й птиці, є молокогінним і жиро 


підвищувальним у молоці засобом і частково заміняє концентровані корми при відгодівлі 


свиней. Затрати праці на вирощування гарбуза в 3—3,5 рази нижчі, ніж при вирощуванні 


коренеплодів. У той же час кормові достоїнства гарбуза вищі, ніж кормового буряка за 


умістом білкових речовин — у 4 рази, за умістом кормових одиниць на 15—20%, за умістом 


вітамінів — у кілька разів. 


Необхідно відмітити, що столові сорти гарбузів мають підвищений уміст цукру, кращі 


смакові якості й за врожайністю не поступаються кормовим гарбузам. Тому їх також 


використовують для годівлі тварин. 


Сорти. Славута. Виведений Дніпропетровської овоче-баштанною станцією 


схрещуванням сортів Столовий зимовий А-5 і Гібрид 4 із наступним сімейним добором. 


Пізньостиглий, вегетаційний період 132—148 днів. Рослина коротко-плетиста. Плоди 


округло-сплюснуті, сегментовані, сірі, із темно-сірими плямами. М'якоть жовта, товста, 


щільна, солодка, мало соковита, смакова оцінка 4,2—4,8 бали. Уміст сухої речовини — 


17,3%, загального цукру — 6,6—9,5%, каротину—12 мг %, вітаміну С - 19,6 мг %. Насіння 


темно-жовті, гладкі, із шкіркою. Вага 1000 насінин — 214 г., вихід їх — 1,5%. Врожайність у 


виробничому іспиті 25 т/га. Транспортабельність і лежкість плодів гарні. Використовується 


на столові цілі. Борошнистою росою уражається в середньому ступені. 


Арабатський. Виведений Сімферопольською овоче-баштанною станцією схрещуванням 


сортів Італійський 10 і Дербентський місцевий з наступним індивідуальним і груповим 


доборами. Середньостиглий, вегетаційний період 111—127 днів. Рослина довгоплетиста. 


Плід, подовжеено-циліндричний зі стовщенням до вершини. Поверхня плоду гладка. 


Малюнок у вигляді неясних розірваних смуг. Маса товарного плоду — 6,8—8,0 кг. Кора 


тонка, тендітна, оранжево-жовта. М'якоть інтенсивно-жовтогаряча, товста, щільна, солодка, 


соковита. Смакова оцінка — 3,6—5 бали. Уміст сухої речовини — 8,4—10,8%, загального 


цукру — 5,2—7,1%, вітаміну С — 7,7—7,9 мг %. Насіння овальні, бруднувато-білі, гладкі, із 


шкіркою. Маса 1000 насінин — 141-163 г., вихід їх — 0,8%. Товарна врожайність 36 т/га. 


Транспортабельність і лежкість плодів гарні, стійкість до посухи висока. Використовується 


в консервній промисловості для виробництва соків, пюре, напоїв, у домашній кулінарії. 


Херсонський. Виведений на Херсонській селекційній дослідній станції баштанництва й 


Биківській дослідній станції при схрещуванні сортів Іспанський і Волзький сірий 92 із 
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наступним індивідуальним добором із використанням методу половинок. Пізньостиглий, 


вегетаційний період 120—130 днів. Рослина довгоплетиста, плоди сплюснені, сегментовані, 


сірого або темно-сірого кольору з ясно-сірими смугами. Середня маса плоду — 3,1—6,1 кг. 


М'якоть, жовта з жовтогарячим відтінком, середньої товщини, що хрумтить або 


картопляниста, солодка. Смакова оцінка 3,8—4,2 бали. Насіння кремового кольору з блідо-


кремовим рубчиком. Маса 1000 штук 420 г., вихід насіння — 1,2%. Засухостійкий, середньо 


стійкий до борошнистої роси, сухою гнилизною уражається мало. У лежанні плоди 


зберігаються до нового врожаю. Товарна врожайність 27 т/га. Уміст сухих речовин 11,3—


14,3%, загального цукру — 7,9—9,6%, каротину — 10,4 мг %. Сорт столового напрямку. 


Мармуровий. Виведений Краснодарською селекційною овоче-картопляною дослідною 


станцією методом індивідуального добору. Врожайність від 14 до 28 т/га, середня маса 


одного плоду — 4-5 кг. Вегетаційний період 120—130 днів. Забарвлення плодів сіре, іноді із 


зеленуватим відтінком. Малюнок — ясно-сірі смуги й плями. М'якоть товста, жовтогаряча, 


солодка, сухих речовин до 19,8%. Цукрів — 8,1%, вітаміну С — 30,2 мг %, каротину — 7,3 


мг %. Смакова оцінка — 4,8 бали. Сорт слабко уражається борошнистою росою. 


Транспортабельний, у лежанні плоди зберігаються до нового врожаю. Сорт столового 


напрямку. 


Український багатоплідний. Поліпшений на Дніпропетровській селекційній овоче-


баштанній дослідній станції методом масового й сімейного добору зі зразка, отриманого від 


Ногайського селекційного опорного пункту. Середня врожайність 45 т/га. Вегетаційний 


період 85 днів. Плоди коротко овальні, середнього розміру, фон зрілих плодів апельсиновий, 


малюнок — розірвані зелені смуги. М'якоть середньої товщини, апельсинова, хрустка, 


солодка. Сорт засухостійкий, лежкий, транспортабельний, столового напрямку. 


Мозолеєвський 15. Виведений Харківською овоче-баштанною селекційною станцією 


індивідуальним і масовим спрямованим добором. Врожайність 24 т/га. Плоди грушоподібні, 


середнього розміру, жовтого або жовтогарячого кольору з жовтогарячими або темно-


жовтогарячими смугами. М'якоть плодів жовта й жовтогаряча, щільна, слабо волокниста, 


сухих речовин — 11%. Вегетаційний період—118—120 днів. Сорт стійкий до хвороб. 


Лежкість і транспортабельність сорту гарні. Сорт столового напрямку. 


Мигдальний 35. Виведений Бирючекутською овочевою селекційною дослідною 


станцією баштанництва при схрещуванні кабачка сорту Грибовський з місцевою формою 


гарбуза. Врожайність 18—20 т/га. Середня маса плоду 4—5 кг. Вегетаційний період 110 днів. 


М'якоть середньої товщини, жовта з жовтогарячим відтінком, щільна, хрустка, солодка. 


Смакова оцінка — 3,8—4,2 бали. До посухи хиткий. Транспортабельний, лежкість середня.  


Хуторянський. Виведений Бирючекутською овочевою селекційною станцією при 


схрещуванні сортів Голонасінний і Бирючекутський 27. Високоврожайний. Середня маса 


плоду 9—10,5 кг. Сорт середньостиглий. М'якоть яскраво-жовта, груба, мало соковита, 


середньої солодкості. Високо стійкий до жари й посухи, пластичний. Транспортабельність і 


лежкість гарні. 


Стофунтовий. Стародавній, широко розповсюджений сорт. Врожайність 30-50 т/га і 


вище. Середня маса плоду 15-20 кг. Вегетаційний період 115-120 днів. Сухих речовин у 


плоді 5-6%, м'якоть плодів пухка, жовта й жовтогаряча, товщиною 3-5 см. Плоди мають 


жовтий і жовтогарячий кольори, зустрічаються сірі, сірувато-білі й сірувато-зелені. Стійкість 


до хвороб середня, лежкісгь плодів задовільна. Сорт кормового напрямку використання. 


Рекорд. Виведений Бирючекутською овочевою селекційною дослідною станцією при 


схрещуванні сортів Іспанський і Гібрид 18. Врожайність 28-30 т/га. Середня маса плоду 7 кг. 


Вегетаційний період 116-122 дня. Плоди сірі, м'якоть солодка, мало соковита, груба, 


середньої товщини, жовтогаряча. Засухостійкий. Транспортабельність і лежкість плодів 


гарні, використовується на корм. 


Новинка. Виведений Херсонською селекційною дослідною станцією баштанництва з 


місцевого зразка. Врожайність 15—20 т/га. Середня маса одного плоду 3-4 кг, вегетаційний 


період 120-125 днів. Уміст сухих речовин - 10-12%, смакова оцінка - 4,5 бали. М'якоть 
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яскраво-жовтогаряча, соковита, солодка. Середньостійкий до борошнистої роси. 


Транспортабельність і лежкість середні. Сорт використовується для одержання гарбузового 


напою без додаткових витрат на очищення кори. 


Гілея. Виведений Херсонською селекційною дослідною станцією баштанництва шляхом 


схрещування сортів Арабатський і Вітамінний. Вегетаційний період - 120 днів. Врожайність 


- 30 т/га на богарі і 55 т/га на зрошенні. Плоди середньою масою 6—8 кг (при поливі - до 20-


30 кг) кулясті, коротко циліндричні червоно-коричневі з рожевим відтінком. Кора шкіряста, 


тонка. М'якоть яскраво-жовтогаряча, майже червона, товщиною 5-10 см, що хрумтить, 


солодка. Насінне гніздо середньої величини і великі, плаценти пухкі, що заповнюють гніздо. 


Насіння дрібне (1,6-1,7 см) овальне, темно-кремове. Маса 1000 насінин 130-150 г, вихід 


насіння - 1%. Смакова оцінка - 4,5-4,8 бали. Хімічний склад плодів: суха речовина - 10%, 


сума цукрів - 8%, уміст каротину – 15-20 мг %. Сорт уражається борошнистою росою в 


слабкому ступені.  


Підготовка ґрунту, насіння, внесення добрив та догляд за посівами такі ж як і для 


кавуна. На відміну від кормового кавуна види гарбуза менш засухостійкі та менш 


теплолюбні. Насіння починає проростати при температурі 10—12 °С. Сходи менше 


страждають від заморозків. Коренева система більш могутня, ніж у кормового кавуна. Для 


розвитку вегетативної маси необхідна температура не нижче 13—15 °С, а для 


плодоутворення — 20—30 °С. Гарбуз краще росте на суглинкових, зв'язних, родючих 


ґрунтах. Варто уникати знижених місць. На сирих і засолених ґрунтах гарбуз удається 


погано. 


Кормові баштанні розміщають у прифермських і польових сівозмінах, у просапному 


полі, після удобрених озимих або зернових бобових. Самі баштанні — гарний попередник 


ярих і інших культур. На півдні при ранньому збиранні баштанних після них сіють озимі. 


Внесення гною й мінеральних добрив збільшує врожаї плодів баштанних культур, 


підвищує уміст цукру й сухих речовин у них. Фосфорно-калійні добрива помітно 


прискорюють розвиток і дозрівання. Дуже важливо  вносити добрива, особливо гній, під 


баштанні на легких піщаних ґрунтах. Як основне добриво під глибоку оранку зябу доцільно 


використовувати гній, компости й інші місцеві добрива. Під зяб вносять 15—30 т/га гною. 


Мінеральні добрива застосовують у дозі N60P90K40-60. Їх рекомендується вносити під оранку 


(фосфорні й азотні добрива з розрахунку 50% дози, калійні — 100%); залишок фосфору й 


азоту вносять при посіві в рядки (гнізда) й при підживленні у фазі утворення батогів. Для 


підживлення баштанних культур доцільно застосовувати й місцеві добрива: гнойову рідоту, 


розведену водою (3—4 т/га), й пташиний послід (300—500 кг/га). 


Баштанні культури висівають, коли ґрунт на глибині 10 см прогрівається до 14—16 °С. 


При сівбі в непрогрітий і перезволожений ґрунт, а також при поверненні холодів насіння 


довго не сходять. Норма висіву гарбузів визначається з розрахунку 4—5 схожих насінин на 1 


погонний метр або 6—8 кг/га. Площа живлення кожної рослини гарбуза (у залежності від 


виду й сорту) від 1 до 4 м
2
. 


Глибина закладення насіння гарбуза 8—10 см. При підсиханні верхнього горизонту 


глибину  закладення  потрібно збільшити  на 1—2 см,  на  більш важких і вологих ґрунтах 


зменшити. Після сівби, як правило, необхідне коткування кільчастими або рубчастими 


ковзанками. При добовому коливанні температури від 7 до 25°С сходи з'являються на 10—


12-й день, а при коливанні від 15 до 32°С — на 5—6 день після посіву. При затяжних  веснах 


сходи можуть з'явитися після місяця від посіву, при цьому можливе значне їх зрідження. 


Догляд. Якщо до сходів або після їхньої появи на поверхні ґрунту утвориться кірка 


(після дощів або поливу), її необхідно негайно зруйнувати, краще ротаційними боронами. Як 


тільки виявляться ряди сходів, потрібно провести першу культивацію — шарування з 


обробкою біля рядів (гнізд). Цей прийом може бути замінений боронуванням. Надалі ґрунт 


варто підтримувати в пухкому й чистому від бур'янів стані протягом усього часу, поки 


можна без ушкодження батогів проводити культивацію. Усі баштанні дуже чуттєві до 


засмічення поля, особливо до цвітіння. 
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Проривання сходів (із перевіркою) необхідно проводити не пізніше появи 1—2 листів. 


При виявленні порожніх гнізд підсаджують попередньо пророщене насіння. Перші міжрядні 


обробки проводять на глибину до 10—12 см, а наступні — на 6—8 см, щоб не зашкодити 


кореневу систему, що знаходиться близько від поверхні ґрунту. Корисне присипання батогів 


гарбуза й кормового кавуна вологим ґрунтом, щоб викликати додаткове укорінення. При 


розростанні батогів перед черговою обробкою міжрядь доцільно обережно забирати батога 


убік і закріплювати їх, щоб не зашкодити колісьми тракторів або обробними знаряддями. 


Після проходу знарядь батоги необхідно знову розправити по міжряддях, 


Як додатковий прийом догляду застосовується карбування (прищіпка) кінців батогів у 


гарбуза й кавуна: відщипують верхівки всіх батогів, що утворилися, до останнього 


розвинутого листка в період цвітіння чоловічих квіток. Для прискорення дозрівання плодів 


видаляють усі плоди й батоги, що  пізно зав'язалися  й утворилися. 


В умовах зрошуваного землеробства регулярні поливи баштанних починають задовго до 


цвітіння і проводять їх 3—4 рази з інтервалами 10—15 днів у залежності від висихання 


ґрунту й потреби рослин у воді. При цвітінні поливи тимчасово припиняють до початку 


зав'язування плодів. Норми поливу 300—500 м
3
/га. Останні поливи пристосовують до часу 


формування основних плодів врожаю. 


 Зрілість плодів гарбуза визначається за цілком засохлою опробкованою плодоніжкою. 


Плоди середньо і пізньостиглих сортів гарбуза рекомендується збирати в один прийом. При 


збиранні плоди знімаються з плодоніжкою. Це особливо важливо для плодів, призначених 


для збереження, тому що на місці зірваної плодоніжки відбувається загнивання. 


Масовий збір плодів гарбуза проводять за допомогою валкоутворювача УПВ 8 або 


косинця, змонтованих на тракторах МТЗ 50 і ЮМЗ-6Л. 


Для механізації виділення насіння із плодів кормового кавуна використовують кавунову 


молотарку (РАМ), машину ВСБ-3 й інші пристосування (аж до коренерізок). 


З огляду на труднощі зимового збереження, частину врожаю плодів силосують. 


Силосування кормового кавуна й гарбуза в суміші зі здрібненими грубими кормами 


(соломою й половою хлібів і гороху, сухими стеблами кукурудзи) — найбільш надійний і 


простий спосіб заготівлі соковитого корму на зиму. На 1 частину сухих кормів додають 2—3 


частини здрібнених плодів баштанних. 


 


 


 


13.3. Кабачки та патисони 


 


Кабачки – кущова форма гарбуза з великими, довгастими плодами. В їжу 


використовують молоді 7-12 денні зав'язі. Через 60-70 днів після появи сходів кабачки 


використовуються й як кормова культура для згодовування тваринам. Протягом 


вегетаційного періоду кабачки збирають 4-5 разів, через кожні 10-12 днів. Якщо їх часто 


збирати, то швидко розвиваються нові плоди. Урожайність досягає 300-500 ц/га. 


Плоди кабачків мають циліндричну, іноді неправильну форму. Довжина їх становить 30-


50 см. Забарвлення плодів різне від біло-жовтого до темно-зеленого й смугастого. М’якоть 


плодів досить груба, нещільно волокниста, соковита. 


Сорти. Аеронавт. Сорт, отриманий на овочевій дослідній станції ім. В. І. Едельштейна 


ТСГА і Донецькій овоче-баштанній дослідній станції індивідуальним і масовим добором із 


гібрида Аристократ. Ранньостиглий, вегетаційний період від повних сходів до першого збору 


46 днів. Рослина кущового типу. Плід циліндричний, маса товарного плоду 1.3 кг. Поверхня 


гладка, темно-зелена, малюнок у вигляді дрібних крапок ясно-зеленого забарвлення. М'якоть 


білувато-жовта, товста, хрустка, щільна, ніжна, мало солодка, соковита, смакова оцінка — 


4,6 бали. Уміст сухих речовин 5,3—6,9%, загального цукру — 2,6—5,4%. Насіння середні, 


зеленувато-білі, гладкі, із шкіркою. Маса 1000 шт. насіння — 130—140 г, вихід їх — 0,4%. 


Врожайність до 70 т/га. Врожай за перші 10 днів збору 10 т/га. Транспортабельність гарна. 
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Використовується на столові цілі. До борошнистої роси сприйнятливий вище середнього 


ступеня, до вірусних хвороб — у сильному ступені. 


Цукеша. Виведений на овочевій дослідній станції ім. В. І. Едельштейна ТСГА і 


Донецькій овоче-баштанній дослідній станції добором із гібрида Сторс Грін. Ранньостиглий, 


вегетаційний період від повних сходів до початку технічної спілості 51 день. Рослина 


кущова. Плід циліндричний, довжина 40 см, діаметр 12 см, маса 890 г. Поверхня плоду 


гладка, колір темно-зелений. М'якоть біла, соковита, середньої товщини, смакова оцінка — 


4,4 бали. Сухої речовини в плодах — 4,6—5,3%, загального цукру — 2,2 —3%. Товарна 


врожайність у весняних плівкових теплицях складає 4,9-11,7 кг/м
2
. Цінність сорту у високій 


врожайності й гарних смакових якостях. Сірою гнилизною уражається в середньому ступені. 


Белогор. Отриманий Кримською дослідно-селекційною станцією ВІР при схрещуванні 


Лінії 177 і Лінії 121. Ранньостиглий, вегетаційний період від сходів до першого збору 39 


днів. Кущ компактний. Плід циліндричної форми. Поверхня плоду гладка, зеленувато-білого 


кольору. М'якоть біла, ніжна, несолодка, мало соковита. Вага плоду — 430 г, смак — 4,3 


бали. Уміст сухих речовин — 5,5, цукру — 2,7%. Придатний для споживання у свіжому 


вигляді і для консервування. Урожай 50 т/га, за перші два збори – 8 т/га. Транспортабельний. 


Патисони. Білі-13. Виведений у Всесоюзному НДІ селекції й насінництва овочевих 


культур. Врожайність 20—25 т/га. Середня маса плоду — 200—250 г. Період від сходів до 


одержання плодів технічної зрілості — 55—60 днів. Уміст сухих речовин — 5—6%. Плоди в 


технічній зрілості білі й зеленувато-білі, м'якоть біла, за формою плоду тарілчасті. Стійкість 


до хвороб висока. Плоди вживаються в їжу молодими зав'язями діаметром 5—7 см. 


Жовтогарячі. Виведений Херсонською селекційною дослідною станцією баштанництва. 


Врожайність 25—30 т/га. Середня маса плоду 200—250 г. Період від масових сходів до 


технічної зрілості плодів 55—60 днів. Уміст сухих речовин 6—8%. Плоди в технічній 


зрілості блідо-золотаві, за формою тарілчасті. Стійкі до хвороб. Плоди вживаються в їжу 


молодими зав'язями діаметром 5—7 см.  


Особливості агротехніки. Насіння кабачків і патисонів починає проростати при 


температурі 11-12°С. Через 25-30 днів після появи сходів рослини цвітуть. Період цвітіння 


триває до пізньої осені, а плоди достигають через 30-40 днів після утворення зав’язі. Маючи 


добре розвинену кореневу систему, кабачки переносять посуху і дають добрі врожаї як у 


посушливих, так і зволожених районах. 


Кормові гарбузи й кабачки часто вирощують в ущільнених посівах разом із кукурудзою, 


картоплею й квасолею. Краще висівати їх на відстані 8-10 см від гнізд кукурудзи та на 


відстані 4-6 м одне гніздо від іншого. Кращим терміном висівання кабачків та гарбузів є час 


появи сходів кукурудзи або картоплі. 


За сприятливих умов урожай гарбузів та кабачків на ущільнених посівах становить 80-


100 ц/га без помітного зниження врожаю основної культури. 


Кращі ґрунти для кабачків –  чорноземні суглинкові. Сіють  кабачки у добре прогрітий 


ґрунт за температури 12-14°С у верхньому горизонті коли мине небезпека весняних 


заморозків. Спосіб сівби квадратно-гніздовий з відстанню 1х1 м, а в посушливих районах 


1х1,5 м.  Насіння загортають на глибину 3-5 см. У кожну  лунку висівають 3-4 насінини. 


Норма висіву становить 2 кг/га. Догляд за кабачками  й патисонами такий самий, як і за 


іншими баштанними культурами. 


 


 


13.4. Хвороби, шкідники баштанних культур і заходи боротьби з ними 


 


Антракноз або мідянка. Хвороба викликається грибом, що відноситься до групи 


недосконалих. Уражає різні гарбузові, але найбільше сильно кавуни й дині. Антракноз 


виявляється на всіх надземних частинах і кореневій шийці. Перші ознаки зараження 


виявляють у середині літа на листах у вигляді округлих жовтих або бурих плям. На 


черешках і стеблах плями втиснені Найбільш характерно хвороба виявляється на плодах, на 
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яких виникають округлі бурі втиснені плями-ранки. При достатній вологості на плямах 


розвивається спороношення паразита у вигляді рожевих подушечок. При сильній поразці 


плоди втрачають смакові якості, іноді здобувають гіркоту. Сильно уражаються плоди під час 


транспортування і при збереженні, при цьому вони швидко загнивають і пліснявіють; на 


таких плодах часто розвивається чорна цвіль. 


У період вегетації спори паразита, що утворяться в масі на плодах і інших частинах 


рослин, швидко поширюються вітром, із краплями дощу, а також комахами. Особливо 


швидко відбувається зараження рослин при ушкодженні тканин. Антракноз сильно 


розвивається у вологу погоду, особливо коли висока вологість (близько 90%) сполучається з 


підвищеною температурою (22—27°С) При зазначених умовах інкубаційний період хвороби 


короткий, усього лише 3—4 дні, у результаті чого відбувається масове зараження рослин. 


У зимовий період паразит зберігається на залишках заражених рослин у формі 


конідіальних стром; зимують спори й на насінні. Антракноз поширюється повсюдно — у 


південній і центральній зонах у польових умовах, а в північно-західній зоні — переважно в 


теплицях. Міри боротьби: збирання й знищення залишків рослин і плодів, що загнили, 


глибока зяблева оранка; правильна сівозміна, щоб баштанні культури поверталися на 


колишнє місце через 6—7 років. 


Протравлення насіння гранозаном (3 г на 1 кг насіння) або ТМТД (8 г на 1 кг насіння). У 


фазі 3—4 листів проводять профілактичну обробку одним із наступних препаратів 1% 


розчином бордоської рідини (100 г мідного купоросу й 100 г свіжо гашеного вапна на 10 л 


води), цинеб 80% з. п.  3—4 кг/га використовують для обприскування баштанних культур у 


період вегетації 0,4% суспензією або препарату купрозан 0,4% суспензією препарату (3,2—4 


кг/га). У захищеному ґрунті гарні результати дає обприскування колоїдною сіркою (40 г на 


10 л води). Після зняття врожаю парникові рами й дерев'яні частини плівкових укриттів 


дезінфікують хлорним вапном (200 г на 10 л води). 


Борошниста роса. Причиною хвороби є борошнисто-росяні гриби. Особливо сильно 


уражає диню й гарбуз, менше — кавун. Виявляється щорічно. Хвороба ушкоджує листки, 


стебла й черешки. Перші ознаки захворювання — на листках і стеблах утворюється білий 


або сіруватий наліт, спочатку у вигляді окремих плям, а потім уся уражена поверхня 


покривається нальотом. Борошнистий наліт - це грибниця збудників, на якій розвивається 


маса спор (конідій), що поширюють захворювання. Уражені листки стають тендітними й 


кришаться. Стебла недорозвиваються, стають хлоротичними.  Плоди, що утворюються, 


мають неприємний смак. Сприяє розвитку захворювання підвищена вологість, коливання 


температури. Розвиток борошнистої роси припиняється в тих випадках, коли довгий час - 


температура повітря протягом доби не опускається нижче 16°.  


У відкритому ґрунті борошниста роса починає виявлятися при настанні стійкої погоди. 


Вона може розвиватися й без дощів, але спори проростають тільки при наявності роси. 


Гриби-збудники захворювання - зберігаються у вигляді зимуючих плодових тіл на 


рослинних залишках баштанних культур, а також на бур'янистих рослинах. Заходи боротьби: 


бур'яни й рослинні залишки варто знищувати восени, глибоко перекопуючи ґрунт, не 


допускати різких коливань температури; систематичний і рівномірний полив. У теплицях 


треба проводити дезінфекцію газовим способом (спалювання сірки, сірчаних шашок) або 


розчином формаліну (250 мл
3
 формаліну на 10 л води). 


З появою борошнистої роси необхідно проводити обприскування рослин розчином 


мідного купоросу (5 г на 10 л води), сірки колоїдної (40 г на 10 л води в захищеному ґрунті й 


20 г у відкритому ґрунті), обпилювання сіркою. Для обприскування можна використовувати 


також мідно-мильну суміш (100 г рідкого мила й 7 г мідного купоросу на 10 л води), 


застосовують настій коров’яку, або перепріле сіно. Для цього 1 кг коров’яку або перепрілого 


сіна заливають 3 л води, настоюють 3 доби й проціджують. Настій коров’яку розводять у 3 л 


води, а перепріле сіно — розбавляють водою в три рази. Обробляють рослини через 


тиждень. На дині проводять обприскування 1 % розчином кальцинованої соди, суспензією 


ТМТД у 1-% концентрації або байлетоном (0,3-0,4 кг/га востаннє за 20 днів до збирання, не 
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більше 3 раз за вегетацію), превікуром 607 СЛ (2,0 л/га, востаннє за 30 днів до збирання, не 


більше 2 раз за вегетацію). 


Фузаріозне зів'янення. Одне з найбільш шкідливих і розповсюджених захворювань 


кавунів і динь. Уражає рослини у всіх фазах розвитку. Насіння, висіяні в заражений ґрунт, 


погано сходять, тому що в них паростки гинуть до виходу на поверхню ґрунту. Захворілі 


сходи засихають, або в них загниває коренева шийка. У першому випадку сім'ядольні 


листочки стають блідо-зеленими, млявими і гинуть протягом 2—3 днів. Гнилизна кореневої 


шийки найчастіше спостерігається при надмірній вологості й зниженні температури ґрунту. 


Коренева шийка тоншає, загниває, а стебло стає водянистим і просвічується. Уражені сходи 


підламуються й падають. 


У дорослих рослин хвороба також виявляється у двох формах — зів'янення й затримка 


росту. Зів'янення, а потім і загибель відбуваються швидко  —  протягом  2-3 днів. 


Поширюється фузаріозне зів'янення через заражений ґрунт і рослинні залишки, 


насінням, а також при недотриманні чергування культур. Розвитку хвороби сприяють 


несприятливі для росту рослин умови й, у першу чергу, знижена температура й важкі за 


механічним складом ґрунти.  


Фузаріозне зів'янення дині. Збудник його розвивається в судинній системі рослин, який 


сприяє механічній закупорці судин, порушується водний обмін, рослини втрачають тургор. 


На листках з'являються бурувато-коричневі плями. Плоди не дозрівають. Різкі коливання 


температури ґрунту й повітря, важкі ґрунти з високим заляганням ґрунтових вод, рясні 


тривалі поливи сприяють розвитку хвороби. Заходи боротьби: сівозміна з поверненням 


гарбузових на колишні ділянки через шість-сім років. Розміщення їх після багаторічних трав. 


Використання як попередників бобових і злакових. Обприскування 3% розчином 


азотнокислого кальцію або 3% розчином калійної селітри у фазі 4—5 листів. Три обробки 


через 12—15 днів. Витрата рідини при першій обробці 200—300 л/га, другий - 300— 400 л/га 


і третій - 400—500 л/га. 


Проти кореневих та стеблових гнилей кавуна застосовують полив розсади з інтервалом у 


3-4 тижні 0,15 % робочим  розчином превікуру 607 СЛ (2-4 л га, не більше 2 раз за 


вегетацію). 


Баштанна попелиця. Багатоїдний шкідник, що харчується більш ніж 100 видами диких 


і культурних рослин. Тіло безкрилих осіб яйцеподібне, довжиною 1,5—2 мм. Забарвлення 


від світлого до темно-зеленого. Крилата самка з подовженим тілом голова, груди, соскові 


трубочки чорні; на крилах бурувате вічко; довжина тіла 1,2—1,4 мм. Зимують безкрилі 


самки і частково личинки. Рано навесні вони пробуджуються й розмножуються на бур'янах. 


Ці рослини є резерваторами шкідника, із них він переходить на культурні рослини. 


Поселяється попелиця на нижній стороні листів, стеблах, квітках і зав'язях баштанних 


культур. Висмоктує соки, скручує й зморщує листи, викликає обпадання квітів і зав'язей. 


При сильній поразці листки засихають, у рослин затримується ріст, часто гинуть. Перші 


крилаті мігранти з'являються на посівах у середині травня. Найбільш висока чисельність у 


червні, особливо в першій половині місяця. Щільність популяцій на баштанах знижується з 


настанням високих літніх температур і активізацією афідофагів — божих корівок, афідиїд, 


хижих клопів, що перелітають на далекі поля слідом за баштанною попелицею й харчуються 


нею до зникнення шкідника. 


Попелиця, здатна давати до 20 поколінь за сезон. Найбільш небезпечна попелиця для 


кавуна й дині, у меншому ступені — для гарбуза. В окремі роки ця комаха викликає загибель 


посівів баштанних.  


Заходи боротьби. Боротьба з бур'янами. Застосування всіх прийомів агротехніки 


(зяблева оранка, добрива, поливи й т д.), що забезпечують кращий ріст і розвиток рослин у 


весняний період. 


Знищення тлі хімічним методом. Для обприскування застосовують карбофос, 10% к. е. 


або с. п. (75 р. на 10 л води); кварк 10% к. е. або кварк СП 10% с. п. (бензофосфат 60 г на 10 л 


води), килзар (перметрин), 5% к. е. (50 г на 10 л води), аіометрин Н, 25% к. е. (10 г на 10 л 
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води), ровикурт 25% к. е. (10 г на 10 л води), зелене мило 200— 400 г на 10 л води. 


У боротьбі з попелицею застосовують і препарати рослинного походження: картопляне 


бадилля — 1,2 кг зеленої маси або 0,6—0,8 кг сухого бадилля витримують 3—4 години в 10 


л теплої води, настій проціджують, додають 40 г мила й обробляють. Тютюн (тютюновий 


пил), махорка — 400 г сухої сировини подрібнюють і витримують дві доби в 10 л води, 


настій проціджують і розбавляють у два рази водою, додають 40 г мила. Цибульна лушпайка 


— 200 г лушпайки заливають 10 л води на 4—5 днів, потім настій проціджують. Настій 


можна готувати й іншим способом — цебро, заповнене до половини цибульною лушпайкою, 


треба налити 10 л гарячої води, настояти протягом доби, процідити, розбавити в 2 рази 


водою. Обробляти три рази з інтервалом 5 днів. 


Дротяники й несправжні дротяники. Найбільшої шкоди баштанним культурам 


приносять личинки жука-куськи: смугастого, посівного, степового, широкого й інших. 


Жуки-куськи не наносять істотної шкоди баштанним, небезпечні їхні личинки - дротяники.  


Дротяники наносять великої шкоди насінню, вигризаючи в них зародкову частину, а 


також під'їдають корені і кореневу шийку молодих рослин. Шкідливість виявляється при 


щільності більше 5 екземплярів на 1 м
2
, сильно зріджуються сходи. При високій відносній 


вологості повітря знижується ступінь шкідливості дротяника. 


При наявності дротяника (більше 6 шт./м
2
) необхідно обробити насіння перед посівом 


ХГЦГ 90% тех. (2 кг/т) або внести в ґрунт по 50 кг/га діазінона, фоксіма або 7% 


гранульованого хлорофосу. 


 


 


13.5. Особливості вирощування кавуна при зрошенні 


 


Кількість води, яку споживає кавун, змінюється протягом вегетації. Найбільшу кількість 


води рослини споживають у період посиленого росту вегетативної маси й плодів. Дефіцит 


вологи в цей період приводить до різкого зниження врожаю. У період від сходів до 


утворення батогів рослини кавуна споживають 14,6—17,3 м
3
/га води в добу, у період росту 


вегетативної маси — 15,1-30,1, у період росту плодів — 32—35 і в період плодоносіння — 


7,4—19,4 м
3
/ra за добу (Лимар А.О., Кащеєв А.Я., Кравець Н.С. й ін., 1993). Число 


вегетаційних поливів, величини поливних і зрошувальних норм залежать не тільки від 


кліматичних, погодних умов і сорту, але й від механічного складу ґрунту. На легких 


піщаних і супіщаних ґрунтах, що здатні удержати вологи менше, ніж суглинні й глинисті, 


варто застосовувати більш часті поливи меншими нормами, ніж на важких ґрунтах. 


Найбільш розповсюдженим способом поливу в південній зоні є дощування. Воно 


використовується на 96—98% зрошуваних земель. 


Якщо в богарних умовах існує правило повернення баштана на колишнє місце не раніше 


як через 7—8 років, то в умовах зрошення воно вимагає бездоганного виконання, оскільки в 


противному випадку можливе виникнення епітафії антракноза й інших захворювань. 


При зрошенні посів треба робити на початку другої декади травня, застосовуючи при 


необхідності передпосівний полив нормою 300 м
3
/га, для забезпечення оптимальних умов 


для проростання насіння кавуна, а також для боротьби з бур'янистою рослинністю. 


Для забезпечення контакту насіння з вологим ґрунтом необхідно провести передпосівну 


культивацію на глибину 4—5 см і відразу ж провести посів із прикочуванням. 


Культивації міжрядь крім знищення бур'янів, сприяють поліпшенню аерації ґрунту, що 


запливає після поливів. Схема посіву кавуна має бути стрічковою за схемою 3,6х2,1 м. 


Найвищий врожай виходить при підтриманні передполивної вологості ґрунту на рівні 


75—80% НВ. При проведенні поливів до зав'язування плодів і при правильному внесенні 


розрахункових норм добрив, уміст сухих речовин і цукрів у плодах не тільки не знижується, 


але в ряді випадків підвищується. У дослідженнях Херсонської селекційної дослідної станції 


баштанництва у посушливі роки в плодах, отриманих із богарних (контрольних) варіантів, 


містилося цукрів від 8% до 9,5%, а на зрошуваних варіантах від 11% до 11,8%. Наявність 
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нітратів у меззі плодів у всі роки досліджень не перевищувала 26,1 мг на 10 кг мезги при 


припустимій нормі — 90 мг, що значно нижче ГДК.  


 


 


13.6. Особливості вирощування в присадибному господарстві 


 


Щоб одержати високоякісний врожай, необхідно розмістити баштанні на добре 


освітленому місці, що продувається вітром. На цьому місці баштан не повинен вирощуватися 


хоча б кілька років підряд. Ґрунт для кавуна, як указувалося вище, повинен бути легкого 


механічного складу, гарбуз і диню можна розміщати на суглинках. Солонцюваті ґрунти не 


придатні для вирощування всіх баштанних культур. 


Удобрюючи ґрунт, не захоплюйтеся надмірним внесенням гною, а також азотних, 


мінеральних добрив, тому що це викликає зайвий ріст вегетативної маси на шкоду якості 


плодів, приведе до розвитку різних захворювань. На один квадратний метр під баштанні 


досить внести з осені під перекопування 30 г аміачної селітри, 65—70 г суперфосфату й 15 г 


калійної солі або 3—4 кг перепрілого гною. 


При сівбі під сапу обов'язково дотримуйте рекомендовані площі живлення рослини. 


Загущення з метою економії місця приведе до підвищення врожаю, однак якість плодів не 


задовольнить - плоди будуть дрібні, несмачні. Якщо хочете одержати ранній врожай кавуна 


або дині, то рядки з висіяним насінням (обов'язково ранніх сортів) укрийте смугами прозорої 


поліетиленової плівки шириною близько 40-50 см і присипте її по краях ґрунтом. Потім над 


цими смугами установіть металеві дуги і натягніть поверх них другий шар поліетиленової 


плівки, краї якої також присипте ґрунтом. У сонячну погоду сходи в такому «термосі» 


можуть з'явитися через 7—10 днів. Тут дуже важливо вчасно над кожною лункою в нижній 


плівці зробити хрестоподібні надрізи, пропускаючи в них рослини, що зійшли. Верхня плівка 


на час цієї роботи, природно знімається, а потім натягається знову. При цьому потрібно 


стежити, щоб температура повітря під дугами не перевищувала 25—30°С. Регулювання 


температури під дугами здійснюється привідкриттям частини верхньої плівки. 


Верхня плівка цілком знімається в середині або кінці травня, коли встановлюється стійка 


тепла погода. Нижню плівку можна не знімати до кінця вегетації. Під нею згоряють бур'яни.  


Протягом вегетації потрібно підтримувати посіви в чистому від бур'янів стані, ґрунт у 


пухкому стані, проводити помірні поливи підігрітою на сонці водою. При необхідності варто 


здійснювати міри боротьби з хворобами й шкідниками за наявними рекомендаціях. 


При догляді за посівами баштанних на присадибних ділянках доцільно проведення таких 


агрозаходів як карбування, розправлення й присипка батогів. Карбування (обрізання) 


головного батога приводить до посиленого утворення (особливо в дині) бічних батогів, на 


яких формуються чоловічі й жіночі квітки. Правильне розстелення батогів по площі дає 


можливість максимально використовувати поверхню ґрунту, а отже, і сонячну радіацію для 


процесу фотосинтезу, присипання батогів (але тільки не їхніх верхівок) приводить до 


утворення придаткових коренів і поліпшення умов мінерального живлення рослин. 
 


Контрольні питання. 
 


1. Які культури відносять до баштанних? Де і як їх вирощують? 2. Як змінювалася структура 


посівних площ овоче-баштанних культур в Україні? 3. Яка урожайність овоче-баштанних культур? 4. 


Які сорти овоче-баштанних культур використовуються в Україні? Чи мають вони зональний 


характер? 5. Які основні заходи обробітку ґрунту під овоче-баштанні культури? 6 Чим відрізняється 


агротехніка вирощування овоче-баштанних від агротехніки вирощування зернових культур? 7. Яка 


агротехніка вирощування овочевих та баштанних культур у спеціалізованих господарствах? 8. Які 


добрива й коли застосовуються при вирощування овоче-баштанних культур? Як вони впливають на 


якість продукції? 9. Умови застосування пестицидів при вирощуванні овоче-баштанних культур? 10. 


Які особливості вирощування овоче-баштанних культур на присадибних ділянках? 11. Як збирають і 


зберігають овоче-баштанні культури?  
 





		Таблиця 12.2. Поживна цінність коренеплодів

		Таблиця 12.5. Використання поживних речовин кормовими коренеплодами

		Рис. 13.1. Кавун. Частина рослини та плід
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Частина 5. ЛУКІВНИЦТВО 
 



На території держави велику площу займають природні кормові угіддя — сіножаті й 
пасовища, які дуже різняться складом рослинності ій своєю виробничою цінністю. Площа 
сіножатей і пасовищ в Україні у 2000 р. складала 7910 млн. га., у 2002 р. – 7772,9 тис. га або 
12,9 % загальної території держави. На характер природних кормових угідь значний вплив 
мають клімат, материнські породи та ґрунтовий покрив лучних і прилеглих польових та 
лісових земель. Із зміною природних умов місцевості та рельєфу змінюється мікроклімат, а 
разом із тим ґрунтовий і рослинний покрив.  



 
Розділ 15  



СІНОЖАТІ Й ПАСОВИЩА  
 



Кормові угіддя навіть на території одного господарства значно різняться за 
рослинами, що виростають на них, ґрунтами, господарським станом, врожайністю й якістю 
одержуваного корму. На основі визначених характеристик їх підрозділяють на кілька груп. 



 
15.1. Основні типи природних сіножатей і пасовищ  



 
На території України залежно від природних умов луки поділяють на такі групи або 



класи: суходільні (рівнинні), заплавні, низинні, степові, гірські та луки на болотах. Такий 
поділ дає змогу глибше зрозуміти й вивчити їх особливості. 



В усіх регіонах країни, розташованих на рівнинній території, сіножаті й пасовища 
згруповані в класи рівнинних, низинних, коротко-заплавних, довго-заплавних і болотних 
сіножатей і пасовищ. У гірських районах виділяють класи лучних, степових, 
напівпустельних, а також коротко-заплавних і болотних сіножатей і пасовищ. 



До рівнинних відносять кормові угіддя, рослинність яких розвивається в умовах 
надходження такої кількості води на угіддя, що не перевищує кількості опадів у даній 
місцевості. Тобто єдиним джерелом води для рослин практично є тільки атмосферні опади. 



Суходільні луки розміщені на підвищених місцях рельєфу — вершинах і крутих схилах 
вододільних масивів. Багато з них утворилося на місці колишніх лісів (знищених вирубкою, 
пожежами), а також внаслідок занедбання орних земель, що давали низькі врожаї. 
Особливістю суходільних сіножатей і пасовищ є нерівномірний водний режим, нестача 
вологи, бо ґрунтові води залягають на значній глибині й не можуть впливати на розвиток 
трав. Дощові й снігові води через швидке стікання використовуються рослинами несповна. 



Найкращі суходільні луки є у північно-західних районах поліської зони (Волинська, 
Рівненська й Житомирська області) та у північних районах Київської області. У південно-
східних районах поліської зони (Сумська, Чернігівська, Київська області), де ґрунтові умови 
більш сприятливі для землеробства, під суходільними луками зайнято невеликі площі. 



Занедбані суходільні луки на помірно вологих бідних ґрунтах часто заростають 
малоцінними травами — щучником дернистим, медовою травою, кострицею червоною. 
Остання утворює іноді чисті травостої, врожаї яких за допомогою корінного поверхневого 
поліпшення можна значно підвищити. 



У Прикарпатті суходільні луки й пасовища виникли на підзолистих ґрунтах різного 
механічного складу — від важких глинистих до супісків, на кам'янистих породах — 
пісковиках, сланцях. Перелогові та збиті незначні схили треба поліпшувати корінним 
способом, розорювати й засівати сумішками багаторічних бобових і злакових трав — 
еспарцетом піщаним, люцерною жовтою та синьою, конюшиною білою, лядвенцем рогатим, 
стоколосом безостим, житняком, кострицею червоною. 



У зоні Полісся й Лісостепу України клас рівнинних сіножатей і пасовищ 
підрозділяється на наступні підкласи: абсолютні суходоли, суходоли, нормальні суходоли, 
суходоли тимчасового надлишкового зволоження й суходоли на крутих схилах. 
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Абсолютні суходоли займають найбільш високі елементи рельєфу з бідними ґрунтами, 
що погано утримують воду. На них виростають невисокі рослини, що дають не більше 0,5-
0,8 т/га сіна. 



Для нормальних суходолів характерні більш положисті елементи рельєфу, більш 
вологоємні й родючі ґрунти. Врожайність травостоїв на них складає 0,9-1,2 т/га. 



Суходоли тимчасового надлишкового зволоження розташовані на знижених, рівних 
елементах рельєфу й мають слабко проникні для води ґрунти. Надлишкове зволоження на 
них виявляється у весняний або осінній час у зв'язку з повільною фільтрацією води через 
ґрунт. Врожайність сіна на них досягає до 1,2 т/га, але, звичайно, воно має низьку якість. 



В Україні є близько 2 млн. гектарів природних угідь, розміщених на еродованих схилах. 
Найбільше їх у степовій зоні (Одеська, Донецька, Луганська й Запорізька області). 
Створення на еродованих землях і на схилах балок сіяних сіножатей і пасовищ прискореним 
залуженням має велике ґрунтозахисне значення, дає змогу збирати з кожного гектара по 30— 
40 ц сіна багаторічних трав. 



На розташованих по крутих схилах суходолах склад рослин багато в чому залежить 
від крутості схилу і його експозиції, наприклад, істотно відрізняється рослинність на 
північному й південному схилах. 



Багато рівнинних лугів лісової зони утворилися на місці лісів чагарників і боліт. Без 
використання й догляду вони заростають лісом, чагарником, заболочуються. 
Використовують їх в основному як пасовища. 



Лісостепові й степові луки. У степовій зоні на рівнинних сіножатях і пасовищах у 
рослинному покриві переважають морозотривкі й засухостійкі злаки, осоки, цибулинні 
рослини й інше різнотрав'я. Природна рослинність зберігається тільки на схилах і днищах 
балок, ярів, на засолених ґрунтах, не залитих водою долинах рік. Практично вся 
орнопридатна площа в степу розорана. Використовують рівнинні кормові угіддя, в 
основному, як пасовища. У рослинному покриві північної частини цієї зони переважають 
лучні мезофітні злаки й різнотрав'я. У травостої тут трапляються тимофіївка, тонконіг 
лучний, мітлиця звичайна, пирій повзучий, стоколос безостий, а з бобових — люцерна 
жовта, конюшина біла, мишачий горошок і різнотрав'я — подорожник, підмаренник жовтий 
та ін. Урожай сіна коливається від 5 до 15 ц/га. 



Суходільні степові сіножаті й пасовища мають характерну особливість - нестача вологи, 
внаслідок чого злакові трави влітку вигоряють. У травостої тут трапляються злаки 
ксерофітного типу — типчак, ковили, тонконіг, зубрівка, катран, полини, кермек, залізняк, 
волошки, миколайчики, житняки, тюльпани; із бобових — люцерна жовта, астрагал. Крім 
того, тут ростуть полини й кураї. Продуктивність сіножатей і пасовищ низька — 5—10 ц/га 
сіна середньої кормової цінності. 



У південних степових районах України на зниженнях є степові луки (степові поди). 
Навесні ці луки заливаються водою. У центральній частині цих лук у травостої ростуть: 
лисохвіст, пирій, осока з домішкою різнотрав'я. Ґрунти у нижній частині схилів лучно-
чорноземні, а у верхній — солонці та каштаново-солонцюваті. У травостої тут поширені 
полин, житняк. Урожайність степових лук становить 10—20, а на схилах — 5—10 ц/га сіна. 
Вони потребують поліпшення шляхом лиманного зрошення та регулювання водного режиму 
із широким використанням весняних вод. 



У південних степових районах і Криму пасовища утворилися на солонцях і 
солонцюватих ґрунтах. Урожайність їх дуже низька. Так, вихід зеленого корму у 
перерахунку на сіно становить 3—5 ц/га. На таких пасовищах треба проводити корінне 
поліпшення, гіпсування й висівати люцерну, житняк, стоколос безостий та інші трави. 



Заплавні луки степової зони поширені у долинах великих і середніх річок. Тут 
переважають солонці й солончаки, особливо у притерасній частині заплави. Продуктивність 
їх досить висока — від 15 до 40 ц/га. 



Лиманні луки трапляються у степовій зоні у понижених місцях, на приозерних ділянках, 
що заливаються весняними водами. У травостої тут поширені вологолюбні рослини — 
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осоки, очерет, очеретянка звичайна, бекманія, ситники та ін. На таких луках збирають від 10 
до 40 ц/га сіна. Для поліпшення цих лук слід організувати лиманне зрошення весняними 
водами на площах, зайнятих найціннішими травами. 



Низинні луки розміщені у глибоких пониженнях серед полів та лісів і у видолинках, де 
близько до поверхні підходять ґрунтові води, внаслідок чого ґрунти заболочуються. Ці луки 
дуже поширені на Поліссі. Низинні луки бувають вкриті кущами верболозу й вільхою. 
Ґрунти містять значну кількість поживних речовин, але у зв'язку з надмірним зволоженням 
вони мало доступні для культурних трав. Ці луки, поширені у комплексі з лучно-болотними, 
замуленими та торфоболотними ґрунтами. Вони вкриті кущами, мохом, у травостої 
переважають осоки й різнотрав'я. На ділянках, добре забезпечених вологою й достатньою 
кількістю поживних речовин, поширені, головним чином, крупно-стеблові осоки. 
Врожайність цих лук становить  15—30 ц/га сіна низької якості. У південних районах при 
близькому заляганні ґрунтових вод ґрунтам низинних лугів властиве засолення. Для всіх 
незасолених ґрунтів властиве оглеєння. 



Щоб створити високопродуктивні кормові угіддя на таких луках, треба провести 
меліоративні роботи для регулювання водного режиму. 



Хімічний склад і родючість цих ґрунтів неоднакові, що залежить від факторів 
торфоутворення, кількості поживних речовин, складу рослинності й ступеня розкладу торфу. 
Усі торфові ґрунти, бідні на калій. Окремі низинні болота мають достатню кількість фосфору 
(0,5—1,2%). Кількість азоту в сухій масі торфу дорівнює 2—3%, інколи — навіть 5%. 



Заплавні луки розташовані в заплавах рік. Заплава - це частина долини річки, що 
покривається водою в повінь навесні або під час паводка влітку. Особливістю заплавних 
лугів є те, що на них рослинність знаходиться визначений період часу під водою. У цей час 
ґрунт насичується водою. Крім того, на більшій території заплави ґрунтові води знаходяться 
в ґрунті неглибоко й доступні кореням рослин. Таким чином, рослини в заплаві практично 
завжди краще забезпечені водою у порівнянні в рівнинними кормовими угіддями тієї зони. 
де протікає річка. У заплаві, як правило, і більш родючі ґрунти, тому що на її поверхні в 
повінь відкладаються органічні й мінеральні частки, що несе річка. Вони ж збагачені 
елементами живлення для рослин. Такі луки розміщені переважно у долинах великих річок 
— Дніпра, Прип'яті, Десни, Дністра, Случі, Горині й ін. річок. 



У заплавах малих річок повінь триває 8—12, а великих — до 30 і більше днів. Тривалість 
повені значною мірою залежить від погодних умов року. 



Ґрунти на заплавах лук бувають глинисті, суглинкові, піщані, супіщані та інші, залежно 
від того, який мул наносить вода. Заплавні (алювіальні) луки тим кращі, чим більше на них 
осідає середніх і дрібних частинок мулу. 



Склад рослинності на різних ділянках заплави не однаковий. Він залежить від 
властивостей ґрунту, глибини розташування ґрунтових вод, тривалості затоплення. Луки, які 
затоплюються на термін до 15 днів називають коротко-заплавними, більше – довго-
заплавними. 



Заплаву середніх і великих рік можна підрозділити на 3 частини: притерасну, 
центральну й прируслову заплави.  



Заплавні луки залежно від їх різня над рівнем води у річці можна поділити на сухі, 
вологі і заболочені. 



Сухі заплавні луки заливаються водою на короткий час і не щороку. Вони досить високо 
лежать у долині річки. Ґрунтові води залягають тут на глибині близько 2 м. Влітку такі луки 
пересихають від нестачі вологи. На них частіше ростуть тонконіг лучний, різні види мітлиць, 
костриця червона, пахуча трава та багато різнотрав'я. Урожайність їх невисока — 8—15 ц/га 
сіна. Господарська цінність низька. На заплавах річок лісостепової та степової зон урожай 
трав у сухе жарке літо знижується. Ось чому зрошення цих лук набуває великого значення. 



Вологі заплавні луки у роки з нормальним розливом затоплюються і збагачуються 
мулом. На них ростуть злакові трали — тонконіг болотний, мітлиця біла, лисохвіст лучний; 
бобові — конюшина біла; різнотрав'я — щавель кислий, щавель кінський, жовтець тощо. 
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Ґрунтові води у літній період залягають на глибині 0,5— 1,5 м. На таких луках збирають два 
укоси сіна. Урожай становить 20—30 ц/га. 



Заболочені заплавні луки щороку надовго заливаються водами, тому бувають надмірно 
зволожені. Навесні й у першій половині літа на поверхні цих лук стоїть вода, рівень якої 
наприкінці літа знижується до 50—70 см. Такі лучно-болотні ґрунти заростають переважно 
осоками та очеретом, а інколи більш цінними травами — тонконогом болотним, канарником 
очеретяним, куничником очеретяним та ін. Ці луки дають низькі врожаї осокового сіна — до 
20 ц/га. Заболочені заплавні луки треба осушувати й поліпшувати. 



До болотних луків відносять кормові угіддя, що мають найбільше зволоження й 
переважають осоки. Розташовуються вони як на мінеральних, так і на торф'яних ґрунтах 



У районах Полісся та лісостепової зони переважають низинні — евтрофіковані торфові 
ґрунти. Вони утворилися у долинах річок, заливних місцях через заболочування водних 
басейнів, містять досить вапна (2—4%) і мінеральних речовин. Зольність їх 8—20%. Реакція 
низинних торфових боліт Полісся у верхніх шарах кисла або слабокисла (рН 5,2—6). Тут 
проростають дрібно- й крупностеблові осоки, очерет, куничник очеретяний, болотні хвощі, 
калюжниця звичайна, зелений мох; з дерев — вільха, береза; з чагарників — лоза. 



У лісостепових районах серед карбонатних ґрунтів є алкалітрофні болота-торфовища, що 
мають лужну реакцію й багато мінеральних речовин. Зольність їх досягає 40%. 



На Поліссі рідше бувають верхові, так звані оліготрофні, болота. Вони розміщені на 
піщанистих ґрунтах, у соснових лісах, улоговинах, які не заливаються водою, збагаченою 
поживними речовинами. Вода тут не має стоку й застоюється. Реакція цих боліт дуже кисла 
(рН 3—4,5). На них ростуть: сфагнові (білі) мохи, пухівка, журавлина, багно, карликова 
сосна. Такі торфовища бідні на поживні речовини, малопридатні для сільськогосподарського 
використання. Торф із них треба використовувати насамперед на паливо й підстилку. 



У правобережних районах Полісся поширені також перехідні — мезотрофні болота-
торфовища, яким за родючістю належить проміжне місце між низинними й верховими. Вони 
розміщені у широких овальних улоговинах і заливаються водою тільки під час великих 
повеней. Із сільськогосподарського погляду такі болота мають менше значення, ніж 
евтрофні. Але, застосовуючи правильну агротехніку, можна й на цих торфовищах 
одержувати високі врожаї окремих культур. 



Низинні торфовища родючі й після осушення, мають бути використані під 
сільськогосподарські культури. На низинних осушених болотах вирощують високі врожаї 
сіна, кукурудзи, картоплі, буряків, зернових, овочевих та інших культур. 



Гірські кормові угіддя розташовуються на різній висоті. Зі збільшенням  висоти 
змінюються умови виростання трав. Тому кожному висотному поясу в горах відповідає 
визначена рослинність. 



Рослинність гірських районів дуже різноманітна, вона змінюється за вертикальною 
зональністю. Гірську рослинність поділяють на дві групи: низькогірну й високогірну, яка у 
свою чергу поділяється на субальпійську й альпійську.  



Субальпійські луки займають високогірні площі — до верхньої межі поширення 
чагарникової рослинності. Ці луки мають різноманітний рослинний покрив, який великою 
мірою залежить від кліматичних умов. Тут переважає високоросле різнотрав'я низької 
кормової цінності. 



Альпійські луки лежать вище субальпійських. Вони поширені у гірських районах 
Карпат. Добре забезпечені атмосферними опадами. Рослинність їх низькоросла. На 
альпійських луках у травостої трапляються костриця приземкувата, тимофіївка альпійська, 
тонконіг альпійський, мітлиця звичайна, що вважаються тут цінними кормовими злаками, а 
також осока вічнозелена, яку молодою худоба охоче поїдає. 



У районах Українських Карпат гірські сіножаті місцеве населення називає царинками, а 
пасовища — полонинами. У Криму гірські пасовища називають яйлами. 



Природні умови на карпатських та інших гірських сіножатях і пасовищах сприятливі для 
підвищення їх продуктивності. Внаслідок систематичного спасування травостою на 
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полонинах вівцями й худобою та вимивання дощовою й сніговою водами гірські луки бідні 
на поживні речовини, тому кормова цінність їх, незначна. 



Ці ґрунти дуже реагують на внесення азотних, фосфорних і калійних добрив та 
вапнування. Великі площі полонин укриті заростями біловусу. Менші площі займає щучник. 
Досить рідко трапляються цінніші кормові угіддя з добрим складом травостою: кострицею 
червоною, тонконогом альпійським та лучним і мітлицею звичайною. Поліпшення кормової 
продуктивності гірських сіножатей і пасовищ може докорінно вплинути на розвиток гро-
мадського тваринництва та підвищення його продуктивності. 



У забезпеченні тварин кормами визначене значення мають лісові сіножаті й пасовища. 
Їхнє використання в даний час зменшилася, зокрема, через далекість від населених пунктів, 
важкоприступність, розкиданість на великій території, дрібноконтурність, погану 
забезпеченість водопоями для тварин, непридатність для механізованого збирання трав на 
сіно, сильну залежність продуктивності від погодних умов. Багато лісових сіножатей і 
пасовищ заросли чагарником і дрібноліссям, захаращені труском, покриті купинами. 



Продуктивність лісових сіножатей і пасовищ залежить від зімкнутості крон дерев 
і чагарників. Чим більша зімкнутість, тим менша врожайність трав, тим гірше поїдається 
одержуваний корм. Відносно невисоке поїдання лісових трав великою рогатою худобою 
обумовлене великою часткою в травостоях неїстівних, шкідливих і отрутних рослин. Випас 
худоби в лісі ускладнюється заподіянням занепокоєння твариною ґедзями, сліпаками. У 
зв'язку з невисокою продуктивністю лісових кормових угідь у багатьох місцевостях вони 
розглядаються лише як додаткові джерела кормів. Випас худоби й сінокосіння в лісі можуть 
негативно позначитися на лісовій деревній рослинності, тому використання лісових угідь на 
кормові цілі повинно проводитися за узгодженням із лісогосподарськими організаціями. 



 
 



15.2. Обстеження сіножатей і пасовищ 
 



Для того, що б визначити приналежність конкретних ділянок сіножатей і пасовищ до 
визначеної групи кормових угідь і зібрати необхідну для проведення заходів щодо 
поліпшення сіножатей і пасовищ інформацію, проводять їхнє обстеження. Виконують його 
фахівці спеціалізованих організацій і установ, але за спрощеною методикою це можуть 
зробити фахівці, керівники господарств. Інвентаризація – оцінка стану кормових угідь із 
метою прийняття рішення їхнього поліпшення й використання.  



Обстеження кормових угідь підрозділяється на геоботанічне й культуртехнічне. 
При геоботанічному обстеженні визначають характеристики ґрунту й рослинність 



кормового угіддя. Відзначають частку окремих груп і видів рослин у травостоях, наявність 
визначених порід дерев і чагарників. Відзначають форму рельєфу, на якій розташовується 
угіддя, механічний склад ґрунту, товщину гумусового шару, глибину до ґрунтових вод. 



На основі геоботанічного обстеження кормове угіддя може бути віднесене до сіножаті, 
пасовища, покладів. До пасовищ відносять малопридатні для сінокосіння ділянки з 
перевагою низькорослих рослин. Серед них розрізняють культурні пасовища, що є 
спеціально виділеними для пасовищного використання кормовими угіддями з природними 
або сіяними травостоями, на яких проведені заходи щодо поліпшення, систематично 
проводиться догляд і дотримується раціональна технологія використання. 



До сіножатей відносять угіддя де переважають високорослі рослини. Покладами 
вважають землі, що раніше розорювалися, але потім заросли природною рослинністю. 



У процесі культуртехнічного обстеження визначають характеристики кормового угіддя, 
від якого залежать умови використання травостою. Відзначають наявність купин, пнів, 
каменів, що зменшують корисну площу ділянки й утрудняють проведення на ньому різних 
робіт. Враховують також наявність мохового покриву, масу наявної й похованої дернини. 



У процесі обстеження кормових угідь відзначають також ступінь збитості пасовищ, 
засміченість бур'янами, ступінь вирівняння поверхні ґрунту, схильність її ерозії. 
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Обов'язковим при обстеженні кормових угідь є визначення їхньої врожайності. 
Після обстеження складають інвентарний опис, в якому зазначають контури ділянки на 



карті, назву урочища, площу, тип ґрунту, рельєф, зволоження, рослинність, господарський 
стан луки. Крім інвентаризації для більш детальної оцінки кормових угідь здійснюють 
паспортизацію. Проводить паспортизацію спеціальна експедиція, до складу якої входять 
геоботанік-луківник, агроном, землевпорядник, зоотехнік, гідротехнік та інші спеціалісти. 
Усі кормові угіддя класифікують ї складають карту заходів щодо поліпшення і правильного 
використання їх. 



Інвентаризація й паспортизація дає змогу правильно організувати поліпшення й 
використання природних кормових угідь. 



 
 



15.3. Рослини сіножатей і пасовищ  
 



Всі трави сіножатей і пасовищ за їх біологічними й господарськими ознаками можна 
поділити на такі основні групи: 1) злакові, 2) бобові, 3) різнотрав'я і 4) осокові. 



Злакові трави — найбільш поширена група рослин у травостої природних сіножатей і 
пасовищ. Злаки мають велику кормову цінність і дають високі врожаї сіна й пасовищного 
корму. У порівнянні з іншими рослинами кормових угідь у них більше міститься цукрів. 
Лише у районах із малою кількістю опадів вони поступаються перед бобовими — люцерною, 
буркуном, які дають вищі врожаї. 



Злакові трави залежно від висоти росту й кількості листків діляться на дві групи: 
верхові (стоколос безостий, тимофіївка лучна, грястиця збірна, райграс високий, костриця 
лучна та ін.) і низові (тонконіг лучний, райграс пасовищний, костриця червона, біловус, 
типчак, різні види мітлиці та ін.). 



Верхові злаки мають високорослі стебла — вищі 1 м і займають верхній ярус травостою, 
розвивають багато плодоносних і видовжених неплодоносних стебел. На стеблах утворю-
ється багато листя на певній висоті від поверхні ґрунту, а прикореневого листя менше. 



Низові злаки займають нижній ярус травостою, дають велику кількість прикореневого 
листя та пагонів, що не цвітуть. Придатні переважно для пасовищного використання. За 
характерам кущіння злакові трави поділяють на: кореневищні, нещільно-кущові, щільно-
кущові і кореневищно-нещільно-кущові (рис. 15.1). 



Кореневищні злаки, до яких належать стоколос безостий, пирій повзучий, очеретянка 
звичайна, гострець та інші, утворюють кореневища, які відходять від вузла кущіння під 
прямим кутом і розвиваються у ґрунті на глибині 5—25 см горизонтально та мають велику 
кількість вузлів кущіння; із них виростають нові бічні пагони й утворюють розгалуження 
кореневищ. 



 
Рис. 15.1. Схема кущіння різних типів злаків: а — кореневищного;   



 б — нещільно-кущового;  в — щільно-кущового. 
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Кореневищні злаки розмножуються вегетативно та насінням. Деякі злаки з цієї групи, 
наприклад, пирій повзучий, гострець, є злісними бур'янами польових культур. Окремі 
кореневищні злаки — стоколос безостий, лисохвіст лучний, очеретянка звичайна — часто 
утворюють майже чисті травостої. Кореневищні злаки найкраще розвиваються на пухких 
ґрунтах. Завдяки розгалуженій кореневій системі вони глибоко проникають у ґрунт і дають 
високі врожаї корму. 



Тонконіг болотний (Р. palustris). Кормова цінність добра. Після скошування швидко 
відростає. Охоче поїдається тваринами. Перспективний злак для поширення на вологих 
торфових болотах. 



Мітлиця біла (Аgrostis alba). Кореневищний багаторічний низовий злак (рис. 15.2). Має 
велику кількість прикореневих листків. У травостої тримається дуже довго і є доброю 
пасовищною травою.  



 
Рис. 15.2. Мітлиця біла. 



 



Після спасування й скошування швидко відростає. Невимоглива до клімату, росте досить 
високо у гірських районах Карпат. Поширена у лісовій і лісостеповій зонах, переважно на 
вологих місцях. На Поліссі трапляється на осокових болотах і торфовищах. Висівають її на 
вологих, недовго затоплюваних луках і на осушених низинних торфовищах. У гірських 
районах Карпат на полонинах поширена також мітлиця звичайна (А. vulgaris), яку добре 
поїдають всі види тварин. Вона утворює значну частину травостою, особливо біля межі лісів. 



Очеретянка звичайна (Digrafhis arundinacea). Багаторічний кореневищний верховий 
злак. Має дуже розвинену кореневу систему й багато листків. У природних умовах на воло-
гих і заболочених луках утворює суцільні травостої. Добре витримує затоплення на 
заплавних луках. На осушених торфових болотах дає рекордні врожаї сіна — 150 ц/га й 
більше. За врожайністю вона займає одне з перших місць серед багаторічних трав, що 
використовуються на сіно. Скошений перед виколошуванням травостій має добру кормову 
цінність. Коні, велика рогата худоба, вівці й кози охоче поїдають зелену масу й сіно з 
очеретянки, її зелена маса є добрим матеріалом для силосування навіть тоді, коли його пізно 
скошують (після викидання волотей).  



Заслуговує на поширення на вологих луках. Висівати її можна у чистому вигляді, щоб 
мати ранній зелений корм навесні, або у сумішках із бекманією, лисохвостом лучним і 
стоколосом безостим. В окремих випадках її сіють у сумішці з люцерною. 



Бекманія звичайна (Beckmannia eruciformis). Багаторічний кореневищний верховий злак 
(рис. 15.3). Росте в умовах достатнього зволоження. Кормова цінність сіна висока. Придатна 
для сінокісного використання. Висівають її у лучних сумішках на досить вологих глинистих 
ґрунтах та на не дуже осушених торфовищах. 



Костриця червона (Festuca rubra). Багаторічна низова трава, що має кореневищні, 
нещільно-кущові й перехідні форми. До ґрунту не вимоглива, росте добре на легких і сухих 
ґрунтах, на не удобрених сіножатях і пасовищах. Не боїться витоптування й спасування, 
швидко відростає. Костриця червона поширена у травостоях гірських районів Карпат. 
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Рис. 15.3. Бекманія звичайна. 



 
Костриця тростинна (Р. arundinacea). Багаторічний верховий злак. Дає високі врожаї 



на вологих луках. Придатна для лучних сумішок на вологих, а також на свіжо меліорованих 
торфових ґрунтах. Сіно дає грубе, тому скошувати її треба рано — перед цвітінням. 



Райграс пасовищний, або пажитниця багаторічна (Lolium perenne). Типова 
пасовищна трава, яку охоче поїдають тварини. Добре витримує спасування й витоптування. 
Низький нещільно-кущовий злак, дуже поширений у помірному кліматі західних областей. 
Перспективний у сумішках із білою конюшиною для створення високопродуктивних 
пасовищ на зв'язних ґрунтах у лісостепових районах із достатньою вологістю. Його часто 
висівають на спортивних майданчиках. 



Пирій повзучий (Agropyrum repens). Багаторічний верховий кореневищний злак (рис. 
15.4). Поширений на природних кормових угіддях, заплавах річок, помірно вологих луках, 
чорноземах лісостепових і степових районів, на темно-каштанових ґрунтах степової зони. 
Кормова цінність висока, охоче поїдається різними видами тварин. Зарості пирію 
використовують на випас до виколошування, а на сіно — у період колосіння. До клімату не 
вимогливий, добре витримує суворі зими. Типова рослина на молодих перелогах.  



 



 
Рис.  15.4.   Пирій   повзучий. 



 
Гострець гіллястий (Agropyrum ramosum). Належить до багаторічних кореневищних 



злаків. Кореневища мають твердий, гострий кінець, який добре пронизує ущільнений ґрунт. 
На нових перелогах, що використовують під сіножаті, кореневища залягають на глибині 30—
40, а на давніх — 10—12 см. Гострець поширений на каштанових ґрунтах і солонцях 
південно-східних районів. Гострецеві перелоги використовують на якісне сіно й випас. У 
посівах польових культур пирій повзучий і гострець гіллястий є злісними бур'янами. 



Куничник наземний (Calamagrostis epigeios L.). Багаторічний верховий кореневищний 
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злак. Поширений у лісовій, лісостеповій зонах та гірських районах. Росте на місці вирубаних 
лісів, на заплавах річок, на солонцюватих ґрунтах. На пасовищах поїдається тваринами 
тільки до колосіння. На сіно скошують до цвітіння. Кормова цінність — невисока. 



Нещільно-кущові злаки утворюють кущі з нещільно-стоячими стеблами, які ростуть 
косо з вузлів кущіння. Вузли кущіння у них залягають на глибині 3—5 см від поверхні 
ґрунту. Вони краще ростуть на родючих не ущільнених ґрунтах. Мають високу кормову 
цінність, утворюють мичкувату кореневу систему, нещільну дернину. Ці злаки швидко 
розвиваються, мають високі й сталі врожаї сіна та насіння, відіграють важливу роль у 
лучному травосіянні. До нещільно-кущових злаків належать: тимофіївка лучна, костриця 
лучна, райграс високий, грястиця збірна, пирій безкореневищний, житняки та ін. Більшість із 
них розглянуто у попередньому розділі, тут розглянемо пирій беpкореневищний. 



Пирій безкореневищний (Аgгоруrum tеnегиm) — багаторічний нещільно-кущовий 
верховий злак (рис. 15.5), подібний до пирію повзучого, але не має кореневищ, тому не 
засмічує поля. Уперше впроваджений у культуру на території нашої країни у 1913 р. Завдяки 
високій кормовій цінності використовується як на сіно, так і на випас; 100 кг сіна відповідає 
у середньому 51 кормовій одиниці і містить 3 кг перетравного протеїну. 



 
Рис. 15.5. Пирій безкореневищний:  а — загальний   вигляд  рослини; б — окремий колос. 



 
Злак зимостійкий і посухостійкий. Вирощують його на півдні України. У лісостепових 



районах у роки з достатнім зволоженням дає вищі врожаї, ніж житняк, у посушливі роки 
поступається перед ним. Найвищі врожаї дає на другий рік. У травостої тримається 3—4 
роки Висівають його у сумішках з люцерною, еспарцетом. 



Пирій безкореневищний швидко забур'янюється пирієм повзучим, тому на пагіння його 
треба висівати на чистих від бур'янів полях. 



Сіють пирій безкореневищний під покрив ярих зернових рядковим способом. Норма 
висіву насіння становить 20—25 кг/га. На насіння сіють широкорядним способом із нормою 
висіву 10—12 кг/га. Насіння загортають на глибину 2—4 см. Догляд за пирієм такий самий, 
як і за іншими багаторічними злаковими травами. У степових районах узимку проводять 
снігозатримання. На сіно скошують у період колосіння. Урожай сіна становить 40—50 ц/га.  



На насіння пирій безкореневищний збирають роздільним способом у період воскової 
стиглості, а комбайнами — у фазі повної стиглості, коли стебла мають жовте забарвлення. 



На сухих бідних на поживні речовини ґрунтах росте костриця овеча (Р. ovina) — 
низовий щільно-кущовий злак. Може мати значення для закріплення сухих піщаних схилів. 
Має низьку кормову цінність, проте у Карпатах вівці охоче поїдають. 



На сухих бідних на поживні речовини ґрунтах росте костриця овеча (Р. ovina) — 
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низовий щільно-кущовий злак. Може мати значення для закріплення сухих піщаних схилів. 
Має низьку кормову цінність, проте у Карпатах вівці її охоче поїдають. 



Щільно-кущові злаки утворюють вузли кущіння на поверхні ґрунту або близько від неї 
у вигляді щільних кущів, подібних до купин. До них належать малоцінні трави: щучник 
дернистий, біловус, костриця овеча та ін., у лісовій зоні — типчак, у степовій — ковили. Ці 
трави на недостатньо провітрюваних зв'язних, ґрунтах можуть рости тривалий час на одному 
місці й утворювати густу дернину. Деякі щільно-кущові трави розвиваються на надмірно 
перезволожених ґрунтах. Молоді пагони цих трав виходять із вузла кущіння, вони 
притиснуті до старих стебел і утворюють щільні кущі. Дають незначні врожаї сіна низької 
кормової якості. Щільно-кущові злаки можуть засвоювати зольні елементи й азот з 
органічних сполук. Кисень, потрібний для дихання, легко проникає у ґрунт через повітряні 
ходи у корінні щільно-кущових злаків. Луки малопродуктивні, їх треба поліпшувати. 



Щучник дернистий (Deschampsia caespitosa). Щільно-кущовий багаторічний верховий 
злак (рис. 15.6). Утворює значну кількість вузьких і твердих листків та розлогу волоть. Росте 
на вологих луках у лісовій і лісостеповій зонах, утворює щільну дернину. На низинних луках 
і пасовищах вважається бур'яном і неохоче поїдається тваринами. На полонинах Карпат 
росте всюди, і у ранніх фазах росту поїдається тваринами. Якщо рано проводити скошування 
або спасування, щучник зникає. 



 
Рис. 15.6. Щучник дернистий 



 



Біловус, або мичка (Nardus stricra). Щільно-кущовий багаторічний невисокий злак. Має 
сизуваті щетинисті листки й вузький однобокий колос (рис. 15.7). Дуже поширений у 
гірських районах Кавказу й Карпат, де утворює густу дернину на полонинах. Трапляється в 
Європейській частині тундри і лісової зони. Кормова цінність дуже низька, особливо після 
цвітіння. Тільки у ранніх фазах росту поїдає рогата худоба й вівці. У фазі колосіння трава 
швидко грубіє, й худоба її не поїдає. Під впливом удобрення поступається місцем більш 
цінним злаковим травам. Природні травостої біловусу є ознакою виродження лук. 



 
Рис. 15.7. Біловус,  або   мичка. 
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Типчак, або костриця борозниста — степова (Festuca sulcata). Багаторічний щільно-
кущовий низовий злак (рис. 15.8). Стебла тонкі майже без листків, а прикореневі листки 
щетиноподібні, вузькі. Найпоширеніша трава степів і напівпустинь. Швидко відростає 
навесні й добре поїдається тваринами, особливо вівцями. Якщо своєчасно зібрати, дає сіно 
доброї якості. Використовують переважно як пасовищну траву навесні та у другій половині 
літа. Після цвітіння швидко грубіє й засихає, а восени після випадання дощів дає досить 
багато прикореневого листя. 



Рис. 15.8. Типчак. 
 



Ковила (Stipa). Багаторічний щільно-кущовий злак, висотою 40-130 см. Степова    
посухостійка рослина, найбільш поширена на цілинних і перелогових землях. В Україні 
росте в заповіднику Асканія-Нова, на Михайлівській цілині, у Стрілецькому та 
Хомутівському степах. Стебла у ковили тонкі, шорсткі, листки вузьколінійні, тверді, 
зосереджені біля основи куща. Кормова цінність — низька. Використовують на випас до 
початку колосіння й після сінозбирання. Поїдається навесні кіньми, великою рогатою 
худобою й вівцями, гірше — верблюдами. 



У степових районах Південного Сходу поширена ковила волосиста, або тирса (S. 
capillata), зернівки якої під час достигання засмічують вовну овець, пошкоджують ротову 
порожнину й тіло тварин, що часто призводить до загибелі. Тирса трапляється на кам'я-
нистих схилах у передгір'ях Криму, зрідка на півдні лісостепової зони (рис. 15.9). 



 
Рис. 15.9. Ковила волосиста 
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Нещільно-кущові злаки ростуть на солонцюватих і солончакуватих ґрунтах степових 
районів. Тварини поїдають їх до кінця колосіння. Пізніше ці трави швидко грубіють. До них 
належать: покісниця розставлена (Puccinellia distans). Багаторічний нещільно-кущовий злак, 
поширений на солонцюватих луках. У сіні й на пасовищі до цвітіння добре поїдається 
тваринами. Перспективний для впровадження у культуру; прибережниця солончакова 
(Aeluropus litoralis). Багаторічний кореневищний злак. Поширений на солончакових луках у 
прибережних районах Чорного й Азовського морів. Добре поїдається у сіні й на пасовищі до 
цвітіння. Перспективна для впровадження у культуру на вологих солончаках. 



Нещільно-кущові злаки ростуть на солонцюватих і солончакуватих ґрунтах степових 
районів. Тварини поїдають їх до кінця колосіння. Пізніше ці трави швидко грубіють. До них 
належать: покісниця розставлена (Puccinellia distans). Багаторічний нещільно-кущовий злак, 
поширений на солонцюватих луках. У сіні й на пасовищі до цвітіння добре поїдається 
тваринами. Перспективний для впровадження у культуру; прибережниця солончакова 
(Aeluropus litoralis). Багаторічний кореневищний злак. Поширений на солончакових луках у 
прибережних районах Чорного й Азовського морів. Добре поїдається у сіні й на пасовищі до 
цвітіння. Перспективна для впровадження у культуру на вологих солончаках. 



Бульбові, цибулинні й сланкі трави. Крім описаних основних, типів злакових трав 
менша кількість видів трав утворює підземні пагони у вигляді бульб і цибулин (залізняк 
бульбастий, валеріана бульбаста, різні види лілії, пізньоцвіт). Серед них трапляються отруйні 
рослини та трави, які худоба поїдає задовільно. Деякі рослини на поверхні ґрунту утворюють 
довгі пагони, що прикріплюються до ґрунту додатковими корінцями (гусячі лапки, жовтець 
повзучий, конюшина біла та ін.). Ці сланкі трави добре витримують спасування. 



Бобові трави. Менше поширені в травостоях бобові. Багаторічні бобові трави 
характеризується здатністю збагачувати ґрунт на азот. Бобові трави за кормовою цінністю 
перевищують злакові. У сіні бобових трав міститься у середньому 5—6% перетравного 
протешу. Перед цвітінням уміст протеїну збільшується до 10%. Багато бобових рослин добре 
поїдається тваринами. 



У травостої природних сіножатей і пасовищ бобові трави відіграють дуже важливу роль, 
хоч і поступаються кількісно злаковим травам. На окремих заплавах лук трапляються площі 
зі значною кількістю бобових у травостої, особливо конюшини, вик, люцерн та ін. Біла 
конюшина, якщо правильно використовувати пасовища, густо вкриває ділянки й у 
природному травостої. 



Характеристика окремих бобових трав. Конюшина біла, або повзуча (Trifolium reperns 
L.). Багаторічна рослина. У дикому стані поширена у лісовій і лісостеповій зонах, на Поліссі, 
у гірських районах Карпат, у нечорноземній смузі, Прибалтиці. Вона вважається однією з 
найцінніших кормових, трав, що сіють на пасовищах. Крім того, її сіють у сумішках для 
залуження на суглинкових і на осушених торфових ґрунтах. Конюшина біла добре росте на 
вологих ґрунтах. На вузлах повзучого стебла утворюються додаткові корінці, листочки й 
виростають нові стебла. При організації пасовищ із тривалим строком використання у 
сумішках із райграсом пасовищним та іншими злаковими травами є незамінною пасовищною 
бобовою травою. Добре витримує витоптування й спасування. У травостої природних 
сіножатей і пасовищ біла конюшина відіграє важливу роль. Тому доцільно збирати насіння 
дикорослих місцевих форм і розмножувати місцеві сорти. 



Заяча конюшина, або перелет (Anthyllis vulneraria L.). Дворічна бобова рослина 
(рис.15.10).  



На луках, лісових полянах часто трапляється багаторічна бобова рослина горошок 
мишачий (Vicia cracca L.), а на родючих і досить вологих ґрунтах Полісся і лісостепової 
зони чина лучна (Lathyrus pratensis L.). Вони заслуговують на впровадження у виробництво. 
Кормова цінність їх висока. 



На природних кормових угіддях, на вологих луках росте чина болотна (Lathyrus 
palustris). 
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Рис. 15.10. Конюшина заяча 
 



Лядвенець болотний (Lotus uliginosus L.). Росте переважно на вологих заболочених 
луках. Поживна цінність висока. Тварини охоче поїдають як зелену траву на пасовищі, так і 
сіно. З цією метою його можна висівати у травосумішках на осушених торфових ґрунтах. За 
сприятливих умов тримається у травостої понад 10 років. Віднесені до групи осок рослини 
часто характеризуються невисокими кормовими достоїнствами. Багато, які з них мають 
просочене кремнеземом лиття, погано поїдаються й переварюються тваринами.  



Різнотрав'я. На всіх типах природних кормових угідь у травостої є численна група 
дикорослих трав — різнотрав'я — дуже різноманітна за видовим складом. Це переважно 
одно- і багаторічні рослини, здебільшого бур'яни. Серед різнотрав'я є корисні, малокорисні 
й шкідливі та отруйні рослини. 



Багато видів різнотрав'я при пасовищному використанні має добрі кормові якості й 
охоче поїдається тваринами, але, зібрані на сіно, вони не мають майже ніякої цінності. Деякі 
види різнотрав'я, наприклад, кульбаба звичайна, осот жовтий, осот рожевий охоче 
поїдаються тваринами у ранніх фазах росту. У складі різнотрав'я є види, які зовсім не 
поїдаються тваринами, через що вони швидко розростаються й знижують урожай сіна. 



При визначенні кормової цінності різнотрав'я велике значення має наявність у рослин 
цієї групи твердих зубчиків, сильного опушення й остистості. Наявність у рослинах або у 
сіні незначної кількості ароматичних сполук стимулює поїдання корму тваринами. Коли ж 
таких сполук багато, вони можуть викликати захворювання. Поїдаючи із сіном або з травою 
шкідливі бур'яни, тварина може захворіти й навіть загинути. 



Деякі рослини цієї групи мають кормове значення. 
Кульбаба звичайна (Taraxacum officinosus L.). Багаторічна рослина з довгим стрижневим 



коренем, який може утворювати додаткові бруньки. Розмножується насінням і вегетативне. 
У найбільшій кількості з'являється на сіножатях і пасовищах. Охоче поїдається тваринами, 
але корму дає мало. Старанний догляд за сіножатями й пасовищами забезпечує інтенсивний 
ріст трав, які заглушують кульбабу. 



Цикорій (Cichorium inthybys). Багаторічна рослина з веретеноподібним коренем. Росте у 
дикому стані на вигонах по всьому СРСР, за винятком північних і східних районів. Тварини 
задовільно поїдають його на пасовищі, незважаючи на гіркуватий смак стебел і листя. Коли 
цикорій скошують на сіно, листя обсипається, а залишаються тільки грубі стебла. 



Тмин (Carum carvi). У дикому стані поширений на сіножатях і пасовищах усієї України. 
Дворічна ефіроолійна рослина. Охоче поїдається тваринами на пасовищах. 



Спориш звичайний, або пташина гречка (Polygonum aviculare). Росте на ущільнених 
площах, вигонах, пасовищах, дорогах, у дворах. Кормова цінність споришу — висока. Добре 
поїдають усі види тварин. Дає зелену масу протягом усього літа. Врожайність його низька. 



Полини (Artemisia), Багаторічні й однорічні рослини висотою 40—50 см, вкриті густим 
сірим або білувато-сивим опушенням. Вони займають великі площі. Найбільше полини 
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поширені у південно-східних районах на каштанових ґрунтах і солонцях. Основним видом є 
полин білий (Artemisia hololeuca). Дуже посухостійкий. Добре поїдають полини вівці й кози, 
а ВРХ — погано. Полини містять до 9% протеїну. Восени після приморозків запах і гіркота 
полинів зменшується. Полини містять у собі гіркі речовини й ефірні олії (рис. 15.11). 



Рис. 15.11. Полини: однорічний – зліва; польовий – справа. 
 
Отруйні й шкідливі трави. Більшість отруйних і шкідливих рослин належить до групи 



різнотрав'я. Вони містять шкідливі речовини, переважно алкалоїди, ефірні олії, камфору, 
глюкозиди, органічні кислоти, які зосереджені нерівномірно у різних частинах рослин. 
Поїдаючи ці рослини, тварини можуть отруїтися. 



Отруйні властивості рослин дуже змінюються. Один і той самий вид отруйної рослини у 
сіні може шкодити, а при використанні на силос — бути нешкідливим. В окремих бур'янах (у 
багатьох жовтецевих) отруйні властивості при висушуванні значно ослаблюються або зовсім 
зникають. Деякі бур'яни залежно від місцевих ґрунтово-кліматичних умов можуть бути 
отруйними у різній мірі й зовсім не шкідливими, наприклад, хвощі. 



Тварини можуть звикати до деяких отруйних бур'янів. Цим пояснюється той факт, що 
отруйні рослини на наших сіножатях і пасовищах трапляються у значній кількості, а випадки 
отруєння й загибелі тварин бувають рідко. Сіно, дуже уражене пліснявою або іржею, 
спричиняє при поїданні його тваринами тяжке захворювання і навіть загибель їх. Отруєння 
найчастіше спостерігають навесні, коли тварин після перезимівлі випускають на пасовище. 



Найбільш поширеними отруйними травами є: 
Цикута отруйна (Сicuta virosa L.). Багаторічна рослина з родини зонтичних. 



Трапляється на заболочених пасовищах, мокрих берегах річок, озер і канав. У неї отруйні всі 
частини. Цикута небезпечна також після висихання і силосування. Велика рогата худоба 
часто отруюється навесні, іноді гине. 



Чемериця біла (Veratrum album L.). Багаторічна рослина з родини лілійних. Поширена 
на вологих луках і пасовищах, трапляється у Карпатах біля верхньої межі лісу. На пасовищах 
тварини чемериці не поїдають. Коні, велика рогата худоба й вівці при поїданні сіна з 
чемерицею хворіють і можуть загинути. 



Пізньоцвіт осінній (Сolchicum autumnale L., рис. 15.12). Багаторічна рослина з родини 
лілійних. Трапляється на низинних мокрих луках. Цвіте восени, має гарні фіолетові квітки. 
При згодовуванні зеленого корму або сіна з домішкою пізньоцвіту тварини хворіють і 
можуть загинути. 



Молочай кипарисоподібний (Euphorbia cyparissias L.). Багаторічна сизувато-зелена 
рослина з жовтими підземними кореневищами. Росте на сухих ґрунтах серед багаторічних 
трав. При великій кількості молочаю у кормі молоко має червоний колір, тварини хворіють. 
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Рис. 15.12. Пізньоцвіт осінній 
 



Жовтець отруйний (Ranunculus sceleratus L.). Отруєння тварин трапляється навесні, до 
появи стебел. На пасовищі тварини обминають цей бур'ян. 



Калюжниця (Caltha palustris). Поширена на мокрих місцях заболочених лук, по берегах 
річок і озер. Рано навесні починає рости й охоче поїдається худобою. Шкідлива для тварин, 
проте отруєння дуже рідкі (рис. 15.13). 



 
Рис. 15.13. Калюжниця болотна 



 
Хвощ болотний (Eguisetum palustre). Багаторічна рослина з кореневищами. Росте на 



заболочених луках в усіх районах. При тривалому згодовуванні сіна зі значною кількістю 
хвощів худоба хворіє на понос, худне й зменшує надої. Отруйні властивості хвощів при 
силосуванні ослаблюються. 



Степовий гірчак звичайний (Acroptilon picris). Багаторічна рослина, поширена на 
солонцюватих ґрунтах у степових і пустинних районах. Трава гірка, тому на пасовищі погано 
поїдається тваринами. Шкідливий для коней. У силосованому вигляді отруйні властивості 
зникають. 



Петрушка собача (Aethusa cynapium) шкідлива для тварин. 
На сіножатях і пасовищах є значно більше видів бур'янів, але тут вказано лише 



найшкідливіші й найпоширеніші. 
Осокові трави. Осоки та подібні до них трави діляться на підгрупи: 1) крупно-стеблові 



— високорослі осоки, 2) дрібно-стеблові — низькорослі осоки та 3) ситники. Осоки й 
ситники розвиваються добре тільки на дуже вологих, заболочених ґрунтах. Ці трави 
найбільш поширені на земній кулі. В Україні ростуть всюди - у лісовій зоні, на заболочених 
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низинних і заплавних луках Полісся та лісостепової зони, де часто становлять основу 
травостою. 



Характерною ознакою осок є тригранне стебло. Кущіння їх подібне до кущіння злаків. 
Багато осок має дуже розвинені кореневища, є й такі, що утворюють великі купини та щільну 
дернину. Кормова цінність окремих видів осок дуже різна й мало вивчена. Листки й стебла 
осок містять незначну кількість мінеральних солей, фосфору та вапна й багато протеїну (у 
середньому 12%). Проте через наявність великої кількості кремнезему шорсткі й мають 
низьку перетравність. Деякі види осок є цінними травами на сіножатях і пасовищах. 



Крупно-стеблові осоки утворюють великі зарості на торфових і заболочених заплавах 
лук і дають 30—50 ц/га сіна. Крупно-стеблові осоки погано поїдаються тваринами. Кормова 
цінність їх низька, проте вони дають добрий силос. Деяке кормове значення має осока 
струнка, яка росте на Поліссі та у лісостеповій зоні (рис. 15.14). Сіно досить добре поїдає 
велика рогата худоба. Вона росте на евтрофних і на мулувато-глейових ґрунтах. Часто 
трапляється з домішкою костриці червоної, тонконога болотного. 



 
Рис. 15.14. Осока  струнка. 



 



Дрібно-стеблові осоки поширені на низинних заболочених та на суходільних надмірно 
зволожених луках в усіх районах України. Вони дають незначні врожаї сіна — близько 10—
15 ц/га. Ці осоки поїдаються рогатою худобою. Практика свідчить про те, що осокові луки не 
забезпечують високих надоїв при випасанні корів. До цієї підгрупи належать осоки звичайна, 
просоподібна й дводомна. Дрібні осоки степових, пустинних і гірських районів добре 
поїдають тварини: у лісотундрі — олені, у лісовій зоні — велика рогата худоба, а у степових 
і пустинних районах — вівці, кози, коні й верблюди. У гірських районах Карпат осокам 
належить значне місце у травостоях. Особливо цінною є осока вічнозелена (Сarex 
sempervirens). Вона дуже поживна, її охоче поїдає велика рогата худоба й коні.  



Росте осока вічнозелена маленькими дернинами разом із вівсяницею приземкуватою, 
різнотрав'ям та ситником трироздільним. Цей вид добре закріплює схили, що у гірських 
районах дуже важливо. Тут поширені також, осока заяча (С. leporina) і бліда (С. pallescens). 
Ці осоки досить стійкі проти спасування, ростуть окремими кущиками на щучникових і 
мичкових луках разом із кострицею червоною. Досить добре поїдаються у молодому віці. 



Ситники не мають особливого господарського значення. У рослинному покриві 
гірських сіножатей і пасовищ Карпат іноді відіграє деяку роль ситник трироздільний. Коли 
немає інших кормів, тварини поїдають його верхівки. Ситник утворює дернинки з тонких 
щетинистих зелених листків і стебел, які восени рудіють (рис. 15. 15). 



На заплавах річок і по берегах озер росте комиш (Scirpus), а по озерах і берегах річок — 
комиш озерний (Scirpus lacustris). Вони часто утворюють суцільні зарості. 
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Рис. 15.15. Ситник розлогий  
 



Комиш навіть у ранніх стадіях росту на пасовищах неохоче поїдається великою рогатою 
худобою й кіньми. 



До групи осокових належать досить поширені на заболочених сіножатях, на болотах-
торфовищах і заболочених луках у тундрі, лісовій зоні, у поліських і лісостепових районах 
типово болотяні трави — пухівки (рис. 15.16). Найбільш поширена пухівка піхвова 
(Eriophorum vaginatum). Рослина має на стеблі один колос яйцевидно-видовженої форми. 
Листки довгі, вузенькі, тригранні. Стиглі насінини вкриті довгими білими пухнастими волос-
ками, що надає луці характерного забарвлення. До цвітіння пухівку тварини поїдають 
неохоче. Вона у цей час не має кормової цінності. 



 
Рис. 15.16.  Пухівка   піхвова 



 



У зв'язку з меліоративними заходами, спрямованими на поліпшення природних 
кормових угідь і створення культурних сіяних сіножатей і пасовищ, осокові трави 
замінюються злаковими й бобовими. На дуже мокрих луках, що часто заливаються і нелегко 
піддаються осушенню, впроваджують вологолюбні злакові трави: очеретянку звичайну, 
тонконіг болотний, бекманію звичайну та ін. Комиш навіть у ранніх стадіях росту на 
пасовищах неохоче поїдається великою рогатою худобою й кіньми. 
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15.4. Поліпшення сіножатей та пасовищ 
 



Під поліпшенням сіножатей і пасовищ розуміють проведення заходів, що сприяють 
збільшенню кількості й якості одержуваних із них кормів, створенню кращих умов для 
роботи машин і випасу тварин. Домогтися цього можна шляхом збільшення корисної площі 
на кормовому угідді, зміною ботанічного складу травостою, поліпшенням забезпеченості 
рослин водою й поживними речовинами. 



У залежності від того, які рослини будуть складати основу травостою, розрізняють 
поверхневе й корінне поліпшення сіножатей і пасовищ. 



Система заходів щодо поліпшення кормових угідь, спрямована на знищення старого 
травостою й створення більш врожайного нового, називається корінним поліпшенням 
кормових угідь. Поверхневим поліпшенням кормових угідь називають проведення таких 
заходів, що сприяють збереженню старого травостою й створюють умови для 
підвищення його продуктивності. 



Поверхневе поліпшення дозволяє підвищити продуктивність кормових угідь у 2-4 рази, 
корінне - у більше число раз, у залежності від вихідної продуктивності травостою. 



Проведені на кормових угіддях заходи поліпшення повинні бути погоджені один з одним 
і відповідати умовам місцеперебування, планованому використанню травостою. 



Корисна площа на кормовому угідді може бути збільшена шляхом знищення деревної й 
чагарникової рослинності, видалення каменів, пнів, купин, сміття, вирівнювання поверхні. 
При цьому поліпшуються й умови для роботи машин. 



Склад травостоїв може бути змінений шляхом підсіву в існуючий травостій більш 
коштовних у кормовому відношенні або більш врожайних видів трав, також шляхом 
створення нового травостою замість знищуваного старого, шляхом знищення бур'янистих 
рослин, що містяться в травостої. 



Умови мінерального живлення рослин поліпшують шляхом внесення добрив, вапна, 
гіпсу, а також шляхом активізації мікробіологічних процесів у ґрунті в результаті 
проведення заходів обробітку, що сприяють проникненню води й повітря. 



Водозабезпеченість рослин поліпшують шляхом проведення осушення або зрошення, а 
також шляхом механічних обробок ґрунту, що сприяють надходженню або відводу води з 
нього, наприклад, шляхом щілювання, кротування, глибокого розпушування. 



Поверхневе поліпшення кормових угідь буває доцільним при умісті в травостої 
коштовних у кормовому відношенні трав не менше 20-30%, а злісних і отрутних бур'янів - не 
більш 20-30%, при слабкій купині й слабкому заростанні  ділянок кущами, при невеликому 
умісті каменів і похованої деревини в ґрунті, у тому числі на заплаві.  



Корінне поліпшення проводиться на землях із надлишковим зволоженням, при сильному 
заростанні кущами, засміченості кормових угідь і різкому зниженні їхньої продуктивності 
внаслідок різних причин. Проводячи корінне поліпшення, потрібно усувати причини, що 
викликали зниження продуктивності старого травостою. 



Культуртехнічні заходи. До культуртехнічних заходів відносять роботи, спрямовані на 
збільшення корисної площі на кормовому угідді, створення на ньому умов для роботи 
машин, знищення старого травостою й підготовку ділянки до закладання на ній нового 
травостою. Вони спрямовані на усунення назавжди або на тривалий термін перешкод для 
регулярного й ефективного використання сіножатей і пасовищ. До них відносяться 
знищення деревної й чагарникової рослинності, купин, пнів, похованої деревини, 
видалення каменів, планування поверхні, первинного обробітку ґрунту. 



На кормових угіддях знищують дерева й чагарники, що заважають проведенню робіт із 
їхнього поліпшення й використання і не мають водоохоронного й протиерозійного значення. 
Здійснюється їхнє знищення механічним і хіміко-механічним методами, а також 
випалюванням. 



Основним є механічний метод, хіміко-механічний метод забороняється застосовувати 
на землях, що підтоплюються, осушуваних землях поблизу водойм, у заплавах рік. 
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Способами механічного знищення деревної й чагарникової рослинності є 
вирубування, зрізання, корчування, заорювання й фрезерування. Вирубування проводять 
при невеликому заростанні угідь деревами й чагарниками. Зрізання здійснюється кущорізами 
різних типів, бульдозерами, пилками. Найбільш трудомістким є корчування, що 
підрозділяється на пряме й роздільне. При роздільному корчуванні дерева й чагарники 
попередньо зрізують, а потім викорчовують пні, що залишилися. Корчування виконують 
корчувачами, корчувачами-збирачами, корчувальними боронами, якірними й траловими 
ланцюгами. Більш прогресивним є роздільне корчування. При прямому корчуванні буває 
менше можливостей для використання деревини, значні утрати верхнього шару ґрунту. Не 
придатну на господарські й інші цілі деревину спалюють або закопують. 



Заорювання чагарників виконують на ділянках, які не потребують великих 
планувальних робіт. Чагарник, що заорюють, повинний мати стовбури не товстіші 8 см. На 
торф'яних і мінеральних ґрунтах із гумусовим шаром до 25-30 см можна заорювати чагарник 
висотою до 4-6 м, на мінеральних ґрунтах із меншою потужністю гумусового шару - 
висотою до 2 м. При заорюванні використовують чагарниково-болотні плуги. 



Знищення чагарнику шляхом його здрібнювання й змішування проводиться способом 
фрезерування. Застосовують чагарникові фрези, машини для глибокого фрезерування ґрунту. 



Випалювання чагарнику можна проводити на заболочених ділянках навесні до 
відтавання ґрунту при великій кількості сухої трави. Зарості чагарнику при цьому повинні 
бути густими. Після обгорання чагарник швидко засихає, його заорюють. В обпаленому 
стані після заорювання він не відростає і швидше розкладається в ґрунті. 



Хіміко-механічний метод знищення деревинно-чагарникової рослинності можна 
застосовувати тільки при строгому дотриманні екологічних обмежень, що стосується 
застосування пестицидів. Для обробітку дерев і чагарників застосовують арборициди. При 
цьому враховують, що різні породи рослин неоднаково чуттєві до них. 



Необхідність у збиранні каменів на кормових угіддях є в гірських районах і на 
територіях, де ґрунти засмічені каменями. При поверхневому поліпшенні видаляють 
поверхневі й напівсховані камені. Корінне поліпшення угідь із наявністю схованих каменів 
проводять рідко. 



Знищення купин проводиться з урахуванням їх, властивостей і густоти розташування. 
Дуже щільними є осокові купини, висота яких складає 10-70 см. У свіжому стані бувають 
пухкими мурашині й кротячі купини, потім на них утворюється дернина. При знищенні 
купин використовують борони, рейкові волокуші, дискові борони, фрези, бульдозери й інші 
знаряддя. 



Планування ґрунту проводиться з метою приведення поверхні ґрунту в орнопридатний 
стан, створення умов для роботи швидкісної й широкозахватної техніки, рівномірного 
розподілу по площі кормового угіддя опадів і поливної води. Для проведення її 
використовують бульдозери, планувальники. 



При первинному обробітку ґрунту, який проводиться в системі корінного поліпшення, 
знищується старий травостій, руйнується дернина, створюється глибоко розпушений шар 
ґрунту, забезпечуються сприятливі умови для посіву рослин і наступного догляду за ними. 
Проводиться вона шляхом оранки, фрезерування, дискування. 



Догляд за дерниною. Догляд за дерниною полягає в механічному впливі на верхній шар 
ґрунту з метою поліпшення в ньому водного й повітряного режиму, а також в усуненні 
механічних перешкод для відростання трав і поїдання пасовищного корму тваринами, 
запобігає нагромадженню на поверхні ґрунту не розкладеної органічної речовини. До 
догляду за дерниною відносяться боронування, прикочування, видалення сміття. 



Боронування проводять на молодих посівах трав для закриття вологи, видалення 
відмерлої рослинної маси, розрівнювання калу тварин, розпушення намулу, що відкладається 
на поверхні ґрунту  на заплавних луках. 



Прикочування проводять по розбитій дернині, при випиранні коренів на молодих 
посівах трав, для вирівнювання поверхні торф'яних ґрунтів. Видалення сміття часто буває 
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необхідним на заплавних лугах після повені. З кормових угідь приходиться видаляти 
залишки сіна, що залишаються від скирт, стару траву. 



 Знищення старої трави, запобігає нагромадженню на поверхні ґрунту не розкладеної 
органічної речовини, що заважає росту й приживлюваності сходів трав, сприяє поліпшенню 
поїдання корму, знищенню паразитів тварин, шкідників рослин. Її випалюють або вичісують 
граблями. Випалювання потребує дотримання заходів протипожежної безпеки. 



Поліпшення ботанічного складу травостоїв. У системі поверхневого поліпшення 
ботанічного складу травостоїв використовують омолодження травостою й підсіву трав, у 
системі корінного поліпшення - шляхом посіву трав. При корінному й поверхневому 
поліпшенні проводять боротьбу з бур'янами. 



Омолодження травостоїв досягається шляхом дрібних обробок дернини способами 
дискування, фрезерування й оранки. У результаті цього розпушується ґрунт, у ньому 
збільшується кількість вегетативних зачатків нових рослин у результаті розрізування на 
частині старих рослин. Спосіб обробітку ґрунту вибирають з обліком рослин, що виростають 
на кормовому угідді. Омолодження  сполучать із підсівом трав і внесенням добрив. 



Застосування травосумішей. Проводячи посів трав при корінному поліпшенні 
кормових угідь  висівають не один якийсь вид трав, а суміш насіння різних видів трав. 
Звичайно, обмежуються 2-4 компонентами в травосумішах. На більшості кормових угідь 
травосуміші більш урожайні за чисті посіви. Трави, що висіваються, повинні відповідати 
умовам місцеперебування, способу використання травостою частоті його використання, 
планованому рівню врожайності й тривалості використання, рівню агротехніки. 



У пасовищні травосуміші варто включати такі, які формують густі травостої, 
утворюють міцну дернину, володіють підвищеною здатністю відростати після спасіння. 
Найбільшою мірою цим вимогам відповідають низові злаки, а з бобових - конюшина 
повзуча. На сіножатях бажані трави, які утворюють багато генеративних пагонів і 
характеризуються стійкістю до полягання. На відміну від посіву трав на ріллі, на сіножатях і 
пасовищах застосовують безпокривні посіви трав 



При поверхневому поліпшенні проводять підсів трав в існуючий травостій з метою 
збагатити його коштовними в кормовому відношенні видами. Частіше підсівають бобові 
трави: у лісовій зоні - конюшину, лядвенець рогатий, у лісостеповій і степовій - конюшину, 
еспарцет, люцерну. Проводити підсіви можна в різний термін, але краще навесні. Норми 
висіву при підсіві складають не менше 50% від норм висіву при посіві трав на тих же 
місцеперебуваннях, що складають 25-32 кг/га. Здійснюється підсів вручну, зерновими й 
стерновими сівалками, а також спеціальними машинами, що висівають насіння в механічно 
оброблювані смуги шириною 6-36 см. Застосовують також спеціальні сівалки для підсіву 
трав у дернину. Для збереження в травостоях коштовних рослин створюють умови для 
їхнього насінного й вегетативного розмноження.  



Знищення бур'янів. У боротьбі з бур'янами застосовують профілактичні, непрямі й 
винищувальні заходи. Профілактичні – обкошування до формування насіння бур'янів доріг, 
канав, огорож, застосування очищеного посівного матеріалу, правильне складання 
травосумішей, підсів трав у місцях руйнування дернини, правильне використання травостоїв. 



Непрямі заходи – створення оптимальних умов для розвитку коштовних рослин у 
травостоях шляхом скошування не з'їдених рослинних залишків, використання травостоїв в 
оптимальний термін, внесення добрив. 



Винищувальні заходи підрозділяють на механічні, хімічні й хіміко-механічні. До числа 
механічних відносять підкошування, часте спасання, викопування. Обробіток гербіцидами 
проти бур'янів доцільно проводити навесні, на початку літа, коли вони у фазах прикореневих 
розеток або стеблування, а також улітку в період відростання після скошування й спасіння. 



Поліпшення водного режиму ґрунтів на кормових угіддях. Поліпшують водний 
режим ґрунтів на кормових угіддях шляхом усунення нестачі або надлишку вологи в них. 
Досягається це проведенням гідромеліоративних (осушення й зрошення), агротехнічних 
заходів (щілювання, кротування) і снігозатримання. 
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Осушенням регулюють глибину залягання ґрунтових вод на сіножатях до 60-70 см, на 
пасовищах - до 80-90 см. Рівень ґрунтових вод навесні повинен забезпечувати можливість 
проведення робіт із догляду за кормовими угіддями й випасу худоби на пасовищах, тобто 
розташовуватися на глибині 30-60 см. Дія осушувальних мереж поліпшується при 
проведенні щілювання і кротування, особливо на землях схилів. 



Зрошення ефективне на більшості сіяних і на деяких природних кормових угіддях при 
внесенні добрив. Основний спосіб зрошення - дощування. На осушених землях буває 
ефективним підгрунтове зрошення. При розрахунку поливної норми розрахунковий шар 
ґрунту приймають рівним 30-70 см, на півдні держави – до 100 см. Поливні норми на 
кормових угіддях у зоні Полісся складають 15-25 мм. 



Снігозатримання проводять шляхом створення валів, а також шляхом залишення 
нескошених смуг травостоїв шириною близько 1 м через кожні 10-15 м. Ці прийоми, 
ефективні для районів із невеликим сніжним покривом. 



Поліпшення умов мінерального живлення трав. Основну роль у підвищенні врожай-
ності травостоїв сіножатей і пасовищ грають мінеральні добрива. Застосовувати на сіножа-
тях і пасовищах можна будь-які мінеральні добрива. З органічних добрив вносять підстил-
ковий і рідкий гній, рідку й тверду фазу стічних вод, гнойових стоків, компости, торф. 



Норми внесення добрив на кормових угіддях залежить від типу кормових угідь, способу 
використання травостоїв і бажаного рівня їхньої продуктивності з урахуванням екологічних 
обмежень. При поверхневому внесенні норми внесення підстилкового гною складають 15-20 
т/га при періодичності внесення 3-4 року. Гнойову рідоту  вносять із розведенням 1:2. 
Основне добриво на мінеральних ґрунтах гній норми якого складають 30-40 т/га, на 
торф'яних - 5-10 т/га.                                              



Дозу рідкого гною розраховують, виходячи з умісту в ньому азоту. У перерахуванні на 
нерозбавлену суміш із сечі й калу за 1 раз вносять до 30-50 м3/га рідкого гною. Протягом 
вегетаційного періоду вносити його на кормових угіддях більше 2-3 разів не рекомендується, 
тому що на поверхні ґрунту в цьому випадку утворюється кірка органічної речовини, що 
може привести до випадів у травостої. 



Азотні добрива, у залежності від сумарної за сезон дози, вносять однократно й 
частинами. На калійні й фосфорні добрива найбільш чуйні бобові трави. Калій у дозах 
більше 90 кг/га варто вносити частками через небезпеку нагромадження калію в кормі. 



Фосфорні й калійні добрива варто вносити щорічно. Часто азот, фосфор і калій на 
кормових угіддях вносять у співвідношенні 3:1:1,5 (за діючою речовиною). 



Потреба у внесенні мікродобрив виявляється при низькому умісті конкретного 
мікроелемента в ґрунті і при внесенні високих доз макродобрив. 



У порівнянні з кормовими угіддями потреба трав у вапні менша, тому що 
оптимальний рН для багатьох трав 5,6-6,0. На солонцюватих кормових угіддях при 
корінному їхньому поліпшенні проводять гіпсування в дозах 5-10 т/га гіпсу. 



 
 



15.5. Використання пасовищ 
 



При пасовищному використанні травостій кормових угідь спасають тваринами на 
корені. При укісному їх використанні травостій скошують і з трави заготовлюють різні 
корми взапас або ж зелену масу у свіжому вигляді згодовують тваринам у годівницях. 
Пасовищне використання пасовищ у порівнянні з укісним забезпечує економію енергії, 
робочої сили, транспортних засобів і в результаті виключення робіт із скошування, 
транспортування й роздачі корму тваринам, зменшує обсяг робіт із догляду за тваринами. 
Випас худоби позитивно впливає на здоров'я тварин. 



Роль пасовищ у забезпеченні тварин кормами залежить від системи їхнього утримання. 
Звичайно, розрізняють стійлову, пасовищну і стійлово-пасовищну системи утримання 
тварин. При стійловому утриманні вони протягом усього року одержують корм із 
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годівниць. На нетривалий час тварин для прогулянок виганяють із приміщень. При 
пасовищній системі утримання протягом пасовищного періоду, тварини практично усі 
корми одержують на пасовищах, а узимку знаходяться в приміщеннях. Сутність стійлово-
пасовищної системи полягає в тому, що тварин протягом частини дня або частини 
пасовищного періоду випасають на пасовищі, а протягом іншого часу годують зеленою 
скошеною масою польових кормових культур або природних травостоїв. 



При випасі тварин на пасовищах застосовують різні способи. При вільному пасінні 
протягом пасовищного періоду або більшої частини тварин випасаються на одній і тій же 
території. При такому пасінні пасовище розбивається на ділянки, їх буває не більш трьох. 
Головний недолік такого пасіння в тому, що трави безупинно спасаються і не мають часу для 
вільного відростання. Перевага такого випасання у тім, що немає необхідності в більших 
витратах на обгородження пасовищ і тварини в період пасіння почувають себе спокійно. 



На більше число ділянок, ніж при вільному пасінні, розбивається пасовище при 
ротаційному пасінні або загінному. Ділянки пасовища або загонами, спасаються при цьому 
по черзі. Під час перебування тварин в одному загоні трава в інших загонах відростає. Кожен 
загін спасається протягом пасовищного періоду кілька разів. При поверненні тварин у раніше 
спасенний загін починається черговий його цикл. На різних пасовищах проводять по 3-5 
циклів пасіння. При загінному пасінні в першій половині пасовищного періоду через 
швидкий ріст трави частину площі пасовища скошують і використовують скошену траву для 
заготівлі кормів або для підгодівлі тварин, які не випасаються на даному пасовищі. 



Пасіння на прив'язі застосовується в невеликих господарствах, на польових землях, при 
випасі хворих тварин. При такому способі пасіння практично виключаються втрати корму, 
але великі витрати праці. 



Комбіноване пасіння полягає в чергуванні випасу різних видів і виробничих груп 
тварин, наприклад, корів і коней, високоудійних корів і молодняку на відгодівлі Це дозволяє 
зменшити нерівномірність поїдання трав, оскільки різні види тварин віддають перевагу 
різним травам, що виростають у травостоях. 



Пасовище, розраховане на випас визначеного поголів'я тварин, повинне мати достатню 
площу, бути розбите на загони. На ньому повинні бути господарські будівлі, водопої, 
обладнані місця відпочинку тварин (стійбища). 



Площа пасовища повинна бути такою, щоб тварини протягом усього пасовищного 
періоду могли бути забезпечені пасовищним кормом. Тривалість пасовищного періоду на 
Поліссі й лісостеповий зоні - 140-180 днів, у степовий - до 180-200 днів. Потреба череди в 
200 голів складає, близько 100 га незрошуваних пасовищ; 70-75 га зрошуваних пасовищ. 



При оптимальній тривалості перебування тварин протягом одного циклу спасіння в 
загоні (5-6 днів) на зрошуваних пасовищах виділяють 8-12 загонів, які огороджують 
стаціонарною або переносною електричною огорожею. Менше число загонів буває при 
використанні електричної огорожі. 



Площа одного загону залежить від площі пасовища й числа загонів. Для череди корів у 
200 голів на зрошуваних пасовищах воно коливається від 4,5-5 га до 6-10 га. 



Різновидом загінного пасіння є порціонне пасіння, при якій загін підрозділяється на 
частині за допомогою електричної огорожі. Таким чином, тваринам надається порція корму 
на половину дня або на один день. 



Оптимальне співвідношення сторін загону від 1:2 до 1:4. При довгих і вузьких загонах 
збільшуються витрати на обгородження, зростає небезпека витоптування тваринами стежок. 



Відстань найбільш вилученого загону пасовища від ферми для дійних корів не повинна 
перевищувати 2 км, для молодняку великої рогатої худоби, м'ясної худоби й овець - 3 км, 
телят до 6-місячного віку – 1 км. При більшому віддаленні пасовища від тваринницьких 
приміщень на ньому обладнують літній табір, у якому будують різні господарські 
приміщення, будиночки для відпочинку пастухів-скотарів, вагові площадки й інші будівлі. 



Від тваринницьких приміщень до пасовища, а в межах пасовища між окремими загонами 
і місцями водопою тварини пересуваються скотопрогонами, ширина яких у залежності від 
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їхнього призначення, виду й поголів'я худоби, що випасається, коливається від 8 до 40 м. 
У загонах, що огороджують капітальною огорожею, влаштовують ворота для проходу 



тварин. У великих загонах їх влаштовують із протилежних сторін. Ширина воріт 6-8 м. 
Для забезпечення тварин водою на пасовищах організовують водопойні пункти. 



Джерелами води можуть бути ріки, струмки, озера, ставки, колодязі, артезіанські 
свердловини. Доставляють також воду трубопроводами, автоцистернами, автопоїлками. 



В усіх регіонах найбільш продуктивними є культурні пасовища. Основний спосіб 
пасіння тварин на них – загінно-порціонний. Як правило, частина їхньої площі 
використовується для заготівлі кормів. Починають спасати пасовища навесні при висоті 
травостою з перевагою низькорослих злаків і конюшини повзучої 12-17 см, із перевагою 
більш високорослих трав – 15-22 см, коли врожайність зеленої маси досягне приблизно 50 
ц/га. Друге й наступне спасіння проводять при висоті травостою 20-30 см, при величині 
врожаю 50-100 ц/га зеленої маси. Спасають травостій до висоти 3-6 см 



Обов'язковими прийомами догляду за культурними пасовищами є внесення добрив, на 
зрошуваних землях – зрошення. Азотні добрива вносять після кожного, крім останнього, 
спасіння. Проводити скошування не з’їдених рослинних залишків. Більш рівномірному 
поїданню трави сприяє розрівнювання куп калу спеціальними пасовищними боронами. 



Для визначення продуктивності пасовищ використовують укісний і зоотехнічний 
методи. Укісний метод використовується на пасовищах, розділених на загони. 
Врожайність трави при цьому визначають шляхом скошування трави в загоні до спасіння 
травостою й після нього на висоті 4-5 см на 4 площадках загальною площею 10 м2 і її 
зважування. Врожай з 10 м2 перераховують на 1 га. Виражається врожайність пасовища в 
зеленій масі, сухій масі, кормових одиницях, обмінній енергії. 



Сутність зоотехнічного методу полягає в обліку кількості отриманої на пасовищі 
тваринницької продукції. Знаючи кількість корму, необхідної для одержання одиниці маси 
тваринницької продукції, множать цю кількість корму на кількість отриманої тваринницької 
продукції й у такий спосіб визначають продуктивність пасовища. Випас худоби на 
пасовищах починається не з настанням весни, а лише після того, як травостої сформують 
досить високий врожай. Закінчується раніше настання холодів, в останній період кормів на 
пасовищі буває недостатньо для задоволення повної потреби тварин. 



Для безперебійного забезпечення тварин зеленими кормами з ранньої весни до пізньої 
осені організовують зелений конвеєр. Розрізняють укісний, пасовищний і комбінований 
зелений конвеєр. Укісний організовують при стійловій системі утримання тварин, 
пасовищний - при пасовищній, комбінований - при стійлово-пасовищній. 



Укісний конвеєр полягає у використанні зеленої маси кормових рослин, у тому числі й 
трав на природних кормових угіддях, шляхом скошування, транспортування до 
тваринницьких приміщень і роздачі її тваринам. 



При пасовищному зеленому конвеєрі до 85% сезонної потреби в зелених кормах 
забезпечується за рахунок природних і культурних пасовищ шляхом їхнього спасіння, а інша 
її частина за рахунок кормових рослин, що скошуються. У деяких господарствах потреба 
тварин у кормах забезпечується практично тільки за рахунок пасовищ. 



При організації комбінованого зеленого конвеєра частка пасовищних кормів у загальній 
кількості зелених кормів складає 45-50%. Він відповідає стійлово-пасовищній системі 
утримання тварин. 



Для різних регіонів і груп тварин розроблені схеми черговості використання пасовищ і 
польових кормових культур, названі схемами зеленого конвеєра. У них дається перелік 
кормових угідь і польових кормових культур з указівкою термінів із використання на 
зелений корм. Включають до складу зелених конвеєрів природні й сіяні пасовища, 
багаторічні й однолітні трави, однолітні культури, силосні культури, кормові коренеплоди, 
кормову капусту, баштанні й інші культури. 
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15.6. Технології заготівлі кормів 
 



При заготівлі кормів прагнуть створити такі умови, при яких у, закладеній на збереження 
рослинній масі не могли б розвиватися мікроорганізми, представлені мікроскопічними 
грибами й бактеріями. Якщо такі умови існують, мікроорганізми для свого розвитку 
використовують поживні речовини, що містяться в кормовій масі, а в результаті цього 
поживність корму для тварин знижується. Крім того, у результаті життєдіяльності 
мікроорганізмів у кормі можуть накопичуватися шкідливі й отрутні для тварин речовини. 



Найбільш надійними шляхами збереження кормів є їхнє висушування до вологості не 
більше 17% або виключення проникнення в більш вологу масу кисню повітря при створенні 
умов для створення в ній кислого середовища. Першим шляхом заготовлюють сіно, трав'яне 
борошно, трав'яне різання, брикети, гранули, другим - силос і сінаж. 



Сіно заготовлюють із зеленої маси однолітніх і багаторічних сіяних злакових і бобових 
трав, природних кормових угідь, а в деяких випадках і із зеленої маси інших рослин. 



За допомогою відповідних машин при заготівлі сіна здійснюють наступні технологічні 
операції: скошування, плющення, ворошіння, огортання, згрібання у валки, укладання в 
копиці, скиртування, стогування, активне вентилювання.. 



Роблять розсипне не здрібнене, розсипне здрібнене й пресоване сіно. До 70-90% обсягу 
сіна, що заготовлюється, приходиться на розсипне не здрібнене. 



Скошують трави косарками різних типів: причіпними, напівначіпними, начіпними, 
самохідними (рис. 15.17). Сіяні злакові трави скошують у фазі появи суцвіття - початку 
цвітіння, бобові - у фазі бутонізації - початку цвітіння. У більшості випадків висота 
скошування 3-6 см. Скошування може бути проведене в прокоси й у валки. 



 



Рис. 15.17. Сінозбиральні машини: 
1 – косарка-плющилка КСП-5; 2 – граблі-валкоутворювачі ГВК-6,0 Г 



 



З метою прискорення просихання трави проводить ворошіння її у прокосах і валках, 
огортання валків. Для виконання цих операцій використовуються граблі з обертовими 
робочими органами (рис. 15.17.2). 



У процесі впливу на траву граблів губляться найбільш коштовні в кормовому відношенні 
листки й суцвіття рослин, особливо коли трава значно просохла. Тому, не допускають 
повного висихання в прокосах і при зниженні вологості до 45-60% згрібають у валки. При 
впливі машин на траву у валках утрати поживних речовин зменшуються в порівнянні із 
сушінням у прокосах. Ще повільніше сохне трава в копицях, які збирають із валків 
підбирачем-копичником. В копиці сіно укладають після сушіння трави. Сіно, що знаходиться 
в копицях, зручніше транспортувати до місць укладання в скирти або стоги, ніж із валків. 



Не досушене до вологості 17-18% у польових умовах сіно в місцях збереження піддають 
активному вентилюванню холодним або підігрітим повітрям. Для цього використовуються 
різні установки. Шляхом подачі повітря в масу вентилятором доводять її вологість до 17%. 



У процесі сушіння трави в полі поживність її безупинно знижується. Щоб зробити час її 
перебування в полі коротшим, її пров'ялюють у поле до вологості 35-40% у валках, а потім 
збирають із здрібнюванням кормозбиральними комбайнами й відправляють до місць 
збереження для досушування активним вентилюванням. За такою  технологією одержують 
розсипне здрібнене сіно. 



Для зменшення затрат ручної праці при заготівлі й згодовуванні, а також для зменшення 
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потреби в сховищах сіно пресують. Здійснюють пресування сіна різними прес-підбирачами в 
прямокутні тюки або циліндричні рулони. Зберігають пресоване сіно покладеним у штабелі з 
декількох рядів. Для забезпечення схоронності сіна, вологість якого не доведена до 17%, 
його обробляють повареною сіллю, щоб послабити діяльність мікроорганізмів. 



В даний час у зв'язку з великими витратами палива на сушіння штучно висушені корми 
роблять рідко. 



Силос і сінаж. Силос готують із свіжоскошеної маси або пров'яленої до вологості не 
менше 60%, сінаж - із маси вологістю 40-60%. Для готування силосу використовують зелену 
масу кукурудзи, сорго, соняшника, суданської трави, однолітніх і багаторічних трав і інші 
рослини. Придатність рослин для силосування не однакова. Вона залежить від умісту в них 
цукру. Чим більше цукру міститься в рослинній масі, тим краще вона силосується. Цукри 
використовують бактерії, особливо молочнокислі, що розмножуються в кормовій масі й 
виробляють кислоти. Після нагромадження в корені визначеної кількості кислот розвиток 
усіх мікроорганізмів у ньому припиняється, якщо не відбувається надходження в корм 
повітря. Доступ повітря в кормову масу виключають шляхом укриття різними матеріалами, 
найбільш надійно – синтетичною плівкою (поліетиленовою) з ущільнення маси тракторами. 
Про достатність нагромадження кислот у кормі судять по його рН. Цей показник у силосі, 
придатному для тривалого збереження, складає не менше 4,2. 



Кращому протіканню процесу силосування й схоронності корму сприяють збільшення 
умісту сухої речовини в силосованій масі шляхом її пров’ялювання або додавання до неї 
більш вологої сировини, збільшення чисельності корисних бактерій у силосі шляхом 
внесення різних заквасок, що містять ці бактерії, шляхом додавання так званих хімічних 
консервантів, що представляють собою штучно отримані кислоти. 



Силос готують не тільки із зеленої маси, але й із сумішей різних кормів. Наприклад, при 
силосуванні коренеплодів, бульбоплодів, трав і різних відходів рослинництва одержують 
комбінований силос, призначений для згодовування свиням, молодняку великої рогатої 
худоби. Рецепти комбінованого силосу складають з наявної у господарстві сировини. 



Для готування сінажу використовують в основному зелену масу однолітніх і 
багаторічних трав, попередньо пров'ялену в полі до вологості 40-55%.  



Зберігають силос і сінаж у траншеях, а сінаж, крім того, й у вежах. 
Зважування й обмірювання кормів. Кількість заготовленого в господарстві сіна 



встановлюють шляхом зважування перед закладкою на збереження або шляхом обмірювання 
стогів і скирт. Кількість сіна в скиртах і стогах підраховують, виходячи з їхнього обсягу й 
маси 1 м3 сіна. Обчислення роблять за допомогою спеціальних таблиць або за формулами. 
Дані про масу 1 м3 сіна беруть із довідкових таблиць або обчислюють, виходячи з маси сіна в 
типових скиртах і стогах відомого обсягу. 



Кількість силосу й сінажу в сховищах розраховують шляхом множення обсягу сховища 
на масу 1 м3 корму. Для визначення обсягу сховища необхідно зробити спеціальні виміри. 
Для визначення маси 1 м3 корму можна скористатися довідковими таблицями або 
зважуванням корму у вийнятому зі сховища вертикальному шарі його відомого об’єму. 



 
Контрольні питання 



 



1. Яка структура кормових угідь України? 2. Які культури відносяться до сіяних однорічних бобових 
сіяних трав? Охарактеризуйте їх. 3. Які культури відносяться до однорічних злакових сіяних трав. 
Охарактеризуйте їх. 4. Яка різниця між злаковими однорічними й багаторічними травами? 
Охарактеризуйте умови їх вирощування. 5. Які культури відносяться до бобових багаторічних трав? 
У яких зонах вони вирощуються? 6. Що є спільним і чим відрізняється агротехніка вирощування 
різних кормових трав? 7. Яке призначення пасовищ? Де їх влаштовують? Як обстежують і 
доглядають за пасовищами? 8. Чим відрізняються лісові сіножаті від посівів трав на кормові цілі? 9 
Які застосовують заходи  для поліпшення сіножатей та пасовищ? 10. Якими травами поліпшують 
склад  сіножатей та пасовищ? 11. Які ви знаєте технології заготівлі кормів? 12. Які коренеплоди 
використовують для годівлі тварин? Як їх вирощують і зберігають?   
 








			Рис. 15.9. Ковила волосиста 


			Рис. 15.10. Конюшина заяча 


			Рис. 15.13. Калюжниця болотна 


			Рис. 15.15. Ситник розлогий  


			Контрольні питання 
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ЛОЗОВІЦЬКИЙ ПАВЛО СТАНІСЛАВОВИЧ 



 



Народився 26.03.1956, с. Видумка Червоноармійського р-ну Житомирської обл. Кандидат 



технічних наук, ст. наук. співр.,  ґрунтознавець, меліоратор, гідрогеолог, гідрохімік. 



Закінчив Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова, геолого-географічний 



факультет за спеціальністю інженер геолог-гідрогеолог (1978 р.). 



1978 - 1988 рр. - інститут “Укрдіпроводгосп” (інженер, старший інженер). 1988-1994 рр. - 



інженер І категорії, 1994-2001 рр. - науковий співробітник, старший науковий співробітник 



відділу мікрозрошення і водопостачання Інституту гідротехніки і меліорації УААН. 



В Київському національному університеті імені Тараса Шевченка працює з 2001 р. - 



старший науковий співробітник н.-д. лабораторії гідроекології та гідрохімії; з 2002 р. - 



доцент кафедри гідрології та гідроекології географічного факультету. 



Займається дослідженнями еколого-меліоративного стану агроландшафтів різних 



природно-кліматичних зон, впливу тривалого зрошення з водойм різної якості на 



властивості ґрунтів, хімічного складу води поверхневих джерел зрошення. Автор 2 



колективних монографій, 2 навчальних посібників, більше 120 статей, 9 тез наукових 



конференцій. Проводив комплексні ґрунтові, водні, меліоративні, сільськогосподарські 



дослідження на зрошувальних системах Півдня України, Північнокримського каналу, 



Молдови, Криворізького залізорудного басейну, екологічного стану води річок України, 



придунайських озер, лиманів. 
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«Агрогідрохімія», «Агрохімічні засоби в природних водах», «Гідрогеологія з основами 



інженерної геології», «Меліоративна гідрохімія», «Екологічні аспекти водокористування в 



Україні», «Охорона вод», «Основи гідротехніки», «Основи землеробства та рослинництва» 



в Інституті землевпорядкування й інформаційних технологій за сумісництвом – 
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Частина 4. КОРМОВІ КУЛЬТУРИ 



 



Серед польових культур вирощують й кормові культури, які представляють різні 



ботанічні родини й види. З врахуванням біологічних особливостей і мети вирощування 



кормові культури за Підгорним ділять на наступні групи: 1) кормові коренеплоди (кормовий 



буряк, морква, бруква, турнепс); 2) кормові баштанні культури (гарбуз, кавун кормовий), 3) 



однорічні трави (бобові – вика яра, вика озима, середела, однорічні конюшини; злакові – 



суданська трава, могар, однорічний райграс); 4) багаторічні трави (бобові – конюшина, 



люцерна, еспарцет; злакові – тимофіївка, вівсяниця, житняк, райграс й ін.); 5) силосні 



культури: однорічні – кукурудза, соняшник, сорго, кормова капуста, рапс, редька й ін.; 



багаторічні – борщівник Сосновського, горець Вейріха, сильфія й ін. За зоотехнічними 



нормами 1 кормова од. має містити 110-115 г перетравлюваного протеїну, фактично його 



міститься 87 г. Тому вирішенню проблеми кормового білка придасться велике значення. 



 



Розділ 12  



КОРМОВІ КОРЕНЕПЛОДИ 
 



Площа посіву коренеплодів в Україні з роками змінювалась й становила близько 350-



750 тис. га за період з 1940 по 2000 р. (табл. 12.1). Середня  урожайність коренеплодів у 



державі за цей час також змінювалась і часто залежала від погодних умов та культури 



землеробства, але не перевищувала 350 ц/га. 



Кормові коренеплоди обробляють  у всіх землеробських районах країни. Найбільше 



широко поширений кормовий буряк. 



Буряк, морква, бруква й турнепс - коштовне джерело соковитого корму, для 



сільськогосподарських тварин, особливо в зимовий, стійловий, період. Вони дають соковиті 



корми, що містять вуглеводи,  мінеральні солі  й вітаміни   (табл. 12.2).  
  



Таблиця 12.1. Структура та урожайність коренеплодів в Україні  
 



Група культур 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 



Структура посівних площ, тис. га 



Кормові культури 4441 5238 13412 10733 10684 11999 8467 3738 



Кормові коренеплоди й баштанні 350 389 577 713 722 686 347 294 



Урожайність, ц/га 



Кормові коренеплоди 179 88 181 245 318 399 238 273 



Кормові баштанні - 75 100 101 114    



 



Таблиця 12.2. Поживна цінність коренеплодів 
 



 



Культура 



 



У 1 кг корму міститься 
Приходиться 



корму на I 



корм од , кг 
Корм. 



од 



Перетравлю-



ваного  



протеїну, г 



кальцію, 



г 



фосфору, 



г 



каротину, 



г 



Коренеплоди 



Буряк кормовий 0,15 9 0,61 0,60 — 8,7 



Бруква 0,13 10 0,48 0,40 — 8,0 



Морква 0,12 8 0,31 0,40 80—147 7,3 



Турнепс 0,09 9 0,30 0,50 — 11,1 



Бадилля 



Буряк кормовий 0,10 12             2,3 0,43 20-64 10,8 



Бруква 0,09 19             2,6 0,50 35 9,8 



Морква 0,13 14              4,6 0,65 32—69 6,0 



Турнепс 0,10 16              3,6 0,65 25 8,8 
 



Хоча уміст сухих речовин у коренеплодах і невеликий (9—13%), вони добре 



переварюються, їх охоче поїдають сільськогосподарські тварини усіх видів, вони є 
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молокогінним кормом. Велику цінність у кормовому відношенні представляє бадилля 



коренеплодів, яке можна використовувати у свіжому, висушеному й силосованому вигляді. 



Врожай бадилля складає 20— 40% маси коренів, за умістом протеїну, кальцію, каротину й 



вітамінів В1, В2 і С перевершує коренеплоди. 



Уведення буряків у сівозміну збільшує врожайність наступних культур, тому що 



глибока оранка, підвищені дози добрив, міжрядний обробіток, що застосовуються при 



їхньому вирощуванні, сприяють підвищенню родючості ґрунту. Кормові коренеплоди 



відрізняються високою врожайністю — 40—60 т/га, а в передових господарствах 80—100 



т/га і більше, що забезпечує в 2—3 рази більший збір сухих речовин з одиниці площі в 



порівнянні із зернофуражними культурами і кормовими травами. 



За кормовою цінністю перше місце серед кормових коренеплодів займає морква, багата 



вітамінами. Високе кормове достоїнство має бадилля коренеплодів завдяки підвищеному 



умісту білка й каротину. 
  
 



12.1. Кормові буряки 



 



Ботанічні й біологічні особливості. Кормовий буряк (Beta vulgaris L. v, crassa) із 



сімейства лободові (Chenopo-diaceae) — дворічна рослина, за багатьма морфологічними й 



біологічними ознаками близька до цукрового буряка. Коренева система у кінці серпня-



вересні першого року життя сягає  200 – 280 см. У перший рік життя буряк утворює 



коренеплід і розетку листків, на другий рік після висадження коренеплоду в ґрунт — стебла з 



листками й квітками. Дворічний цикл розвитку завершується плодоносінням — утворенням 



насіння (горішків). 



Проростання насіння кормового буряка починається при температурі 3—4 °С, а сходи 



здатні переносити короткочасні заморозки до —3...—4 °С. Проростання насіння й поява 



сходів буряків прискорюються при підвищенні температури. Для створення високого 



врожаю найбільш сприятлива температура 15—20 °С. 



Кормовий буряк — культура вологолюбна. Високі врожаї коренеплодів (50—80 т/га і 



більше) збирають на ґрунтах, добре забезпечених вологою протягом усього вегетаційного 



періоду (або на заплавах при зрошенні). За посухостійкістю уступає цукровому буряку. 



Добре вдається на різних ґрунтах: чорноземах, окультурених дереново-підзолистих і сірих 



лісових суглинках із нейтральною реакцією. Не любить кислих ґрунтів і мириться зі слабким 



засоленням.  



За формою коренеплоду й ступенем занурення їх у ґрунт (рис. 12.1) виділяють чотири 



групи сортів: 



1. Сорти з циліндричною або мішкоподібною формою коренеплодів, у яких 2/3-3/4 



коренеплоду виступає над поверхнею ґрунту (Еккендорфський жовтий, Арнім кривенський, 



гібрид Врожайний). 



 
Рис. 12.1. Найважливіші сортові типи буряка: 



1 — еккендорфський жовтий; 2 — Баррес; 3 —  напівцукровий білий;4 — цукровий округлий; 5 — цукровий. 



 



2.  Сорти з подовжено-овальною формою коренеплодів, що виступають над поверхнею 



ґрунту на 1/3  (Баррес, Переможець, Сибірський  жовтогарячий). 
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3.  Сорти з конічною формою коренеплодів, у яких тільки 1/5-1/6 коренеплоду виступає 



над ґрунтом (Напівцукровий білий, Полтавський  білий, гібрид Тимірязівський   12,  



Первісток). 



4. Сорту з кулястою й округло-приплюснутою формою коренеплодів, які на 2/3-l/2 



виступають із ґрунту  (цукровий округлий 0143, Старт). Коренеплоди цієї групи містять 



більше сухих речовин — 15—17%. 



Установлено, що сорти з розвинутою надземною частиною коренеплодів більш 



вологолюбні. Збирати їх легше, ніж глибоко занурені коренеплоди. 



Тривалість вегетаційного періоду в різних сортів кормового буряка в перший рік життя 



на місяць коротший, ніж у цукрового, й складає 120—145 днів. Завдяки цьому кормовий 



буряк районований дуже широко.  



 Значення й використання. Кормовий буряк дуже добрий молокогінний корм для 



великої рогатої худоби й свиней. В 100 кг коренеплодів міститься 12 кормових одиниць. 



Коренеплоди містять 6-12 % цукрів, органічні кислоти, пектини (до 1,2 %), білок (до 1,7 %), 



каротин, аскорбінову кислоту (5-15 мг%), вітаміни В1, В2, сполуки калію, магнію, заліза, міді, 



ванадію, бору, йоду, марганцю, кобальту, літію, молібдену, цинку й ін. Коренеплоди добре 



зберігаються протягом зими й весни наступного року. В умовах зрошення півдня України 



(Дослідна станція рису, Скадовський р-н, Херсонської обл.) при внесенні рекомендованих 



доз мінеральних добрив і накопиченні маси більше 1540 ц/га, кормові коренеплоди, 



спроможні накопичувати вищі за гранично допустимі концентрації дози нітратного та 



нітритного азоту (табл. 12.3), що є шкідливим для тварин, яким їх згодовують. 



 



Таблиця 12.3. Уміст макроелементів у коренеплодах кормових буряків,  



мг/кг сирої речовини (за даними П.С. Лозовіцького, 2001) 



 
 Рік  NO3



-
  NO2



-
  NH4



+
  PO4



3-
  K



+
 Урожайність, ц/га Маса 1 кореня, кг 



1983  750,0  14,4  1480,0  12,1  124,1 1705 1,74 



1984  810,0  18,9  1640,0  18,3  144,8 1877 1,81 



1985  537,5  12,8  960,0  15,6  105,0 1304 2,02 



1986  456,2  8,3  667,0  12,7  122,0 1304 2,05 



1987  490,1  7,8  784,0  13,8  119,4 1514 2,26 



1988 708,4 8,9 1390,0 17,1 132,0 1622 2,31 



1989 680,0 10,1 1200,0 16,4 110,6 1542 1,97 



1990 453,5 5,2 648,0 16,7 126,1 1255 1,96 



1991 501,1 5,7 624,0 17,1 130,4 1356 2,09 



 ГДК  800  10      



  



Урожайність буряка без зрошення 400-700 ц/га, при зрошенні зростає до 1500 ц/га і 



більше у дослідах і передових господарствах (табл. 12.3, 12.4). Культура вологолюбна. У 



таблиці 12.4 приведено складові процесу водоспоживання буряка кормового в умовах 



зрошення АРК. 



Історія й поширення культури. З найдавніших часів людина використовує у їжу 



листки дикого буряка. За 2-1 тис. років до н.е. у культуру був уведений листковий буряк – 



мангольд, батьківщиною якого вважають Середземномор’я. Перші коренеплідні форми 



з’явилися незадовго до нашої ери, потім культура буряка поширилася Греції, Візантії й Риму 



на Балкани, у Київську Русь, Західну Європу, а з Передньої Азії – у Персію, потім в 



Афганістан і Китай. Спочатку його використовували як лікарську й овочеву рослину. У ХVІ-



ХVІІІ ст. стали вирощувати, як кормову культуру. Нині кормовий буряк вирощують 



переважно у Європі й США. 



Сорти. Коренеплоди кормового буряка на відміну від цукрового різноманітні за 



формою й забарвленням голівки, шийки й власне кореня й ступеня занурення їх у ґрунт. За 



формою кореня розрізняють 4 групи сортів: із конічною, подовжено-овальною, 



циліндричною й округлою формою. 
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Таблиця 12.4. Складові процесу сумарного водоспоживання й врожайності кормового  



буряка в умовах зрошення степового Криму (за даними Лозовіцького П.С., 2002) 
 



Показники 
Значення за роки досліджень 



 1994  1995  1996 



 Опади, мм  141,8  157,1  139,6 



 Зрошувальна норма, мм  375,0 240,0 350,0 



 Рівень ґрунтової води, м 1,7-1,9 1,7-1,9 1,8-2,2 



Підживлення метрового шару ґрунту ґрунтовими водами, мм  58,7  57,5  28,7 



Інфільтрація за межі метрового шару, мм  38,9  53,4  13,4 



Водоспоживання, мм  728,0 530,0 768,8 



Середня маса 1 коренеплоду 2,15 1,34 2,24 



Врожайність коренеплодів, ц/га  1350  885  1450 



Врожайність бадилля, ц/га 224,0 279,7 305,0 



Коефіцієнт водоспоживання, м
3
/ц                    5,4  6,0  5,3 



Витрати поливної води на 1 ц продукції, м
3
  2,77  2,71  2,41 



 



Сорти з конічною формою коренеплоду в основному напівцукрові занурені в ґрунт на 



1/2 довжини й більше, містять сухих речовин 13-19%. Сорти: Напівцукровий білий, 



однонасінний сорт Первісток, гібрид Тимірязівський 12, Черкаський напівцукровий і ін. 



Сорти даної групи вирощуються з використанням  комплексу машин для цукрового буряка.  



Сорти з подовжено-овальною  формою коренеплоду - коренеплід занурений у ґрунт на 



1/3 і більше, легко висмикується з ґрунту, сухих речовин 12-15%. До групи відноситься сорт 



Баррес, Полтавський білий, Ідеал полтавський. Сорти з циліндричною формою коренеплоду 



- коренеплід занурений у ґрунт тільки на 1/4-1/5 довжини, вологолюбні через 



слаборозвинену кореневу систему, сухих речовин 10-13%, мають прекрасні молокогінні 



властивості. До цієї групи належать Екендорфський жовтий - середньостиглий, із гарною 



лежкістю сорт, внесений у Держреєстр у всіх регіонах України, Гібрид Тимірязівский 56.  



Сорти з округлою формою коренеплоду формує коренеплід в основному над поверхнею 



ґрунту, сухих речовин 15-17%. Приналежні до четвертої групи сорти: Цукровий округлий 



0143, Переможець. Вегетаційний період у перший рік 160-170 днів, на другий – 100-130 днів. 



Інтенсивна технологія вирощування. Інтенсивна технологія вирощування кормових 



буряків передбачає розміщення цих культур згідно з чергуванням у сівозміні, внесення 



науково обґрунтованих норм добрив під запланований врожай, поліпшену зяблеву оранку та 



ретельний передпосівний обробіток ґрунту, передпосівну підготовку насіння для сівби на 



задану густоту; застосування комплексної системи заходів контролю шкідників, хвороб; 



механізоване формування густоти посіву й збирання врожаю коренеплодів, своєчасне їх 



закладання на зберігання, раціональну організацію та оплату праці; ведення насінництва на 



промисловій основі.  



Місце в сівозміні. Кормові коренеплоди доцільно розміщувати в безпосередній 



близькості від тваринницьких ферм, щоб уникнути великих транспортних витрат на їхнє 



перевезення. Вони вимогливі до родючості ґрунту й освітлення площі: високі врожаї дають 



на окультурених родючих чорноземних ґрунтах із слабко кислою або нейтральною реакцією 



(рН 6-7). Важкі глинисті й піщані ґрунти непридатні для вирощування коренеплодів на 



кормові й насінні потреби. Задовільно буряки ростуть на слаболужних солончакуватих 



ґрунтах півдня України, особливо при зрошенні.  



Кращими попередниками коренеплодів у польовій сівозміні є: озимі, під які внесено 



органічні добрива, бобові й силосні культури з ранніми термінами збирання; в овочевій – 



бобові, рання капуста, огірки, цибуля, помідори.  



Система обробітку ґрунту. Система осіннього зяблевого обробітку ґрунту при 



вирощуванні кормових коренеплодів залежить від попередника. Після овочевих, силосних 



або інших культур, що пізно звільняють поле ґрунт під коренеплоди орють відразу й глибоко 



без попереднього лущення. Після зернових й інших ранніх культур, спочатку лущать стерню 



для контролювання бур’янів та збереження вологи. На чистих від бур’янів ділянках глибина 
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лущення 4-5 см, при  наявності пирію – 10-12 см у поздовжньому й поперечному напрямку. 



При наявності однорічних бур’янів поле дискують на глибину 6-8 см. 



Усі види коренеплодів потребують глибокої оранки (25-30 см) через 12-15 днів після 



лущення стерні. Кращі терміни оранки на зяб у лісостепу початок, а в Степу - середина 



серпня.  Після цього застосовують напівпаровий обробіток ґрунту. На важких запливаючих 



ґрунтах застосовують весняне переорювання зябу на глибину 14-20 см. 



Для нагромадження вологи застосовують снігозатримання, що забезпечує приріст 



урожаю коренеплодів на 20-50 ц/га. 



Весняний обробіток ґрунту складається з шлейфування, боронування й культивації. 



Проводять його у ранні й стислі терміни з доспіванням ґрунту. Глибина культивації має 



відповідати глибині загортання насіння. Боронують у два сліди з шлейфуванням, щоб 



знищити пророслі бур’яни й добре розпушити ґрунт. На легких ґрунтах достатньо одного 



боронування.  



Після культивації проводять передпосівне прикочування ґрунту для підняття ґрунтової 



вологи до верхнього шару та створення умов для загортання насіння на однакову глибину.  



Глибока зяблева оранка і ретельна весняна передпосівна підготовка ґрунту - обов'язкова 



умова одержання високих врожаїв кормових коренеплодів. 



Добрива. Усі коренеплоди дуже чуйні на внесення органічних і мінеральних добрив. 



Рослини коренеплодів споживають елементи живлення протягом вегетації неоднаково. 



Кормові буряки найбільше використовують азоту в червні-липні, фосфору – в липні, калію в 



червні-вересні. Коренеплоди для нормального росту й розвитку з поживних речовин 



потребують у найбільшій кількості калій (табл. 12.5).  



 



Таблиця 12.5. Використання поживних речовин кормовими коренеплодами 
 



Культура 
Урожай, ц/га Винесення поживних речовин, кг/га 



коренів листя N K P Ca 



Кормові буряки 400 100 106 193 35 28 



Бруква 400 100 160 300 100 100 



Морква 400 200 140 280 60 58 



Турнепс 400 100 100 150 40 60 



 



У залежності від родючості ґрунту рекомендується вносити 30-40 т органічних добрив і 



повне мінеральне добриво з розрахунку 60-80 кг діючого речовини на 1 га. На опідзолених 



суглинках і супісках дози азоту й окису калію бажано збільшувати до 80-120 кг на 1 га. На 



торф'яних ґрунтах дозу азоту зменшують, а дозу калію збільшують (до 80-100 кг на 1 га.  



При зрошенні дози поживних речовин збільшують. Кислі ґрунти вапнують. 



Свіжий гній під коренеплоди вносити не варто, бо вони погано зберігаються взимку. 



Важлива роль у підвищенні врожайності кормових коренеплодів належить 



мікродобривам: бору (1,0-2,5 кг/га, на сильно провапнованих ґрунтах у зоні підзолів), 



мідного купоросу (20-25 кг/га, особливо на торф'яно-болотних ґрунтах), марганцю (15-20 



кг/га) і молібдену (на кислих ґрунтах). 



Гній, фосфорні й калійні добрива вносять під зяблеву оранку (на легких ґрунтах фосфор 



і калій застосовують під передпосівну обробку), а азотисті добрива — незадовго до посіву. 



Частину добрив використовують на підживлення міжрядь. 



Підготовка насіння. При вирощуванні кормових коренеплодів на корм і насіння 



використовують насіння районованих і перспективних сортів, яке повинно відзначатися 



високими сортовими і посівними якостями (табл. 12.6). 



Насіння перед сівбою калібрують, прогрівають, протруюють, обробляють різними 



стимуляторами росту й т.д. 



Калібрують насіння кормових буряків на очисних машинах ОСВ-10, ОСМ-3У, ОС-4,5, 



ОС-4,5А, “Петкус-Супер” К-212, “Петкус-Гігант К-213 із спеціальним набором решіт. Під 



час калібрування виділяють три фракції насіння кормових буряків (3-4, 4-5 і 5-6 мм), а для 



сівби використовують фракції 4-5 і 5-6 мм або дві фракції 3,5-4,5 і 4,5-5,5 мм. 
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Таблиця 12.6. Посівні якості насіння кормових буряків (ОСТ-4696-80) 



 
Культури Клас Чистота, % Схожість, % Вологість % 



Бруква 
І 98 90 14 



ІІ 96 70 14 



Морква 
І 95 70 14 



ІІ 90 45 14 



Буряки 



багатонасінні 



І 97 80 14 



ІІ 94 60 14 



Буряки 



однонасінні 



І 95 75 14 



ІІ 90 55 14 



Турнепс 
І 98 90 14 



ІІ 97 70 14 



 



Проти комплексу ґрунтових та наземних шкідників сходів насіння буряків кормових 



перед сівбою протруюють фунгіцидами: антіжук профіт (129 г на 100 тис насінин), гапсо 



(60 кг/т), гаучо (60 кг/т), фурадан 35 ST (25-30 л/т для фракцій 4,5-5,5 мм, 30-35 л/т для 



фракцій 3,5-4,5 мм); проти коренеїда – превікур 607 СЛ (4.0 л/т) 



Для підвищення врожайності кормових коренеплодів їх насіння перед сівбою одночасно 



з протруєнням обробляють стимуляторами росту рослин – агробетастимом-екстра (15 



мл/т), бетастимуліном (15 мл на 10 л води на 1 т насіння), вермістимом (8-10 л/т), гартом 



(25-100 мл/т). 



Терміни сівби. Кормові буряки висівають як тільки ґрунт на глибині 5-10 см 



прогріється до температури 6-8 ºС, тобто після сівби ранніх ярих культур. Спосіб сівби - 



однорядковий широкорядний з міжряддями 45 або 60 см пунктирними буряковими або 



овочевими сівалками. Середня норма висіву кормового буряка 8-12 кг на 1 га. 



Використовують сівалки ССТК-8, CCT-I2B. У залежності від вологості й гранулометричного 



складу ґрунту глибина сівби буряка 2,5-4 см.  



Драпованим однопаростковим насінням сіють буряк пунктирним способом із 



зменшеною нормою — 3—4 кг/га з обробленням або без проривання з нормою висіву 10—13 



кг/га. В останньому випадку проріджування здійснюють боронуванням сходів сітчастими, 



легкими посівними або середніми боронами.  



Краща густота насадження кормових буряків на період збирання для Полісся й 



Лісостепу становить 80-95 тис/га, на торфових ґрунтах - 75—80 тис./га, на зрошуваних 



землях півдня України – 90-100 тис./га. У зволожених місцях і районах із коротким літом 



кормовий буряк можна обробляти розсадним способом. 



Для одержання дружних сходів посіви прикочують.  



Догляд за посівами кормових коренеплодів, як і цукрових, включає розпушування 



легкими звичайними й сітчастими боронами або ротаційними мотиками до появи сходів (на 



4-5 день після сівби або зразу ж після дощу), щоб зруйнувати ґрунтову кірку і створити 



умови для їхньої швидкої появи. Боронування вимагає великої уваги. Потім проводять 



міжрядний обробіток, а при можливості й необхідності - підживлення.   



Перше глибоке розпушування ґрунту в міжряддях поєднують з підживленням 



мінеральними добривами вслід за формуванням густоти насаджень на глибину 12-14 см. 



Підживлюють рослини гранульованими мінеральними добривами (NPK – 15-20), аміачною 



водою – 1-1,5 ц/га або рідкими комплексними добривами з умістом NPK 10:34:0 (0,5-0,6 ц/га 



або 40-50 л/га). Швидкість руху агрегату – 6-7 км/год. Наступні розпушення, їх кількість, 



глибина залежать від стану ґрунту. 



 При вирощуванні кормових буряків на зрошуваних землях проводять декілька поливів 



(4-8) нормою 400-500 м
3
/га, підтримуючи вологість ґрунту не нижче 70-80 % НВ. Після 



кожного поливу рекомендується розпушування ґрунту з нарізанням щілин. 



Для боротьби з однолітніми однодольними, дводольними й злаковими бур'янами перед 



посівом або під час посіву, а також для знищення бур'янів після появи сходів буряка, 



починаючи з фази двох дійсних листків використовують гербіциди — бетанал експрес (1,0 



л/га), бетанес (1,0-3,0 л/га), булат (1,0 л/га), бурефен новий (2,5-5,0 га), гол (5,0 л/га), 
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голтікс 700 (5,0-6,0 л/га), корвет (1,0 л/га), селект 120 (0,4-0,8 л/га). Для знищення пирію 



повзучого на ділянках, призначених для посіву буряка, необхідно з осені вносити в зону 



залягання кореневищ гліфоган 480 (2,0-5,0 л/га), а в період вегетації –центуріоном (0,4-0,8 



л/га + ПАР Аміго 1,2-2,4 л/га). 



Розсадний спосіб вирощування коренеплодів. Цей спосіб застосовується на 



зрошуваних ділянках. Ділянку під розсаду засівають у звичайні терміни зерновою сівалкою 



при нормі 25-30 кг/га насіння.  Ділянка площею 1 га забезпечує розсадою 10-12 га 



виробничих посівів. Висаджують розсаду кормових буряків після появи 4-5 справжніх 



листків приблизно 20-25 травня. Поливають розсаду один-два рази, останній раз – за день до 



вибирання. Поле, де мають висаджувати розсаду, підтримують у чистому та розпушеному 



стані, провівши 3-4 культивації. Останню культивацію та вологозарядковий полив проводять 



за 3-4 дні до висаджування розсади. Висаджують 4-5 рослин на 1 м рядка за допомогою 



розсадосаджальної машини СКН-6А. Перед висаджуванням пластинки листків відщипують, 



залишаючи лише черешки. Висаджену розсаду в цей самий день поливають нормою 200-300 



м
3
/га. Під час догляду за розсадою рекомендується провести 6-10 поливів нормою 400-500 



м
3
/га (у червні – 2 поливи, у липні – 3, серпні – 1-2). Після кожного поливу проводять 



розпушення ґрунту на глибину 8-14 см. Гичку зрізують косаркою КИР-1,5, коренеплоди 



вибирають агрегатом ККГ-1,4.  



Збирання, зберігання й перероблення коренеплодів. Збирання врожаю є одним з 



найбільш трудомістких і найменш механізованих процесів. Підраховано, що на збирання 



кормових коренеплодів і закладання їх на зберігання припадає 50-70 % усіх затрат. Крім 



того, через нестачу робочої сили й низький рівень механізації часто збирання й кагатування 



буряків починають передчасно – в кінці вересня – на початку жовтня, що негативно 



позначається на їх зберіганні.  



На відміну від цукрових буряків, коренеплоди кормових більш соковиті (сухих речовин 



10-14 % проти 23 % у цукрових), що істотно й негативно впливає на ступінь травмованості 



при механічному збиранні та якість зберігання. Глибина залягання коренеплодів кормових 



буряків становить 10-28 см. У районованих сортів буряків значна частина коренеплоду 



знаходиться над поверхнею ґрунту. 



Терміни збирання впливають на ураження хворобами і ступінь зберігання коренеплодів. 



Так, у західних районах держави при збиранні 24 серпня вихід коренеплодів після зберігання 



становив 50,8 %, 1 вересня – 78,4, 10 вересня – 96,9 %.  



Збирання коренеплодів у теплу сонячну погоду призводить до витрачання ними вологи, 



що позначається на зберіганні. Встановлено, що при втраті коренеплодами 7 % води в період 



зберігання їх загниває 37,7 %, при втраті 17 % її – 65,8, а від втрати 28 % води – 95 %. 



Оптимальний термін збирання на Поліссі й Лісостепу – в кінці вересня - на початку жовтня, 



у степу – у другій половині жовтня. Кормові буряки найменш стійкі проти заморозків, тому 



їх починають збирати першими серед коренеплодів. 



Збирання кормового буряка здійснюється у дві фази: 1) скошування бадилля 



коренеплодів машиною БМ-6 або косаркою-подрібнювачем КИР-1,5; 2) збирання 



коренеплодів коренево-збиральною машиною ККГ-1,4 або картоплезбиральним комбайном 



ККУ-2А, або картоплекопачем КТН-2В. Висота зрізу встановлюються так, щоб залишалися 



черешки довжиною 2—5 см. Така обрізка не погіршує умови збереження коренеплодів і 



дозволяє різко зменшити витрати ручної праці при збиранні, виключивши ручне 



дообрізування бадилля.  



Зберігають коренеплоди кормового буряка в буртах і сховищах, поблизу тваринницьких 



ферм. Кагати розміщують на підвищених, сухих місцях з півночі на південь, ширина основи 



кагату має становити 2,5-3 м, висота – 1,2-1,5 і довжина 30-50 м. Складені в кагати 



коренеплоди спочатку вкривають шаром соломи завтовшки 30-40 см, на який насипають шар 



землі 15-20 см. У верхній частині кагату на всій його довжині залишають душники (20-40 см) 



для вентиляції. З таких кагатів коренеплоди можна використовувати до середини січня. Для 



більш тривалого зберігання їх додатково вкривають шаром землі завтовшки 40-60 см. 
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Оптимальна температура збереження 0—3 °С. Вона регулюється товщиною укриття буртів 



землею й соломою і витяжною вентиляцією. У сховищах коренеплоди зберігаються навалом 



(висота шару коренів до 3 м) при активній вентиляції. Завантаження й вибірка коренів 



механізовані. 



Пошкоджені коренеплоди не кагатують. Їх згодовують тваринам або силосують разом з 



бадиллям і іншими силосними культурами. Перед силосуванням ушкоджені коренеплоди 



ретельно очищають від землі й подрібнюють. 
 



 
 



12.2. Морква посівна 



 



Морква посівна (Daucus sativus (Hoffm.) Roehl.) - дворічна трав’яниста жорстко-



волокниста рослина родини селерових. У перший рік утворює розетку листків із м'ясистим 



потовщеним коренем, різноманітним за формою (веретеноподібним, конічним, 



циліндричним або майже округлим) із жовтогарячим, оранжево-червоним, рідше жовтим, 



білим, фіолетовим кольором (рис. 12.2). На другий рік із висаджених коренеплодів виростає 



розетка перисто-розсічених листків, квіткові стебла до 30-100 см висотою та плоди. Квітки 



правильні, дрібні, білі, червонуваті або кремові, зібрані в складні зонтики. Плід - 



двосім’янка, овальна, ребриста. Цвіте у червні липні. 



 
Рис. 12.2. Форми коренеплодів різних сортів моркви: 



1 – Лоберігська; 2 – Шантане; 3 –  Геранда. 



 



Значення й використання. Овочева й кормова культура є сировиною для вітамінної 



промисловості. Коренеплоди містять у середньому (у %): води — 88,8, азотистих речовин — 



1,1, жиру — 0,2, цукрів — 4,5-7,3 %, золи — 0,7, значну кількість каротину (провітамін А), 



вітаміни (В1, В2, B3, Р, PР, С, Е, К), органічні кислоти, лецетин, клітковину, солі кальцію, 



фосфору, заліза, мікроелементи. Інтенсивність забарвлення коренеплодів залежить від умісту 



каротину: харчові сорти жовтогарячої моркви містять у середньому 8,5 мг% каротину, 



кормової жовтої — 1,5 мг%, у білій моркві каротин майже відсутній. Коренеплоди мають 



масу до 2 кг. Коренеплоди, листки й плоди містять ефірну олію, що додає їм специфічного 



запаху. Коренеплоди вживають у сирому вигляді і для приготування перших і других страв, 



пирогів, маринаду, консервів, при квашенні капусти. Лікарська рослина: застосовується для 



профілактики й лікування авітамінозів, при недокрів'ї, використовується в дієтичному 



харчуванні при захворюваннях серцево-судинної системи, печінки, нирок. Морквяний сік 



корисний дітям. З плодів моркви виготовляють препарат "Даукарин", що застосовується при 



лікуванні хвороб серця. У народній медицині настій із плодів застосовують при нирко-



кам'яній хворобі. Тваринам згодовують свіжою або у вигляді силосу. 



Поширення. Батьківщиною культурних жовтих і білих сортів є Афганістан, 



жовтогарячих — Середземномор'я. У дикому стані зустрічається в Європі, Азії, Північній 



Африці, Америці й Австралії. У культурі вирощується більше 4 тис. років, спочатку як 



лікарська, а потім як харчова й кормова рослина. Тепер культивують на всіх континентах, 



практично в усіх країнах СНД (посівна площа близько 100 тис. га).  
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Ботанічні й біологічні особливості. Кормова морква (Daucus carota L.) — двохрічна 



рослина сімейства зонтичні, або селерові (Apiaceae). У дикому вигляді зустрічається на 



півдні нашої країни. У культуру введена раніше інших коренеплодів. 



Суцвіття — складна парасолька. Плід — двосім'янка із шипиками, що розпадається на 



дві сім'янки, що й служать посівним матеріалом; маса 1000 насінин 2—2,4 г. Тривалість 



вегетаційного періоду 110—140 днів. Завдяки гарному розвитку кореневої системи морква 



достатньо посухостійка, хоч найбільш високі врожаї дає при постійній забезпеченості 



вологою. До тепла морква невимоглива. Насіння починають проростати при температурі 



ґрунту 3—4 °С, найкращий ріст відзначається при 18—21 °С. Сходи витримують заморозки 



до —6... -8 °С. 



Добре вдається морква на суглинкових і супіщаних чорноземах, окультурених дерново-



підзолистих і заплавних землях. Непридатні для її вирощування глинисті, кислі й засолені 



ґрунти. 



Коренеплоди моркви розрізняються як за формою (конічна, усічено-конічна, 



подовжено-циліндрична), так і за забарвленням (біла, жовта, червона). Найбільше цінуються 



сорти з червоно-жовтогарячими коренеплодами, у яких більше каротину. 



Кормова морква за умістом сухих речовин (13 %), вуглеводів і вітамінів перевершує всі 



інші кормові коренеплоди. Високо цінується і бадилля моркви, врожай якого складає до 30 % 



врожаю коренеплодів. Тому морква вважається кращим соковитим кормом для усіх видів 



тварин і птахів. У сприятливих умовах врожайність моркви досягає 40—50 т/га і більше, при 



зрошенні – 60-90 т/га. 



Сорти. До кращих сортів моркви, оброблюваної на кормові цілі, відносяться сорти 



столової моркви: Шантене 2461, Бирючекутська 415, Незрівнянна, Лосиноостровська 13, 



Вітамінна 6, Шантане сквирська, Нантська, Харківська, Нантська 4. 



Інтенсивна технологія вирощування. Місце в сівозміні. Моркву вирощують у 



кормових і польових сівозмінах, відводячи добре удобрені й чисті від бур'янів поля. Кращі 



попередники в польовій сівозміні — озимі, зернові бобові й просапні культури (картопля, 



кукурудза); в кормовій – озимі на зелений корм, кукурудза на зелений корм або силос; в 



овочевій – бобові, рання капуста, огірки, цибуля, помідори. Вирощування моркви на одному 



місці недоцільне – призводить до зниження врожаю. На поле повертають через 3-4 роки. 



Обробіток ґрунту. Морква найбільш чуйна на поглиблення орного шару й чистоту 



полів від бур'янів. Тому глибока зяблева оранка з попереднім лущенням стерні (на 



засмічених полях дворазовий і ретельний весняний обробіток ґрунту й його вирівнювання — 



обов'язкові заходи. Гарні результати дає передпосівне прикочування ґрунту.  



Забур’янені поля призначені під сівбу моркви обприскують проти однорічних 



дводольних та злакових бур’янів до сівби, до появи сходів або у фазі 1-2 справжніх листків 



культури байпасом (2,0-3,0 л/га), чистополом (3,0-5,0 л/га). 



Добрива. За споживанням поживних речовин із ґрунту морква перевершує кормовий 



буряк. При врожаї коренів 45 т/га вона виносить із ґрунту 120 кг азоту, 60 кг фосфору й 200 



кг калію. Під моркву рекомендують вносити 20—30 т/га перепрілого гною і мінеральні 



добрива: на чорноземних ґрунтах по 45— 60 кг N, Р2О5 і К2О на 1 га; а на дерново-



підзолистих суглинках і супісках N80-100P60-70 K 90-120. Для того, щоб виростити 800-1000 ц/га 



коренеплодів моркви, необхідно внести 40 т/га гною й N60 P60 K 60. 



Підготовка насіння. Насіння моркви перед сівбою калібрують, прогрівають, 



протруюють, обробляють різними стимуляторами росту й т.д.  



Калібрують насіння моркви на решетах з поздовжніми отворами завширшки 0,7-0,8 мм.  



Для підвищення урожайності насіння моркви перед сівбою обробляють регуляторами 



росту рослин – агшростимом-екстра (0,1 мл у 200 мл води на 100 г насіння), біоглобіном 



(0,5 % розчин для замочування насіння на 24 години у співвідношенні розчин/насіння 10:1), 



гумінатом, 1% (5-7 л/т), ліносолом (6,0-8,0 л/т), неофітом (1-5 мл/л води), реастимом (5,0-



8,0 л/т), стимовітом (8,0 л/т), террастимом (0,2 л/т), а також обробляють мікроелементами 



– сірчанокислою міддю, сірчанокислим кобальтом і молібденово-кислим амонієм. 
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Сівба. Сіють моркву ранньої весни або під зиму у вологий, ретельно оброблений ґрунт, 



заправлений мінеральними добривами. Для сівби використовують велике насіння, що має 



високу життєздатність і польову схожість. Посів моркви широкими смугами проводять 



сівалками СОН-2,8А, рядовий посів — СО-4,2, СУПО-6, обладнаними спеціальними 



сошниками.  



Глибина сівби насіння моркви на важких ґрунтах 1,5—2 см, на легких – 2,5-3,0 см.. 



Норма висіву насіння при однострічковому способі сівби – 4,5 кг/га, при двострічковому - 



6,0 кг/га, при суцільному рядковому – 10,0 кг/га, при широкорядному - 6 кг/га. При осінніх 



посівах норму висіву збільшують на 25%. Драповане насіння можна висівати пунктирним 



способом із необхідними інтервалами, зменшуючи норму висіву до 1,5—2 кг/га. Густота 



насаджень моркви під час збирання на мінеральних ґрунтах має бути 100 тис/га рослин за  



широкосмужкового способу сівби й 4,5-5 млн./га за звичайного рядкового посіву. Для 



закладання насіння в ущільнений вологий ґрунт поле до і після сівби коткують. 



При весняному посіві насіння проростає через 2-3 тижні. Культура досить холодостійка, 



сходи витримують заморозки до -4˚ С. У порівнянні з іншими коренеплодами морква менш 



вибаглива до води, відносно посухостійка, проте високі й стійкі врожаї дає при рівномірному 



зволоженні протягом усього вегетаційного періоду. Добре росте на родючому, пухкому 



супіщаному або суглинковому ґрунті з нейтральною або слабокислою реакцією. 



Догляд за посівами. Післяпосівне прикочування й боротьба з ґрунтовою кіркою до 



появи сходів (боронування через 4-5 днів після сівби), розпушування міжрядь, боротьба з 



бур'янами й підживлення — основні заходи догляду за морквою під час вегетації.  



На широкорядних стрічкових посівах проривання (через 5—6 см) обов'язкове, тоді як 



на широкосмугових посівах її проводити не потрібно. До збирання повинно залишитися 



300—350 тис. рослин на 1 га.  



Для контролювання бур'янів проводять поперечне боронування й обробіток 



гербіцидами. Однорічні й багаторічні злакові бур’яни на посівах моркви знищують 



гербіцидами: фюзілад форте (0,5-2,0 л/га), фуроре супер (0,8-2,0 л/га), тарга супер (1,0-2,0 



л/га), селект 120 (0,4-0,8 л/га, востаннє за 25 днів до збирання, не більше 1 разу за 



вегетацію), оберіг (0,6-0,9 л/га). 



Збирають коренеплоди бурякопідкопувачем. Розміщення головок коренеплодів моркви 



відносно поверхні поля характеризується такими показниками: глибина – 20-25 см; 94-100 % 



головок коренеплодів моркви знаходиться в зоні ±3 см (з них до 77 % в зоні ±1 см).  



На збереження моркву закладають у сховище з активним вентилюванням, у бурти або 



траншеї й перешаровують піском. Температура збереження 1—2°С. 



 



 



12.3. Турнепс 



 



Турнепс (Brassica rapa L.) – трав’яниста дворічна рослина родини капустяних. У 



перший рік утворює розетку великих листків і формує соковитий коренеплід. Розеткові 



листки ліроподібні, жовтувато-зелені, покриті рідкими щетинистими волосками, довжиною 



до 50 см. Коренеплоди турнепсу мають конічну або округлу форму (рис. 12.3), фіолетове або 



біле забарвлення надземної частини й біле — нижньої частини. Коренеплоди турнепсу 



містять менше сухих речовин (9,4 %) і більш водянисті, ніж інші коренеплоди, тому 



зберігаються погано. 



На другий рік із висаджених коренеплодів виростає розгалужене стебло з квітками, 



висотою 50-120 см. Стеблові листки – сидячі, стеблообгортні, ясно-зелені, ланцетні. Квітки 



жовті, двостатеві утворюють суцвіття у вигляді китиці. Плід - стручки довгі, багатонасінні, 



що розкриваються двома стулками, які відокремлюються від несправжньої перегородки 



знизу угору. Насіння, дрібні (маса 1000 насінин 1,5—3 г), темно-бурого кольору. 



Значення й використання. Дуже цінна кормова й харчова рослина. Утворює 



різноманітні за формою й зовнішнім забарвленням коренеплоди з білим, соковитим 











 284 



м’якушем, який за смаком нагадує редьку. Кормовий коренеплід  містить 3,6-7,8 % цукрів, 



0,3-2 % білків, 0,7-1,7 % клітковини, мінеральні солі, вітаміни. 100 кг коренеплодів містить 9 



кормових одиниць і 0,7 кг протеїну, а 100 кг бадилля – 10 кормових одиниць і 1,4 кг 



протеїну. Бадилля використовується для закладання силосу. 



 
Рис. 12.3. Форми коренеплодів різних сортів турнепсу: 
1 – Остерзудомський; 2 – Бортфельдський; 3 – Шестинедільний. 



 



Поширення. У культуру турнепс введений більше 4 тис. років тому, як харчова 



рослина для людини. Виник внаслідок відбору крупно плідних форм культурної ріпи в 



Західній Європі. Завдяки скоростиглості (70—100 днів), а також невисокій вимогливості до 



тепла й активності сонячної радіації турнепс обробляють північніше інших коренеплодів 



(навіть за Полярним колом). Нині культивується в країнах північної півкулі, в тому числі на 



усій території України, переважно як кормова культура. Урожайність коренеплодів 400-500 



іноді до 1000 ц/га, бадилля з листками – до 150 ц/га. 



Сорти. На території України розповсюджені сорти двох форм коренеплоду: видовжено-



циліндричні (Бортфельдський, Естінаеріс, Остерзундомський) та округлі (Сірий камінь, 



Московський, Ранній шеститижневий, Волинський ранній). Період вегетації 70-120 днів.  



Інтенсивна технологія вирощування. Місце в сівозміні. Найчастіше висівають 



турнепс як пожнивну культуру після збирання ранніх зелених кормів (на коренеплоди), 



рідше – після озимих або ярових (для випасу худоби восени). Кращими попередниками у 



польовій сівозміні є озимі, під які внесено гній, а також буряки і бобові; в овочевій сівозміні 



їх не слід розміщувати після капусти, редиски та інших хрестоцвітих культур. 



Турнепс добре витримує надмірне зволоження ґрунту, тимчасову посуху. Кращими 



ґрунтами є опідзолені чорноземи й дерново-підзолисті. Турнепс вологолюбний, добре 



вдається на підзолистих суглинках, супіщаних і піщаних ґрунтах при внесенні органічних і 



мінеральних добрив. Кислі ґрунти потребують обов’язкового вапнування. 



Обробіток ґрунту під турнепс як післяжнивну культуру аналогічний осінньому 



обробітку. Глибоку зяблеву оранку (25-30 см) під турнепс проводять через 12-15 днів після 



лущення стерні. Під час догляду за зябом особливу увагу слід звертати на збереження вологи 



в ґрунті, контролювання бур’янів і своєчасне проведення сівби після випадання дощів.  



Найчастіше сіють на початку червня широкорядним способом, із міжряддями 25-30 см. 



Глибина сівби 2-3 см, норма висіву – 2-3 кг/га. Густота насаджень турнепсу при збиранні 



повинна становити 45-50 тис/га на мінеральних ґрунтах і 35-50 тис/га на торфових. Насіння 



турнепсу проростають при температурі 2—3°С, а сходи переносять заморозки до —5 °С.  



Ранні весняні посіви дозрівають рано, важко зберігаються, тому їх не практикують. 



Турнепс, невибагливий до тепла, дуже вибагливий до вологості. Добре росте й плодоносить 



на удобреному органічними добривами ґрунті. На важких глинистих ґрунтах, півдні України 



розвивається погано. Пізньовесняні посіви уражаються й виїдаються земляною блохою.  



Добрива. Усі коренеплоди дуже чуйні на внесення органічних і мінеральних добрив. 



Рослини коренеплодів споживають елементи живлення протягом вегетації неоднаково. 



Турнепс найбільше азоту використовує в червні - липні, фосфору – в червні – серпні, калію – 



в липні – вересні. Рослини добре реагують на внесення 20-30 т/га перегною. При внесенні 



свіжого гною турнепс росте гірше.  
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Рекомендовані терміни внесення добрив такі: повну дозу органічних і ½ або 
2
/3 частини 



мінеральних добрив (переважно фосфорних і калійних) – під зяблеву оранку, азотні – під 



культивацію, решту NPK – під час сівби та обробітку міжрядь. 



Догляд полягає у розпушування міжрядь, знищенні бур'янів, зволоженні ґрунту. 



Збирають коренеплоди перед настанням морозів, зберігають у буртах, траншеях, сховищах 



при температурі близько 1-2˚ С. Врожай ранніх посівів турнепсу використовують на корм 



худобі восени, а коренеплоди літніх посівів збирають перед заморозками і  згодовують 



тваринам узимку. 



 



 



12.4. Бруква 



 



Бруква (Brassica narus var. napobrassica  (L.) Reichenb) – дворічна рослина родини 



капустяних. У перший рік утворює розетку великих листків (до 60 см довжиною) і 



коренеплід. На другий рік із висаджених коренеплодів виростає високе (50-100 см), покрите 



листками, розгалужене вгорі стебло з квітками. Прикореневі листки, пильчасті або 



ліроподібні, черешкові. Стеблові листки напівобгортають стебла, сидячі, цілісні, гладенькі, 



сизо-зелені, мають восковий наліт. Суцвіття - кінцеві китиці. Квітки жовті, жовтогарячі. 



Плоди -  стручки багатонасінні, що розкриваються. Насіння дрібне, чорно-буре. Маса 1000 



насінин 2-4 г. 



Значення й використання. Цінна кормова культура, яка широко вживається у їжу. 



Коренеплоди містять 5-10 % цукрів, 0,6-2 % білків, до 50 мг% вітаміну С, гірчичну олію. 



Листки й бадилля також є цінним зеленим кормом, використовуються для приготування 



силосу (100 кг коренеплодів містить 13 кормових одиниць, 100 кг бадилля – 12,5). За 



кормовою цінністю й умістом сухих речовин (11,4 %} бруква не уступає кормовому буряку.  



Коренеплоди використовують у народній медицині як протизапальний, антисептичний, 



болетамувальний засіб. 



Поширення. Ведена в культуру у стародавні часи у країнах Середземномор’я й 



Середньої Європи, як цінна харчова овочева культура. Є природним гібридом двох видів 



капусти – городньої й польової. В наші часи вирощується у Європі, Північній Америці, 



Північній Африці. На Україні культивують у північних областях на невеликих площах. 



Урожайність коренеплодів 500-600 ц/га   



Сорти. Сорти брукви розрізняються за формою коренеплоду, поверхневим 



забарвленням і кольором м’якоті (рис. 12.4).  



Поверхневе забарвлення шкірки може бути жовтим, жовтувато-білим на верхівці 



коренеплоду зеленим, сіро-зеленим, фіолетовим, фіолетово-червоним. Харчові сорти брукви 



мають жовтий колір м’якоті, кормові – білий. Найбільш поширені сорти харчової брукви: 



Красносільська місцева, Дзептене абола місцева; кормової – Вишегородська місцева, 



Вишегородська поліпшена, Дотнувос балтеї, Куузику, Гофманська поліпшена, Псковська 



місцева, Красносельська, Бангольмська, Шведська. Найкращу врожайність має сорт Куузику 



– коренеплоди до 20 кг. Утворює багато великих листків. Є гідридом капусти й брукви.  



 
Рис. 12.4. Форми коренеплодів різних сортів брукви: 



1 – Шведська; 2 – Бангольмська; 3 – Гофманська; 4 – Вишгородська; 5 – Красносільська. 
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Високі врожаї брукви (50—60 т/га) вирощують на суглинкових ґрунтах, багатих 



органічними речовинами. 



Інтенсивна технологія вирощування. Місце в сівозміні. Брукву розміщають у 



прифермських сівозмінах. Кращі її попередники — картопля, овочеві, озимі й зернові бобові. 



Усі кормові коренеплоди є добрими попередниками для всіх сільськогосподарських культур 



На формування високого врожаю затрачається велика кількість елементів мінерального 



живлення. Так, із врожаєм коренеплодів 60 т/га виноситься 160 кг азоту, 45 кг фосфору, 200 



кг калію і 120 кг кальцію. На 1 га рекомендують вносити 30—40 т гною, N 90-120 P 60-70 K 90-120.  



Кислі ґрунти необхідно вапнувати. 



Глибока зяблева оранка, ретельна весняна передпосівна підготовка ґрунту, а також 



ранній посів — необхідні заходи при вирощуванні брукви. Ранні посіви менше 



ушкоджуються шкідниками (земляною блохою). Спосіб посіву широкорядний з міжряддями 



45 або 60—70 см. Дрібні насіння брукви висівають із баластом — дрібною фракцією 



гранульованого суперфосфату в співвідношенні 9 кг суперфосфату на 1 кг насіння при 



використанні овочевих сівалок. Норма висівання 3—4 кг/га. Глибина посіву насіння 2—3 см. 



Після букетування й перевірки на 1 га повинно залишитися 75—90 тис. рослин. 



Вирощують як із насіння, так і з 30-35 денної розсади. Насіння в ґрунт висівають рано. 



Культура до тепла невибаглива. Насіння брукви починають проростати при температурі 2—



3° С. Молоді рослини витримують заморозки до –4, -5˚ С. При зрідженні посівів залишають 



ширину між рослинами 20-25 см або ж за такою схемою висаджують розсаду. Культура 



світлолюбна, при затіненні і густому посіві дає дрібні коренеплоди. Вегетаційний період у 



перший рік триває 110-130 днів, на другий – 85-100 днів. Вимагає багато вологи, але не 



витримує її надлишку. Найкращі ґрунти для брукви суглинисті, глинисті та осушені 



торфовища.  Не удається вона на піщаних і солонцюватих ґрунтах. 



Догляд за посівами після проріджування складається з підживлення й розпушування 



міжрядь.  



Збирають брукву восени. Коренеплоди брукви занурені в ґрунт усього на 
1
/2, тому 



збирати їх легко. Бадилля використовують на зелений корм або силос. Завдяки товстій корі 



коренеплоди добре зберігаються в зимовий час у буртах, траншеях, сховищах при 



температурі 1-2˚ С так само як і коренеплоди.  На другий рік культуру на насіння збирають у 



період воскової стиглості, потім стебла із суцвіттями досушують під навісом, обмолочують. 
 



 



Контрольні питання. 



 



1. Назвіть групи польових культур, які вирощуються як кормові. 2. Які культури і яких родин 



відносяться до коренеплідних? 3. Яке значення й застосування коренеплідних рослин? 4. Яке 



географічне поширення представників коренеплідних? 5. Як давно коренеплідні введені в культуру 



землеробства? 6. Які особливості біології вирощування кормових буряків? Які Ви знаєте сорти 



кормових буряків? 7. Розкажіть про особливості розповсюдження й вирощування кормової моркви. 8. 



Розкажіть про розповсюдження, біологію, агротехніку турнепсу й брукви.  
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Розділ 13  



КОРМОВІ БАШТАННІ  КУЛЬТУРИ 



 



До баштанних кормових культур відносяться кавуни, гарбузи, кабачки, патисони.  



Кормові баштанні культури - гарбуз і кавун відносяться до родини гарбузові 



(Cucurbitaceae). Кормові сорти гарбуза й кавуна мають значення як джерела соковитого 



корму для тварин. 100 кг кормового кавуна містять 9,3 корм. од., 100 кг гарбуза — 10,2 корм. 



од. Їх використовують як у свіжому, так і в засилосованому вигляді в суміші зі здрібненими 



грубими кормами. Баштанні кормові культури відрізняються високою посухостійкістю й 



відносною невимогливістю до ґрунтових умов. 



Поширення. Перші історичні відомості про баштанні культури, зафіксовані в 



єгипетських гробницях і за часом відносяться до XX династії, тобто 4 тис. років тому. 



Індійські археологічні знахідки, про ці культури відносяться до III—ІІ тисячоріччя до н.е. У 



північне Причорномор'я кавун і диня потрапили з Поволжя, а також через грецькі колонії. У 



Херсонеському археологічному музеї у Криму зберігається насіння кавунів, вік яких 



визначається в 2 тис. років. 



Гарбуз був завезений з Америки. На Україні з'явився в XIX столітті й широко поширився 



як городня культура на присадибних ділянках. Основним районом товарного баштанництва 



України є нинішня територія Херсонської області. Херсонські кавуни завоювали міцну славу 



не тільки на ринках Росії, але й за рубежем.  



В даний час посівні площі баштанних культур в Україні коливаються в межах 180—210 



тис. га, із них більше двох третин площі  посівів (70—75%) складає продовольчий баштан. 



Основними виробниками продовольчого баштана є Херсонська (25—30%), Запорізька (12—



18%), Донецька (10—13%) й Миколаївська  (7—10%)  області. Середня врожайність 



баштанних культур у південному регіоні України залишається поки невисокою - у межах 80-



110 ц/га. Однак, передові господарства вирощують до 300—450 ц/га столових кавунів, до 



500—700 ц/га кормових кавунів, до 400—700 ц/га гарбузів, до 300—500 ц/га кабачків.  



Особливості біології вирощування. Умови росту й розвитку баштанних культур багато 



в чому визначаються ґрунтовим покривом. Ґрунтовий покрив південного степу України 



відрізняється великою розмаїтістю від чорноземів звичайних (на півночі) до чорноземів 



південних, перехідних у темно-каштанові й каштанові ґрунти в комплексі із солонцями За 



рівнем родючості дані типи ґрунтів дозволяють вирощувати баштанні культури. Разом із тим 



фактор механічного складу ґрунту впливає в більшому ступені, ніж фактор родючості. Це 



обумовлено могутньою кореневою системою баштанних культур, що дозволяє 



використовувати поживні речовин із бідних гумусом ґрунтів. Тому баштанні краще 



вдаються на легких типах ґрунтів, добре прогрітих, аерованих і проникних для води 



(суглинки, супіски, піски), зосереджених в Нижньодніпровській зоні Лівобережжя. 



Малопридатними для вирощування баштанних є ґрунти з важким механічним складом 



та надмірно зволожені з близьким заляганням ґрунтових вод. До засолених ґрунтів баштанні 



стійкі в різному ступені в залежності від сорту. 



Фотосинтетична активна радіація (ФАР) є головним джерелом формування врожаю. 



Знаючи прихід енергії ФАР за вегетаційний період або будь-який інший відрізок часу, 



можна визначити її раціональне використання, а також потенційний врожай. Розрахунки 



показують, що температурний мінімум становить +15 С, що становить 1500—1700 МДЖ/м
2
 



сумарної радіації ФАР. У звичайних умовах коефіцієнт використання ФАР не перевищує 



1%, при незадовільній забезпеченості факторами росту він знижується до 0,2—0,6%. В 



оптимальних умовах посіви можуть використовувати до 3% ФАР. В останньому випадку 



забезпечується вихід сухої біомаси в 25—30 т/га, а при піздньолітніх посівах (10-20 липня) 



розрахунковий вихід сухої біомаси може скласти 15—20 т/га. 



Особливість рослин баштанних культур — висока вимогливість до тепла. Максимальна 



вона в дині й менш виражена в гарбуза. Нормально насіння проростають при температурі 



20—25°С. При тривалості знижень температури в період сходів до 6—10°С гине до 40 % 
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кавунів і до 50 % динь Оптимальна температура росту й розвитку рослин баштанних — 25-



30°С. Підвищення температури до 45°С не робить істотного негативного впливу на рослини. 



Термічні  ресурси  півдня  України  дозволяють  накопичувати 3000—3500°С активних 



температур, тоді як обмежувальна межа для баштанних культур складає 2200—2500°С. 



Період із температурами, обмеженими + 15°С складає в зоні 120—130 днів. Середні дати 



останнього заморозку в повітрі — 15—25 квітня, першого — 10—15 жовтня. Термічні умови 



півдня України сприятливі для вирощування баштанних культур і сортів різних термінів 



дозрівання аж до пізньостиглих. 



Нормальний ріст і розвиток рослин протікає при наступній вологозабезпеченості ґрунту 



в шарі 0—70 см (НВ): кавун - 50—65%, диня - 60—70%, гарбуз - 70%. Це пояснюється 



наявністю могутньої кореневої системи, здатної використовувати запаси вологи, недоступні 



для інших рослин. 



Разом із тим витрата вологи в баштанних досить висока. Так, транспіраційні коефіцієнти 



складають у кавуна — 600, гарбуза — 748, що в 2—3 рази перевищує показники таких 



засухостійких культур як кукурудза, сорго й просо. Причина полягає в необхідності 



охолодження поверхні листків від високих температур.  



Розміщення   баштанних   культур у сівозміні. Баштанні розміщають після озимої 



пшениці, яку вирощують на пару і після кукурудзи на силос, зернобобових сумішей, 



багаторічних трав. Застосовують, як правило, 6—8-польні сівозміни з одним полем баштану 



з тим розрахунком, щоб він повернувся на колишнє місце не раніше ніж через 6—7 років. Це 



дозволяє зменшити ймовірність масових поразок рослин антракнозом, борошнистою росою й 



іншими хворобами. 



 



 



13.1. Кавуни 



 



Кавун (Citrullus) – рід трав’янистих рослин родини гарбузових (рис. 13.1). Відомо 10 



видів, поширених, головним чином, в Африці та Східній Азії. В культурі 2 види – столовий 



та кормовий. 



Кормовий кавун (Citrullus colocynthoides Pang.). Походить із Південної Африки. Від 



столового кавуна відрізняється зеленувато-білою м'якоттю плоду, дуже щільною, 



хрящуватою, грубою й несолодкою на смак. Плоди досягають великих розмірів (8— 12 кг і 



більше). Кора щільна, шкірочка груба. Насіння без рубчика, маса 1000 насінин 100—200 г.. 



Уміст олії (у ядрі) 48-56 %. Врожайність плодів кормового кавуна коливається від 20 до 130 



т/га в залежності від умов вирощування. 



Рис. 13.1. Кавун. Частина рослини та плід 
 



Сорти кормового кавуна використовують як соковитий корм для тварин. Кормовий 



кавун відрізняється високою посухостійкістю й дає непогані врожаї на бідних піщаних 
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ґрунтах, де інші кормові культури виростати не можуть. Кормовий кавун є гарним 



молокогінним засобом і може зберігатися до весни майбутнього року. Його хімічний склад 



наближається до гарбуза з умістом 3—5% сухих речовин. У біохімічних процесах, що 



обумовлюють високу схоронність плодів, велике значення мають пектинові речовини (до 



20% від сухої речовини) геміцелюлоза. Так, тривале збереження викликає відносне 



підвищення умісту пектину й клітковини за рахунок зменшення цукру й крохмалю в плодах. 



Насіння кавуна, містить високоякісну олію, що напіввисихає, і легкозасвоювані білки – є 



коштовним харчовим продуктом. 



Кормовий кавун — дуже засухостійка, жаровитривала, тепло- й світлолюбна рослина 



короткого дня. В вологому ґрунті насіння його починають проростати при температурі 15—



17 °С. При достатній кількості тепла й вологи сходи з'являються через 8—10 днів. Заморозки 



біля —1 °С можуть погубити їх. У перші 7—15 днів у кавуна посилено розвивається 



коренева система. Основну масу води кавун споживає з поверхневих (до 30—40 см) шарів 



ґрунту, більш родючих і добре зволожених під час літніх дощів і при поливах. 



У кормового кавуна можуть утворюватися придаткові корені з вузлів батогів після 



присипання їх сирим ґрунтом. Поява батогів відзначається через 25—40 днів після сходів, а 



плоди дозрівають у залежності від сорту, агротехніки й інших умов приблизно через 50 днів 



після запилення. 



Сорти. Районовані наступні сорти кавуна: Дісхім, Бродський 37-42, Богарний 112. 



Підготовка   ґрунту. Головною задачею обробітку ґрунту під баштанні культури є 



створення сприятливих умов для проростання насіння і дальшого росту й розвитку рослин. 



Основна підготовка ґрунту починається відразу після збирання попередньої культури з 



лущенням стерні на 8—10 см. Це  значно  зменшує  втрати ґрунтової вологи, знищує гнізда 



шкідників і сприяє проростанню бур’янів, що пізніше знищуються оранкою на зяб. На 



ділянках, засмічених багаторічними й корененащадковими бур’янами (осот,   молочай,  



гірчак), у період появи розетки на бур’янах проводять друге лущення на глибину 10—12 см. 



Глибокий і ранній зяб під баштанні культури — основа високого врожаю плодів. Через 



20—25 днів після проведення лущення поля орють із передплужниками на глибину 27—35 



см. Глибока оранка сприяє гарному закладенню органічних і мінеральних добрив і   



пожнивних залишків, знищенню збудників хвороб. Рано навесні поле боронують у  два сліди 



середніми й важкими боронами. Через 5—7 днів після боронування проводять культивацію 



на глибину 14—16 см з одночасним боронуванням в агрегаті. Безпосередньо перед посівом 



поле культивують. Друга культивація, при якій знищуються сходи бур’янів і забезпечуються 



гарні умови роботи сівалок, проводиться на глибину закладення насіння. У роки з 



посушливою весною й при відсутності бур’янистої рослинності на легких за механічним 



складом ґрунтах першу культивацію можна замінити боронуванням у два сліди. 



Добрива.   Під   зяблеву   оранку   рекомендується   внесення  органічних   і  мінеральних  



добрив. Органічні добрива (гній і перегній сипець) вносять із розрахунку 25—30 т/га. На 



каштанових ґрунтах під баштанні вносять азотно-фосфорні добрива, на супіщаних, калійні 



добрива з розрахунку азоту 60—90, фосфору 90—135 й калію 60 кг/га діючої речовини. 



На  10 т основної продукції кавун виносить 25,2 кг азоту, 8,1 кг фосфору й  28,6 кг калію. 



Коефіцієнт використання доступного азоту з ґрунту складає 80%, фосфору й калію 10—15%. 



Коефіцієнт використання рослинами поживних речовин гною в перший  рік складає: N — 30 



%, Р — 40 %, К — 60%,  із  мінеральних  добрив —  N — 60,  Р — 20, К – 65%. 



Гарні результати дає внесення добрив у рядки й гнізда при посіві для створення 



сприятливого поживного режиму рослин у перші фази росту й розвитку з розрахунку 



гранульованої аміачної селітри — 0,2, гранульованого суперфосфату — 0,4 і калійної солі — 



0,2 центнери на гектар. 



Підготовка посівного матеріалу й сівба.  Передпосівна підготовка насіння переслідує 



кілька цілей: 1) знищення хвороботворних грибів і спор на  поверхні  й усередині насіння; 2) 



захист насіння й проростків від шкідників і хвороб; 3) забезпечення насіння у період 



проростання й первісного росту рослин необхідними поживними речовинами; 4) 
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стимулювання насіння за допомогою специфічних речовин до інтенсифікації життєвих  



процесів. Підготовка насіння починається за 1—2 місяці до сівби шляхом протравляння їх 



препаратом ТМТД із розрахунку 4—8 кг на 1 тонну насіння. 



Якщо обробка насіння ТМТД не була проведена вчасно, то за 1—2 дні до сівби їх 



необхідно замочити в 0,1 %-му розчині формаліну (1 частина 40%-го формаліну на 300 



частин води кімнатної температури). Для цього насіння засипають у мішки, витримують їх у 



розчині 5 хвилин, потім виймають і витримують їх у мішках протягом 2-х годин. Далі 



насіння висипають із мішків, провітрюють і просушують до сипкості. 



Найбільшого поширення одержало прогрівання насіння на стелажах із мішковини, 



розстелених тонким шаром у 2—3 см, за допомогою теплогенераторів при температурі 50°С 



протягом 2-х годин, а також сонячне прогрівання протягом 7—10 днів. 



Застосовують і замочування насіння у воді кімнатної температури (22—25°С) до повного 



набрякання й їхнього накльовування в межах 1—2%. Потім насіння підсушують до сипкості. 



Замочування насіння корисно проводити у розчинах мікроелементів, що містять 0,02—



0,03% сірчанокислого марганцю, 0,01—0,03% — борної кислоти, 0,02 —0,04% — 



молібденово-кислого амонію, 0,005—0,01% — сірчанокислого кобальту, або в 0,005%-вій 



бурштиновій кислоті, або в 0,05%-вому розчині гумату натрію протягом 12 годин. 



Оброблене насіння потрібно швидко висіяти, причому у вологий і теплий ґрунт.  



Зважаючи на погодні умови, рекомендується сіяти сумішшю насіння: 50% підданих тому 



або іншому заходу обробки, 50% — неопрацьованих (але протравлених). Останні можуть 



забезпечувати появу більш пізніх сходів. Дуже ефективне покриття насіння полістироловою 



оболонкою з введенням у неї захисних засобів і стимуляторів росту.  



Терміни сівби визначаються біологічними особливостями баштанних культур. Швидше 



всього (при температурі 12— 14°С) проростає гарбуз, потім диня (15—16°С) й пізніше всіх 



кавун (16—17°С). Тому й терміни сівби їх пристосовують до нагромадження відповідного 



тепла на глибині закладення насіння. Але у зв’язку з тим, що одночасно з ростом температур 



в умовах півдня України відбувається зменшення вологості ґрунту у верхньому шарі, сівбу 



здійснюють трохи раніше, ніж створюються необхідні температурні умови, звичайно, при 



12—14°С на глибині 10 см. У Херсонській області це приходиться на 2—3-ю декади квітня 



або 1-у декаду травня. 



Спосіб сівби визначається можливостями господарства. Якщо є набір техніки по 



здійсненню астраханської технології вирощування культури, то він повинний лягти в основу 



всієї роботи у весняно-літній період. Астраханська технологія добре освоєна городниками й 



баштанниками області. 



Нарізування направляючих щілин — особливо важливий прийом, властивий 



астраханській технології вирощування просапних культур. Він дає можливість, надалі, по 



утворених щілинах дуже точно проводити міжрядні обробки з мінімальною захисною зоною 



всього 8—10 см.  Щілини нарізують на глибину 30—35 см на відстані 1,4 м одна від одної, 



причому дві з них по тракторній колії, дві інших — у стикових міжряддях. 



В ґрунти полів призначених для вирощування баштанних культур проти однорічних та 



багаторічних бур’янів вносять гербіциди смугами шириною 30 см на місці майбутніх рядків 



культурних рослин і, як правило, із закладенням у ґрунт. Найкращі результати при 



передпосівному внесенні дає застосування: аргумент форте (2,0-5,0 л/га), гліфоган 480 



(2,0-4,0 л/га), домінатор 360 (2,0-4,0), клінік (2,0-5,0 л/га), напалм (2,0-5,0 л/га), раундап 



(4,0-6,0 л/га), торнадо (2,0-4,0 л/га), трефлан (1,2-1,6 л/га), трифлурекс 360 (2,4-3,2 л/га), 



чистопол (3,0-5,0 л/га). 



Зважаючи на те, що гербіциди вносять смугами, витрата препаратів на посівну площу 



скорочується в 5 разів. Гербіциди зашпаровують у ґрунт за допомогою борін у два сліди. 



Сівбу проводять не раніше як через 10—12 днів після внесення гербіцидів, бо можлива 



гіпертрофія проростків баштанних і подальше відставання в рості й розвитку рослин. Тому 



нарізування щілин з одночасним внесенням гербіцидів здійснюють у першій — другий 



декадах квітня. 











 291 



Якщо в господарстві немає набору знарядь для здійснення астраханської технології, 



замість нарізування щілин можливе нарізування слідів вказівних борозен. При цьому на 



посівному агрегаті (а потім і на культиваторі) за колісьми тракторів установлюють 



підгортальники. І щілини, і борозни дозволяють досить точно вести трактор під час догляду 



за рослинами із захисною зоною в рядках близько 10—12 см. 



Ширина міжрядь при посіві баштанних вибирається, виходячи з особливостей культури, 



що висівається, й сорту. Диню й ранньостиглі сорти кавуна доцільніше висівати з 



міжряддями в 1,4 м, середньо – й пізньостиглі сорти кавуна, а також довгоплетисті сорти 



гарбуза — із міжряддями в 2,1 м. Це надалі дозволить більш точно установити оптимальну 



площу живлення рослин. 



Сівба здійснюється пунктирним способом сівалками СПЧ-6, СБН-3, МУБ-5,4 й іншими. 



Одночасно із сівбою в рядки (на 4—5 см нижче глибини закладення насіння) вносять 



суперфосфат, оброблений БИ-58 із розрахунку 4 кг на 1 центнер суперфосфату. Це охороняє 



насіння від ушкодження їх, дротяниками, а також прискорює ріст кореневої системи. 



Норма висіву визначається з розрахунку 4—5 схожих насінин на 1 погонний метр. Для 



дрібно насінних сортів кавуна 2—3 кг/га, кавуна крупно насінних сортів — 4—5 кг. 



У невеликих і присадибних господарствах використовують ручний маркер, 



виготовлений з дерев’яних планок, у вигляді грабель, зуби в який установлюють на 



необхідній ширині. Потім по маркерних лініях за допомогою сапи на визначених відстанях 



роблять лунки, вносять органічні й мінеральні добрива й висівають по 4—5 штук насінин на 



1 м. Для ранньостиглих сортів кавуна ширина міжрядь — 1,4 м, а відстань між лунками в 



рядах — 0,7 м, для середньо – й пізньостиглих сортів кавуна при такій само ширині міжрядь 



відстань між лунками – близько 1,4 м, а при міжряддях 2,1 м, відстань між лунками -  0,7 м. 



Площа живлення рослини ранньостиглих сортів 1 м
2
, у середньостиглих сортів — 2 м



2
. 



Добрива в лунки бажано вносити у вигляді гною-сипцю в кількості 500 г, а також 



мінеральні добрива 3—4 г сульфати амонію, 6 г суперфосфату й 2 г калійної солі на лунку. 



Глибина закладення насіння дрібно насінних сортів кавуна — 4—6 см, крупно насінних 



сортів – 6—8 см. На легких ґрунтах і при підсиханні верхнього горизонту глибину  



закладення  потрібно збільшити  на 1—2 см, на  більш  важких  і  вологих ґрунтах зменшити. 



При добовому коливанні температури від 7 до 25°С сходи баштанних з’являються на  10—



12-й день, а при коливанні від 15 до 32°С — на 5—6 день після посіву. При затяжних  веснах 



сходи з’являються протягом місяця від посіву, можливе їх зрідження. 



Догляд за посівами й збирання врожаю. На великих масивах догляд за посівами 



починають до появи сходів. Трактор із культиватором  направляють щілинами, або 



направляючими борознами. При цьому плоскорізні лапи культиватора встановлюють так, 



щоб вони не діставали до рядків висіяного насіння на 4-5 см із кожної сторони. У рядках і 



захисних зонах ґрунт обробляють спеціальними роторами, установленими на кінцях 



плоскорізних робочих органів. 



У дрібних фермерських господарствах і на присадибних ділянках через 5—7 днів після 



посіву проводять боронування поперек сівби легкими й середніми боронами (або граблями). 



Це на 80—90% знищить ниточки бур’янів, що проростають. При цьому потрібно стежити, 



щоб не зашкодити проростки культурних рослин. 



Боронування поперек сівби, доцільно провести після появи сходів баштанних культур. 



Його проводять легкими боронами в другій половині дня, коли знизиться тургор рослин і 



зменшиться ймовірність їх ушкодження. 



Баштанні культури — дуже вимогливі до тепла й світла. Ріст і розвиток рослин значно 



затримується вже при +10 +15°С, а при більш низьких температурах рослини занедужують і 



відмирають. Тому необхідно постійно спостерігати за станом посівів. При зрідженні посівів 



до 50% від необхідної густоти стояння, площі варто підсадити або підсіяти. Якщо ж 



зрідження більш значне, то ділянку необхідно перекультивувати й пересіяти.  



При догляді за посівами баштанних культур треба рахуватися з особливостями їхнього 



росту й розвитку. Формування кореневої системи в баштанних починається ще до появи 
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сходів. У кавуна до моменту виходу сім’ядолі на денну поверхню головний корінь досягає 



довжини 15— 20 см, а бічні — 7—8 см. У фазі першого листа коренева система кавуна 



поширюється в діаметрі 60—70 см, а у фазі шатрища — на 150—160 см. Окремі корені до 



цього періоду можуть досягати довжини 1,5 метра. У фазу цвітіння коренева система кавуна 



досягає максимальних розмірів 7—10 м
3
 ґрунту на одну рослину, у гарбуза — ще більше. 



Тому з метою найменшого ушкодження кореневої системи баштанних при міжрядному 



обробітку першу досходову культивацію проводять на глибину 12—15 см, а другу (після 



сходову) — на 10—12 см, третю (у фазу шатрища) — на 8—10 і наступну — на 6—8 см. 



Одночасно з культивацією проводять прополку рядків із прориванням рослин.  



Протягом вегетаційного періоду баштанних культур можуть скластися різні погодні 



умови, які позитивно або негативно позначаються на рості й розвитку рослин, величині й 



якості врожаю. Велика сухість і вологість повітря, низька й висока температура затримують 



розкриття квіток, що приведе до неповного запліднення й обпадання зав’язей. Температура 



вночі і ранком нижче +12°C приводить до не дозрівання пилка в чоловічих квіток, у 



результаті чого запилення не відбувається. Згубну дію на життєздатність пилка робить 



температура нижче + 18°С й вище +25°С. Життєздатність пилка знижується з 92 до 18,3% 



при зменшенні відносної вологості повітря з 96 до 51%. Підвищена вологість повітря сприяє 



кращому заплідненню й зав’язуванню плодів. Прийомами догляду, проведеними в 



оптимальний термін і їх високому агротехнічному рівні, можливо знизити негативний вплив 



несприятливих погодних умов і одержати повноцінний врожай 



Зрілість плодів кавуна визначається за декількома ознаками: за зовнішнім виглядом 



(ясність малюнка кори, особливий восковий блиск), за пружністю кори, за усиханням 



плодоніжки й вусика, за характерним глухим звуком при ударі плоду щигликом.  



Збирання. Плоди середньо й пізньостиглих сортів кавуна  збирають в один прийом. Для 



вибіркового збору плодів кавуна й дині використовують начіпні транспортери ТН-12 і ТШП-



25, ТПК-50, платформи візка типу ПОУ-2 й мобільні начіпні лотки. Застосування цих засобів 



знижує трудові затрати на 50—60%. Масовий збір плодів кавуна проводять за допомогою 



валкоутворювача УПВ 8 або косинця, змонтованих на тракторах МТЗ 50 і ЮМЗ-6Л.  



 



13.2. Гарбузи 



 



Гарбуз (Cucurbita) — рід трав’янистих рослин родини гарбузових. Відомо 15 видів. 



Походить із Північної та Південної Америки. У культурі України 5 видів, з них 



найпоширеніші гарбуз волоський, або великоплідний та гарбуз звичайний (рис. 13.2) або 



твердокорий до якого також відносять кабачки й патисони.  



 



Рис.  13.2 . Гарбуз. 



 



Гарбуз великоплідний (Cucurbita maxima Duch.) поширений у нашій країні повсюдно. 



Він утворює великі плоди (10—12 кг і більше). М'якоть плодів досить соковита, 



жовтогаряча, містить 4,3—7,9 % цукру (2—4% сахарози). Насіння велике — 2—3 см, із 
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неясним ободком. Маса 1000 насінин 200—300 г. У них міститься до 40—52% харчової олії. 



Відрізняється гарбуз досить широким варіюванням умісту сухих речовин від 5 до 30 % у 



залежності від виду й сорту. З овочевих видів гарбузів найменший уміст сухих речовин 



(близько 6%) відзначено в кабачків. Високим умістом сухих речовин характеризується 



гарбуз крупно плодовий. Сума цукрів і крохмалю в кращих сортів великоплідного гарбуза 



складає 60—70% сухих речовин, тоді як у твердо корового гарбуза — близько 40%. У складі 



цукрів присутні глюкоза, фруктоза й сахароза. Остання накопичується в більшій кількості й 



особливо багаті на її уміст пізні сорти, південного походження. 



За виходом каротину з 1 га площі гарбуз займає перше місце серед інших культур — 



джерел цього вітаміну. Найбільш багаті каротином сорти мускатного виду (до 26 мг), менше 



його міститься у кабачках (до 4 мг), плоди великоплідного виду містять до 19 мг каротину 



або в 2 рази більше, ніж у моркви. Крім каротину в м'якоті плодів гарбуза міститься 



наступна кількість інших вітамінів (у мг/100 г): С — 2,5—5 (у кабачках—10), В1 — 0,02 (у 



кабачках — 0,08), В2 — 0,08 (у патисонів — до 37), РР — 0,6, тіаміну — 0,5—0,9. 



Насіння гарбуза є джерелом коштовної харчової олії, що не висихає, уміст жиру в ядрі 



насіння складає 44-48 %, білка - до 30%, є вітаміни, глюкозиди, смоли. Гарбуз є одним із 



найбільш  доступних  і важливих продуктів харчування, із якого можна приготувати велику 



кількість блюд (у вигляді каші, у смаженому й запеченому вигляді, разом із тістом), у 



засоленому й маринованому вигляді. Олія з насіння гарбуза за смаком нагадує прованську й 



її вживає у їжу населення західних областей України. 



Кормовий гарбуз одна з найбільш високоврожайних кормових культур, 



використовується для годівлі усіх видів худоби й птиці, є молокогінним і жиро 



підвищувальним у молоці засобом і частково заміняє концентровані корми при відгодівлі 



свиней. Затрати праці на вирощування гарбуза в 3—3,5 рази нижчі, ніж при вирощуванні 



коренеплодів. У той же час кормові достоїнства гарбуза вищі, ніж кормового буряка за 



умістом білкових речовин — у 4 рази, за умістом кормових одиниць на 15—20%, за умістом 



вітамінів — у кілька разів. 



Необхідно відмітити, що столові сорти гарбузів мають підвищений уміст цукру, кращі 



смакові якості й за врожайністю не поступаються кормовим гарбузам. Тому їх також 



використовують для годівлі тварин. 



Сорти. Славута. Виведений Дніпропетровської овоче-баштанною станцією 



схрещуванням сортів Столовий зимовий А-5 і Гібрид 4 із наступним сімейним добором. 



Пізньостиглий, вегетаційний період 132—148 днів. Рослина коротко-плетиста. Плоди 



округло-сплюснуті, сегментовані, сірі, із темно-сірими плямами. М'якоть жовта, товста, 



щільна, солодка, мало соковита, смакова оцінка 4,2—4,8 бали. Уміст сухої речовини — 



17,3%, загального цукру — 6,6—9,5%, каротину—12 мг %, вітаміну С - 19,6 мг %. Насіння 



темно-жовті, гладкі, із шкіркою. Вага 1000 насінин — 214 г., вихід їх — 1,5%. Врожайність у 



виробничому іспиті 25 т/га. Транспортабельність і лежкість плодів гарні. Використовується 



на столові цілі. Борошнистою росою уражається в середньому ступені. 



Арабатський. Виведений Сімферопольською овоче-баштанною станцією схрещуванням 



сортів Італійський 10 і Дербентський місцевий з наступним індивідуальним і груповим 



доборами. Середньостиглий, вегетаційний період 111—127 днів. Рослина довгоплетиста. 



Плід, подовжеено-циліндричний зі стовщенням до вершини. Поверхня плоду гладка. 



Малюнок у вигляді неясних розірваних смуг. Маса товарного плоду — 6,8—8,0 кг. Кора 



тонка, тендітна, оранжево-жовта. М'якоть інтенсивно-жовтогаряча, товста, щільна, солодка, 



соковита. Смакова оцінка — 3,6—5 бали. Уміст сухої речовини — 8,4—10,8%, загального 



цукру — 5,2—7,1%, вітаміну С — 7,7—7,9 мг %. Насіння овальні, бруднувато-білі, гладкі, із 



шкіркою. Маса 1000 насінин — 141-163 г., вихід їх — 0,8%. Товарна врожайність 36 т/га. 



Транспортабельність і лежкість плодів гарні, стійкість до посухи висока. Використовується 



в консервній промисловості для виробництва соків, пюре, напоїв, у домашній кулінарії. 



Херсонський. Виведений на Херсонській селекційній дослідній станції баштанництва й 



Биківській дослідній станції при схрещуванні сортів Іспанський і Волзький сірий 92 із 
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наступним індивідуальним добором із використанням методу половинок. Пізньостиглий, 



вегетаційний період 120—130 днів. Рослина довгоплетиста, плоди сплюснені, сегментовані, 



сірого або темно-сірого кольору з ясно-сірими смугами. Середня маса плоду — 3,1—6,1 кг. 



М'якоть, жовта з жовтогарячим відтінком, середньої товщини, що хрумтить або 



картопляниста, солодка. Смакова оцінка 3,8—4,2 бали. Насіння кремового кольору з блідо-



кремовим рубчиком. Маса 1000 штук 420 г., вихід насіння — 1,2%. Засухостійкий, середньо 



стійкий до борошнистої роси, сухою гнилизною уражається мало. У лежанні плоди 



зберігаються до нового врожаю. Товарна врожайність 27 т/га. Уміст сухих речовин 11,3—



14,3%, загального цукру — 7,9—9,6%, каротину — 10,4 мг %. Сорт столового напрямку. 



Мармуровий. Виведений Краснодарською селекційною овоче-картопляною дослідною 



станцією методом індивідуального добору. Врожайність від 14 до 28 т/га, середня маса 



одного плоду — 4-5 кг. Вегетаційний період 120—130 днів. Забарвлення плодів сіре, іноді із 



зеленуватим відтінком. Малюнок — ясно-сірі смуги й плями. М'якоть товста, жовтогаряча, 



солодка, сухих речовин до 19,8%. Цукрів — 8,1%, вітаміну С — 30,2 мг %, каротину — 7,3 



мг %. Смакова оцінка — 4,8 бали. Сорт слабко уражається борошнистою росою. 



Транспортабельний, у лежанні плоди зберігаються до нового врожаю. Сорт столового 



напрямку. 



Український багатоплідний. Поліпшений на Дніпропетровській селекційній овоче-



баштанній дослідній станції методом масового й сімейного добору зі зразка, отриманого від 



Ногайського селекційного опорного пункту. Середня врожайність 45 т/га. Вегетаційний 



період 85 днів. Плоди коротко овальні, середнього розміру, фон зрілих плодів апельсиновий, 



малюнок — розірвані зелені смуги. М'якоть середньої товщини, апельсинова, хрустка, 



солодка. Сорт засухостійкий, лежкий, транспортабельний, столового напрямку. 



Мозолеєвський 15. Виведений Харківською овоче-баштанною селекційною станцією 



індивідуальним і масовим спрямованим добором. Врожайність 24 т/га. Плоди грушоподібні, 



середнього розміру, жовтого або жовтогарячого кольору з жовтогарячими або темно-



жовтогарячими смугами. М'якоть плодів жовта й жовтогаряча, щільна, слабо волокниста, 



сухих речовин — 11%. Вегетаційний період—118—120 днів. Сорт стійкий до хвороб. 



Лежкість і транспортабельність сорту гарні. Сорт столового напрямку. 



Мигдальний 35. Виведений Бирючекутською овочевою селекційною дослідною 



станцією баштанництва при схрещуванні кабачка сорту Грибовський з місцевою формою 



гарбуза. Врожайність 18—20 т/га. Середня маса плоду 4—5 кг. Вегетаційний період 110 днів. 



М'якоть середньої товщини, жовта з жовтогарячим відтінком, щільна, хрустка, солодка. 



Смакова оцінка — 3,8—4,2 бали. До посухи хиткий. Транспортабельний, лежкість середня.  



Хуторянський. Виведений Бирючекутською овочевою селекційною станцією при 



схрещуванні сортів Голонасінний і Бирючекутський 27. Високоврожайний. Середня маса 



плоду 9—10,5 кг. Сорт середньостиглий. М'якоть яскраво-жовта, груба, мало соковита, 



середньої солодкості. Високо стійкий до жари й посухи, пластичний. Транспортабельність і 



лежкість гарні. 



Стофунтовий. Стародавній, широко розповсюджений сорт. Врожайність 30-50 т/га і 



вище. Середня маса плоду 15-20 кг. Вегетаційний період 115-120 днів. Сухих речовин у 



плоді 5-6%, м'якоть плодів пухка, жовта й жовтогаряча, товщиною 3-5 см. Плоди мають 



жовтий і жовтогарячий кольори, зустрічаються сірі, сірувато-білі й сірувато-зелені. Стійкість 



до хвороб середня, лежкісгь плодів задовільна. Сорт кормового напрямку використання. 



Рекорд. Виведений Бирючекутською овочевою селекційною дослідною станцією при 



схрещуванні сортів Іспанський і Гібрид 18. Врожайність 28-30 т/га. Середня маса плоду 7 кг. 



Вегетаційний період 116-122 дня. Плоди сірі, м'якоть солодка, мало соковита, груба, 



середньої товщини, жовтогаряча. Засухостійкий. Транспортабельність і лежкість плодів 



гарні, використовується на корм. 



Новинка. Виведений Херсонською селекційною дослідною станцією баштанництва з 



місцевого зразка. Врожайність 15—20 т/га. Середня маса одного плоду 3-4 кг, вегетаційний 



період 120-125 днів. Уміст сухих речовин - 10-12%, смакова оцінка - 4,5 бали. М'якоть 
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яскраво-жовтогаряча, соковита, солодка. Середньостійкий до борошнистої роси. 



Транспортабельність і лежкість середні. Сорт використовується для одержання гарбузового 



напою без додаткових витрат на очищення кори. 



Гілея. Виведений Херсонською селекційною дослідною станцією баштанництва шляхом 



схрещування сортів Арабатський і Вітамінний. Вегетаційний період - 120 днів. Врожайність 



- 30 т/га на богарі і 55 т/га на зрошенні. Плоди середньою масою 6—8 кг (при поливі - до 20-



30 кг) кулясті, коротко циліндричні червоно-коричневі з рожевим відтінком. Кора шкіряста, 



тонка. М'якоть яскраво-жовтогаряча, майже червона, товщиною 5-10 см, що хрумтить, 



солодка. Насінне гніздо середньої величини і великі, плаценти пухкі, що заповнюють гніздо. 



Насіння дрібне (1,6-1,7 см) овальне, темно-кремове. Маса 1000 насінин 130-150 г, вихід 



насіння - 1%. Смакова оцінка - 4,5-4,8 бали. Хімічний склад плодів: суха речовина - 10%, 



сума цукрів - 8%, уміст каротину – 15-20 мг %. Сорт уражається борошнистою росою в 



слабкому ступені.  



Підготовка ґрунту, насіння, внесення добрив та догляд за посівами такі ж як і для 



кавуна. На відміну від кормового кавуна види гарбуза менш засухостійкі та менш 



теплолюбні. Насіння починає проростати при температурі 10—12 °С. Сходи менше 



страждають від заморозків. Коренева система більш могутня, ніж у кормового кавуна. Для 



розвитку вегетативної маси необхідна температура не нижче 13—15 °С, а для 



плодоутворення — 20—30 °С. Гарбуз краще росте на суглинкових, зв'язних, родючих 



ґрунтах. Варто уникати знижених місць. На сирих і засолених ґрунтах гарбуз удається 



погано. 



Кормові баштанні розміщають у прифермських і польових сівозмінах, у просапному 



полі, після удобрених озимих або зернових бобових. Самі баштанні — гарний попередник 



ярих і інших культур. На півдні при ранньому збиранні баштанних після них сіють озимі. 



Внесення гною й мінеральних добрив збільшує врожаї плодів баштанних культур, 



підвищує уміст цукру й сухих речовин у них. Фосфорно-калійні добрива помітно 



прискорюють розвиток і дозрівання. Дуже важливо  вносити добрива, особливо гній, під 



баштанні на легких піщаних ґрунтах. Як основне добриво під глибоку оранку зябу доцільно 



використовувати гній, компости й інші місцеві добрива. Під зяб вносять 15—30 т/га гною. 



Мінеральні добрива застосовують у дозі N60P90K40-60. Їх рекомендується вносити під оранку 



(фосфорні й азотні добрива з розрахунку 50% дози, калійні — 100%); залишок фосфору й 



азоту вносять при посіві в рядки (гнізда) й при підживленні у фазі утворення батогів. Для 



підживлення баштанних культур доцільно застосовувати й місцеві добрива: гнойову рідоту, 



розведену водою (3—4 т/га), й пташиний послід (300—500 кг/га). 



Баштанні культури висівають, коли ґрунт на глибині 10 см прогрівається до 14—16 °С. 



При сівбі в непрогрітий і перезволожений ґрунт, а також при поверненні холодів насіння 



довго не сходять. Норма висіву гарбузів визначається з розрахунку 4—5 схожих насінин на 1 



погонний метр або 6—8 кг/га. Площа живлення кожної рослини гарбуза (у залежності від 



виду й сорту) від 1 до 4 м
2
. 



Глибина закладення насіння гарбуза 8—10 см. При підсиханні верхнього горизонту 



глибину  закладення  потрібно збільшити  на 1—2 см,  на  більш важких і вологих ґрунтах 



зменшити. Після сівби, як правило, необхідне коткування кільчастими або рубчастими 



ковзанками. При добовому коливанні температури від 7 до 25°С сходи з'являються на 10—



12-й день, а при коливанні від 15 до 32°С — на 5—6 день після посіву. При затяжних  веснах 



сходи можуть з'явитися після місяця від посіву, при цьому можливе значне їх зрідження. 



Догляд. Якщо до сходів або після їхньої появи на поверхні ґрунту утвориться кірка 



(після дощів або поливу), її необхідно негайно зруйнувати, краще ротаційними боронами. Як 



тільки виявляться ряди сходів, потрібно провести першу культивацію — шарування з 



обробкою біля рядів (гнізд). Цей прийом може бути замінений боронуванням. Надалі ґрунт 



варто підтримувати в пухкому й чистому від бур'янів стані протягом усього часу, поки 



можна без ушкодження батогів проводити культивацію. Усі баштанні дуже чуттєві до 



засмічення поля, особливо до цвітіння. 
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Проривання сходів (із перевіркою) необхідно проводити не пізніше появи 1—2 листів. 



При виявленні порожніх гнізд підсаджують попередньо пророщене насіння. Перші міжрядні 



обробки проводять на глибину до 10—12 см, а наступні — на 6—8 см, щоб не зашкодити 



кореневу систему, що знаходиться близько від поверхні ґрунту. Корисне присипання батогів 



гарбуза й кормового кавуна вологим ґрунтом, щоб викликати додаткове укорінення. При 



розростанні батогів перед черговою обробкою міжрядь доцільно обережно забирати батога 



убік і закріплювати їх, щоб не зашкодити колісьми тракторів або обробними знаряддями. 



Після проходу знарядь батоги необхідно знову розправити по міжряддях, 



Як додатковий прийом догляду застосовується карбування (прищіпка) кінців батогів у 



гарбуза й кавуна: відщипують верхівки всіх батогів, що утворилися, до останнього 



розвинутого листка в період цвітіння чоловічих квіток. Для прискорення дозрівання плодів 



видаляють усі плоди й батоги, що  пізно зав'язалися  й утворилися. 



В умовах зрошуваного землеробства регулярні поливи баштанних починають задовго до 



цвітіння і проводять їх 3—4 рази з інтервалами 10—15 днів у залежності від висихання 



ґрунту й потреби рослин у воді. При цвітінні поливи тимчасово припиняють до початку 



зав'язування плодів. Норми поливу 300—500 м
3
/га. Останні поливи пристосовують до часу 



формування основних плодів врожаю. 



 Зрілість плодів гарбуза визначається за цілком засохлою опробкованою плодоніжкою. 



Плоди середньо і пізньостиглих сортів гарбуза рекомендується збирати в один прийом. При 



збиранні плоди знімаються з плодоніжкою. Це особливо важливо для плодів, призначених 



для збереження, тому що на місці зірваної плодоніжки відбувається загнивання. 



Масовий збір плодів гарбуза проводять за допомогою валкоутворювача УПВ 8 або 



косинця, змонтованих на тракторах МТЗ 50 і ЮМЗ-6Л. 



Для механізації виділення насіння із плодів кормового кавуна використовують кавунову 



молотарку (РАМ), машину ВСБ-3 й інші пристосування (аж до коренерізок). 



З огляду на труднощі зимового збереження, частину врожаю плодів силосують. 



Силосування кормового кавуна й гарбуза в суміші зі здрібненими грубими кормами 



(соломою й половою хлібів і гороху, сухими стеблами кукурудзи) — найбільш надійний і 



простий спосіб заготівлі соковитого корму на зиму. На 1 частину сухих кормів додають 2—3 



частини здрібнених плодів баштанних. 



 



 



 



13.3. Кабачки та патисони 



 



Кабачки – кущова форма гарбуза з великими, довгастими плодами. В їжу 



використовують молоді 7-12 денні зав'язі. Через 60-70 днів після появи сходів кабачки 



використовуються й як кормова культура для згодовування тваринам. Протягом 



вегетаційного періоду кабачки збирають 4-5 разів, через кожні 10-12 днів. Якщо їх часто 



збирати, то швидко розвиваються нові плоди. Урожайність досягає 300-500 ц/га. 



Плоди кабачків мають циліндричну, іноді неправильну форму. Довжина їх становить 30-



50 см. Забарвлення плодів різне від біло-жовтого до темно-зеленого й смугастого. М’якоть 



плодів досить груба, нещільно волокниста, соковита. 



Сорти. Аеронавт. Сорт, отриманий на овочевій дослідній станції ім. В. І. Едельштейна 



ТСГА і Донецькій овоче-баштанній дослідній станції індивідуальним і масовим добором із 



гібрида Аристократ. Ранньостиглий, вегетаційний період від повних сходів до першого збору 



46 днів. Рослина кущового типу. Плід циліндричний, маса товарного плоду 1.3 кг. Поверхня 



гладка, темно-зелена, малюнок у вигляді дрібних крапок ясно-зеленого забарвлення. М'якоть 



білувато-жовта, товста, хрустка, щільна, ніжна, мало солодка, соковита, смакова оцінка — 



4,6 бали. Уміст сухих речовин 5,3—6,9%, загального цукру — 2,6—5,4%. Насіння середні, 



зеленувато-білі, гладкі, із шкіркою. Маса 1000 шт. насіння — 130—140 г, вихід їх — 0,4%. 



Врожайність до 70 т/га. Врожай за перші 10 днів збору 10 т/га. Транспортабельність гарна. 
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Використовується на столові цілі. До борошнистої роси сприйнятливий вище середнього 



ступеня, до вірусних хвороб — у сильному ступені. 



Цукеша. Виведений на овочевій дослідній станції ім. В. І. Едельштейна ТСГА і 



Донецькій овоче-баштанній дослідній станції добором із гібрида Сторс Грін. Ранньостиглий, 



вегетаційний період від повних сходів до початку технічної спілості 51 день. Рослина 



кущова. Плід циліндричний, довжина 40 см, діаметр 12 см, маса 890 г. Поверхня плоду 



гладка, колір темно-зелений. М'якоть біла, соковита, середньої товщини, смакова оцінка — 



4,4 бали. Сухої речовини в плодах — 4,6—5,3%, загального цукру — 2,2 —3%. Товарна 



врожайність у весняних плівкових теплицях складає 4,9-11,7 кг/м
2
. Цінність сорту у високій 



врожайності й гарних смакових якостях. Сірою гнилизною уражається в середньому ступені. 



Белогор. Отриманий Кримською дослідно-селекційною станцією ВІР при схрещуванні 



Лінії 177 і Лінії 121. Ранньостиглий, вегетаційний період від сходів до першого збору 39 



днів. Кущ компактний. Плід циліндричної форми. Поверхня плоду гладка, зеленувато-білого 



кольору. М'якоть біла, ніжна, несолодка, мало соковита. Вага плоду — 430 г, смак — 4,3 



бали. Уміст сухих речовин — 5,5, цукру — 2,7%. Придатний для споживання у свіжому 



вигляді і для консервування. Урожай 50 т/га, за перші два збори – 8 т/га. Транспортабельний. 



Патисони. Білі-13. Виведений у Всесоюзному НДІ селекції й насінництва овочевих 



культур. Врожайність 20—25 т/га. Середня маса плоду — 200—250 г. Період від сходів до 



одержання плодів технічної зрілості — 55—60 днів. Уміст сухих речовин — 5—6%. Плоди в 



технічній зрілості білі й зеленувато-білі, м'якоть біла, за формою плоду тарілчасті. Стійкість 



до хвороб висока. Плоди вживаються в їжу молодими зав'язями діаметром 5—7 см. 



Жовтогарячі. Виведений Херсонською селекційною дослідною станцією баштанництва. 



Врожайність 25—30 т/га. Середня маса плоду 200—250 г. Період від масових сходів до 



технічної зрілості плодів 55—60 днів. Уміст сухих речовин 6—8%. Плоди в технічній 



зрілості блідо-золотаві, за формою тарілчасті. Стійкі до хвороб. Плоди вживаються в їжу 



молодими зав'язями діаметром 5—7 см.  



Особливості агротехніки. Насіння кабачків і патисонів починає проростати при 



температурі 11-12°С. Через 25-30 днів після появи сходів рослини цвітуть. Період цвітіння 



триває до пізньої осені, а плоди достигають через 30-40 днів після утворення зав’язі. Маючи 



добре розвинену кореневу систему, кабачки переносять посуху і дають добрі врожаї як у 



посушливих, так і зволожених районах. 



Кормові гарбузи й кабачки часто вирощують в ущільнених посівах разом із кукурудзою, 



картоплею й квасолею. Краще висівати їх на відстані 8-10 см від гнізд кукурудзи та на 



відстані 4-6 м одне гніздо від іншого. Кращим терміном висівання кабачків та гарбузів є час 



появи сходів кукурудзи або картоплі. 



За сприятливих умов урожай гарбузів та кабачків на ущільнених посівах становить 80-



100 ц/га без помітного зниження врожаю основної культури. 



Кращі ґрунти для кабачків –  чорноземні суглинкові. Сіють  кабачки у добре прогрітий 



ґрунт за температури 12-14°С у верхньому горизонті коли мине небезпека весняних 



заморозків. Спосіб сівби квадратно-гніздовий з відстанню 1х1 м, а в посушливих районах 



1х1,5 м.  Насіння загортають на глибину 3-5 см. У кожну  лунку висівають 3-4 насінини. 



Норма висіву становить 2 кг/га. Догляд за кабачками  й патисонами такий самий, як і за 



іншими баштанними культурами. 



 



 



13.4. Хвороби, шкідники баштанних культур і заходи боротьби з ними 



 



Антракноз або мідянка. Хвороба викликається грибом, що відноситься до групи 



недосконалих. Уражає різні гарбузові, але найбільше сильно кавуни й дині. Антракноз 



виявляється на всіх надземних частинах і кореневій шийці. Перші ознаки зараження 



виявляють у середині літа на листах у вигляді округлих жовтих або бурих плям. На 



черешках і стеблах плями втиснені Найбільш характерно хвороба виявляється на плодах, на 
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яких виникають округлі бурі втиснені плями-ранки. При достатній вологості на плямах 



розвивається спороношення паразита у вигляді рожевих подушечок. При сильній поразці 



плоди втрачають смакові якості, іноді здобувають гіркоту. Сильно уражаються плоди під час 



транспортування і при збереженні, при цьому вони швидко загнивають і пліснявіють; на 



таких плодах часто розвивається чорна цвіль. 



У період вегетації спори паразита, що утворяться в масі на плодах і інших частинах 



рослин, швидко поширюються вітром, із краплями дощу, а також комахами. Особливо 



швидко відбувається зараження рослин при ушкодженні тканин. Антракноз сильно 



розвивається у вологу погоду, особливо коли висока вологість (близько 90%) сполучається з 



підвищеною температурою (22—27°С) При зазначених умовах інкубаційний період хвороби 



короткий, усього лише 3—4 дні, у результаті чого відбувається масове зараження рослин. 



У зимовий період паразит зберігається на залишках заражених рослин у формі 



конідіальних стром; зимують спори й на насінні. Антракноз поширюється повсюдно — у 



південній і центральній зонах у польових умовах, а в північно-західній зоні — переважно в 



теплицях. Міри боротьби: збирання й знищення залишків рослин і плодів, що загнили, 



глибока зяблева оранка; правильна сівозміна, щоб баштанні культури поверталися на 



колишнє місце через 6—7 років. 



Протравлення насіння гранозаном (3 г на 1 кг насіння) або ТМТД (8 г на 1 кг насіння). У 



фазі 3—4 листів проводять профілактичну обробку одним із наступних препаратів 1% 



розчином бордоської рідини (100 г мідного купоросу й 100 г свіжо гашеного вапна на 10 л 



води), цинеб 80% з. п.  3—4 кг/га використовують для обприскування баштанних культур у 



період вегетації 0,4% суспензією або препарату купрозан 0,4% суспензією препарату (3,2—4 



кг/га). У захищеному ґрунті гарні результати дає обприскування колоїдною сіркою (40 г на 



10 л води). Після зняття врожаю парникові рами й дерев'яні частини плівкових укриттів 



дезінфікують хлорним вапном (200 г на 10 л води). 



Борошниста роса. Причиною хвороби є борошнисто-росяні гриби. Особливо сильно 



уражає диню й гарбуз, менше — кавун. Виявляється щорічно. Хвороба ушкоджує листки, 



стебла й черешки. Перші ознаки захворювання — на листках і стеблах утворюється білий 



або сіруватий наліт, спочатку у вигляді окремих плям, а потім уся уражена поверхня 



покривається нальотом. Борошнистий наліт - це грибниця збудників, на якій розвивається 



маса спор (конідій), що поширюють захворювання. Уражені листки стають тендітними й 



кришаться. Стебла недорозвиваються, стають хлоротичними.  Плоди, що утворюються, 



мають неприємний смак. Сприяє розвитку захворювання підвищена вологість, коливання 



температури. Розвиток борошнистої роси припиняється в тих випадках, коли довгий час - 



температура повітря протягом доби не опускається нижче 16°.  



У відкритому ґрунті борошниста роса починає виявлятися при настанні стійкої погоди. 



Вона може розвиватися й без дощів, але спори проростають тільки при наявності роси. 



Гриби-збудники захворювання - зберігаються у вигляді зимуючих плодових тіл на 



рослинних залишках баштанних культур, а також на бур'янистих рослинах. Заходи боротьби: 



бур'яни й рослинні залишки варто знищувати восени, глибоко перекопуючи ґрунт, не 



допускати різких коливань температури; систематичний і рівномірний полив. У теплицях 



треба проводити дезінфекцію газовим способом (спалювання сірки, сірчаних шашок) або 



розчином формаліну (250 мл
3
 формаліну на 10 л води). 



З появою борошнистої роси необхідно проводити обприскування рослин розчином 



мідного купоросу (5 г на 10 л води), сірки колоїдної (40 г на 10 л води в захищеному ґрунті й 



20 г у відкритому ґрунті), обпилювання сіркою. Для обприскування можна використовувати 



також мідно-мильну суміш (100 г рідкого мила й 7 г мідного купоросу на 10 л води), 



застосовують настій коров’яку, або перепріле сіно. Для цього 1 кг коров’яку або перепрілого 



сіна заливають 3 л води, настоюють 3 доби й проціджують. Настій коров’яку розводять у 3 л 



води, а перепріле сіно — розбавляють водою в три рази. Обробляють рослини через 



тиждень. На дині проводять обприскування 1 % розчином кальцинованої соди, суспензією 



ТМТД у 1-% концентрації або байлетоном (0,3-0,4 кг/га востаннє за 20 днів до збирання, не 
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більше 3 раз за вегетацію), превікуром 607 СЛ (2,0 л/га, востаннє за 30 днів до збирання, не 



більше 2 раз за вегетацію). 



Фузаріозне зів'янення. Одне з найбільш шкідливих і розповсюджених захворювань 



кавунів і динь. Уражає рослини у всіх фазах розвитку. Насіння, висіяні в заражений ґрунт, 



погано сходять, тому що в них паростки гинуть до виходу на поверхню ґрунту. Захворілі 



сходи засихають, або в них загниває коренева шийка. У першому випадку сім'ядольні 



листочки стають блідо-зеленими, млявими і гинуть протягом 2—3 днів. Гнилизна кореневої 



шийки найчастіше спостерігається при надмірній вологості й зниженні температури ґрунту. 



Коренева шийка тоншає, загниває, а стебло стає водянистим і просвічується. Уражені сходи 



підламуються й падають. 



У дорослих рослин хвороба також виявляється у двох формах — зів'янення й затримка 



росту. Зів'янення, а потім і загибель відбуваються швидко  —  протягом  2-3 днів. 



Поширюється фузаріозне зів'янення через заражений ґрунт і рослинні залишки, 



насінням, а також при недотриманні чергування культур. Розвитку хвороби сприяють 



несприятливі для росту рослин умови й, у першу чергу, знижена температура й важкі за 



механічним складом ґрунти.  



Фузаріозне зів'янення дині. Збудник його розвивається в судинній системі рослин, який 



сприяє механічній закупорці судин, порушується водний обмін, рослини втрачають тургор. 



На листках з'являються бурувато-коричневі плями. Плоди не дозрівають. Різкі коливання 



температури ґрунту й повітря, важкі ґрунти з високим заляганням ґрунтових вод, рясні 



тривалі поливи сприяють розвитку хвороби. Заходи боротьби: сівозміна з поверненням 



гарбузових на колишні ділянки через шість-сім років. Розміщення їх після багаторічних трав. 



Використання як попередників бобових і злакових. Обприскування 3% розчином 



азотнокислого кальцію або 3% розчином калійної селітри у фазі 4—5 листів. Три обробки 



через 12—15 днів. Витрата рідини при першій обробці 200—300 л/га, другий - 300— 400 л/га 



і третій - 400—500 л/га. 



Проти кореневих та стеблових гнилей кавуна застосовують полив розсади з інтервалом у 



3-4 тижні 0,15 % робочим  розчином превікуру 607 СЛ (2-4 л га, не більше 2 раз за 



вегетацію). 



Баштанна попелиця. Багатоїдний шкідник, що харчується більш ніж 100 видами диких 



і культурних рослин. Тіло безкрилих осіб яйцеподібне, довжиною 1,5—2 мм. Забарвлення 



від світлого до темно-зеленого. Крилата самка з подовженим тілом голова, груди, соскові 



трубочки чорні; на крилах бурувате вічко; довжина тіла 1,2—1,4 мм. Зимують безкрилі 



самки і частково личинки. Рано навесні вони пробуджуються й розмножуються на бур'янах. 



Ці рослини є резерваторами шкідника, із них він переходить на культурні рослини. 



Поселяється попелиця на нижній стороні листів, стеблах, квітках і зав'язях баштанних 



культур. Висмоктує соки, скручує й зморщує листи, викликає обпадання квітів і зав'язей. 



При сильній поразці листки засихають, у рослин затримується ріст, часто гинуть. Перші 



крилаті мігранти з'являються на посівах у середині травня. Найбільш висока чисельність у 



червні, особливо в першій половині місяця. Щільність популяцій на баштанах знижується з 



настанням високих літніх температур і активізацією афідофагів — божих корівок, афідиїд, 



хижих клопів, що перелітають на далекі поля слідом за баштанною попелицею й харчуються 



нею до зникнення шкідника. 



Попелиця, здатна давати до 20 поколінь за сезон. Найбільш небезпечна попелиця для 



кавуна й дині, у меншому ступені — для гарбуза. В окремі роки ця комаха викликає загибель 



посівів баштанних.  



Заходи боротьби. Боротьба з бур'янами. Застосування всіх прийомів агротехніки 



(зяблева оранка, добрива, поливи й т д.), що забезпечують кращий ріст і розвиток рослин у 



весняний період. 



Знищення тлі хімічним методом. Для обприскування застосовують карбофос, 10% к. е. 



або с. п. (75 р. на 10 л води); кварк 10% к. е. або кварк СП 10% с. п. (бензофосфат 60 г на 10 л 



води), килзар (перметрин), 5% к. е. (50 г на 10 л води), аіометрин Н, 25% к. е. (10 г на 10 л 
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води), ровикурт 25% к. е. (10 г на 10 л води), зелене мило 200— 400 г на 10 л води. 



У боротьбі з попелицею застосовують і препарати рослинного походження: картопляне 



бадилля — 1,2 кг зеленої маси або 0,6—0,8 кг сухого бадилля витримують 3—4 години в 10 



л теплої води, настій проціджують, додають 40 г мила й обробляють. Тютюн (тютюновий 



пил), махорка — 400 г сухої сировини подрібнюють і витримують дві доби в 10 л води, 



настій проціджують і розбавляють у два рази водою, додають 40 г мила. Цибульна лушпайка 



— 200 г лушпайки заливають 10 л води на 4—5 днів, потім настій проціджують. Настій 



можна готувати й іншим способом — цебро, заповнене до половини цибульною лушпайкою, 



треба налити 10 л гарячої води, настояти протягом доби, процідити, розбавити в 2 рази 



водою. Обробляти три рази з інтервалом 5 днів. 



Дротяники й несправжні дротяники. Найбільшої шкоди баштанним культурам 



приносять личинки жука-куськи: смугастого, посівного, степового, широкого й інших. 



Жуки-куськи не наносять істотної шкоди баштанним, небезпечні їхні личинки - дротяники.  



Дротяники наносять великої шкоди насінню, вигризаючи в них зародкову частину, а 



також під'їдають корені і кореневу шийку молодих рослин. Шкідливість виявляється при 



щільності більше 5 екземплярів на 1 м
2
, сильно зріджуються сходи. При високій відносній 



вологості повітря знижується ступінь шкідливості дротяника. 



При наявності дротяника (більше 6 шт./м
2
) необхідно обробити насіння перед посівом 



ХГЦГ 90% тех. (2 кг/т) або внести в ґрунт по 50 кг/га діазінона, фоксіма або 7% 



гранульованого хлорофосу. 



 



 



13.5. Особливості вирощування кавуна при зрошенні 



 



Кількість води, яку споживає кавун, змінюється протягом вегетації. Найбільшу кількість 



води рослини споживають у період посиленого росту вегетативної маси й плодів. Дефіцит 



вологи в цей період приводить до різкого зниження врожаю. У період від сходів до 



утворення батогів рослини кавуна споживають 14,6—17,3 м
3
/га води в добу, у період росту 



вегетативної маси — 15,1-30,1, у період росту плодів — 32—35 і в період плодоносіння — 



7,4—19,4 м
3
/ra за добу (Лимар А.О., Кащеєв А.Я., Кравець Н.С. й ін., 1993). Число 



вегетаційних поливів, величини поливних і зрошувальних норм залежать не тільки від 



кліматичних, погодних умов і сорту, але й від механічного складу ґрунту. На легких 



піщаних і супіщаних ґрунтах, що здатні удержати вологи менше, ніж суглинні й глинисті, 



варто застосовувати більш часті поливи меншими нормами, ніж на важких ґрунтах. 



Найбільш розповсюдженим способом поливу в південній зоні є дощування. Воно 



використовується на 96—98% зрошуваних земель. 



Якщо в богарних умовах існує правило повернення баштана на колишнє місце не раніше 



як через 7—8 років, то в умовах зрошення воно вимагає бездоганного виконання, оскільки в 



противному випадку можливе виникнення епітафії антракноза й інших захворювань. 



При зрошенні посів треба робити на початку другої декади травня, застосовуючи при 



необхідності передпосівний полив нормою 300 м
3
/га, для забезпечення оптимальних умов 



для проростання насіння кавуна, а також для боротьби з бур'янистою рослинністю. 



Для забезпечення контакту насіння з вологим ґрунтом необхідно провести передпосівну 



культивацію на глибину 4—5 см і відразу ж провести посів із прикочуванням. 



Культивації міжрядь крім знищення бур'янів, сприяють поліпшенню аерації ґрунту, що 



запливає після поливів. Схема посіву кавуна має бути стрічковою за схемою 3,6х2,1 м. 



Найвищий врожай виходить при підтриманні передполивної вологості ґрунту на рівні 



75—80% НВ. При проведенні поливів до зав'язування плодів і при правильному внесенні 



розрахункових норм добрив, уміст сухих речовин і цукрів у плодах не тільки не знижується, 



але в ряді випадків підвищується. У дослідженнях Херсонської селекційної дослідної станції 



баштанництва у посушливі роки в плодах, отриманих із богарних (контрольних) варіантів, 



містилося цукрів від 8% до 9,5%, а на зрошуваних варіантах від 11% до 11,8%. Наявність 
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нітратів у меззі плодів у всі роки досліджень не перевищувала 26,1 мг на 10 кг мезги при 



припустимій нормі — 90 мг, що значно нижче ГДК.  



 



 



13.6. Особливості вирощування в присадибному господарстві 



 



Щоб одержати високоякісний врожай, необхідно розмістити баштанні на добре 



освітленому місці, що продувається вітром. На цьому місці баштан не повинен вирощуватися 



хоча б кілька років підряд. Ґрунт для кавуна, як указувалося вище, повинен бути легкого 



механічного складу, гарбуз і диню можна розміщати на суглинках. Солонцюваті ґрунти не 



придатні для вирощування всіх баштанних культур. 



Удобрюючи ґрунт, не захоплюйтеся надмірним внесенням гною, а також азотних, 



мінеральних добрив, тому що це викликає зайвий ріст вегетативної маси на шкоду якості 



плодів, приведе до розвитку різних захворювань. На один квадратний метр під баштанні 



досить внести з осені під перекопування 30 г аміачної селітри, 65—70 г суперфосфату й 15 г 



калійної солі або 3—4 кг перепрілого гною. 



При сівбі під сапу обов'язково дотримуйте рекомендовані площі живлення рослини. 



Загущення з метою економії місця приведе до підвищення врожаю, однак якість плодів не 



задовольнить - плоди будуть дрібні, несмачні. Якщо хочете одержати ранній врожай кавуна 



або дині, то рядки з висіяним насінням (обов'язково ранніх сортів) укрийте смугами прозорої 



поліетиленової плівки шириною близько 40-50 см і присипте її по краях ґрунтом. Потім над 



цими смугами установіть металеві дуги і натягніть поверх них другий шар поліетиленової 



плівки, краї якої також присипте ґрунтом. У сонячну погоду сходи в такому «термосі» 



можуть з'явитися через 7—10 днів. Тут дуже важливо вчасно над кожною лункою в нижній 



плівці зробити хрестоподібні надрізи, пропускаючи в них рослини, що зійшли. Верхня плівка 



на час цієї роботи, природно знімається, а потім натягається знову. При цьому потрібно 



стежити, щоб температура повітря під дугами не перевищувала 25—30°С. Регулювання 



температури під дугами здійснюється привідкриттям частини верхньої плівки. 



Верхня плівка цілком знімається в середині або кінці травня, коли встановлюється стійка 



тепла погода. Нижню плівку можна не знімати до кінця вегетації. Під нею згоряють бур'яни.  



Протягом вегетації потрібно підтримувати посіви в чистому від бур'янів стані, ґрунт у 



пухкому стані, проводити помірні поливи підігрітою на сонці водою. При необхідності варто 



здійснювати міри боротьби з хворобами й шкідниками за наявними рекомендаціях. 



При догляді за посівами баштанних на присадибних ділянках доцільно проведення таких 



агрозаходів як карбування, розправлення й присипка батогів. Карбування (обрізання) 



головного батога приводить до посиленого утворення (особливо в дині) бічних батогів, на 



яких формуються чоловічі й жіночі квітки. Правильне розстелення батогів по площі дає 



можливість максимально використовувати поверхню ґрунту, а отже, і сонячну радіацію для 



процесу фотосинтезу, присипання батогів (але тільки не їхніх верхівок) приводить до 



утворення придаткових коренів і поліпшення умов мінерального живлення рослин. 
 



Контрольні питання. 
 



1. Які культури відносять до баштанних? Де і як їх вирощують? 2. Як змінювалася структура 



посівних площ овоче-баштанних культур в Україні? 3. Яка урожайність овоче-баштанних культур? 4. 



Які сорти овоче-баштанних культур використовуються в Україні? Чи мають вони зональний 



характер? 5. Які основні заходи обробітку ґрунту під овоче-баштанні культури? 6 Чим відрізняється 



агротехніка вирощування овоче-баштанних від агротехніки вирощування зернових культур? 7. Яка 



агротехніка вирощування овочевих та баштанних культур у спеціалізованих господарствах? 8. Які 



добрива й коли застосовуються при вирощування овоче-баштанних культур? Як вони впливають на 



якість продукції? 9. Умови застосування пестицидів при вирощуванні овоче-баштанних культур? 10. 



Які особливості вирощування овоче-баштанних культур на присадибних ділянках? 11. Як збирають і 



зберігають овоче-баштанні культури?  
 








			Таблиця 12.2. Поживна цінність коренеплодів


			Таблиця 12.5. Використання поживних речовин кормовими коренеплодами


			Рис. 13.1. Кавун. Частина рослини та плід
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Агротехніка вирощування багаторічних 



трав 333 



Агротехнічні заходи 24 



Аерація 31 



Аеренхіма 16 



Ажгон 216 



Азотні добрива 40, 43 



Аніс 215 



Арахіс 201 



Біб 19 



Бобові багаторічні трави 320 



 буркун 331  



еспарцет 329 



конюшина 321 



 люцерна 325 



 лядвенець 332 



Бобові культури 145 



 бульбочкові бактерії Rhizobium  146



 хімічний склад насіння 145 



форми плодів 145 



Бобові однорічні трави 307 



 вика озима 310 



вика яра 307 



 середела 312 



Бруква 285 



Будова зерна 71 



Будова рослин 12 



Буркун 331 



Валовий збір зерна 70, 147 



Вапнування кислих ґрунтів 32 



Васильки справжні 218 



Вегетаційний дослід 9 



Взаємодія рослин з умовами середовища 



22 



Види добрив 27, 33 



Види пшениці 80, 81 



Вівсяниця, костриця лучна 316 



Відомі вчені в галузі рослинництва 5 



Видільна система 17 



Вика озима 310 



Вика яра 307 



Вимокання озимих 102 



Винесення елементів живлення рослинами 



28, 77, 278 



Виробництво олії в Україні 181  



Виробництво цукру в Україні 242 



Властивості жиру і його уміст у насінні 



олійних культур 178 



Водоспоживання пшениці озимої 84 



Вологість ґрунту 29 



Гарбузи 292 



Гірчиця 189 



Гній 36 



Горох 147 



 добрива 149 



догляд 150 



збирання 151 



значення 147 



особливості біології 149 



попередники 149 



 поширення 148 



сівба 150 



 сорти 148 



технологія вирощування 149 



 хімічний склад 148 



Гречка 141 



 добрива 143 



догляд за посівами 144 



збирання 144 



 значення 141 



особливості вирощування 142 



попередники 143 



 поширення 141 



сівба 143 



сорти 142 



технологія вирощування 143 



Грястиця збірна 316 



Двосім’янка 20 



Денітрифікація 33 



Дійсно можлива врожайність 64 



Добрива 



 мінеральні 39, 43, 47, 50, 52, 53 



органічні 36, 37, 39 



Добрива і якість урожаю 59 



Дозрівання 78 



Елементи мінерального живлення 36 



Етапи органогенезу 79 



Еспарцет 329 



Ефіроолійні культури 210 



 губоцвіті й лаврові 218  



зонтичні трав’янисті 210 



півникові або ірисові 225 



 рожеві 217 



Живлення рослин 23, 29, 34 



Житняк 319 
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 види 92 



добрива 94 



заходи захисту посівів 95 



збирання 95 



значення 92 



кущіння 92 



місце в сівозміні 94 



морозостійкість 93 



обробіток ґрунту 94 



особливості біології 93 



підготовлення насіння 94 



попередники 93 



 поширення 92 



сівба 95 



 сорти 92 



Задачі рослинництва 7 



Залозисті тканини 17 



Запилення 19 



Земляна груша (топінамбур) 272 



Зберігання зерна 177 



Збирання зернових бобових культур 174 



Зернові культури 70 



Зимостійкість озимих 101 



Злакові багаторічні трави 313 



 вівсяниця, костриця лучна 316 



 грястиця збірна 316 



житняк 319 



лисохвіст 319 



стоколос безостий 315 



 тимофіївка лучна 313 



 тонконіг 318 



Злакові однорічні трави 303 



 могар 305 



райграс 306 



суданська трава 303 



Зольні речовини 27 



Кабачки та патисони 296 



Кавуни 288 



 добрива 289 



догляд за посівами 291 



збирання врожаю 292 



зрілість плодів 292 



підготовка ґрунту 289 



посівний матеріал і сівба 289 



сорти 289 



Калійні добрива 49 



Картопля 259 



агротехніка в присадибному 



картоплярстві 270 



біологічні особливості 260 



виродження 262 



господарське значення й 



використання 259 



добрива 265 



захист від шкідників і хвороб 267 



зберігання картоплі 269 



збирання врожаю 268 



 історія поширення 260 



насінництво 263 



обробіток ґрунту 264 



особливості біології 264 



передпосадкова підготовка бульб 



265 



попередники 264 



процес розвитку бульб 262 



система догляду 267 



сорти 263 



строки й способи садіння 266 



технологія вирощування 264 



Квасоля 155 



 види 156 



вимоги до середовища 156 



добрива 157 



збирання 157 



значення 155 



контролювання бур’янів 157  



 поширення 155 



сівба 157 



сорти 156 



технологія вирощування 157 



Квітка 17 



Кістянка 20 



Класифікація рослин 7, 11, 25 



Клітина 15 



Кмин 213 



Колосіння 77 



Коноплі 235 



Концентрація ґрунтового розчину 35 



Конюшина 321 



ботанічні й біологічні особливості 



321 



догляд 323 



значення 322 



лучна 321 



підготовка ґрунту й добрива 322 



підготовка насіння й сівба 323 



повзуча або біла 321 



польова324 



попередники 322 



поширення 322 



рожева або гібридна 324 



сорти 322 
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технологія вирощування 322 



червона 321 



Кореневище 13 



Коріандр 210 



Корінь 12, 22 



Кормові баштанні культури 287 



Кормові боби 166 



 ботаніко-біологічні особливості 167 



добрива 168 



догляд 168 



збирання 168 



 значення 167 



обробіток ґрунту 168 



попередники 167 



 походження 167 



сівба 168 



 сорти 167 



технологія вирощування 167 



Кормові буряки 275 



ботанічні й біологічні особливості 



275 



добрива 278 



догляд за посівами 279 



збирання, зберігання й 



перероблення коренеплодів 280 



 значення й використання 276 



 історія й поширення 276 



місце в сівозміні 277 



підготовка насіння 278 



розсадний спосіб вирощування 280 



система обробітку ґрунту 277 



сорти 276 



терміни сівби 279 



технологія вирощування 277 



Кормові коренеплоди 274 



Кормові культури 274 



Коробочка 20 



Критичні періоди 23 



Крохмалоносні культури 259 



Круп’яні культури 70 



Кукурудза 124 



 ботанічна характеристика 125 



гібриди й сорти 126 



добрива 129 



догляд за посівами 131 



збирання 132 



значення й використання 124 



зрошення 132 



історія поширення 125 



місце в сівозміні 128 



насіння й сівба 130 



обробіток ґрунту 128 



особливості біології 127 



підвиди 125, 126 



післязбиральний обробіток врожаю 



132 



сорти 127 



спільні посіви з бобовими 132 



схема будови рослини  124 



 технологія вирощування 128 



Кунжут 200 



Кущіння 74 



Лаванда 219 



Лавр благородний 224 



Лисохвіст 319  



Листкова пластинка 14 



Листок 13, 77 



Листянка 19 



Луківництво 339 



Льон-довгунець 227 



 будова стебла, волокно 228 



добрива 231 



догляд за посівами 232 



збирання 233 



значення 227 



комбайновий спосіб збирання 234 



місце в сівозміні 229 



обробіток ґрунту 230 



 особливості біології 227 



первинна обробіток волокна 234 



сівба 232 



 сорти 227 



технологія вирощування 220  



технологія снопового збирання 235 



фази спілості 233 



Льон-кудряш (олійний) 187 



агротехніка 189  



ботанічна характеристика 188 



добрива 189 



 значення 188 



попередники 189 



 поширення 188 



сівба 189 



сорти 189 



Люпин 162 



 агротехніка багаторічного 166 



види 163 



вирощування на насіння 165 



добрива 165, 166 



збирання 166  



значення 162 



 поширення 162 
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сорти 164 



 технологія вирощування 164 



Люцерна 325 



ботанічні й біологічні особливості 



325 



вирощування на насіння 329 



гібридна, мінлива 325 



добрива 327 



догляд 327 



жовта 325 



збирання 328, 329 



значення й використання 326 



обробіток і вирівнювання ґрунту 



327 



посівна синя 325 



поширення 326 



сорти 326 



технологія вирощування 327 



Лядвенець 332 



Лялеманція іберійська 208 



Мак 203 



Маточка 18 



Меристема 15 



Мікродобрива 53  



Мікроорганізми 33 



Мікрофенологічна шкала 21 



Могар 305 



Морква посівна 281 



ботанічні й біологічні особливості 



282 



добрива 282 



догляд за посівами 283 



збирання й зберігання 283 



значення й використання 281 



обробіток ґрунту 282 



підготовка насіння 282 



поширення 281 



сівба 283 



сорти 282 



технологія вирощування 282 



М’ята перцева 221 



Насіннєвий матеріал 19 



Нут 161  



Овес 115 



 ботаніко-біологічні особливості 116 



добрива 117 



догляд за посівами 118 



збирання 118 



значення 115 



місце в сівозміні 117 



обробіток ґрунту 117 



поширення 116 



сівба 117 



сорти 117 



хімічний склад 115 



Озимі хліби 80 



Олійні культури 178 



Онтогенез 9, 35 



Органи рослин 12 



Органічні речовини 27 



Особливості вирощування  баштанних у 



присадибному господарстві 301 



Особливості вирощування кавуна при 



зрошенні 300 



Особливості збирання зернових культур 



172 



Очищення й просушування зерна 176 



Паренхіма 16 



Перила (судза) 207 



Періоди розвитку рослинництва 4 



Півники німецькі 225 



Плід 19 



Площа листків 22 



Покривні тканини 16 



Польовий дослід 9 



Попередники 24 



Попіл 61 



Потенційна врожайність 63 



Потреба у волозі 23 



Потреба у теплі 78 



Провідні тканини 16 



Програмування рівнів урожайності 62 



Проміжні культури 338 



 озимі 338 



 підсівні 338 



післяжнивні 338 



 післяукісні 338 



Проростання насіння 73 



Просо 119 



 біологічні особливості 120 



вирощування при зрошенні 123 



добрива 121 



догляд за посівами 123 



збирання 123 



значення 119 



контролювання хвороб, шкідників, 



бур’янів 123   



обробіток ґрунту 121 



 поширення 119 



сівба 122 



сорти 120 



технологія вирощування 121 
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урожайність 120 



хімічний склад 119 



Просоподібні хліби 119 



Прядильні культури 227 



Пшениця озима 80 



 біологічний захист 90 



бур’яни та гербіциди 89 



 види 80 



вирощування при зрошенні 91 



добрива 85 



догляд 88 



захист посівів 88 



збирання 90 



значення 80 



контролювання хвороб 89 



контролювання шкідників 89 



м’яка 80 



обробіток ґрунту 85 



особливості біології 83  



підготовлення насіння 86 



 попередники 85 



постійна технологічна колія 88 



поширення 81 



регулятори росту 86 



сівба 87 



 сорти 82 



тверда 83 



 технологія вирощування 85 



формування товарних партій зерна 



90 



Пшениця яра 103 



 біологічні особливості 104 



вирощування при зрошенні 108 



вимоги до якості зерна 108 



добрива 106 



етапи органогенезу 105 



захист посівів 107 



збирання 108 



значення 103 



місце в сівозміні 105 



м’яка 103, 104 



обробіток ґрунту 105 



підготовлення насіння 106 



попередники 105 



 поширення 103 



сівба 106 



 сорти 104 



 тверда 103, 104 



технологія вирощування 105 



Райграс 306 



Реакція ґрунтового середовища 31 



Ранні ярі хліби 103 



Реальна виробнича урожайність 66 



Рижій 206 



Рис 136 



 будова зернівки 137 



валики 140 



вирощування багаторічних трав 138 



догляд за посівами 141 



значення 136 



зрошення 139 



карти поливні 140 



місце в сівозміні 138 



обробіток ґрунту 139 



особливості біології 137 



 поширення 136 



рисові зрошувальні системи 140 



система удобрення 138 



сівба 139 



 сорти 137 



споруди на чеках 140 



 технологія вирощування 138 



чеки 140 



Рицина 197 



Ріпак 192 



 види 192 



добрива 194 



догляд 195 



захист від шкідників і хвороб 195 



збирання 195 



значення 192 



місце в сівозміні 193 



обробіток ґрунту 193 



 поширення 193 



рапс і суріпиця 196 



 сівба 194 



сорти 193 



 технологія вирощування 193 



Ріст 20, 73 



Розвиток кореневої системи 75 



Розвиток рослин 20, 23, 73 



Розвиток стебла 76 



Розміщення листків на стеблі 14 



Розмноження 17 



Розрахунок доз добрив 68 



Роль зелених рослин 11 



Рослинництво як наука 7 



Сафлор 205 



Світло 30 



Середела 312 



Силосні культури 334 



 кормова капуста 337 
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 кукурудза 334 



перко 336 



редька олійна 336 



 соняшник 336 



Система удобрення 57 



Сім’янка 19 



Сіножаті й пасовища 339 



 використання пасовищ 359 



гірські кормові угіддя 342 



групи рослин 344 



заплавні луки 341 



зважування й обмірювання кормів 



363 



знищення бур’янів 358 



культуртехнічні заходи 356 



 лісостепові й степові луки 340 



 низинні луки 341 



норми внесення добрив 359 



обстеження 343 



  основні типи 339 



поліпшення мінерального живлення 



359 



 поліпшення угідь 356 



силос і сінаж 363 



суходільні луки 339 



технології заготівлі кормів 362 



Складні концентровані мінеральні добрива 



52 



Склеренхіма 16 



Сонячний спектр 30 



Соняшник 180 



 ботанічні особливості 180 



виробництво олії 181  



добрива 183 



догляд за посівами 185 



захист від хвороб і шкідників 186 



збирання 187 



значення 180 



зрошення 187 



місце в сівозміні 182  



обробіток ґрунту 183 



особливості біології 182 



підвиди 180 



попередники 182 



 поширення 180 



сівба 184 



сорти й гідриди 182 



технологія вирощування 182 



Сорго 133 



 види 134 



господарське значення 134 



добриво 135 



догляд за посівами 135 



збирання 136 



історія й поширення 134 



місце в сівозміні 135 



мітелки 133 



обробіток ґрунту 135 



особливості біології 134 



сівба 135 



 сорти 134 



технологія вирощування 135 



Сорт 12, 24 



Сочевиця 158 



 біологічні особливості 159 



добрива 159 



догляд за посівами 159 



значення 158 



місце в сівозміні 159 



 поширення 158 



сівба 159 



сорти 158 



Соя 151, 187 



 добрива 153 



догляд 154 



збирання 154 



значення 152 



обробіток ґрунту 153 



очищення й сортування зерна 155 



попередники 152 



 поширення 152 



сівба 153 



 технологія вирощування 152 



 урожайність 154 



Способи збирання врожаю 169 



Спостереження 22 



Стебло 13 



Стоколос безостий 315 



Структура посівних площ 119, 147, 178, 



274 



Стручок  20 



Суданська трава 303 



Тепло 29, 78, 79 



Технічні культури 178 



Тимофіївка лучна 313 



Тичинка 18 



Тканини рослин 15 
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Розділ 11  
КРОХМАЛОНОСНІ КУЛЬТУРИ 


 
11.1. Картопля 


Картопля (Solanum tuberosum) – однорічна (у культурі) й багаторічна (у дикому стані) 
трав’яниста бульбоутворююча рослина родини пасльонових. Коренева система мичкувата, 
основна частина коренів міститься в орному шарі ґрунту. На кінцях підземних пагонів 
(столонів) утворюються бульби різної форми (округлі, овальні, видовжені) і забарвлення 
(білі, рожеві, червоні, фіолетові). Залежно від сорту м’якуш бульби буває білий, кремовий, 
жовтий. Пересічна маса бульби 50-150 г (іноді до 1,5 кг).На поверхні бульби спірально 
розташовані “вічка”, де знаходяться бруньки, які дають паростки. Стебел кілька, вони 
прямостоячі, або висхідні, ребристі, розгалужені 60-100 см заввишки (рис. 11.1).  


 
Рис. 11.1. Підземна частина молодої рослини картоплі: 
1 - молода бульба; 2 - столон; 3 - материнська бульба. 


 


Господарське значення й використання. Картопля — культура універсального 
призначення. При високій врожайності (20—30 т/га) - це головна крохмальна рослина (із не 
зернових). Має велике продовольче, технічне і кормове значення.  


Картопля — один із найважливіших продуктів харчування. Бульби містять у середньому 
75—80% води й до 25% сухих речовин (із них 14—22 % припадає на частку крохмалю, на 
частку білків —1,4—3, клітковини — близько 1, жиру — 0,2— 0,3 і зольних речовин 0,8—
1%). Бульби картоплі багаті вітаміном С (до 20 мг%), за умістом вітаміну B1 вони 
перевершують капусту, томати, моркву, цибулю й інші овочі. У бульбах є також вітаміни А, 
В2, В6, РР, К і ін. При споживанні 300 г свіжої картоплі в день організм людини одержує 
більше половини добової норми вітаміну С, 10—15% вітаміну В1, 15% РР, 1—2% В2 і А.  


У шкірці й бульбах, що позеленіли, міститься отруйна речовина — глікоалкалоїд соланін 
(0,005—0,01%, у бадиллі й ягодах  до 0,25%), що частково розпадається при варінні. Бульби. 
що позеленіли й проросли непридатні для вживання в їжу й згодовування твариною без 
ретельного проварювання й інших способів знешкодження. 


Картопля — сировина для спиртової, крохмале-патокової, декстринової, глюкозної, 
каучукової і багатьох інших галузей промисловості. Картопляний крохмаль застосовується в 
харчовій, текстильній, паперово-картонажній, сірниковій і іншій галузях. 


При сучасній технології з 1 т бульб при крохмалистості 17,5% одержують 170 кг 
крохмалю й 1000 кг мезги або 112 л спирту й 1500 л барди. З картопляної сировини можна 
одержати в 3—5 разів більше спирту, ніж із зерна, зібраного з тієї ж площі. 


Картопля — корм для тварин. Використовують бульби в сирому або запареному вигляді, 
побічні продукти промислової переробки (мезгу, барду), а також засилосоване бадилля. 
Кормова цінність цих продуктів характеризується наступними показниками (уміст корм. од. 
у 100 кг корму): сирі бульби — 29,5, силос із зеленого бадилля — 8,5, барда свіжа — 4, барда 
сушена — 52, мезга свіжа — 13,2, мезга сушена — 95,5. 


Як просапна культура картопля сприяє очищенню полів від бур'янів і є гарним 
попередником зернових і інших культур, у тому числі й озимих (ранні сорти). Вона удається 
на бідних ґрунтах і непогано переносить повторне вирощування на одному місці. 
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Історія поширення культури. Батьківщиною картоплі вважають Південну Америку 
(Чилі, Перу). Індіанці Америки вирощували бульбу ще 14 тис. років тому. З Чилі картопля в 
1565 р. була завезена в Іспанію, звідти проникла в Італію, на південь Франції, у Голландію й 
інші країни Європи. У Росію завезена Петром I із Голландії (1710—1725 р.). Існує 
припущення про проникнення картоплі в Росію через Аляску й Камчатку. З другої половини 
шістдесятих років XVIII в. поширилася на території європейської частини Росії, Сибіру. 


Унаслідок великої пластичності й розмаїтості сортів картоплю вирощують у всіх країнах 
світу — від 71° півн. ш. до 46° півд. ш., а також у гірських районах і на узбережжі 
Середземного моря. Загальна площа її у світі перевищує 20 млн. га. Значні площі картопля 
займає в Європі (50% усіх його посадок). Найбільші площі, зайняті картоплею, в країнах 
СНД – 8 млн. га,  Китаї – 3,7, Польщі – 2,6, Україні – 1,55, Німеччині 1,12,  США – 0,559, 
Індії - 0,533 млн. га. Картопля вирощується в Іспанії, Франції, Сербії, Хорватії, Словенії, 
Румунії, Чехії, Словаччині, Перу, Англії, Італії, Туреччині, Бразилії та інших країнах. 


Картоплю й овочеві культури оброблюють й вирощують у всіх районах нашої країни, 
але найбільше на Поліссі й західних областях. (табл.. 11.1). Практикою багатьох господарств 
показана можливість одержання щорічно врожаїв у 25-30 т і більше бульб картоплі з 1 га. 
Потенційна ж врожайність сучасних сортів до 50-60 т/га (табл. 11.2). 


 


Таблиця 11.1. Структура посівних площ та урожайність картоплі  
й овочевих в Україні за усіма категоріями господарств, тис. га 


 


Група культур 1913 1940 1950 1965 1970 1980 1990 2000 2004 
Структура посівних площ 


Овоче-баштанні і картопля 1400 2811 2481 2750 2592 2350 2073 2350 2105 
Овочі (без  насіння) 267,2 486 374 464 466 497 456 538 476 
Картопля  1080,2 2060 1904 2108 1988 1682 1429 1631 1556 


Урожайність, ц/га 
Картопля  92,7 101 107 86 99 77 117 122 133 
Овочі - 113 62 112 120 138 139 112 149 


 


Таблиця 11.2. Урожайність картоплі у деяких країнах світу, ц/га 
 


Країна 1990 1995 2000 
США 329 362 427 
Канада 251 266 287 
Китай 113 134 140 
Індія 157 163 184 
Німеччина 258 314 450 
Франція 291 339 396 
Росія - 120 105 
Україна 126,7 105,2 121,6 
Аргентина 203 274 265 


 


Біологічні особливості. Картопля — досить теплолюбна культура. Висаджені бульби 
починають проростати при 6—7°С. Чим вища температура ґрунту, тим раніше з'являються 
сходи, тим швидше росте й зацвітає картопля. Сприятливою температурою для проростання 
вважається 13—15 °С. При низькій температурі і високій вологості ґрунту бульби картоплі 
загнивають. Сходи з'являються через 18—20 днів, у холодну погоду — через 25—30 днів. 
Бульби, попередньо витримані на світлі, дають сходи через 12— 15 днів. 


Весняні заморозки нижчі —3 °С, убивають сходи, однак пізніше бульби дають нову 
поросль. Осінні заморозки нижче —3°С убивають бадилля, але бульби залишаються 
життєздатними. При зниженні температури ґрунту до —2°С бульби замерзають і втрачають 
здатність до проростання. Пізні сорти, як правило, відрізняються більшою холодостійкістю. 
При температурі від 0 до —1 °С в бульбах починає накопичуватися цукор унаслідок 
зниження витрати його на дихання й перехід крохмалю в цукор. Бульби стають 
солодкуватими й несмачними. 
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Після висадження в ґрунт проростають бруньки верхівкових вічок бульб картоплі, але 
можуть проростати й інші бруньки. На цій властивості заснована посадка картоплі різаними 
частинами, вічками й паростками. При посадці цілими бульбами безліч бруньок залишається 
в стані спокою. Цвітіння в картоплі настає через 30—35 днів після сходів. Деякі сорти зовсім 
не цвітуть або утворюють тільки бутони, що пізніше обпадають, 


Тривалість вегетаційного періоду картоплі в залежності від сорту, ґрунтово-кліматичних 
і агротехнічних умов варіює від 60 до 180 днів. Відмирання бадилля спостерігається тільки в 
скоростиглих сортів, пізньостиглі сорти зберігають зелене бадилля до заморозків. 


Утворення бульб починається наприкінці бутонізації — початку цвітіння. У цей період 
визначається й їхнє число. Остаточна величина бульб і врожайність установлюються пізніше 
— наприкінці вегетації до відмирання бадилля (вересень) і залежать від погодних умов 
липня — серпня (потрібна гарна забезпеченість вологою). Добовий приріст маси бульб на 
один кущ у серпні — вересні може досягати 30—35 г, приріст крохмалю — 0,3—0,5%.  


Сприятливі умови для утворення бульб і нагромадження крохмалю складаються при 
температурі ґрунту 17—18 °С, при достатньому освітленні й вологості ґрунту. Для 
фотосинтезу найбільш сприятлива температура 22—25 °С. Високі температури (більш 30 °С) 
паралізують асиміляційні і ростові процеси, ріст бульб припиняється, нагромадження 
крохмалю загасає, посилюється виродження картоплі. Для повного розвитку рослин потрібна 
сума температур вище 10 °С за вегетаційний період у середньому 1000—1400 °С для ранніх і 
середньоранніх сортів, а для пізньостиглих — 1400—1600 °С. 


Картопля — світлолюбна рослина. У притінках бадилля сильно витягається, цвітіння 
порушується, утворення бульб запізнюється, врожай знижується. Більшість сортів картоплі 
— рослини довгого дня, й лише деякі сорти (й види) короткоденні. Довгий день прискорює 
розвиток, сприяє рясному цвітінню й розвитку листків і стебел. 


До вологи картопля дуже вимоглива. Транспіраційний коефіцієнт його 400—550. 
Особливо необхідна рослинам волога в період посиленого росту бадилля й утворення бульб. 
Оптимальна вологість ґрунту в цей період близько 70—80% НВ. В час нагромадження 
крохмалю потреба у волозі зменшується (до 60—65% НВ). На родючих ґрунтах і при 
достатньому добриві картопля ощадливіше витрачає воду. 


Коренева система картоплі повинна бути добре забезпечена киснем із ґрунтового 
повітря. Найбільш високу потребу в кисні випробує коренева система в період 
бульбоутворення. Щоб мати достатню кількість кисню в ґрунті, необхідно тримати її у 
пухкому стані з щільністю не більше 1—1,2 г/см3. На важких ґрунтах з щільністю 1,4-1,5 
г/см3 більшість бульб мають виродливу форму. 


При недоліку азоту ріст рослин припиняється, знижується продуктивність фотосинтезу, 
зменшуються врожай і крохмалистість бульб. Однак при однобічному надлишку азотного 
живлення спостерігається надмірний ріст бадилля, затримується розвиток бульб і 
подовжується вегетаційний період. Нестача фосфору сповільнює розвиток рослин, 
приводить до зниження якості бульб. При достатньому фосфорному живленні швидше 
утворюються бульби, підвищуються їхня маса й крохмалистість. Рясне калійне живлення 
підвищує стійкість картоплі до хвороб (макроспоріозу, кільцевої гнилизни й ін.), поліпшує 
лежкість бульб. Велика роль належить калію в процесах фотосинтезу, білкового й 
вуглеводного обміну, бульбоутворення. Нестача калію гальмує відтік продуктів асиміляції у 
бульби, сповільнює нагромадження крохмалю й інших речовин. Однак калійне добриво, що 
містить багато хлору, знижує крохмалистість бульб. 


Для нормального розвитку великих бульб необхідні пухкі, родючі, добре аеровані ґрунти 
з водопроникним підґрунтям. У той же час картопля може виростати й на бідних ґрунтах, це 
пояснюється великою засвоюючою здатністю його коренів. Кращі ґрунти для картоплі — 
добре удобрені супіщані й суглинкові, а також легкі чорноземи. Цілком придатні окультурені 
некислі торф'янисті ґрунти. На сирих, важких і запливаючих глинистих ґрунтах картопля 
вдається погано, утворює дрібні бульби і сильніше страждає від хвороб. Не підходять для 
картоплі засолені ґрунти, тому що картопля володіє дуже поганою солевитривалістю. 
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Найкращі умови створюються при рН 5—6 (від 4 до 8). 
Розвиток картоплі можна розділити на чотири періоди: 1) від проростання бруньок вічок 


до появи сходів (живлення за рахунок материнської бульби); 2) формування надземної маси, 
коренів і столонів (рис. 11.2); 3) поява бутонів, інтенсивне зростання столонів, цвітіння й 
бульбоутворення; 4) завершення нагромадження крохмалю в бульбах і їхнє дозрівання. 


 
Рис. 11.2. Процес розвитку бульб із столонів: 


1 – верхівкова брунька; 2 – пазушна брунька; 3 – низові листки; 4 – кора бульби; 5 – камбій; 6 – серцевина. 
 


Виродження картоплі. Виродження — процес поступового старіння рослин у 
результаті безупинного вегетативного розмноження. Воно виявляється в передчасному 
пробудженні бруньок вічок, утворенні витягнутих паростків, розвитку дрібних, часто хворих 
бульб, різкому зниженні продуктивності й ураженні їх вірусними й іншими хворобами. 


Негативну дію на рослини картоплі роблять високі температури й нестача вологи в 
ґрунті в період бульбоутворення. При температурі понад 25 °С відбувається зміна складу 
білкових речовин бульб, підсилюється виродження. Бруньки вічок передчасно 
пробуджуються з утворенням нитковидних паростків (рис. 11.3). Рослини, що виростають із 
них, відрізняються низькою продуктивністю, формують, як правило, дрібні бульби 
(екологічне виродження на півдні). 


 
Рис. 11.3. Проростання картоплі: 


а – виродженої; б – здорової 
 


Часте виродження є передумовою вірусного захворювання картоплі (віруси X, S, Y q ін.). 
Зовнішні ознаки вірусного захворювання: скручування листів, морщення, крапчастість 
(мозаїка), дрібні бульби й ін. Вірусне виродження картоплі спостерігається в різних 
кліматичних умовах. Віруси переносяться попелицями. Ступінь і частота появи вірусного 
захворювання залежать від особливостей сорту, ґрунту, температури, агротехніки, 


Найбільш сильне виродження картоплі спостерігається при спільному впливі на 
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картоплю несприятливих екологічних факторів і вірусних хвороб, що часто відзначається в 
південних районах оброблення культури. Оздоровлення посадкового матеріалу зв'язано з 
великими труднощами. Необхідні нові сорти, стійкі до вірусів і інших причин виродження, а 
також організація надійного насінництва: вирощування еліти, не зараженої вірусами, на 
основі меристемної культури, строгий контроль за розмноженням перспективних клонів і ін. 


Сорти. Щороку у державі районується близько 300 сортів овочевих, баштанних культур 
та картоплі. У державі районовані такі сорти картоплі: стійкі проти рака: ранньостиглі 
— Воротинська, рання, Бородянська, Вармас, Іскра, Пріскульська рання, Пролісок; 
середньоранні — Адретта, Житомирянка, Зорька, Львів’янка, Львівська біла, Мавка, 
Невська, Остара, Новинка, Радомишльська, Світанок Київський, Чарівниця;  середньостиглі 
— Гатчинська, Лугівська, Радуга, Полісся, Огоньок, Юбель; середньопізні — Воловецька, 
Гібридна 14, Зарево, Ікар, Сулев, Столова 19; пізньостиглі — Древлянка, Комсомолець, 
Полонина, Олев, Темп; нестійкі проти рака: ранньоспілі — Харківська рання; 
середньостиглі — Альма, Поліська 36, Стаханівська, Елла; середньостиглі — Лорх; 
пізньостиглі — Вольтман. 


Насінництво. Однією з умов одержання  високих урожаїв картоплі є висока якість 
садивного матеріалу. В Україні великої шкоди картоплярству завдають вірусні хвороби або, 
як їх ще називають, хвороби виродження. Вони викликають таке погіршення насінних 
якостей картоплі, яке не поновлюється звичайними агротехнічними заходами. Тому боротьба 
з розповсюдженням вірусних хвороб є основним завданням насінництва картоплі. 
Вирішується це комплексом організаційних та агротехнічних заходів. Велике значення 
набуває сортозміна й сортооновлення. Сортооновлення необхідно провадити раз у три роки.  


Для проведення цього заходу насінну картоплю вирощують у так званих закритих 
районах товарного насінництва. У державі років п’ятдесят тому було виділено 12 таких 
районів: Менський, Коропський, Сосницький Чернігівської області, Овруцький, Лугинський, 
Народицький Житомирської, Костопільський Ровенської, Рожищенський Волинської, 
Чорнобильський Київської, Кам’янсько-Бузький Львівської, Кролевецький Сумської, 
Славутський Хмельницької областей. Створено також чотири зони товарного насінництва 
картоплі — в Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській і Чернівецькій областях. 


Так, наприклад, у 1975 р. закриті райони виростили близько 300 тис. тонн здорової 
насінної картоплі. Така кількість насінного матеріалу повною мірою забезпечила планове 
проведення сортооновлення в кожному господарстві республіки. 


У закритих районах первинне насінництво й вирощування еліти картоплі провадять 
насінницькі господарства першої групи. Вирощений ними садивний матеріал через систему 
«Сортонасіннєовоч» передається господарствам другої групи для розмноження. Заготовлену 
у цих господарствах насінну картоплю щорічно розподіляють у районах і господарствах 
згідно плану сортооновлення. 


Ранні й середньоранні сорти формують товарні бульби (придатні до використання) уже 
через два місяці після посадки. Приведемо характеристики найбільш розповсюджених 
сортів: Воротинська рання (бульби білого кольору, округло овальної форми. Вічка 
неглибокі, нечисленні. Шкірка гладенька, м’якуш білий); Пріскульська рання (дуже ранній, 
столовий сорт. Смакові якості бульб задовільні. Крохмалистість низька. Бульби білі, 
округло-овальні. Вічка неглибокі. Шкірка гладенька, м’якуш білий. Зберігається добре); 
Пролісок (ранньостиглий сорт столового призначення. Бульби коротко овальні, часто 
округлі, із тупою вершиною і плоским столонним слідом, кремові. Шкірка бульби лущиться. 
Вічка мілкі, нечисленні, незабарвлені. М’якуш кремовий, при розрізуванні не темніє. 
Середня маса бульби 97 г); ранньоспіла Невська (середньоранній столовий сорт, екологічно 
пластичний, має білі округлі й овальні бульби, шкірка гладенька, вічка поверхневі, 
нечисленні рожеві. М’якуш білий, після розрізування не темніє. Середня маса бульб 105 г. 
Зберігається добре, рекомендований для всіх регіонів України, Росії); Луговська 
(середньостиглий столовий сорт, зберігається добре, рекомендований на всій території 
України й Росії); Львів’янка (середньоранній сорт із білими овальними бульбами з тупою 
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верхівкою. Шкірка гладенька. Вічка поверхневі, нечисленні. М’якуш білий, при розрізуванні 
темніє. Середня маса бульб 111 г. Смакові якості добрі, крохмалистість середня. Зберігається 
добре); Зарево (середньопізній універсальний сорт, менше інших сортів ушкоджується 
колорадським жуком, бульби рожеві, округлі, із добрими смаковими якостями, шкірка 
сітчаста, м’якуш білий. Зберігається добре); Темп (пізньостиглий універсальний сорт, бульби 
білі, округлі. Вічка поверхневі, шкірка злегка лускувата. М’якуш світло-жовтий. Смакові 
якості бульб добрі. Зберігається добре). 


Особливості біології. Картопля виділяється серед інших культур вимогливістю до 
визначеного режиму тепла. Бульби, здатні проростати при 6-7° С, оптимальна температура 
для росту бадилля 20-21° С, але для нормального бульбоутворення необхідна більш помірна 
температура ґрунту (15-18° С). При підвищенні температури до 20°С процес 
бульбоутворення сповільнюється, а більш висока температура (вище 23° С) приводить до 
виродження (передчасного старіння бульб), що знижує врожай. Сходи й дорослі рослини 
картоплі хитливі до заморозків і ушкоджуються вже при зниженні температури до -2-3°С. 
Картопля, вологолюбна рослина й краще, розвивається при вологості ґрунту рівній 65-75% 
польової вологоємності. За даними професора А.Г. Лорха, на утворення 1 т бульб картоплі 
витрачається на суглинистому ґрунті від 65 до 104 т води, а на супіщаному - від 100 до 137 т. 
Кращими ґрунтами для картоплі вважаються легкі й середні суглинисті, а також супіщані 
дерново-підзолисті й чорноземні. Велику цінність для вирощування картоплі  представляють 
осушені торфовища й заплавні землі. Для ранніх сортів картоплі, що відрізняються швидким 
темпом росту і розвитку, відводять кращі за родючістю землі південних і південно-західних 
експозицій. У північних районах для більш ранніх посадок картоплі прискорюють танення 
снігу, посипаючи його золою, фосфоритним борошном або торф'яною крихтою. 


Інтенсивна технологія вирощування. Попередники. При розміщенні картоплі в 
сівозміні враховують призначення й скоростиглість кожного сорту, а також цінність картоплі 
як попередника для інших культур. Ранню картоплю столового призначення вирощують на 
пару перед озимими культурами. У цьому випадку попередниками картоплі можуть бути 
зернові, бобові або ранні ярові культури, рідше озимі. 


Середньостиглі й пізньостиглі сорти займають самостійні поля, їх розміщають після 
удобрених озимих, зернових бобових культур або коренеплодів. Під насінні ділянки картоплі 
виділяють найбільш родючі ґрунти, на заплавних землях або осушених торфовищах.  


В овоче-картопляних сівозмінах, крім названих культур, гарними попередниками 
картоплі є капуста, овочеві коренеплоди, огірки і баштанні. 


У посушливих південних районах картоплю розміщають у поливних овочевих 
сівозмінах, а також на ділянках зниженого рельєфу — у заплавах рік, на лиманах і ін. 


Картопля — гарний попередник для кукурудзи, ярих хлібів, зернових бобових, олійних і 
навіть прядильних культур.  


Повертати картоплю на колишнє місце раніше ніж через 3—5 років не рекомендується, 
це припустимо лише в умовах високої агротехніки. Беззмінний обробіток на тому самому 
полі, як правило, приводить до сильного розвитку хвороб і шкідників. Навіть на родючих 
ґрунтах і при систематичному добриві врожаї картоплі при повторному обробітку незмінно 
знижуються (на 30 % і більше). 


Обробіток ґрунту. Щоб одержати високі врожаї картоплі, потрібно створити глибокий 
добре розпушений орний шар. Основним способом обробітку ґрунту в усіх районах на 
землях, що не підлягають ерозії, є оранка плугами з передплужниками. Результати 
багаторічних дослідів свідчать, що під картоплю ґрунт із глибоким гумусовим горизонтом 
слід орати на глибину 28—32 см. Дальше поглиблення оранки, як правило, не забезпечує 
підвищення врожайності. Залежно від стану окультуреності полів глибоку оранку провадять 
через три-п'ять років, а в проміжок між ними — на глибину 23 — 25 см. 


В усіх районах зяблевий обробіток ґрунту починають із дискування стерні одночасно із 
збиранням зернової культури; потім, через 10—14 днів, проводять лемішне лущення на 
глибину 12—16 см із коткуванням або боронуванням. Глибоку оранку проводять у кінці 
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вересня — на початку жовтня з обов'язковим внесенням органічних та мінеральних добрив В 
овочевих сівозмінах на зяб орють зразу після збирання попередньої культури. 


Проти ґрунтових шкідників картоплі капустянки морквяної й цибулевої, паросткової 
мухи, бурякової крихітки, галової нематоди у ґрунти вносять геравітокс-У  (30 кг/га, 
востаннє за 20 днів до збирання, не більше 1 разу за вегетацію). 


До посадки картоплі однорічні дводольні і злакові бур'яни на полях знищують 
обприскуванням поверхні ґрунту до висаджування, під час висаджування або до появи 
сходів агрітоксом (0,9-1,7 л/га), аргументом (2,0 л/га), байпасом (3,0-4,0 л/га), 
домінатором 360 (2,0 л/га), зенкером (0,5-1,5), лазуритом (0,5-1,5),  прометрексом (3,0 
л/га, за 90 днів до збирання картоплі, не більше 1 разу за вегетацію), рейтером (3,0-4,0 л/га, 
за 90 днів до збирання бульб, не більше 1 разу за вегетацію). 


Добрива. Картопля у порівнянні із зерновими культурами споживає більше поживних 
речовин із ґрунту, чуйна на внесення добрив. Основну частину добрив (від 20 до 60 т/га гною 
або торфогнойового компосту, а також 2-3 ц фосфоритного борошна або суперфосфату, 1-1,5 
ц калійних добрив) під врожай бульб у 25-30 т/га вносять восени під зяблеву оранку.  


Азотні добрива (1-1,5 ц аміачної селітри або 2-2,5 ц сульфату амонію) і суперфосфат (2-
2,5 ц) у районах достатнього зволоження краще зашпаровувати навесні при переорюванні 
або культивації зябу. На легких ґрунтах для поліпшення якості столової картоплі вносять 
магнієві добрива в дозі 40-60 кг/га діючої речовини.  


Перед садінням картоплі ґрунт розпушують чизель-культиваторами або плугами без 
полиць на глибину 16 — 18 см з одночасним боронуванням. 


При посадці картоплесаджалками вносять гранульований суперфосфат (1-1,5 ц/га) і 
гранульовану аміачну селітру (0,5 ц на 1 га) або сульфат амонію (0,75-1 ц на 1 га) краще в 
суміші з перегноєм (4-5 ц на 1 га). Гарні результати дає при місцевому внесенні нітрофоска, 
діамонітрофоска, нітроамофоска. Місцеве внесення фосфорних, азотних і комплексних 
добрив при посадці створює кращі умови для росту картоплі в перший період. 


У системі добрива картоплі велике значення має форма калійних добрив. Добрива, що 
містять хлор, значно менше підвищують врожай бульб (які до того ж виявляються менше 
крохмалистими), ніж сірчанокислі форми (сульфату калію, калімагнезії, а також деревна й 
торф'яна зола). Тому заміна навіть частини хлористого калію або калійної солі 
сірчанокислими калійними добривами або золою (3-4 ц на 1 га) має велике значення в 
підвищенні врожаю бульб і їхньої крохмалистості. 


Передпосадкова підготовка бульб. Для посадки використовують бульби, вирощені в 
найбільш сприятливих умовах на насінних ділянках, розташованих на родючих (лугових 
заплавних або торф'янистих) ґрунтах. Для посадки відбирають здорові, типові для кожного 
сорту бульби масою 50-80 г. 


З прийомів перед посадкової підготовки бульб найбільше широко використовують 
пророщення в теплих світлих приміщеннях протягом 30-45 днів при температурі 12-15° С і 
відносній вологості повітря близько 85%. Картоплю розкладають тонким шаром на підлозі 
або ґратчастих стелажах. Для машинної посадки придатні бульби з короткими (довжина не 
більше 0,25-0,5 см) товстими зеленими паростками і кореневими горбками в основі. Багато 
господарств широко застосовують укорочене пророщення бульб (протягом 10-20 днів) на 
відкритих площадках або в котлованах, захищених від холодних вітрів. На кожну тонну 
бульб потрібно приблизно 20 м2 площі. Передпосівне пророщення прискорює появу сходів і 
бульбоутворення, підвищує врожай на 1,5-2,5 т із га і більше. Пророщують картоплю й у 
целофанових із дірками для вентиляції мішках. 


Не пророщені бульби за 3-4 дні до посадки в теплі сонячні дні піддають повітряному 
обігріву або пров’яленою на відкритих площадках або під навісом, що прискорює появу 
сходів. Тепловий обігрів проводять також на місці збереження в засіках шляхом подачі 
теплого (20-25° С) повітря протягом 8-10 днів перед посадкою. Установлено, що перед 
посадкова обробка бульб картоплі деякими стимуляторами росту хімічного й біологічного 
походження, а також фізичними факторами в ряді випадків прискорює появу сходів, 







 266 


проходження наступних фаз розвитку, формування листової поверхні й кореневої системи, 
підвищує врожайність і якість бульб картоплі.  


Важливий агротехнічний прийом - перед посадкова обробка бульб пестицидами. Проти 
комплексу ґрунтових шкідників, колорадського жука, дротяників бульби перед 
висаджуванням протруюють круїзером 350 FS (0,3 л/т); проти личинки хрущів та 
колорадського жука, цикади, попелиці, трпси, дротяників, несправжніх дротяників, 
ризоктоніозу – престижем 290 FS (1,0 л/га); проти хвороб сухої гнилі, ризоктоніозу, 
гельмінтоспоріозу, звичайної парші, фомозу – суспензією максиму 025 FS (0,75 л/т). 
Одночасно з протруєнням для підвищення врожайності бульби картоплі можна оброблять 
біопрепаратом азотофіт (100 мл/т), фітоцидом (1,0 л/т); проти збудників грибних і 
бактеріальних хвороб – псевдобактеріном (1 л/т). 


Бульби картоплі повільно проростають. Це, а також велика потреба картоплі у волозі 
визначають ефективність ранніх термінів посадки (слідом за посівом ранніх ярових культур). 
У першу чергу, висаджують ранні сорти картоплі в парових полях для одержання ранньої 
товарної продукції. У південних районах, крім ранніх весняних, застосовують літні посадки 
картоплі (із кінця червня до середини липня в різних районах) для вирощування здорового 
насінного матеріалу (особливо при зрошенні). При літніх посадках бульбоутворення в 
картоплі зрушується на більш прохолодний і вологий період, що запобігає його виродження. 


Строки й способи садіння. У південно-східних районах Лісостепу садять картоплю 
одночасно із сівбою ранніх зернових, а в північно-західних після прогрівання ґрунту на 
глибині 10 см до температури 6-8°. На легких супіщаних ґрунтах садіння можна розпочинати 
при температурі ґрунту 5 — 6°, тому що такі ґрунти швидше просихають і прогріваються. 


Насамперед слід висаджувати ранні сорти, а потім середньостиглі та середньопізні й 
закінчити садіння за 10 робочих днів. Запізнення із садінням картоплі призводить до 
значного зниження врожаю. Про це свідчать такі дані Харківської обласної 
сільськогосподарської дослідної станції: при садінні 14 квітня врожай бульб становив 165 
ц/га, 23 квітня — 140, 3 травня — 133, 14 травня — 132, 23 травня — 121, а 3 червня — лише 
108 ц/га, тобто на 57 ц менше порівняно з урожаєм при садінні в середині квітня. 


За 10—15 днів до садіння картоплю слід перебрати й розстелити шаром 0,5 м для 
прогрівання. 


У підзоні достатнього зволоження картоплю слід садити лише напівгребеневим 
способом на глибину 8—9 см; остаточна глибина від поверхні гребеневого профілю рядка до 
бульб має бути 14—16 см. Гребенева поверхня рядків краще прогрівається, менше 
ущільнюється від опадів, дає можливість розпушувати ґрунт у міжряддях у будь-який час 
тракторними культиваторами без ущільнення його колесами. 


У південних і південно-східних районах, де випадає мало вологи, а також на 
торфовищах слід застосовувати звичайне (гладке) садіння. Глибина загортання залежить від 
ґрунту, строків і способів садіння та розміру садивних бульб. На ґрунтах легкого 
механічного складу бульби садять на глибину 10—12 см, а на важких — на 8— 10 см. Великі 
бульби садять на 2—3 см глибше, а дрібні та різані — на стільки ж мілкіше. Більш глибока 
посадка застосовується на півдні (12-16 см). 


При недостатній глибині загортання багато бульб під час боронування вигрібається на 
поверхню й сходи картоплі бувають зріджені, а при глибокому - сходи з'являються із 
запізненням, утруднюється збирання врожаю. 


Одне з основних умов одержання високого врожаю картоплі - оптимальна кількість 
рослин на одиниці площі. Досвід показує, що в районах достатнього зволоження при 
внесенні добрив  варто висаджувати 50-55 тис. бульб на, 1 га в залежності від сорту й рівня 
родючості ґрунту. На насінних родючих ділянках густоту посадки можна доводити до 60 тис. 
на 1 га. У менше забезпечених опадами районах висаджують близько 40 тис. бульб на 1 га. 
Для посадки картоплі використовують картоплесаджалки (СН-4Б, КСМ-6А, УПС-4-90, 
КСМ-4-90, Л-202, Л-201), на грядах - саджалку СКМ-ЗА. Ці машини проводять посадку 
широкорядним способом із міжряддями 60, 70 і 90 см. При відстані між бульбами в рядках 
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25, 30 і 35 см на гектарі розміщається від 40 до 60 тис. рослин. Норма посадки в залежності 
від прийнятої густоти й величини бульб складає 2,5-3,5 т на 1 га.         


На зрошуваних землях після посадки картоплі застосовують вологозарядковий полив. 
Система догляду. Перший прийом догляду за картоплею гладкої посадки - боронування 


сітчастими боронами, яке проводять кожні 7-8 діб після садіння для знищення бур’янів і 
руйнування грудок ґрунту.  


При гребеневій посадці картоплі та на важких ґрунтах проводять боронування з 
одночасним розпушуванням міжрядь культиваторами в одному агрегаті (рис. 11.4).  


Рис. 11.4. Схема розміщення робочих органів при до сходових обробітках посадок картоплі на 
культиваторі КОН-2,9: 1 – опорне колесо; 2 – рама; 3 – долото; 4 – трьохярусна лапа; 5 – граділь;  


6 – ротаційний розпушувач; 7 – підпружинна ротаційна борона. 
 


Застосування ротаційних борін дозволяє знищити 90-95 % бур’янів при до сходовому 
догляді за картоплею й створити пухку, дрібно грудкувату структуру ґрунту в гребені. 


Як тільки позначаться рядки сходів (приблизно через 3-4 тижні після садіння), 
приступають до обробки міжрядь для підтримки оптимальної пухкості ґрунту й знищення 
бур'янів. Система догляду повинна також сприяти формуванню врожаю картоплі в середній 
частині гребеня, що значно знижує втрати бульб при збиранні. Для догляду за посадками 
картоплі використовують різні культиватори (КОН-2,8ПМ, КРН-4,2Г, КНО-2,8) із набором 
робочих органів: сітчастих борін, підгортальників, доліт, стрілчастих лап, дискових 
підгортальників і ін. Добре зарекомендувало себе інтенсивне розпушування ґрунту в 
міжряддях фрезерними культиваторами (КФК-2,8, КФО-3,6). У більшості 
західноєвропейських країн заходи, із догляду включають 2-3 обробки: підгортання з 
використанням сітчастих борін, розпушування й підгортання. 


Завдання підгортання – не тільки видалення бур’янів, рихлення ґрунту навколо рослин і 
створення кращих умов для утворення бульб, але й захист бульб від високих температур. 
Огортання добре захищає бульби від позеленіння. Вірно виконане огортання при відповідній 
вологості ґрунту підвищує врожайність бульб на  19-37 %. Особливо важливе підгортання на 
важких ґрунтах, сильно зволожених, тому що високі гребені краще прогріваються й 
аеруються. На легких ґрунтах картоплю огортають один раз при висоті бадилля 25-30 см, на 
важких з достатнім зволоженням – 2 рази при висоті бадилля 20 і 30-35 см. На важких 
ґрунтах при надлишковому зволоженні проводять 2-3 глибоких огортання. Останнє 
підгортання проводять перед змиканням бадилля у рядках. 


Глибину розпушування встановлюють з урахуванням вологості ґрунту й ступенем його 
ущільнення. В умовах достатнього зволоження при другій і третій обробках картоплю 
підсапують, починаючи при висоті рослин 12-16 см. В умовах нестачі вологи у ґрунтах 
картопля дуже чуйна на полив. 


При інтенсивних технологіях вирощування для знищення багаторічних і однорічних 
дводольних бур’янів на картоплі застосовують гербіцид тарга супер (2,0-4,0 л/га); проти 
однорічних та багаторічних злакових – агіл 100 (0,6-1,2 л/га), арамо 45 (1,2-2,3 л/га). 


Захист від шкідників і хвороб. Для знищення жуків і личинок колорадського жука 
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використовують обприскування препаратими актара 25 WG (0,06-0,08 кг/га, востаннє за 20 
днів до збирання, не більше 2 раз за вегетацію), альтекс 100 (0,1 л/га, за 20 днів, не більше 2 
раз), арріво (0,1-0,16 л/га, за 20 днів, не більше 2 раз), банкол (0,2-,03 кг/га, за 20 днів, не 
більше 2 раз), бомбардир (0,045-0,05 кг/га, за 20 днів, не більше 1 разу), бульдок (0,25 л/га, за 
30 днів, не більше 1 разу), вантекс (0,07 л/га, за 20 днів, не більше 1 разу), варіант 200 (0,2-
0,25 л/га, за 20 днів, не більше 1 разу), вектор (0,2-0,25 л/га, за 20 днів, не більше 1 разу), 
дурсбан (1,5 л/га, за 30 днів, не більше 2 раз), жукомор (0,2-0,25 л/га, за 20 днів, не більше 1 
разу), зеніт (0,2-0,25 л/га, за 20 днів, не більше 1 разу), золон (1,5-2,0 л/га, за 30 днів, не 
більше 2 раз), конфідор максі (0,045-0,05 л/га, за 20 днів, не більше 1 разу), пілот 480 (1,5 
л/га, за 30 днів, не більше 2 раз), ратибор (0,15-0,2 л/га, за 20 днів, не більше 1 разу), 
фостак (0,07-0,01 л/га, за 20 днів, не більше 2 раз), фюрі (0,07 л/га, за 20 днів, не більше 2 
раз); проти картопляної молі – арріво (0,1 л/га, за 20 днів, не більше 2 раз), Бі-58 новий (1,5-
2,0 л/га, за 20 днів, не більше 2 раз); проти попелиці - Бі-58 новий (2,0-2,5 л/га, за 20 днів, не 
більше 2 раз), данадим 400 (2,0 л/га, за 20 днів, не більше 1 разу); проти попелиці, трипси, 
колорадського жука – каліпсо 480 SC (0,1-0,2 л/га, за 20 днів, не більше 1 разу). 


Проти личинок молодших віків колорадського жука можна використовувати й 
мікробіологічні препарати: актофіт (0,3-0,4 л/га); проти кореневої гнилизни, борошнистої 
роси, септоріозу, бурої іржі, фузаріозу, церкоспорозу – агат 25 (30 г/га) 


Для попередження появи фітофторозу, сухої плямистості, що значно знижує врожай, 
у першу половину вегетації посадки картоплі обприскуюють системними препаратами: 
акробат МЦ (2,0 кг/га, востаннє за 20 днів до збирання бульб, не більше 3 раз за вегетацію), 
антракол 70 WG (1,5 кг/га, за 40 днів, не більше 3 раз), квадріс 250 SC (0,6 л/га, за 7 днів, не 
більше 2 раз), купроксат (3,0-5,0 л/га, за 20 днів, не більше 3 раз), метаксил (2,5 кг/га, за 20 
днів, не більше 3 раз), ордан (2,5-3,0 кг/га, за 14 днів, не більше 3 раз), пенкоцеб (1,6 кг/га, за 
20 днів, не більше 3 раз), танос 50 (0,6 кг/га, за 20 днів, не більше 2 раз), фольпан 50 (за 20 
днів, не більше 2 раз), чарівник (1,5-2,0 кг/га, за 20 днів, не більше 3 раз), юнкер (2,5 кг/га, 
востаннє за 20 днів до збирання бульб, не більше 3 раз за вегетацію).  


Зрошення. При програмованому вирощуванні в умовах зрошення врожайність картоплі 
майже подвоюється. Наприклад, сорт Уляновський без зрошення дав 18,9 т/га, а на поливі — 
31,7 т/га. ри обробітку картоплі зі зрошенням посадку проводять або напівгребеневим 
способом, бульби укладають на глибину 6—8 см, а густоту посадки збільшують.  


Для визначення потреби в поливі враховують загальний стан рослин: потемніння 
бадилля, підв’ялення листків у полуденні години й стан вологості ґрунту. У період цвітіння й 
активного бульбоутворення вологість ґрунту потрібно підтримувати на рівні 75—80% НВ. 
Після кожного поливу обов'язково проводять розпушування міжрядь із невеликим 
підгортанням рослин. Найбільш ефективні поливи в сполученні з підживленням картоплі 
добривами   (перед бульбоутворенням). 


Для посушливих районів південно-сходу потрібно від 4 до 6 вегетаційних поливів 
картоплі. Поливні норми коливаються від 300 до 500 м3/га. Після утворення основної маси 
бульб поливи припиняють. Більш пізні поливи картоплі затримують її дозрівання, приводять 
до утворення нових і стовбурінню рано зав'язаних бульб. Ранні поливи прискорюють 
дозрівання бульб, підвищують врожайність, їх крохмалистість і смакові якості. 


Збирання врожаю. До збирання картоплі приступають при перших ознаках спілості 
бульб. Головний з них - огрубіння шкірочки, що при підсиханні лупиться. До цього часу 
бадилля ранніх і середньостиглих сортів жовтіє й відмирає. Ранні сорти картоплі, 
використовуються на продовольчі цілі в літню пору, збирають до повної спілості. Не пізніше 
ніж за два тижні до посіву озимих збирають картоплю в зайнятому парі. У пізньостиглих, а в 
окремі роки й у середньостиглих сортів значна частина бадилля залишається зеленим до 
збирання. У цьому випадку скошують і подрібнюють бадилля машинам (КИР-1,5, КИР-1,5Б, 
КИР-1,85Б, БД-4, БД-4-90, БД-3-140).  


Картоплю збирають тракторними елеваторними картоплекопачами й картопле-
збиральними комбайнами прямим комбайнуванням, роздільним і комбінованим способами. 
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На ґрунтах легкого й середнього гранулометричного складу збирання проводять 
картоплезбиральними комбайнами (КПК-3, КПК-2, ККУ-2А, КИТ-2, Е-686, Е-684) (рис. 
11.5).  


 
Рис. 11.5. Картоплезбиральний комбайн ККУ-2 “Дружба” 


 
Картоплезбиральні комбайни викопують бульби, відриваються їх від столонів і значною 


мірою очищають від ґрунту. Роздільне збирання застосовують на середніх і важких ґрунтах. 
При цьому машини валкоутворювачі УКВ-2 викопують за один прохід два рядки картоплі, 
відокремлюють бульби від землі й укладають у валок, у якому бульби підсихають протягом 
1-2-х годин, що прискорює пуск картоплезбиральних комбайнів або ручне збирання. При 
комбінованому способі збирання: 1) скошують і подрібнюють бадилля збиральними 
машинами; 2) викопують бульби з 2-4 рядків укладають картоплю між двома сусідніми не 
викопаними рядками; 3) використовують комбайни, обладнані підбирачами, що викопують 
картоплю з двох рядків і підбирають бульби з валків, покладених картоплекопачами. При 
такій технології в 2 рази підвищується продуктивність збиральних машин, у 4-5 разів 
скорочуються витрати праці. 


На якість роботи картоплезбиральних машин істотно впливає стан ґрунту. У результаті 
зливових дощів ґрунт до часу збирання сильно ущільнюється, при непогожій погоді 
перезволожується, для поліпшення сепарації ґрунту і більш продуктивного використання 
комбайнів проводять спеціальні передзбиральні заходи. Так, при сухому й ущільненому 
ґрунті ефективне розпушування міжрядь долотоподібними й стрілчастими лапами. У 
залежності від погодних умов, що складаються, у тому самому господарстві змінюють 
способи збирання. Комбінований спосіб застосовують при гарній сепарації ґрунту, а пряме 
комбайнування й особливо роздільний спосіб - при менш сприятливих умовах. На 
перезволожених ґрунтах використовують картоплекопачі (КТН-1А, КР-1, КТН-2В, КСТ-1,4, 
Л-652) із наступним визбируванням бульб вручну. 


Слідом за збиранням поле боронують, а потім переорюють, підбирають бульби, що 
залишилися. Картоплезбиральні машини повинні викопувати не менше 95% врожаю, при 
цьому ушкоджених бульб повинно бути не більше 3%, а втрати бульб масою більше 20 г не 
мають перевищувати 5%. Бульби масою до 15 г у втрати  не враховуються. Ушкодження 
бульб у процесі збирання різко зростає при температурі ґрунту нижчій 7° С. Тому збирання 
необхідно провести як можна у більш стислі строки - протягом 10-12 днів у північних 
районах і 15-20 днів у середній смузі й півдні. 


Після збирання бульби сортують на 3 фракції: великі продовольчі, або товарні (більше 
80 г), середні або насінні (50-80 г) й дрібні (20-50 г), які потім згодовуються худобі, а також 
видаляють ушкоджені і гнилі бульби. Роботу проводять на картопляно-сортувальних пунктах 
(машина КСП-15Б, КСП-25, при продуктивності 15 т і 25 т картоплі в годину). Розсортовану 
картоплю вантажать навантажувачами в контейнери. В міру збирання картоплі в 
контейнерах або насипом закладають на зимове збереження в картоплесховище, а при 
відсутності його - у бурти. 


Зберігання картоплі. Зберігають картоплю в стаціонарних типових сховищах, на 
постійних кагатних майданчиках з активним вентилюванням, а також у польових тимчасових 
сховищах-кагатах і глибоких траншеях із природною вентиляцією та мілких траншеях без 
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вентиляції. Стаціонарні сховища будують за типовими або індивідуальними проектами, 
кращими з яких, є: 813-14, 813-15, 813-24, 813-26, 813-42. 


Перед закладанням бульб на зберігання стаціонарні сховища дезінфікують 2-відсотковим 
розчином формаліну або іншими речовинами. Після цього приміщення білять вапном. Місця 
й котловани   польових   сховищ, постійних кагатних майданчиків, риштаки, дошки стінок 
засіків, вентиляційні труби, а також інвентар обприскують 25-відсотковим розчином 
негашеного вапна, добавляючи 50 г мідного купоросу на кожні 10 л розчину. 


У сховища закладають відсортовану, перебрану та просушену картоплю; не просушену 
картоплю можна закладати лише в кагати, обладнані активною вентиляцією. 


Закладають картоплю на зберігання у сховища за їх місткістю. При застосуванні 
активної вентиляції шар картоплі можна збільшувати для насінної картоплі до 2,5—3, а для 
продовольчої — до 3—4 м. Для завантаження картоплі у сховища із засіками 
використовують систему транспортерів СТХ-30, а також транспортер-завантажувач ТЗК-30. 


Найкращими умовами для зберігання картоплі є температура повітря від 2 до 5° при 
відносній вологості повітря 90 — 95 % . 


При зігріванні картоплі в сховищах її необхідно терміново охолодити, а якщо цього 
зробити неможливо, бульби слід перебрати. 


Регулюють температуру шляхом використання вентиляційних систем. Природна 
вентиляція кагатів незадовільно забезпечує повітрообмін у сховищах. Ось чому в останні 
роки запроваджують активне вентилювання польових сховищ. Повітря, що нагнітається в 
кагати під тиском за допомогою вентилятора, проходить через усю масу картоплі. 


Кагати на кагатному майданчику розміщують секціями, кожна з яких займає площу 40—
50 м2. Посередині секції будують конусоподібний центральний повітропровід довжиною 
49—50 м. Повітропровід обкладають цеглою і надійно закривають залізобетонними плитами 
або бетонують. У передній частині його влаштовують вентилятор для нагнітання повітря. З 
обох боків центрального повітропроводу розміщують по п'ять кагатів, ширина, кожного з 
яких становить 2 — 2,2 м, а довжина 15 — 20 м. Відстань між кагатами — 6 м. Кожний кагат 
з'єднують із центральним повітропроводом канавкою. 


На картоплю, насипану в кагат висотою 1,0—1,2 м, зверху через всю довжину бурта 
кладуть дерев'яний жолобок, через який повітря виходить із бурта. Потім картоплю 
вкривають шаром соломи 45—50 см, а по ній шаром землі 65 — 70 см. Зразу після вкриття 
кагати посилено вентилюють із розрахунку 60 — 70 м3 повітря за годину на тонну картоплі. 


Насінну картоплю перед закладанням на збереження піддають світлому загартуванню - 
витримують 8-10 днів на світлі під навісом, розсипавши його шаром у 2-3 бульби й 
періодично перемішуючи. Поверхня бульб при цьому зеленіє в результаті нагромадження 
отруйної речовини - соланіну, який діє, як консервант, завдяки чому картопля краще 
зберігається, а при висаджуванні на наступний рік дає більш високий врожай. 


Агротехніка в присадибному картоплярстві. Як стверджує статистика 2/3 площі 
присадибних і колективних городів зайнято картоплею. Це не лише продукт щоденного 
споживання, другий хліб, а й ефективний лікувальний засіб. Свіжий сік картоплі 
застосовують при лікуванні виразок шлунка, гастритів, запорів, він сприяє зниженню 
кров’яного тиску при гіпертонії, перетертою масою можна лікувати опіки, екземи. 


Агротехніка в присадибному картоплярстві відрізняється від агротехніки у великому 
господарстві значним застосуванням ручної праці. Невеликі площі присадибних ділянок 
дозволяють, наприклад, висаджувати вручну різані бульби або бульби з довгими паростками, 
використовувати місцеве внесення добрив, ручний збір деяких шкідників і ін., проводиться 
збирання картоплі під лопату. У присадибному картоплярстві застосовують кінні знаряддя 
обробки ґрунту, засоби малої механізації. Беззмінне вирощування картоплі на присадибних 
ділянках приводить до підвищення захворюваності й нагромадження шкідників картоплі. 
Тому доцільно мати найпростіші сівозміни, що дозволяє підтримувати врожайність картоплі 
і якість продукції, особливу увагу необхідно приділяти системі добрив. 
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Гній великої рогатої худоби й свиней вносять у нормі 50-60 т/га, овець і коней - 40-50 
т/га. При низькій родючості ділянки, особливо на легких ґрунтах норма гною може бути 
збільшена до 80 т/га. Цінними для картоплі є різноманітні компости. Додатково до 
органічних вносять і мінеральні добрива восени, навесні й для підживлення (табл. 11.3). 


 


Таблиця 11.3. Зразкові норми внесення мінеральних добрив під картоплю 
 на присадибних ділянках (N — азот, Р — фосфор, К — калій) 


 


Норма в кг на 10 м2 
Назва добрива 


Уміст  елементів 
живлення Суглинки Супіски 


Аміачна селітра  N 1,3-1,7 1,7-2,1 
Сульфат амонію  N 2,1-2,8 2,8-3,5 
Сечовина  N 1,0-1,3 1,3-1,6 
Суперфосфат простий  Р 1,9-2,4 1,9-2,4 
Суперфосфат подвійний  Р 1,0-1,2 1,0-1,2 
Хлористий калій  К 1,5-1,7 1,8-2,0 
Сульфат калію  К 1,8-2,0 2,2-2,4 
Нітрофоска  N,P,K 4,5-6,0 6,0-7,5 
Нітроамофоска  N.P.K 2,8-3,8 3,8-4,7 
Карбоамофоска  N,P,K 2,6-3,5 3,5-4,4 
Амофос  N.P 0,8-1,2 0,8-1,2 
Діамофос  N,P 0,8-1,2 0,8-1,2 
Нітрофос  N,P 2,0-2,7 2,7-3,4 
Нітроамофос  N,P 2,0-2,6 2,6-3,2 


 


Оптимальна густота посадки в залежності від ґрунтово-кліматичних умов у 
перерахуванні на 100 м2 складає для районів півночі і північного заходу 500-550 кущів, для 
підзолистої й лісостепової зон на легкий ґрунтах 400-450, а на суглинистих - 500-550 кущів. 
Для районів із хитким зволоженням і для посушливих оптимальна густота посадки - 
приблизно 400 кущів на 100 м2 (табл. 11.4). Спочатку висаджують ранньостиглі сорти, 
бульби яких пророщували 60-70 днів, потім середньостиглі з пророщуванням 30-35 днів, 
останніми – лише прогріті бульби середньопізніх і пізніх сортів. 


Відстань між рядками 60-70 см, у рядку дрібні бульби (15-20 г) садять через 10-15 см, 
середнього розміру (25-30 г) – через 18-20 см, а великі (50-90 г), в яких буде одержана 
надрання продукція, через 25-30 см. 


 


Таблиця 11.4. Норма висадження бульб на 100 м2 (1 сотку) у залежності від їхньої маси 
 


Відстань, см Норма висадження Маса бульб, 
 г між рядками у рядах штук кг 


80-70 70 30-35 400-500 30-38 
60-50 70 25-30 500-600 28-33 
40-30 70 20-25 600-700 21-25 
80-70 60 30-35 500-600 38-45 
60-50 60 25-30 600-700 33-38 
40-30 60 20-25 700-800 25-30 


 


Висаджувати картоплю необхідно якомога раніше, особливо на півдні держави. 
Висаджені рано бульби не підпадають під вплив високих температур, швидко розвиваються, 
рано розпочинають формувати урожай, їх майже не ушкоджує колорадський жук. 


Ділянки з надранньою картоплею обов’язково накривають старою плівкою, яку 
знімають, коли рослини під нею досягнуть висоти 10-12 см. 


До сходів ділянки 2-3 рази боронують важкими металевими граблями для знищення 
кірки й сходів бур’янів. Пізніше регулярно розпушують ґрунт у міжряддях і в рядках. 
Підгортають картоплю в районах із добрим природним зволоженням і на зрошуваних 
ділянках. Уперше це роблять коли рослини досягають 12-15 см, з обов’язковим після цього 
поливом. Друге підгортання проводять через 20 днів після першого. В посушливих умовах 
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без зрошення другого підгортання не проводять, тому що це приводить до висушування 
ґрунту. На півдні й сході республіки проводять поливи з розрахунку 30-50 л води на 1 м2 
ґрунту через 7-10 днів, щоб промочити ґрунт на глибину 40-50 см. Краще проводи поливи 
борознами. При поливі дощуванням збільшується ймовірність захворювання фітофторозом 
та іншими хворобами. 


При поливах можна вносити мінеральні добрива для підживлення рослин із розрахунку 
8-10 г сечовини і 15-20 г суперфосфату на 1м2. 


 
 


11.2. Земляна груша (топінамбур) 
 


Значення. У сухій речовині бульб земляної груші міститься від 30 до 40% інуліну (у 
сирих бульбах 15—20%), 5—7% плодового цукру (фруктози) і небагато крохмалю. Бульби 
земляної груші багаті вітамінами B1, С, залізом, фосфором і за кормовою цінністю не уступає 
картоплі (у 100 кг міститься 22,5 корм. од.). Відростаючи навесні, земляна груша може 
служити джерелом раннього корму для випасу сільськогосподарських тварин. Силос із 
земляної груші за якістю близький до кукурудзяного й соняшникового. Він містить (у %): 
води — 71,4—79, протеїну — 1,9—3,2, жиру —  0,4—0,6, клітковини — 6,2—7, золи — 
1,6—4,4, БЕР — 10,9—16,4. У 100 кг силосу міститься 20,7 корм. од. Бульби земляної груші 
мають високі смакові якості й можуть бути використані як для харчових цілей, так і для 
вироблення з інуліну фруктози. Врожайність бульб до 15 т/га, а зеленої маси  —  25—50 т/га. 


Поширення. Батьківщиною земляної груші є північна Америка. У Європу вона завезена 
на початку XVII в. Її обробляють у Франції, Польщі, Угорщини, Англії, у Скандинавських 
країнах, а також у США, Японії, Китаї, Малій Азії й ін. 


У Росії земляна груша культивується з кінця XVII. Невеликі площі її є на Північному 
Кавказі й у Закавказзі, в Україні, у Білорусії, у нечорноземних і чорноземних областях Росії, 
у республіках Середньої Азії, у Сибірі і на Далекому Сході. 


Ботанічні й біологічні особливості. Земляна груша (Helianthus tuberosus L.) — 
багаторічна рослина сімейства айстрові (Asteraceae). Належить до того ж ботанічного роду, 
що й соняшник. Цвіте тільки в південних районах (при короткому дні). Суцвіття — кошик 
діаметром 3—4 см. Маса 1000 сім'янок 7—9 г. 


Розмножується земляна груша, головним чином, вегетативно — бульбами (рис. 11.6), що 
утворюються на кінцях підземних пагонів (столонів). На поверхні бульби закладаються 
опуклі вічка. Бульби добре перезимовують у ґрунті, навесні проростають при температурі 
6—8°С і через 10—15 днів дають сходи. 


Посадки земляної груші можна використовувати на одному місці 3—8 років і більше. 


 
 


Рис. 11.6.  Бульби різних сортів земляної груші. 
 


Унаслідок великої екологічної пластичності й невибагливості земляна груша успішно 
виростає в різноманітних ґрунтово-кліматичних умовах: на півночі й півдні, на вологих 
глинистих і піщаних ґрунтах (за винятком болотних і солонцюватих). 


Невикопані бульби переносять морози до —30...—35°С, тому на півдні й у центральній 
зоні бульби часто залишають на зиму в ґрунті. Листки й стебла витримують зниження 
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температури до —3...—5°С. Земляна груша досить вологолюбна. Це рослина короткого дня, 
в умовах Закавказзя й Середньої Азії може цвісти й визрівати на насіння Незважаючи на 
малу вимогливість до ґрунту й умов виростання, найкраще вдається на легких чорноземах і 
інших неважких родючих і досить вологих ґрунтах. У посушливих районах земляна груша 
добре росте тільки при зрошенні. Погано переносить розміщення на знижених місцях, де 
восени й навесні застоюється вода. 


Сорти. До найбільш розповсюдженим відносяться: Біла врожайна, Скороспілка, а також 
Вадим, Волзька 2, Знахідка, Ленінградська. Отримані гібриди земляної груші із соняшником 
(топинсоняшник), що відрізняються вирівняними бульбами, компактним гніздом, високою 
врожайністю бульб і вегетативною масою. 


Агротехніка. Тому що земляна груша здатна виростати й давати врожай на тому самому 
місці протягом декількох років, її розміщають поза сівозміною. Однак, якщо потрібно 
швидко звільнити ділянку, стебла груші скошують до початку бульбоутворення, а потім 
застосовують глибоку оранку й гербіциди. 


Внесення фосфорно-калійних добрив і повного добрива не тільки підвищує врожайність 
земляної груші, але й збільшує уміст інуліну в бульбах. Так, при внесенні 30 т/га гною 
врожайність бульб підвищувалася на 30%, а вихід зеленої маси — на 57%. 


Органічні добрива {гній і компост по 30—40 т/га) і фосфорно-калійні (по 60—90 кг д. р. 
на 1 га) вносять восени під оранку, азотні добрива (40— 60 кг/га) — навесні під культивацію. 


Висаджують бульби земляної груші весною або восени (на півдні). На важких і сирих 
ґрунтах осіння посадка не рекомендується внаслідок небезпеки загнивання бульб. Посадку 
проводять квадратно-гніздовим способом (60х60 або 70x70 см, по 2 бульби в гніздо) або 
широкорядним [(60.. 70) х (30.. .35) см]. Бульби з ґрунту викопують перед самою посадкою. 
Глибина посадки на легких ґрунтах 8—10 см, на середніх — 7—8, а на важких — 5—6 см. 
Для посадки використовують цілі бульби. Норма висадження 1—1,5 т/га. 


Сходи земляної груші при теплій весні з'являються через 15—20 днів. Догляд за 
земляною грушею такий, як і за картоплею. У районах достатнього зволоження і при 
зрошенні рекомендується підгортання рослин. Осінні посадки земляної груші весною 
ретельно боронують. 


На силос земляну грушу збирають перед самими морозами, а на півдні — у період 
масового  цвітіння або на початку підсихання нижніх листів. Бульби частково збирають 
восени, а основну масу залишають у полі до весни, тому що вони погано переносять 
збереження (зсихаються, нерідко уражаються гнилизною). Сприятлива температура для 
їхнього збереження 0—2°С. Бульби, пересипані ґрунтом, зберігаються краще, ніж насипом. 


При залишенні посадок земляної груші для використання в наступні роки (нерідко 
протягом 8 років і більше) необхідно щорічне внесення мінеральних добрив. Залишок бульб 
збирають навесні (картоплекопачами або комбайнами), але при ретельному збиранні в ґрунті 
залишається багато дрібних бульб, що дають густі, але не завжди рівні сходи. Після появи 
сходів поле повторно боронують, культиватором або підгортальником у перехресному 
напрямку вирізують міжряддя 60—70 см, залишаючи букети сходів шириною 10—12 см. 


 
Контрольні питання 


 


1. Розкажіть про значення й поширення картоплі. Яка її врожайність? 2. Дайте ботанічну 
характеристику і назвіть біологічні особливості картоплі 3. Назвіть причини виродження картоплі. Як 
із ним боротися? 4. Які групи сортів картоплі за скоростиглістю Ви знаєте? 5. У чому полягають 
особливості інтенсивної технології обробітку картоплі? 6. Охарактеризуйте систему добрив під 
картоплю 7. Яке місце займає картопля в сівозміні? 8. Як проводять обробку ґрунту й посадку 
картоплі? 9. Розкажіть про гребеневу посадку картоплі, назвіть її переваги. 10. Як готують 
посадковий матеріал? 11. Коли проводять посадку картоплі? Яка оптимальна густота насадження 
рослин? 12. Назвіть заходи щодо догляду за плантацією картоплі. 13. Які способи застосовують для 
захисту картоплі від шкідників і хвороб? 14. Назвіть прийоми поліпшення насінної картоплі. 15. Які 
Ви знаєте способи збирання картоплі? 16. Як зберігають картопля? 17. Розкажіть про біологію й 
агротехніку земляної груші.  





		Таблиця 11.2. Урожайність картоплі у деяких країнах світу, ц/га 

		Таблиця 11.3. Зразкові норми внесення мінеральних добрив під картоплю 

		 на присадибних ділянках (N — азот, Р — фосфор, К — калій) 

		Контрольні питання 
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Розділ 14 
КОРМОВІ ТРАВИ  


 
Посіви кормових культур у нинішніх межах України за останнє століття змінювалися 


суттєво й становили: 1913 р. – 893 тис. га, 1940 р. – 4441, 1950 р. – 5238, 1965 р. – 10293, 
1970 рр. – 10733, 1985 – 10702 (УРЕС, 1987), 1990 р. – 11999, 1999 р. – 9236, 2000 р. – 8466,5, 
2004 р. - 4243 тис. га (табл. 14.1). 
 


Таблиця 14.1. Структура та урожайність кормових угідь в Україні  
за усіма категоріями господарств 


 


Група культур 1913 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 
Структура посівних площ, тис. га 


Кормові культури 893 4441 5238 13412 10733 10684 11999 8467 3738 
Кукурудза на силос - - - 7479 4465 4023 4637 1920 766 
Однорічні трави - 1793 2795 3809 3421 2871 2583 1765 342 
Багаторічні трави - 2038 1739 1254 1947 2944 3986 2985 1001 
Сіножаті - - - 2647 2476 2121 2160 2389 2429 
Пасовища  - - - 4753 4838 4570 4761 5521 5521 


Урожайність, ц/га 
Кукурудза на силос - - - 147 130 183 208 131 163 
Сіно однорічних трав - 12,4 7,4 16,6 26,4 32,8 35,7 22,4 27,5 
Сіно багаторічних  трав - 11,1 10,5 17,5 29,3 37,9 38,7 20,6 29,7 
Сіно природних сіножатей - 14,1 7,9 10,9 16,3 17,5    


 
У структурі кормових угідь значну територію займають кормові однорічні й багаторічні 


трави, сіножаті, вигони для великої рогатої худоби, перелоги й пасовища. 
Кормові трави підрозділяються на багаторічні й однолітні. Багаторічні й однолітні 


трави поділяють на бобові й злакові. Вирощують однорічні трави на ріллі, багаторічні трави - 
на ріллі, на косовицях і пасовищах, які, як і рілля, відносять до сільськогосподарських угідь, 
але ґрунт на них обробляють рідко, тільки в ті роки, коли замість старого травостою 
потрібно створити більш врожайний новий. Виростають на сіножатях і пасовищах також і 
дикоростучі трави. Представлені вони рослинами різних ботанічних сімейств.  


Найбільш розповсюдженими однолітніми сіяними бобовими травами є вика, 
середела, злаковими травами - суданська трава, могар і райграс однолітній. 


Серед багаторічних бобових трав поширена конюшина лучна, або червона, конюшина 
гібридна, або рожева, конюшина повзуча, або біла, люцерна різних видів, еспарцет посівний, 
буркуни жовтий і білий. 


Висівають такі багаторічні злакові трави як тимофіївка лучна, стоколос безостий, 
грястиця збірна, вівсяниця лучна, вівсяниця очеретяна, вівсяниця червона, тонконіг 
лучний, лисохвіст лучний, райграс пасовищний, житняки різних видів. 


Однорічні сіяні трави мають велике значення в польовому кормовиробництві. У зоні 
достатнього зволоження вони займають пар, є гарними пожнивними й поукісними 
культурами. Зелена маса їх використовується для виробництва різних видів кормів. Часто 
висівають суміші однорічних трав із зерновими й зернобобовими культурами, 
використовуючи їхні посіви на корм. 


Зелену масу вирощених на корм багаторічних трав спасають на корені (на пасовищах), 
вигодовують у свіжому вигляді, застосовують для виробництва сіна, силосу, сінажу, 
трав'яного борошна й інших кормів. Багаторічні трави накопичують у ґрунті багато 
органічної речовини, розпушують її, підвищують її стійкість до водної й вітрової ерозії. 
Бобові трави, крім того, накопичують у ґрунті азот. Застосовують багаторічні трави також 
для сівби на газонах, для дернування ґрунту садів і для інших цілей. 
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14.1. Злакові однорічні трави  
 


 До злакових однорічних трав відносяться суданська трава, могар, райграс однорічний. 
 


14.1.1. Суданська трава 
 


Суданська трава (Sorghum sudanense) – однорічна рослина роду сорго родини злакових. 
Походить з Африки (рис. 14.1). Рослини мають висоту до 3 м. Через середину листка 
рослини проходить біла смуга з головною жилкою блакитнувато-зеленого кольору й 
червонуватим відтінком, яка різко відрізняється кольором від інших частин. Стебло 
прямостояче товщиною 3-9 мм, усередині заповнене паренхімою (основна тканина рослини, 
що складається з ізометричних клітин різної форми). Суцвіття – розлога волоть довжиною до 
40 см. Цвіте в липні-серпні. У колосках, колір яких від сірого до червоного й бурих із 
жовтуватим відтінком, зернівки цілком укриті лусками. Маса 1000 зернівок 10-25 г. 


Рис. 14.1. Суданська трава 
1 – загальний вигляд рослини; 2 – коріння; 3 – волоть; 4 – колосок; 5 – насінина 


 


Мичкувата коренева система, що проникає на глибину до 3 м, надійно забезпечує 
рослину вологою.  


Значення. Суданську траву використовують у зеленому вигляді, на випас, для готування 
сіна, силосу, сінажу й трав'яного борошна. Кормове достоїнство її дуже високе (у 100 кг сіна 
міститься 6,5 кг протеїну і 52 корм. од.). Поживну цінність суданської трави можна 
підвищити, якщо висівати її разом з однолітніми бобовими рослинами (соєю, викою, 
горохом, чиною). Важлива особливість суданської трави — її висока врожайність, 
обумовлена гарним відростанням після скошування або згодовування на корені. Протягом 
сезону дає 2—3, а при поливі — 4—5 укосів. У південних районах при зрошенні врожайність 
сіна досягає 10 т/га, на богарних землях 4,5-5,0 т/га. Урожай насіння складає 0,8-1,4 т/га. 
Підвищений уміст цукру (до 16,7%) обумовлює гарне поїдання суданської трави 
сільськогосподарськими тваринами. 


Поширення. Поширена в Америці, Індії, Європі. В Україні культивують як кормову 
рослину. Сорти. Поширені сорти Бродська 2, Кинельська 100, Одеська 25, Одеська 1/83, 
гібрид Одеський 55, Миронівська 10, Чорноморка.  


Особливості біології. Тривалість вегетаційного періоду – 100-120 днів. Стебла 
високорослі до 300 см, мають багато листків. В перші дні після появи сходів суданська трава 
розвивається дуже повільно. Для утворення перших п’яти листків їй потрібно 3-6 неділь. В 
цей період рослина інтенсивно формує кореневу систему при уповільненому рості надземної 
частини. Швидкий ріст і накопичення стеблової маси спостерігається з початку виходу в 
трубку, коли спостерігається кущіння й продовжується до фази вимітання мітелки. В цей 
період добовий приріст досягає 5-7 см. Важлива біологічна особливість суданської трави – 
спроможність утворювати пагони з вузла кущіння, сильного кущіння й швидкого 
відростання після скошування. Це теплолюбна й засухостійка культура, але при зрошенні 
число укосів і врожайність її зростають. Оптимальна температура проростання насіння – 20-
30º С, мінімальна - 8-10º С. Саме тому суданську траву сіють у добре прогрітий ґрунт.  


Суданська трава стійка до посухи, добре реагує на зрошення й різко підвищує врожай. 
Отже її можна висівати як у посушливих, так і в зволожених районах держави. 
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Суданська трава добре вдається практично на всіх типах чорноземів, темно-каштанових 
ґрунтів, на заплавах та осушених торфових ґрунтах. На ґрунтах з невеликою кислотністю 
вона дає задовільні врожаї, може переносити засоленість ґрунтів. Гірше росте на ґрунтах 
бідних органічними речовинами. Сильно лужні, солонцюваті, заболочені й ущільнені ґрунти 
для вирощування суданської трави не придатні. Непридатні для неї сильно-підзолисті й 
супіщані ґрунти, ділянки із застоєм холодного повітря, де можливі літні заморозки.  


Інтенсивна технологія вирощування. Попередники. На забур’янених ґрунтах 
суданська трава сильно гнітиться бур’янами й формує низькі врожаї, тому їх краще висівати 
на чистих від бур’янів полях. Кращі попередники для суданської трави - озимі зернові, 
зернобобові, просапні культури. Посіви сильно страждають від засмічення курячим просом. 
Сама культура сильно висушує ґрунт і є поганим попередником для усіх культур. 


Добриво. Добре відзивається на внесення органічних добрив у дозі 20-40 т/га під 
основний обробіток. Суданська трава добре використовує післядію гною, фосфорне рядкове 
добриво й післяукісне підживлення (зразкові дози добрив: основне N30-45Р30-45К20-30, у рядки 
при сівбі 50 кг/га гранульованого суперфосфату, підживлення після укосу у фазі початку 
кущіння N20-30Р45K20-30). 


Обробіток ґрунту. Ґрунт під суданську траву, що висівають після просапних, зернових 
бобових культур і озимих хлібів, обробляють так само, як і під пізні ярові культури (лущення 
стерні на глибину 4-8 см, зяблева оранка не менше ніж на 22 см, навесні 2—3 культивації з 
боронуванням). Боронування проводять для закриття вологи відразу після доспівання ґрунту. 
Першу культивацію проводять після появи сходів бур’янів, другу – перед сівбою. 


Підготовка насіння. Сівба. Насіння суданської трави перед сівбою протруюють проти 
курної  головні фундазолом (3,0-4,0 кг на 5-7 л води на 1 т насіння). 


Суданська трава відноситься до культур пізньої сівби. Сіяють суданську траву в 
прогрітий до 10º С  ґрунт. Її можна висівати в кілька термінів і в пожнивних посівах. Спосіб 
сівби на зелений корм звичайний рядовий з нормою висіву насіння 2,5 млн. шт. на 1 га, або 
25-30 кг/га, а в посушливих районах при суцільних посівах — 15-20 кг/га, при широкорядних 
– 8—12 кг/га. Глибина сівби насіння у зволожених районах 3-4 см, у степових, де верхній 
шар ґрунту швидко просихає - 5—6 см. Обов'язково післяпосівне коткування. 


Насіння суданської трави починають проростати при температурі 10 °С. Молоді рослини 
суданської трави страждають від заморозків –2, -3° С, дорослі витримують –3, -4° С. На 
початку вегетації (до кущіння) суданська трава росте повільно, а з моменту виходу в трубку 
починається інтенсивне зростання стебел у висоту, що припиняється лише наприкінці 
цвітіння. Укісної спілості досягає через 2 міс після появи сходів — на початку викидання 
мітелки. Насіння дозріває через 100—120 днів. 


Догляд. При високій забур’яненості й інтенсивній технології вирощування посіви 
суданської трави проти однорічних дводольних бур’янів від фази 1-2 листочків обприскують 
гербіцидом 2М-4Х 750 нормою 0,75-1,5 л/га.  


Вирощують суданську траву у відносно теплих місцевостях. Великі врожаї дає суданська 
трава на родючих, добре забезпечених вологою ґрунтах, у тому числі на заплавних, 
осушених торфовищах. Врожай насіння може досягати 30 т/га. Врожай зеленої маси - 35-40 
т/га, врожайність сіна - до 8-10 т/га. 


Більш ніжний корм дають загущені посіви. Вирощують суданську траву й у змішаних 
посівах із бобовими культурами: на зелений корм її збирають при висоті рослин 40-50 см для 
відростання  у наступних укосах - через 25-30 днів із появою суцвіть, на сіно - у період появи 
мітелок. У сприятливі роки можна одержати до 3 укосів при збиранні посівів на сіно. 


Для одержання зеленого вітамінного корму підкошування суданської трави починають 
до викидання мітелки при висоті рослин 50—60 см. Основне збирання на сіно проводять на 
початку викидання мітелки. Раннє проведення першого укосу створює більш сприятливі 
умови для відростання суданської трави й формування другого укосу. Щоб зберегти високу 
якість сіна, збирання потрібно завершувати швидко, застосовуючи пресування або активне 
вентилювання в скиртах. На силос суданську траву забирають у фазі молочного стану зерна. 
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Поля призначені під посіви усіх злакових трав на насіння проти однорічних та 
багаторічних бур’янів обробляють весною за 2 тижні до сівби раундапом (2,0-5,0 л/га), або 
восени після збирання попередника – гербіцидами санглі (2,7-4,4 л/га), торнадо (2,0-4,0). 


 Збирання на насіння. При вирощуванні суданської трави на насіння застосовують 
звичайні або широкорядні посіви. Насіння суданської трави дозрівають нерівномірно. До 
збирання приступають при дозріванні насіння на центральних стеблах. Застосовують 
роздільне  збирання або пряме комбайнування. При роздільному збиранні, скошені жатками 
рослини через 3-4 доби висушування обмолочують комбайном. Насіння після комбайна 
сильно засмічене й має підвищену вологість. Після обмолоту необхідне негайне очищення й 
просушування насіння. Зберігають насіння при вологості 15 %. 


 
 


14.1.2. Могар 
 


Ботанічні й біологічні особливості. Могар, мишій італійській (Setaria italica 
mocharicum) – однорічна трав’яниста рослина роду мишій родини злакових, висотою 80-200 
см (рис. 14.2).  


Рослини могару мають голе, слабо розгалужене, ясно-зелене або з червонуватим 
відтінком стебло, від основи якого відходять повітряні корені, листки інколи опушені, 
довжиною до 25 см, шириною - 2-4 см. Суцвіття – колосоподібна, циліндрична мітелка 
довжиною 10-25 см, товщиною 1-4 см, зернівки опукло-циліндричної форми, різного, але в 
основному жовтого й червонуватого забарвлення. Колоски двоквіткові (нижня квітка не 
розвивається). Зернівки округлі, овально-еліптичні, 1,5-2,5 мм довжиною, жовтого, 
оранжево-червоного або сірого кольору. Маса 1000 зернівок 1,5-3,4 г.  


 


 
Рис. 14.1. Могар. 


 
Мичкувата коренева система добре розвинута, проникає у ґрунт на глибину 1 м і більше, 


але основна маса коренів розвивається в орному шарі. Крім основних вузлових коренів, із 
надземних стеблових вузлів можуть розвиватися повітряні корені, які підвищують стійкість і 
приймають участь у додатковому живлення рослини. 


Могар самозапильна рослина, але буває й перехресне запилення. 
Значення. Продовольча й кормова культура. Вирощується на зерно, зелену масу, сіно. 


Зерно містить 13,5 % білка, 62 % крохмалю, 5 % жиру. Крупа за поживністю й смаковими 
властивостями не поступається пшону. Зерно й солому використовують також на корм 
тваринам.  В 100 кг зеленої маси міститься 15,2 кормові одиниці, в 100 кг сіна – 51,8 
кормової одиниці. Використовується й для приготування силосу. 


Поширення. Вирощується в країнах із субтропічним і помірним кліматом на випас, 
зелений корм, сіно, силос і зерно. Стародавня хлібна культура Китаю, Закавказзя, Далекого 
Сходу. З 1949 року поширюється в Україні, Росії, Середній Азії. Урожай зеленої маси 
складає 200-500 ц/га, сіна - 40-50 ц/га і більше, зерна - 15-25 інколи до 70 ц/га.   
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Сорти: Дніпропетровський 15, Дніпропетровський 31, Оксамитний, Вельський, Омський 
10, Степовик 1, Темирський 110 і інші. 


Особливості вирощування. Могар можна вирощувати на різних ґрунтах, у тому числі й 
на легких піщаних і осушених торфовищах. Кращі ґрунти – суглинкові й супіщані, 
чорноземні й каштанові. Непридатні сильно кислі  й заболочені ґрунти. 


Кращі попередники могару – удобрені озимі, просапні й зернобобові культури. Основна 
вимога до попередника – чистота поля від бур’янів.  


Обробіток ґрунту під посіви могару після зернових – зяблева оранка з попереднім 
лущенням стерні. Весною після рихлення зябу проводять дві культивації з боронуванням. 


Могар добре відзивається на внесення добрив. Особливо великий вплив на врожай 
мають азотні добрива. Повне добриво вносять у нормі по 45 кг/га NPK. 


Теплолюбна, жаровитривала рослина. Могар, стійкий до ґрунтової й повітряної посухи, у 
порівнянні із суданською травою менше вимогливий до ґрунту. Транспіраційний коефіцієнт 
240. Добре реагує на поливи, але не переносить перезволоження, кислих і сильно 
солонцюватих ґрунтів. Висівають при прогріванні ґрунту на глибині 5-6 см до температури 
10-12˚ С. Глибина сівби 3-5 см, норма висіву на зелений корм і сіно вузькорядним способом 
10-15 кг/га, на зерно – широкорядним способом із нормою висіву 6-8 кг/га. 


У перші 20-25 днів після появи сходів, до кущіння росте повільно, швидкий ріст настає 
після виходу в трубку й продовжується до викидання мітелки. При кущінні у рослини 
розвивається 2-7 стебел. Після укосу могар відростає повільно й вихід отави невеликий, але 
при сприятливих умовах зволоження отава може досягати 40 % урожаю першого укосу. 
Відростання отави продовжується 25-30 днів. У залежності від сорту, метеорологічних умов 
вегетаційний період триває 90-120 днів, до першого укосу на сіно – 55-70 днів. 


Догляд полягає в хімічному прополюванні, рихленні міжрядь при широкорядному посіві. 
На сіно скошують на початку появи суцвіття, на зелений корм - починаючи з фази 


виходу в трубку й до початку появи суцвіть. На зерно збирають при побурінні суцвіть. Після 
укосу могар відростає й дає отаву. 


 
 


14.1.3. Райграс 
 


Райграс (від англ. Rye – жито, житній і grass – трава) – однорічна кормова трава родини 
злакових. У культурі найвідоміші райграси: високий, пасовищний, багатоукісний, 
однорічний (різновидність райграсу багатоукісного). Однорічний найбільш поширений. 
Стебла тонкі, ніжні, листяні, досягають висоти 60-90 см. Колосковий стержень ламкий. 
Суцвіття - колосся, у зернівок ості довжиною до 8 мм. Колоски примикають до стрижня 
колосся вузькою стороною (рис. 14.3). Плівчасті плоди з характерними короткими, 
сплюснутим стержнем 4-6 мм довжиною. Вага 1000 насінин 2,5-3 г. 


Рис. 14.3. Райграси: 1 – високий, 2 – пасовищний 
 


Коренева система мичкувата, сильно розгалужена, сприяє відновленню дрібно грудкової 
структури ґрунту.  


Значення. Найчастіше культивують як пасовищну та кормову культуру. Це скоростигла, 
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інтенсивно зростаюча рослина, що дає в сприятливих умовах 2—3 укоси (20—25 т/га зеленої 
маси). Зелена маса й сіно за кормовими достоїнствами оцінюються високо, їх охоче поїдають 
тварини усіх видів. За кормовою цінністю не уступає іншим однорічним злаковим травам. У 
100 кг зеленої маси райграсу міститься 2,2 кг перетравного протеїну, біля 20 корм. од. 
Завдяки короткому вегетаційному періоду однорічний райграс є доброю покривною 
культурою для багаторічних трав. 


Сорти: Московський 74, Яхромський, Рапід і інші. Урожайність зеленої маси райграсу за 
три укоси складає 250–320 ц/га, урожай насіння – 10-17 ц/га. 


Особливості вирощування. Високі врожаї дає на родючих ґрунтах, хоча добре вдається 
і на багатьох інших ґрунтах, за винятком сухих піщаних. Дуже чуйний на внесення азотних 
добрив. Райграс вологолюбний, до тепла невимогливий. 


Сіють райграс рано навесні звичайним рядовим способом на глибину 2—3 см. Норма 
висіву в чистому вигляді 25-30 кг/га, у сумішах з однолітніми бобовими культурами - 15-18 
кг/га. Можна висівати його з бобовими — викою, пелюшкою, чиною. Використовується 
райграс і для підсіву навесні до зріджених багаторічних трав. Може використовуватися як 
покривна культура для багаторічних трав.  


Спосіб сівби - звичайний рядовий. Насіння проростають при температурі 3—4 °С, сходи 
добре витримують заморозки до —4...—5 °С. Сходи з'являються через 10-14 днів.  


При інтенсивних технологіях вирощування посіви райграсу у рік висівання з фази 1-2 
листочків до виходу в трубку обприскують проти однорічних дводольних бур’янів 
гербіцидами: 2М-4Х 750 дозою 1,5-1,9 л/га, агрітокс (2,3-2,8), 2,4-Д 500 (0,8-1,0). 


Рослини швидко формують врожай. Колосіння настає через 45—55 днів. Перший укіс 
можна проводити через 40-70 днів після появи сходів. До збирання приступають у період 
колосіння, а закінчують його у фазі цвітіння. Своєчасне скошування забезпечує краще 
відростання й формування другого укосу. Після скошування або випасу швидко відростає. В 
оптимальних умовах при тривалому вегетаційному періоді дає до 5 укосів. Недолік рослини - 
дуже слабка зимостійкість, тому на другий рік повноцінного врожаю він не дає.  


 На насіння райграс збирають у фазі воскової спілості роздільним способом або 
комбайном на початку повної спілості. У фазі повної спілості насіння сильно обсипається 
внаслідок ламкості стрижня колосся.  


 
 


14.2. Бобові однорічні трави  
 


З бобових однорічних трав найбільше значення мають вика яра, вика озима, середела. 
Бобові трави часто висівають у сумішах із злаковими культурами. Яру вику використовують 
як у чистих посівах, так і у сумішах із вівсом, ячменем, кормовими бобами, кормовим 
люпином, горохом, а озиму вику – із житом, озимою пшеницею, щоб мати рано навесні 
зелений корм для тварин. 


 
 


14.2.1. Вика яра 
 


Вика яра (Vicia sativa L.) має велике насіння (маса 1000 насінин 40—60 г і більше) 
кулясто-сплюсненої форми, різноманітного забарвлення (чорні, сірі, коричневі, білі, 
плямисті). Стебло високе (100 см), тонке, гіллясте, що полягає. Листки парно-перисті, із 
вусиками, квітки фіолетово-пурпурні, або бузкові, плід - багатонасінний біб (рис. 14.4). При 
проростанні насіння сім'ядолі на поверхню ґрунту не виносяться. Корінь стрижневий. 


Значення. Кормове значення вики величезне — її зелена маса, сіно й насіння містять 
перетравлюваний протеїн, мінеральні солі, вітамін С и провітамін А, тому її охоче поїдають 
сільськогосподарські тварини усіх видів. 


У період цвітіння в 100 кг зеленої маси вики міститься 3—6 кг перетравлюваного 
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протеїну і 16,5 корм. од., у 100 кг сіна — 45,8 корм. од. і 12,3 кг перетравлюваного протеїну. 
Насіння вики містять 30 % білка й використовують як концентрований корм. 


Цінна кормова культура. Зелену масу вики використовують на зелений корм, сіно, силос, 
сінаж, трав'яне борошно. Зерно згодовують тваринам. На корм вирощується в сумішах з 
іншими культурами, тому, що вона схильна до раннього полягання й не завжди зелена маса її 
добре поїдається тваринами.  


Вику посівну використовують для фітомеліоративних посівів на зелене добриво. Вика 
один із кращих азот-фіксаторів. Для неї підходять усі ґрунти, крім заболочених, кам'янистих 
та сильно кислих. 


Врожайність зеленої маси вики складає 20 т/га і більше, насіння — 1,5—2 т/га. В 
основному вику висівають у суміші з вівсом рано навесні, удається вона й у пожнивних 
посівах. Вика — гарний попередник озимих хлібів (рано звільняє поле) і багатьох інших 
культур весняного посіву. 


Рис. 14.4. Вика озима (зліва), яра (справа) 
 


Поширення. В Україні культивується вика озима або волохата (степ і південь України) 
та вика яра або посівна (Полісся, Лісостеп). Вирощують вику майже у всіх зонах країни, за 
винятком дуже посушливих степових, де вона добре вдається тільки при зрошенні. 


Сорти. Вирощують як селекційні, гак і місцеві сорти вики Із селекційних сортів 
районовані наступні: Льговська 60, Білоцерківська 27, Петрівська, Вінницька 30, Луговська 
85, Білоцерківська 50, ЛОС-5, Орловська 4, Глинківська. 


Ботанічні й біологічні властивості. До тепла вика яра невимоглива. Її насіння, здатні 
проростати при температурі 2—3°С, переносить заморозки до —5...—7 °С. Це вологолюбна 
культура, особливо в період інтенсивного зростання (бутонізація — цвітіння). При нестачі 
вологи врожайність різко знижується. Вегетаційний період залежно від сорту варіює від 75 
до 100 днів, цвітіння настає через 40—50, а укісна спілість — через 55— 70 днів. 


Для вирощування вики на зелену масу й насіння придатні середні за родючістю ґрунти 
чорноземи, сірі лісові, супіщані, суглинкові й глинисті з нейтральною або слабо кислою 
реакцією. Дуже добре вдається вика яра на осушених торфовищах з нейтральною реакцією 
ґрунтового розчину (рН 6-6,5). У степу вдається на поливних землях або в роки з дощами. Не 
вдається на сухих піщаних, солонцюватих, кислих (рН ≤4,5), заболочених ґрунтах. 


Інтенсивна технологія вирощування. Попередники. Вику на зелену масу або сіно 
висівають, звичайно, в суміші з вівсом у зайнятому парі, а на насіння — у яровому полі після 
просапних або зернових культур. При використанні ярої вики для післяукісних і пожнивних 
посівів її частіше розміщують після озимих і інших культур, що збираються рано в зоні 
Полісся й Лісостепу, а в Степу – при зрошенні. Вика краще ніж інші бобові культури 
переносить повторні посіви. Але при культурі на зерно її не слід розміщувати в сівозміні 
після бобових культур через накопичення спільних шкідників і збудників хвороб. Урожай 
озимих жита й пшениці після вико-вівсяної суміші, зібраної на зелений корм або сіно, майже 
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не уступає урожаю на чистому пару. 
Добрива. Вика чуйна на добрива При внесенні 20 т/га гною врожайність вико-вівсяної 


суміші підвищується на 30—40%. Більш ефективне внесення органічних і мінеральних (РК) 
добрив під оранку восени. Азотні добрива збільшують у врожаї частку вівса, а фосфорно-
калійні — вики. Гарні результати дають і одні фосфорно-калійні добрива (по 45—60 кг/га). 
При посіві доцільно вносити в рядки гранульований суперфосфат (50 кг/га). 


На кислих ґрунтах обов'язково проводять вапнування (1—4 т/га вапна), що підвищує 
врожай вики завдяки поліпшенню умов життєдіяльності бульбочкових бактерій.  


Ґрунт обробляють так само, як і під інші ярі культури. 
Сівба. Насіння вики перед сівбою проти хвороб аскотіхозу, фузаріозної кореневої та 


сірої гнилизни  обробляють фундазолом 2 кг/т.  
Дуже важливо сіяти вику рано, особливо в зайнятому парі, щоб більше часу залишилося 


після її збирання для підготовки ґрунту під озимі хліби. У досить зволожених районах вику 
сіють у кілька термінів через 10—15 днів для рівномірного й тривалого надходження зелених 
кормів. Останній термін післяукісного висівання вики ярої на зелений корм на Поліссі та в 
Лісостепу – 5 серпня. 


У весняних посівах вику яру сіють також у сумішах із могаром, соняшником, 
суданською травою. Сіяють її рядовим способом: у залежності від району й цілей 
вирощування співвідношення вики й вівса різне — 1,5:1; 2:1 або 3:1. Норма висіву 160—220 
кг/га (4—6 млн. схожих насінин). У посушливих районах сприятливе співвідношення 3:1 
(100—140 кг вики і 40 кг вівса на 1 га), щоб частка вики у врожаї була високою. 


Вику на насіння сіють або в чистому вигляді (120—130 кг - 2—2,5 млн. схожих насінин 
на 1 га), або з незначним додаванням вівса як підтримуючу культуру (при співвідношенні 
вики й вівса 3:1 або 4:1). Глибина сівби насіння 4—6 см. Після посіву обов'язково проводять 
коткування, особливо при другому терміні й пожнивних посівах. 


У лісостепових районах України гарні результати дають посіви вики в суміші із 
суданською травою, що забезпечують одержання двох укосів (другий укіс – відростання  
суданської трави). Норма висіву насіння вики 80—100, суданської трави — 20 кг/га. 


Догляд. Після сівби до появи сходів проводять досходове боронування легкими 
боронами. Крім того, застосовують 1-2 боронування після сходів культури. Їх проводять 
поперек рядків або діагонально рядкам, коли рослини вики мають два-три дійсних листочки. 


Ґрунти призначені для висівання вики засмічені однорічними та багаторічними бур’яна-
ми обприскують весною за 2 тижні до сівби клініком (2,0-5,0 л/га), напалмом (2,0-5,0). 


Збирання. Своєчасне збирання — необхідна умова збереження високих кормових 
достоїнств вики. На зелений корм і для готування сінного борошна вико-вівсяну суміш 
починають косити на початку цвітіння вики; найбільший врожай сіна й сінажу виходить при 
збиранні в період повне цвітіння — утворення нижніх бобів При збиранні дуже важливо 
організувати швидке просушування скошеної маси, щоб зберегти найбільш коштовну 
частину врожаю — багаті протеїном і вітамінами листочки й суцвіття. 


Скошену масу пров'ялюють у валках і досушують у невеликих пухких копицях. У 
зволожених районах високоякісне сіно виходить при сушінні на наметах. Найкращі 
результати забезпечує досушування рослинної маси з вологістю 30—35% у скиртах за 
допомогою активного вентилювання. Гарні результати дає пресування. 


Отава вики може бути лише при укосі до цвітіння та при висоті зрізу не нижче 6 см. 
Вику на насіння, щоб уникнути втрат, збирають роздільним способом у стислий термін. 


До скошування у валки приступають при побурінні нижніх бобів і дозрівання 60-70 % 
утворених на рослині. Обмолот починають через 2—3 дні після скошування. В цілому 
збирання вики на зерно майже нічим не відрізняється від збирання гороху. 
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14.2.2. Вика озима 
 


Ботанічні й біологічні особливості. Вика озима, відноситься до ботанічного виду вика 
волохата (Vicia villosa Roth), її ще називають горошком чорним, або піщаним (рис. 14.4). У 
біологічному відношенні - це поліморфна культура, представлена за типом розвитку 
багатьох  форм. Серед сортів вики озимої є ярі зимуючі зі слабкою зимостійкістю, дворічки 
із середньою зимостійкістю й озимі, котрі за зимостійкістю не уступають пшениці й житу. 
Часом невдачі з вирощуванням озимої вики бувають результатом незнання виробничниками 
її біології й особливостей агротехніки. 


Насіння озимої вики починають проростати при температурі 2—3°С; дружні сходи 
з'являються при температурі 16—18 °С через 6—8 днів. Від осінніх і весняних заморозків 
сходи вики не страждають, а при гарному сніжному покриві вика переносить морози до —25 
—30°С. Відлиги й різкі зниження температури навесні призводять до зрідження посівів. 


Незважаючи на посухостійкість, вика добре відзивається на весняно-літні опади, 
формуючи при цьому високий врожай зеленої маси. Опади під час цвітіння для вики 
небажані, тому що вони викликають полягання і погіршують умови запилення. 


Найкращі для вики озимої супіщані й піщані ґрунти. Погано росте на кислих і глинистих 
ґрунтах, добре реагує на вапнування кислих ґрунтів і мириться із засоленням. 


Насіння вики озимої невеликі (маса 1000 насінин 25—30 г), кулясті, чорного або темно-
коричневого забарвлення. Стебла тонкі, сильно гілкуються, опушені, полягають, висотою 
75—150 см і більше. Листи складні, парно-перисті, з довгим розгалуженим вусиком. У вики 
озимої листки складаються з 6-10 пар, більш подовжених ніж у вики ярої, у суцвітті буває до 
30 ярко-фіолетових квіточок. Суцвіття (багатоквіткові кисті на довгій квітконіжці) 
утворюються в пазухах листків, а тому мають ярусне розміщення. Першими зацвітають 
нижні кисті, цвітіння всієї рослини продовжується близько 30 днів. Запилення перехресне за 
допомогою бджіл і джмелів (вика озима — гарний медонос). Незважаючи на рясне цвітіння, 
плодів і насіння у вики утворяться небагато; насіння дозрівають через 35—40 днів після 
початку цвітіння. Боби багатонасінні, короткі, ромбічної форми, сплюснені, не опушені. 
Корінь стрижневий, на коренях утворяться бульбочки. 


Значення. Озима вика — коштовна кормова культура, що вдало сполучає такі важливі 
ознаки, як скоростиглість, посухостійкість, високий уміст білка (у сіні до 25% протеїну) і 
можливість різнобічного використання (зелений корм, сіно, ранній силос, сінаж, трав'яне 
борошно). За поживними властивостями не уступає люцерні. 


Якщо вику сіяють разом з озимими злаками, то одержують високопоживну зелену масу в 
період, коли тваринам особливо потрібні соковиті корми, — рано навесні. Врожай зеленої 
маси озимих вико-злакових сумішей досягає 25—30 т/га й більше, що значно вище 
врожайності жита, тритікале й пшениці, які широко використовуються на ранній корм. 


У районах із м'якими зимами підтримуючою вику культурою є озимий рапс. На півдні 
високі врожаї дає потрійна суміш: тритікале з озимим рапсом і озимою викою (32,8 т зеленої 
маси на 1 га). Важливо відзначити збільшення збору протеїну в сумішах у порівнянні з 
чистими посівами озимих злаків. У 1 корм. од. зеленої маси озимої пшениці при ранньому 
скошуванні містилося 100 г протеїну, а у вико-пшеничній суміші — 169 г. 


Вика озима добре росте й при весняних посівах у суміші з вівсом і суданською травою 
для одержання зеленої маси в літній і осінній періоди. 


Слід зазначити і велике агротехнічне значення вики озимої: у суміші з житом, пшеницею 
або тритікале - це відмінна культура, що займає пар; за врожайністю озимої пшениці такий 
попередник уступає тільки чорному пару. Після вики можна одержати другий врожай 
зеленої маси кукурудзи або суданської трави, а також зерна  гречки або проса. 


Необхідно ширше використовувати вику озиму в якості культури, що займає пар або 
проміжної озимої кормової культури. Це дає можливість одержувати більше корму без 
виділення додаткових площ, без порушення структури посіву. Усі посіви озимих злаків 
(жито, пшениця, тритікале) на ранній зелений корм висівають в суміші з озимою викою. 
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Сорти. Вирощуються наступні районовані сорти озимої вики. Полтавська 25, Полтавська 
77, Чернігівська 20, Берегівська місцева, Дніпровська, Придеснянська, Ставчанка. 


Особливості агротехніки. До попередників вика невимоглива. Головна умова — раннє 
звільнення поля для своєчасного обробітку ґрунту й нагромадження вологи. Озимі вико-
суміші розміщають після ранніх ярих і озимих зернових культур, кукурудзи на зелений корм. 


Підготовка ґрунту для вики подібна до обробітку під озимі хліби. Вика вдається як після 
оранки, так і після поверхневого обробітку ґрунту; важливо, щоб поверхня ґрунту була добре 
вирівняною, оскільки збирання вико-сумішей ведуть на низькому зрізі. 


Дуже чуйна вика на органічні й мінеральні добрива. Вапнування кислих ґрунтів 
підвищує її зимостійкість і врожайність зеленої маси й насіння. 


Органічні добрива (20 т/га гною) під озимі вико-суміші вносять, якщо вони вирощуються 
як культури, що займають пар. Фосфорно-калійні добрива підвищують врожайність вики, а 
азотні добрива — злакового компонента. Фосфорно-калійні (Р30К30) добрива доцільно 
вносити під оранку, гранульований суперфосфат (Р10-15) - при посіві в рядки, а азотні (N20-30) 
— у весняне підживлення.  


Вику озиму в чистому вигляді або в суміші із злаками або рапсом треба сіяти на 10—15 
днів раніше прийнятого в зоні оптимального для озимих хлібів терміну посіву. Наприклад, 
на Поліссі кращий термін сівби 20—30 серпня. Рання сівба створює сприятливі умови для 
розвитку вики і її перезимівлі. Вико-суміші, як правило, висівають одночасно, але можна 
висівати жито і по сходах вику. 


Взаємовплив компонентів суміші можна регулювати нормами висіву (вики 100—80 кг, 
жита 60—80, а пшениці до 100 кг). Сіють насіння сумішей на глибину 5—6 см, а при 
недоліку вологи в посівному шарі й на піщаних ґрунтах її збільшують до 8 см. Слідом за 
посівом обов'язково проводять коткування ґрунту. Для весняного боронування посівів 
найкраще використовувати ротаційні мотики (в один слід). 


Укісна спілість вики настає на початку цвітіння (середина травня) й продовжується до 
утворення зелених бобів. Закінчувати збирання вико-сумішок треба до початку колосіння 
злаку. Найбільш інтенсивний ріст спостерігається у фазі цвітіння. Спочатку забирають вику з 
житом, а потім — вику з пшеницею й тритікале. 


Вирощування озимої вики на насіння. Озима вика дає невисокі врожаї насіння (0,5 
т/га), що пояснюється не тільки її біологічними особливостями, але й порушеннями 
агротехніки. Високі, добре розвинені рослини рясно цвітуть, але зав'язують мало плодів і 
насіння, дозрілі плоди розтріскуються, а збирання супроводжується великими втратами. 


Для швидкого розмноження дефіцитного насіння вики її можна висівати широкорядно з 
міжряддями 30—50 см при нормі висіву 20—30 кг/га. Гарні врожаї дають посіви вики з 
озимою пшеницею при співвідношенні 2:1 або навіть 2:2 млн. схожих насінин на 1 га. При 
рівному співвідношенні компонентів посіви менше полягають, що поліпшує умови збирання. 
Якщо вику висівають з житом, то на насінних ділянках спочатку сіяють вику, а жито -  по її 
сходах. 


Росту врожайності насіння вики сприяє застосування фосфорно-калійних добрив. У 
дослідах збір насіння в удобреному варіанті склав 0,82 т/га, а в контролі — 0,66 т/га. 


На насіння вику збирають в основному з першого укосу роздільним способом при 
дозріванні бобів у нижніх кистях (50— 60% побурілих бобів). Скошені косарками КЗН-2,1 і 
КС-2,1 із пристосуванням ПБ-2,1 у валки викосумішей швидко висихають, їхній підбор і 
обмолот (комбайнами з гарною герметизацією) треба проводити через 2—3 дні після 
скошування. 


Можна одержувати насіння вики з другого укосу. При гарному весняному розвитку вики 
перший укіс проводять рано навесні, у фазі бутонізації, одержуючи при цьому 8—10 т/га 
високопоживної зеленої маси. Вика після скошування добре відростає, зацвітає й дає врожай 
насіння. Насіння вики добре відокремлюються від насіння пшениці або жита (на гірці, 
трієрах). 
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14.2.3. Середела 
 


Середела (Ornithopus sativus) — однорічна бобова рослина. В культурі поширена 
середела посівна. Стебло розгалужене, нестійке, довжиною 40-60 см. Корінь стрижневий, 
сильно розгалужений, проникає в ґрунт на глибину 125 см. Листки в рослин середели 
непарно-перисті, з 6-10 парами листочків. Квітки блідо-рожеві з жовтуватими плямами. Плід 
– членистий біб. Боби під час молотіння ламаються на окремі членики, в кожному з яких є по 
одній насінині. Плоди й при дозріванні розпадаються на членики 4-кутової форми, сильно 
сплющені й покриті зморшкуватою шкіркою (рис. 14.5). Насіння має сіро-зелене 
забарвлення, дрібне. Вага 1000 насінин становить 2-2,5 г. 


 
Рис. 14.5. Середела 


 
Середела мало чутлива до весняних заморозків, її насіння проростає при температурі 3-5 


°С, сходи витримують приморозки до -8°С. Рослина мало вимоглива до тепла й світла, добре 
витримує затінення під покривом зернових культур. Спочатку росте повільно, утворює 
сильну кореневу систему, добре пристосовується до покривної  культури. Вегетаційний 
період довгий – 110-120 днів. 


Значення. Цінна кормова культура на зелену масу для згодовування тваринам. У 100 кг 
зеленої маси середели міститься у середньому 2,5 кг перетравного протеїну, 17,2 кормової 
одиниці, а в 100 кг сухої маси – 16 % протеїну й до 2 % жиру. На корм тваринам 
використовується й полова середели. Солома середели за кормовою цінністю прирівнюється 
до лучного сіна. На зелене добриво, у залежності від умов, використовують усю рослинну 
масу (повне зелене добриво), укісну масу або отаву, що відростає. Середела є медоносом. 


Сорти: Новозибківська місцева, Скоростигла 3587, Яворівські місцева, Любешівська 
місцева. Урожай насіння становить біля 8 ц/га. 


Особливості вирощування. Середела — вологолюбна рослина, віддає перевагу легким 
ґрунтам із слабкою кислою реакцією (рН сольової витяжки 5—5,5). Для неї менш придатні 
важкі глинисті, сильно кислі й лужні ґрунти. Навесні середелу підсівають під озимі й ярові 
зернові культури в нормі 40-60 кг/га.  


Кращими попередниками є озимі зернові культури, рідше – ярі зернові. Середелу часто 
сіють навесні. Піл озимину середелу підсівають дисковими сівалками впоперек рядків посіву 
основної культури. Насіння загортають на глибину 2-4 см. Норма висіву – 45-50 кг/га. 
Кращою покривною культурою є жито.  


Середела добре відзивається на мінеральні фосфорно-калійні добрива (Р30К40). 
Покривні культури необхідно скошувати на високому зрізі. У перші 4—6 тижнів у 


середели переважно розвивається коренева система і дуже повільно росте надземна маса. 
Середела добре переносить затінення, цвіте до пізньої осені. На корм її вирощують у чистих і 
змішаних посівах у якості основної, підсівної й парової культури.  Для одержання сіна мало 
придатна, тому що погано сохне. При внесенні гною або фосфатно-калійних добрив дає 
високі врожаї — до 300 ц/га.  На зелену масу її можна скошувати кілька разів, швидко 
відростає після скошування, використовується для випасання худоби. 
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14.3. Злакові багаторічні трави 
 


До найбільш цінних багаторічних злакових трав відносяться тимофіївка лучна, вівсяниця 
лучна, стоколос безостий, житняк, райграс багатоукісний і ін. Для багатьох із них характерні 
довговічність (5 років і більше), висока зимостійкість мала вимогливість до тепла. І хоча за 
врожайністю і кормовій цінності злакові трави уступають багаторічним бобовим травам, їхнє 
спільне вирощування підвищує загальну врожайність травосумішей, робить її більш стійкою 
за роками. Сіно, отримане з травосумішей багаторічних бобових і злакових трав, збирають із 
меншими втратами, воно краще зберігається, ніж сіно бобових трав. 


Складають травосуміші з урахуванням біологічних особливостей компонентів: вони 
можуть бути двочленними (конюшина лучна, тимофіївка), тричленними (люцерна, еспарцет, 
стоколос),  чотиричленними (люцерна, еспарцет, вівсяниця й стоколос). Правильно підібрані 
травосуміші відрізняються високою продуктивністю й довговічністю, тому їх висівають на 
ділянках тривалого користування — на культурних пасовищах, при залуженні схилів, при 
необхідності захисту ґрунту від водної й вітрової ерозії. Норма висіву кожної групи 
компонентів травосуміші складає до 75 %  норми компонентів, що висіваються в чистому 
вигляді (75 % бобові, 75% злакові). 


Травосуміші висівають під покрив як озимих, так і ярових культур. Злаковий компонент 
краще висівати під озимі восени одночасно з посівом озимої пшениці або жита, хоч можна 
підсівати й рано навесні разом із бобовою травою. Якщо покривною культурою є ярові хліби, 
травосуміші висівають одночасно з покривною культурою зерно-трав’яними сівалками. 


 
 


14.3.1. Тимофіївка лучна 
 


Ботанічна характеристика й біологічні особливості. У нашій країні нараховується до 
9 видів тимофіївки. Найбільше значення має лучна. Різні види тимофіївки у дикому стані 
ростуть навіть на найбільш занедбаних луках. У гірських районах Карпат росте тимофіївка 
альпійська – цінна кормова трава, яку охоче поїдають різні тварини. 


Тимофіївка лучна (Phleum pratense L.) - рід багаторічних рихлокущових рослин родини 
злакових висотою 60-100 см. Стебло пряме гладеньке. Дає багато листя від світло-зеленого 
до синьо-зеленого забарвлення. Пластинки листків – на краях шорсткі. Колоски – одно 
квіткові, суцвіття – густа колоподібна волоть, часто з фіолетовим відтінком. Насінини 
містяться у безостих лусках, дрібні, округло-овальної форми, світло-сірі або жовто-бурі, 
легко відокремлюються від лусок. Вага 1000 насінин 0,4-0,8 г.  


Широко вирощується в лісовій і лісостеповій зонах. Добре перезимовує. Позитивно 
реагує на відносно близьке розташування ґрунтових вод. Погано вдається на бідних, піщаних 
і кислих ґрунтах. Кормові якості високі, але після цвітіння швидко грубіє. Суцвіття - султан, 
майже на всьому протязі однакової товщини (рис. 14.6). У сприятливих умовах дає за два 
укоси 60-120 ц/га сіна. Урожай насіння 4-8 ц/га. 


 
Рис. 14.6. Тимофіївка лучна 
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У травостої тримається 3-5 років і більше. Найкращий врожай дає на другий-третій рік. 
Росте майже на всіх ґрунтах у районах із достатнім зволоженням. Добре росте на осушених 
торфових ґрунтах, де тримається довше, ніж на мінеральних, але найкращі врожаї дає на 
глинистих, вологих ґрунтах, луках і заплавах річок. На сухих піщаних ґрунтах сіяти не слід. 


Значення. Одна з найкращих кормових рослин для польового травосіяння, поліпшення 
природних і створення штучних лук. Трава й сіно добре поїдаються усіма видами тварин, 
має високі кормові якості. У 100 кг зеленої маси 25,3 кормової одиниці, у 100 кг сіна – 46,7 
кормової одиниці. 


Поширення. У дикому стані відомо понад 15 видів поширених у Європі, Азії, Африці, 
Північній Америці, нині занесена у Австралію. У культуру була введена в середині ХVІІІ ст. 
у Північній Америці, потім – в Англії, звідки поширилася по усій Європі. У кінці ХVІІІ ст. 
була завезена до Росії (Вологодська губернія. В Україні проростає 9 видів – найпоширеніша 
тимофіївка лучна. Вона є основним компонентом у травосуміші з конюшиною. На сіно 
збирають 2-3 укоси, урожайність сіна 50-100 ц/га.  


Сорти: ВИК 9, Ленінградська 204, Люлинецька 1, Сарненська 35, Білоруська 1308, 
Марисинська 297, Московська 5, Моршинська 69, Павловська й інші. 


Особливості вирощування. Добре росте на дерново-підзолистих слабокислих ґрунтах, 
вилужених чорноземах, заплавах річок, осушених болотах Полісся, Прикарпаття. Найбільшу 
урожайність отримують на другий-третій рік життя. Може жити в умовах вододілів 4-5 років, 
на заплавах – до 10 років.  


Добре реагує на підживлення азотними мінеральними добривами нормою 20-25 кг/га 
діючої речовини перед поливом, або дощем. На другий і наступні роки життя тимофіївки 
застосовують весною і літом підживлення після укосів NPK в дозі 50 кг. 


Насіння кормових багаторічних злакових трав проти аскохітозу, гельмінтоспоріозу, 
фузаріозу, ріжків, пліснявіння перед сівбою обробляють фундазолом (3,0-4,0 кг на 5-7 л води 
на 1 т насіння). 


У польових сівозмінах тимофіївку сіють у суміші з конюшиною під покрив ярих або 
озимих зернових культур. Витрата насіння тимофіївки 4-6 кг/га або 10-15 млн. насінин, 
глибина сівби – 1-2 см. Норма висіву покривної культури ячменю 130-160 кг/га. При чистих 
посівах тимофіївки норма сівби збільшується до 8-12 кг/га. 


Зимостійка, вологолюбна культура, погано переносить посуху. Насіння проростає при 
температурі 3-4˚ С, життєздатні ростки появляються при 5˚ С. Оптимальна температура 
росту кореня 21˚ С. Середня сума температур за період від початку проростання до 
викидання волоті 800˚ С. Цвітіння й дозрівання насіння можливе при температурі 10-12˚ С. 


Посіви тимофіївки лучної проти однорічних дводольних культур  при значній 
забур’яненості у фазі кущіння рекомендується обприскувати водним розчином гербіцидів: 
2М-4Х 750 нормою 0,75-1,5 л/га, агрітокс (1,1-2,3) . 


Найбільша кількість протеїну в зеленій масі й сіні суміші тимофіївки лучної й конюшини 
в період бутонізації - початку цвітіння конюшини і вимітання султану тимофіївки. При 
скошування суміші в цей час можна отримати добрий урожай і в другому укосі. Скошують 
на сіно на початку появи суцвіть тимофіївки й фази цвітіння конюшини. З роками конюшина 
може випадати. При вирощуванні тимофіївки лучної на насіння  при ушкодженні рослин 
колосовими мухами її обприскують діазином нормою 1,6 л/га, діазолом 60 (1,6 л/га). 


Насіння тимофіївки лучної міцно тримається у суцвітті й мало обсипається у суху 
погоду. При дозріванні у дощову погоду можливі значні втрати насіння. На насіння 
тимофіївку збирають з першого укосу, коли верхівки 40 % султанів побіліють і будуть мати 
зрізаний вигляд, а в 3-10 % султанів верхівки стержнів оголюються на 1-1,5 см. При 
сприятливій погоді бажане роздільне збирання. Насіння тимофіївки можна зберігати 
протягом п’яти-шести років.  


У суміші з конюшиною тимофіївка дозріває раніше при цьому висота травостою значно 
(на 15-20 см) перевищує конюшину. У таких посівах їх збирають роздільно – спочатку 
тимофіївку, потім – конюшину. 
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14.3.2. Стоколос безостий 
 


Стоколос безостий (Bromus inermis) – багаторічна кореневищна рослина родини 
злакових, підродини - тонконогоподібних. Не вимогливий до клімату й ґрунту. Витримує 
нестачу вологи й низькі температури. Коренева система проникає у ґрунт на глибину до 2 м і 
більше, утворює довгі підземні кореневища, які розгалужуються у різні боки від 
материнського куща. Від підземних кореневищ ростуть численні високі стебла до 150 см із 
великою кількістю листків. Листки широколінійні, плескаті, порівняно грубі. Має розлогу 
волоть різноманітної форми. Суцвіття – агрегатна волоть, із досить великими колосками, від 
нижнього вузла якої відходить 3-6 гілочок. Колоски великі, мають 2 колоскові лусочки, 
якими вкрита насінина (рис. 14.7). Вся рослина жовто-зелена. Цвіте пізно. 


 
Рис. 14.7.. Стоколос безостий. 


 
Значення. Цінна кормова культура, що використовується на зелену масу, сіно, для 


випасання худоби. Рости починає рано навесні. Дає добрий перший укіс і отаву. У 100 кг 
зеленої маси міститься 21 корм. од., 2 кг перетравного протеїну. Кормова цінність 100 кг сіна 
відповідає 48 корм. од. і містить близько 5 кг перетравного протеїну. 


Поширення. Культура поширена, головним чином, у помірних областях північної 
півкулі, а також у гірських районах тропічних країн Південної Америки. Відомо понад 100 
видів поширених переважно у зонах помірного клімату, в т. ч. в Україні – близько 20 видів. 
Серед них стоколос безостий та прибережний – цінні кормові культури. 


Сорти: Дединівський 3, Смолоскиповий, Полтавський 30, Дніпровський, Казаровицький 
і інші.  Урожай насіння становить 4-7 ц/га. 


Особливості вирощування. Кращими для стоколосу є чорноземні та заплавні й наносні 
ґрунти річкових долин. У районах достатнього зволоження високі врожаї дає на легких 
супіщаних, бідних сухих карбонатних ґрунтах. Заболочені й засолені ґрунти не придатні. 


Стоколос безостий, висівають також у травосумішах: у лісостепових районах – із 
люцерною, еспарцетом, райграсом; у степових – із люцерною, житняком. Сіють навесні під 
покрив ярих зернових або восени одночасно з озимими. У чистому посіві висівають 20 кг/га, 
а при широкорядному на насіння – 10-12 кг/га. Глибина сівби – 3-4 см.  


При значній забур’яненості посіви стоколосу безостого у рік висівання з фази 1-2 листків 
до виходу в трубку культури рекомендують обприскувати проти однорічних дводольних 
бур’янів гербіцидами: 2М-4Х 750 нормою 0,75-1,5 л/га, агрітокс (1,1-2,3).   


Найвищий урожай сіна й зеленої маси дає на другий-третій рік. При сінокісному 
використанні тримається у травостої 5-6, а на заплавних луках – 10 і більше років. 


Стійкий до посухи, морозів, переносить тривале затоплення. До родючості ґрунту 
вимоги невисокі. Віддає перевагу помірно сухим і пухким ґрунтам. Стійкий до полягання. 
Після цвітіння швидко грубіє. Збирати на сіно потрібно у період повного викидання волотей, 
зволікання із збиранням знижує кормову цінність сіна. 


Ширина міжрядь при сівбі на насіння 60-70 см. Сіяти краще в липні - на початку серпня. 
Посіви на насіння використовують 4-6 років. Під час достигання волоть починає буріти, 
насіння мало обсипається. Збирають простими машинами у восковій стиглості або прямим 
комбайнуванням, коли всі колоски побуріють, а насіння майже повністю достигне. 
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14.3.3. Грястиця збірна 
 


Грястиця збірна (Dactylis glomerata) – багаторічна кормова рослина родини злакових. 
Стебло прямостояче, добре вкрите листям, із великою кількістю прикореневих листків. У 
висоту стебло досягає 120 см. Листки досить довгі, широкі, на краях дещо шорсткі. Молоді 
пагони й листки зжаті. Суцвіття - мітелка, від вузла якої відходить 1 гілочка, колоски 
розташовані з однієї сторони мітелки. (рис. 14.8). 


 
 


Рис. 14.8. Грястиця збірна:  
а – нижня частина рослини; б – суцвіття; в – насіння 


 


Кормова цінність у ранніх фазах висока. Після цвітіння швидко грубіє, її слід скошувати 
перед цвітінням, – у фазі викидання волоті. Коренева система добре розвинена, проникає у 
ґрунт на глибину до 1 м, тому краще переносить посуху, ніж тимофіївка або костриця.  


Значення. Цінна кормова культура. Вирощується на зелену масу, сіно, для випасання 
худоби. Урожай зеленої маси до 250-400 ц/га. У 100 кг сіна міститься 3,3 кг перетравного 
протеїну. Така кількість сіна відповідає 40 кормовим одиницям.  


Поширення. Відомо 5 видів у Європі, Північній Африці й помірній зоні Азії. В Україні 2 
види. Грястиця збірна, росте на луках і в лісах в усіх районах, крім Південного Степу й 
степової частини Криму. Упроваджена в культуру. Сорти: ВИК 61, Двіна, Нева, 
Моршанська 143, Сарненська місцева й інші.   


Особливості вирощування. Добре росте на родючих суглинкових і карбонатних 
ґрунтах. На теплих і сухих ґрунтах її висівають у сумішах із люцерною й еспарцетом. У 
чистому посіві висівають 20 кг/га, у сумішах  - 10-12 кг/га, на зрошуваних землях - 8-10 кг/га.  


Рослини в рік посіву розвиваються повільно, відносно стійкі до нестачі вологи, стійкі до 
затінення. Оптимальна температура розвитку 29˚ С. Дуже сильно поширюються в травостоях 
при внесенні великих доз азоту й рідкого гною. Чуттєва до весняних заморозків, погано 
переносять безсніжні зими, посіви страждають від крижаної кірки, поверхневих застійних 
вод. На другий і наступні роки швидко відростає навесні, але й швидко грубіє. 


Норма висіву на насіння – 12-24 кг/га. Насінники збирають у фазі воскової стиглості, 
вранці або ввечері. Урожай насіння 3-8 ц/га. Насінні ділянки використовують 4-6 років. 


 
 


14.3.4. Вівсяниця, костриця 
Вівсяниця, костриця лучна (Fecstuca pratensis) - цінна кормова нещільно кущова 


багаторічна рослина родини злакових. Важливий компонент лучних пасовищ і сінокосів. 
Розвивається дуже швидко, найкраще на другий і третій роки, досягаючи висоти 80-120 см 
(рис. 14.9).  
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Рис. 14.9. Вівсяниця лучна 
 
Стебло прямостояче. Листки широкі, гладенькі, блискучі. Має багато листків, особливо 


прикореневих. Суцвіття волоть. Колоски багатоквіткові, плід – зернівка. Насіння без 
остюків, подібне до насіння райграсу. 


Коренева система проникає досить глибоко в ґрунт, тому вона добре росте на 
суходільних луках. У південному напрямку поширена далі ніж тимофіївка. 


Значення. Цінна кормова культура для тварин. Висівається на пасовищах для випасання 
тварин. Має високу кормову цінність: 100 кг сіна відповідають 54,5 корм. од. і містять 3,8 кг 
перетравного протеїну.  


Поширення. Відомо близько 300 видів поширених по усій земній кулі. На території 
України проростає 26 видів. Багато видів вівсяниці введено в культуру. Вперше це було 
зроблено у Вороніжській і Орловській губерніях Росії близько 100 років тому. Нині введена 
в культуру у США, Канаді, Бразилії, Австралії, країнах СНД. Найбільше кормове значення 
мають вівсяниця лучна, очеретяна, червона, борозниста (типчак). 


Сорти: Люлинецька 3, Веселоподолянська 1883, ВИК 5, Східна, Моршанська 1304, 
Цилемська й інші. 


За урожайністю й накопиченням зеленої маси вівсяниця лучна є ближчою до тимофіївки, 
але дає більш ніжну масу. Урожай сіна – 4-7 т/га, при дотриманні агротехніки урожай 
насіння досягає 1 т/га, при середній 0,5-0,6 т/га. 


Біологічні властивості. Вівсяниця лучна – багаторічна рослина озимого типу. У рік 
посіву росте швидко, не плодоносить, утворюючи до осені лише кущ вегетативних пагонів. 
У наступні роки культура дає один укіс. Завдяки швидкому відростанню забезпечує один-два 
укоси отави із вегетативних пагонів, висотою 60-70 см. Кущ вівсяниці лучної складається із 
мало листкових генеративних пагонів (стебел) і укорочених вегетативних пагонів з великою 
кількістю прикореневих листків. Весняне відростання розпочинається дуже рано, потім 
спостерігається деяке уповільнення розвитку. Вівсяниця лучна дуже швидко відростає після 
спасіння тваринами. Насіння, досягаючи фази повної спілості, швидко обсипається.   


Насіння починає проростати при 2-3 º С, однак дружні сходи появляються при 
температурі 14-16º С. Вівсяниця лучна більш посухостійка, ніж тимофіївка, але менш 
морозостійка й зимостійка.  Вона добре переносить короткочасне затоплення. До ґрунтів 
більш вимоглива ніж тимофіївка. Віддає перевагу вологим і сирим пухким суглинковим 
ґрунтам, виносить тимчасове надлишкове зволоження, не виносить сильного затінення, 
погано виростає на кислих ґрунтах. Найбільш придатні ґрунти – середньо-зв’язані 
суглинкові й осушені окультурені торфоболотні. 


Особливості технології вирощування. Вівсяниця лучна повного розвитку досягає на 
другий-третій рік життя. В травосумішах витримує шість-вісім років, а при сприятливих 
умовах – більше десяти років. Зо довговічністю вівсяниця лучна перевершує тимофіївку. 
Культура дуже добре відзивається на мінеральні добрива. У лісостеповій зоні в середньому 
вносять: азоту 30-40 кг/га, фосфору – 40-60 кг/га, калію – 30-40 кг/га. 
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Висівають кострицю лучну рано навесні під покрив ярих зернових рядковим способом. 
Якщо її підсівають під озимі, то сіяти вівсяницю краще восени одночасно із сівбою 
покривної культури. При чистому суцільному способі висівають 12-15 кг/га насіння, при 
сівбі в травосуміші з бобовими травами – 10-14 кг/га, у складних травосумішах – 6-7 кг/га. 
Глибина сівби – 2-3 см. 


Догляд за посівами вівсяниці й бобових трав складається із тих самих операції, що й для 
посівів одних бобових трав. При значній забур’яненості посіви вівсяниці лучної у рік посіву 
з фази 1-2 листків до виходу в трубку рекомендують обприскувати проти однорічних 
дводольних бур’янів гербіцидами: 2М-4Х 750 нормою 1,5-1,9 л/га, агрітокс (2,3-2,8).   


Вівсяниця лучна відрізняється швидким ростом, випереджає бобові трави (особливо 
одноукісну конюшину), але після вимітання стебла грубіють. Це необхідно враховувати при 
визначенні терміну збирання. На сіно вівсяницю лучну скошують на початку цвітіння, бо 
вона не так швидко грубіє, як інші злакові трави. 


На насіння вівсяницю лучну вирощують так само, як і тимофіївку. Насіння її збирають у 
фазі воскової стиглості, коли побуріють волоті. На насіння використовують тільки перший 
укіс. Врожай насіння становить 5-10 ц/га. 


Вівсяниця очеретяна. Суцвіття-мітелка з 2, рідко з 3 шорсткими гілочками на уступі, 4-
5 - квітковими колосками. Утворює досить щільні кущі. Віддає перевагу родючим ґрунтам, 
може добре виростати на ущільнених і перезволожених ґрунтах. Кормова цінність швидко 
знижується при запізнюванні зі збиранням. Краще інших трав удається на ґрунтах із 
перемінним зволоженням, на сильно пересихаючих в окремі періоди торф'яних ґрунтах. 
Сорти: Балтика, Західна, Блискавиця й інші. 


Вівсяниця червона. Суцвіття - мітелка, у якій на нижньому уступі мітелки 1-2 гілочки, 
причому велика гілочка по довжині майже дорівнює половині суцвіття, прикореневі листи 
вузькі, щетинисті. Вирощується частіше на пасовищах і на газонах. Погано переносить 
посуху, зимостійка, довго зберігається в травостоях.  


 
 


14.3.5. Тонконіг 
 


Тонконіг. Відомо близько 300 видів, поширених у зонах помірного й холодного клімату 
земної кулі (у тропіках – в горах), в Україні – 20 видів, із них найпоширеніший тонконіг 
лучний – цінна кормова трава. Використовується при створенні декоративного покриву. 


Тонконіг лучний (Poa pratensis) – багаторічна рослина з горизонтальним підземним 
кореневищем. Суцвіття - мітелка, на нижньому уступі якої, звичайно, 5 гілочок - 1 довга, 2 
коротких, 2 середніх (рис. 14.10). Звичайно, висівається на пасовищах. Удається на всіх 
ґрунтах. Рано зацвітає, але через велику кількість листків довго зберігає кормове 
достоїнство. У перший рік розвивається повільно. 


Рис. 14.10. Тонконіг лучний 
 
Сорти: Білогірський 76, Данга, Перемога й інші. 
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Поширений у природних умовах на заплавних, низинних і суходільних луках. Добре 
росте на осушених болотах та на легких суглинкових ґрунтах. У Карпатах тонконіг належить 
до цінних трав на полонинах. У травостої заповнює нижній ярус і значно підвищує врожай та 
якість сіна. Після скошування швидко відростає й добре витримує спасування та 
витоптування тваринами. Висіяний з білою конюшиною, дає високопродуктивний травостій. 
Сіно й траву поїдають всі види тварин. У природному травостої трапляється багато різних 
форм тонконога лучного. Значне господарське значення мають широколисті форми. 


 
14.3.6. Лисохвіст 


 
Лисохвіст, китник. Відомо понад 60 видів, поширених у помірних і холодних зонах 


земної кулі. В Україні проростає 6 видів. Провідне значення має лисохвіст лучний – 
ранньостигла кормова культура (рис. 14.11). 


Рис. 14.11. Лисохвіст лучний 
 


Лисохвіст лучний (Alopecurus pratensis). Багаторічний верховий злак із короткими 
кореневищами. Стебла тонкі, із значною кількістю прикореневих листків. Суцвіття - декілька 
загострених догори султанів, при згинанні в місці згину має зламаний вигляд.  


Поширення. Поширений переважно на заплавних, помірно замулених луках лісової, 
лісостепової й степової зон і рідше – у гірських районах. Сорти: Сріблистий, Раіс і інші. 


Дуже зимостійка, вологолюбна рослина. Добре переносить близькість ґрунтових вод, але 
погано - застійні води. Погано росте на сухих бідних ґрунтах. У заплавах рік на помірно 
вологих лугах утворює суцільні зарості. Боїться посухи. 


За часом цвітіння й достигання насіння – один із найкращих багаторічних злаків. Навесні 
дуже рано відростає. Скошувати лисохвіст треба на початку цвітіння, бо стебла його швидко 
грубіють. Кормова цінність – висока. Придатний для сінокісного й пасовищного 
використання. На солонцюватих ґрунтах добре росте лисохвіст здутий. 


 
 


14.3.7. Житняк 
 


Житняк (agropyrum). Виділений з роду пирій. Відомо до 150 видів, поширених у 
степових і лісостепових районах Євразії, Північної Африки. Уведений у культуру вперше у 
Росії в 1896 р. Проф.. В.С. Богдановим. В Україні проростає 8 видів житняків, переважно в 
посушливих районах. Найпоширеніші житняк Лавренка та житняк гребінчастий або 
ширококолосий – цінні кормові рослини (рис. 14.12).  


Колос його широкий, досить щільний, остистий. Листки лінійні, зеленого забарвлення. 
Суцвіття в житняків - колосся, зернівки в якому є остюкові загострення. Плід – плівчаста 
зернівка. Насіння плівчасті, дрібні (маса 1000 насінин 2 г). 


Значення. Має високу кормову цінність: 100 кг сіна відповідають 53 корм. од. і містять 
4 кг перетравного протеїну. Тварини охоче поїдають зелену масу й сіно. 


Сорти: Дніпровський вузьколистий, Північно-донецький вузькоколосий, Краснокут-
ський гребінчастий і інші. Урожай зеленої маси складає 100-140 ц/га, сіна до 45 ц/га.  
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Рис. 14.12. Житняк гребінчастий. 
1 – загальний вигляд; 2 – колос; 3 – колосок. 


 


Особливості вирощування. Дає добрі врожаї на різних ґрунтах (чорноземах, 
каштанових, солонцюватих і на глинистих). Рослини засухостійкі, переносять засолення 
ґрунту. Мають високу зимостійкість і довговічність (10-12 років). 


Житняк – рослина озимого типу. У перші 2 роки росте повільно; максимальної 
продуктивності досягає на третій рік життя. За вегетаційний період дає один укіс і отаву. 


Сіють житняк під покрив озимих і ярих зернових культур (як і вівсяницю). Норма висіву 
у чистому вигляді  12-14 кг/га, глибина сівби насіння 2-4 см.  


На сіно житняк збирають у фазу колосіння, при більш пізньому збиранні сіно грубіє. Дає 
високі врожаї сіна протягом 3-4 років. На насіння добре вдається при літніх посівах. 


 
 


14.4. Бобові багаторічні трави  
 


Багаторічні бобові трави (конюшина, люцерна, еспарцет, буркун) і їхньої суміші з 
багаторічними злаковими травами — джерело одержання коштовних високопоживних 
кормів, багатих білком і вітамінами (табл. 14.2). 


 
Таблиця 14.2. Кормові  достоїнства багаторічних трав (за М. Ф. Томме) 


 
У 1 кг кормів міститься 
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Трава 
Конюшина лучна  0,21  27  3,8  0,7  40  129  
Люцерна  0,17 36 6,4 0,6 50 212 
Еспарцет  0,18 28 2,4 0,6 65 155 
Буркун  0,19 31 3,3 0,8 45 163 
Тимофіївка  0,21 14 1,7 0,9 40 70 
Стоколос безостий  0,21 20 0,8 0,5 60 96 


Сіно 


Конюшина лучна  0,52 79 9,3 2,2 25 152 
Люцерна  0,49 116 17,7 2,2 45 237 
Еспарцет  0,54 106 11,0 2,5 25 196 
Буркун  0,46 110 13,7 2,2 35 239 
Тимофіївка  0,49 42 4,2 1,9 10 86 
Стоколос безостий  0,48 51 5,0 1,8 15 106 


Борошно сіна 
Конюшина лучна  0,64 120 9,6 2,1 75 187 
Люцерна  0,73 228 13,1 1,7 120 212 
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Кормова одиниця багаторічних бобових трав (зеленої маси, сінажу, сіна або сінного 
борошна) цілком забезпечена білком. Травосуміші багаторічних бобових і злакових трав 
(конюшина з тимофіївкою, люцерна із стоколосом безостим і ін.) також характеризуються 
високою поживною цінністю. У сприятливих умовах багаторічні трави дають високий 
урожай сіна – 4-5,5 т/га, а при зрошенні – 10 т/га і більше. 


Величезне й агротехнічне значення бобових багаторічних трав: вони збагачують ґрунт 
великою масою органічної речовини з високим умістом азоту, що дає можливість 
підвищувати родючість ґрунту. Так, люцерна до третього року життя в зоні звичайних і 
південних чорноземів залишає в шарі ґрунту 0—30 см 8—10 т/га (у повітряно-сухому стані) 
кореневих і пожнивних залишків, що за умістом органічної речовини прирівнюється до 25—
33 т гною. Тому багаторічні бобові трави — гарні попередники для озимих і ярих зернових і 
технічних культур. Багаторічні травосуміші сприяють боротьбі з водною ерозією ґрунтів. 
Трави, висіяні на розмивних схилах, закріплюють верхній шар ґрунту. 


 
 


14.4.1. Конюшина 
 


Конюшина (Trifolium) — рід родини багаторічних бобових. Відомо близько 300 видів, 
головним чином, у зоні помірного й субтропічного клімату Північної півкулі. В Україні 
проростає 37 видів. Конюшина є медоносом. Як кормову культуру культивують конюшину 
червону або лучну, рожеву або гібридну й білу або повзучу.  


Ботанічні й біологічні особливості. Конюшина лучна (трилисник) — Trifolium pratense 
L. — багаторічна трав'яниста рослина з гіллястим стеблом і трійчастими листками, заввишки 
20-60 см. Суцвіття — сидяча багатоквіткова голівка, під час цвітіння червоно-фіолетового 
кольору, при дозріванні бура. Цвіте у травні-серпні. Запилення перехресне (за допомогою 
джмелів і бджіл). Плід — однонасінний м'який біб. Насіння, дрібні (маса 1000 насінин 1,5—
1,8 г), блискучі, жовті й фіолетові, ниркоподібної форми. Корінь стрижневий, проникає в 
ґрунт до 1,5 м, утворює безліч бокових розгалужень, але основна маса коренів розміщається 
в орному шарі. Завдяки добре розвиненій кореневій системі конюшина підтримує біологічну 
рівновагу й задовільний фізичний склад ґрунту, добре переносить його переущільнення.  


Конюшина лучна у виробничих посівах представлена двома типами: північним 
одноукісним (пізньостиглим) і південним двохукісним (ранньоспілим). В основу такого 
розподілу покладені морфологічні й біологічні ознаки рослини (рис. 14.13, зліва). 


Рис. 14.13. Конюшина: лучна (зліва), повзуча (справа) 
 


Конюшина південна двохукісна — рослина ярого типу, при весняному безпокривному 
посіві зацвітає і плодоносить у рік посіву. На другий рік життя дає два укоси на зелену масу, 
або один укіс на зелену масу, другий — на насіння. Конюшина двохукісна недовговічна — 
живе 2—3 роки. Зимостійкість її невисока, витримує тимчасову нестачу вологи, але краще 
росте при гарному зволоженні ґрунту. Стебла висотою 50—70 см, з 5—7 міжвузлями. 


Конюшина північна одноукісна — рослина озимого типу: В рік посіву не зацвітає, а 
утворює тільки розетку листів. На другий рік життя навесні відростає повільно, зацвітає на 
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10—15 днів пізніше ранньоспілої й дає один укіс на сіно й отаву або тільки врожай насіння. 
На відміну від двохукісної більш довговічна, зимостійка й вологолюбна. Стебла, високі (70— 
90 см), з 7—9 міжвузлями. 


Значення. У польовому травосіянні найбільшого поширення набула конюшина лучна, 
яка використовується на зелений корм, сіно, силос, сінаж, трав'яне, сінне борошно, й 
характеризується високим умістом протеїну, каротину й зольних елементів. Одна з 
найцінніших кормових трав. У фізі цвітіння зелена маса містить 3,8 % протеїну, 0,8 % жиру, 
10,1 % безазотистих екстрактивних речовин. 100 кг зеленої маси містить 20 кормових 
одиниць, 2,7 кг перетравного протеїну, 380 г кальцію, 70 г фосфору, 4 г каротину. Така ж 
кількість сіна містить 52,,2 кормові одиниці. За врожайністю трохи уступає люцерні й 
еспарцету, але в сприятливих умовах дає також високі врожаї сіна — 4—6 т/га і більше. 
Використовують на корм і солому після обмолоту насіння. Корені конюшини за вегетацію 
накопичують до 150 кг/га біологічного азоту. Конюшина є непоганим медоносом її посіви 
дають до 120 кг/га меду. 


Поширення. У дикому стані проростає на усій території Євразії. Уведена у культуру в 
Західній Європі у ХІV ст., нині культивується по всій Європі й у США. На території нашої 
країни її вирощують уже більш 200 років. Загальна площа посіву близько 8 млн. га. 
Урожайність зеленої маси 150-400 ц/га, сіна – 30-60 ц/га, насіння – до 3 ц/га. 


Сорти. Допущено до використання більше 90 сортів червоної двохукісної конюшини. 
Поширені ранньостиглі сорти УЗРОС 73, Носівська 4; пізньостиглі – Казанська 1, 
Красноуфімська 523, Красноуфімська 882, Марусинська 150, Московська 1, Сиворицька 416 
й інші. Вирощуються в Україні також сорти: Волинська, Гадяцька, Закарпатська, Подільська, 
Чернігівська, Білоцерківська 3306, Носівська 5, Полтавська 75.  


Інтенсивна технологія вирощування. Посіви конюшини лучної двохукісної є основним 
видом бобових трав, що вирощують на Поліссі й Лісостепу на найбільш розповсюджених 
ґрунтах -  дерново-підзолистих, сірих лісових і в меншій мірі чорноземах опідзолених. У цих 
місцевостях відносно вологий клімат. Рівний і стійкий сніговий покрив забезпечує гарну 
перезимівлю. Для вирощування конюшини придатні всі некислі ґрунти, досить забезпечені 
вологою. Зовсім не вдається посіви на засолених, крейдових, заболочених і піщаних ґрунтах. 


Попередники. Кращі покривні культури для конюшини лучної — яра пшениця, ячмінь, 
овес, просо, кукурудза і вико-вівсяна суміш на зелений корм, а у зволожених районах  — 
озима пшениця або жито. Щоб попередити конюшино-стомлення ґрунту, то повертають її на 
те саме поле після двох років використання не раніше ніж через п’ять років.  


Підготовка ґрунту й добрива. Заходи обробітку ґрунту в основному визначаються 
вимогами покривної культури, однак при цьому повинні забезпечуватися відповідні умови й 
для підпокривної культури. Установлено, наприклад, що конюшина добре реагує на глибоку 
оранку (25—27 см), а також на органічні й фосфорно-калійні добрива. Гній (20—40 т/га) 
вносять під попередню культуру, а мінеральні добрива — під покривну культуру  (45 кг Р2О5 
і К2О на 1 га). Дуже чуйна конюшина на рядкове добриво: внесення 50 кг/га гранульованого 
суперфосфату дає збільшення врожаю сіна до 1 т/га. Підживлення мінеральними добривами 
весною й перед відростанням після першого укосу на перший і другий рік життя 
покращують розвиток рослин восени і значно підвищують зимостійкість.  


В роки господарського використання конюшини на сіно (другий і третій роки життя) 
застосування добрив обов'язково. Восени або навесні варто вносити 100—150 кг/га 
суперфосфату і до 500 кг/га калійної солі. На кислих ґрунтах до посіву конюшини потрібно 
проводити вапнування, щоб створити сприятливі умови для життєдіяльності бульбочкових 
бактерій. На піщаних ґрунтах при рН 4,5 вносять 3 т/га вапна, на глинистих – до 7 т/га. 


Застосування добрив дозволяє значно підвищити зимостійкість і загальну стійкість 
конюшини лучної, збільшує її врожайність на 50—100 % у залежності від родючості ґрунту. 


При доброму забезпеченні конюшини калійними добривами вона менше уражається 
грибковими захворюваннями й менше випадає із конюшино-злакових сумішей. Внесення 
азотних добрив під сівбу конюшино-злакових сумішей також сприяє пригніченню й 
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наступному випаданню конюшини. Тому, внесення азотних добрив на конюшино-злакових 
сумішах практикують лише на другому році життя. Для утворення 1 т сіна в середньому 
конюшина витрачає кг: азоту 19,8, фосфору – 5,7, калію – 16,9. 


Підготовка насіння й сівба. Підготовка насіння конюшини для сівби включає ретельне 
очищення, сортування, завчасне протруєння проти фузаріозної кореневої гнилизни 
фундазолом (3,0 кг/т) й обробітку нітрагіном у день сівби. При однорічному використанні 
травостою конюшини насіння для поліпшення схожості піддають скарифікації. Обробіток 
насіння конюшини перед посівом молібденово-кислим амонієм підвищує врожайність 
зеленої маси на 30 %. 


Підпокривну сівбу конюшини проводять одночасно з сівбою ярої покривної культури в 
оптимальні для неї терміни. Сівбу краще проводити зерно-трав’яними сівалками, що 
висівають насіння трав окремо в міжряддя покривної культури. При перехресній сівбі 
спочатку висівають зернову культуру, а потім поперек напрямку — насіння конюшини (на 
глибину 1—3 см). Після посіву поле коткують. Норма висіву конюшини 14—16 кг, або 8—10 
млн. схожих насінин на 1 га. При цьому насіння покривної культури {при врожайності 
більше 3 т/га) висівають на 15—20 % менше, ніж при посіві її у чистому вигляді. 


Сівбу конюшини під покрив озимих культур проводять рано навесні сівалками з 
дисковими сошниками поперек рядків покривної культури. Висівають конюшину як у 
чистому вигляді, так і в суміші з багаторічними злаковими травами (у кормових сівозмінах 
при використанні трав протягом 2—3 років). Одно-укісна конюшина добре сполучається з 
тимофіївкою лучною, грястицею збірною й вівсяницею лучною, а двохукісна конюшина в 
лісостепових районах — із вівсяницею лучною, пирієм безкореневищним, райграсом 
високим, стоколосом безостим. Норма висіву для травосумішей складає 75% норми висіву 
кожної групи компонентів у чистому вигляді. 


Догляд. Насіння починають проростати  при температурі 2—3°С, але дружна поява 
сходів спостерігається при температурі 10—16 °С. Сходи конюшини витримують 
температури до —8...-10 °С, а доросла  рослина — до —15 °С в зоні кореневої шийки. 


У рік посіву трав під покрив збирають врожай покривної культури, а врожай трав 
одержують із другого року їхнього життя (перший рік користування).  


Конюшина лучна дуже чуттєва до бур'янів, а тому вибір попередників для покривних 
культур і якість обробітку ґрунту мають важливе значення. Гарними попередниками є 
просапні, чисті і зайняті пари й ін. На посівах конюшини під покровом зернових культур при 
значній забур’яненості однорічними дводольними бур’янами застосовують обприскування 
рослин у рік посіву після появи першого трійчастого листка агрітоксом (0,8-1,4 л/га, сіно на 
корм худобі дозволяється використовувати не раніше ніж за 45 діб після обробітку), 
дікопуром МЦПА (0,5-1,0 л/га).  


Щоб створити сприятливі умови для конюшини в перший рік життя, необхідно вчасно й 
швидко (протягом 5 днів) зібрати покривну культуру і цілком звільнити поле від соломи й 
полови. Для кращого снігозатримання стерню покривної культури залишають високою (15—
20 см). У рік посіву (перший рік життя) навіть при гарному розвитку конюшини недоцільно 
проводити його осіннє підкошування або спасіння, щоб не послабляти рослини на зиму. 
Навесні на посівах конюшини першого року користування стерню покривної культури 
видаляють боронами або тракторними граблями. Надалі після кожного укосу й перезимівлі 
конюшину підживлюють мінеральними добривами і боронують. 


До збирання конюшини на сіно приступають у фазі бутонізації або на початку цвітіння. У 
цей час зелена маса й сіно характеризуються найбільш високою якістю, тому що в міру 
дозрівання кількість білка зменшується, а кількість клітковини збільшується. Так, у 1 кг 
конюшинового сіна при пізньому збиранні міститься 56 г, а при ранньому — 150 г 
перетравлюваного протеїну. Крім того, при ранньому терміну скошування створюються 
сприятливі умови для відростання й одержання другого укосу. 


При вирощуванні на насіння конюшину сіють рядовим або широкорядним способом. За 
насінними ділянками повинний бути забезпечений гарний догляд: проводять облік бур'янів і 







 
 


324


шкідників, підживлюють фосфорно-калійними добривами і часом (на початку бутонізації), 
бджолозапилення з розрахунку три повноцінні бджолосім’ї на 1 га конюшини. 


При ушкодженні посівів конюшини на насіння довгоносиками, попелицями, клопами, 
совками, вогнівками, лучним метеликом, товстоніжками її обприскують в період вегетації 
діазином (1,5 л/га, востаннє за 20 днів до збирання, не більше 2 раз за вегетацію), золоном 
(3,0, востаннє за 45 днів до збирання, не більше 2 раз за вегетацію) 


У двохукісної конюшини на другий рік життя насіння одержують із першого або другого 
укосу. При гарному розвитку конюшини й забезпеченості вологою більш високий врожай 
насіння дає другий укіс: рослини менше ушкоджуються шкідниками. Перший укіс при цьому 
проводять рано — у фазі бутонізації. Врожайність насіння конюшини може досягати 0,5 т/га. 
При весняній безпокривній сівбі й гарному догляді насіння двохукісної конюшини можна 
одержати й у рік посіву з першого укосу. Одно-укісну конюшину на насіння збирають на 
другий або третій рік життя. Високі й стійкі врожаї насіння одержують при літньому посіві 
конюшини — з 15 червня по 15 серпня (у залежності від зони). 


Конюшина дозріває нерівномірно і розтягнуто. Дозріле насіння схильне до опадання. 
Збирають його роздільним способом (при наявності в травостої 70—75% бурих голівок) або 
прямим комбайнуванням (90—95%). Гарні результати дає дворазове комбайнування. 
Перспективне збирання конюшини методом очосу голівок на корені (розробка Білоруської 
СОХА). При обмолоті на стаціонарному току втрати насіння знижуються. Застосування 
спеціального пристосування (ПСТ) до комбайна для збирання бобових трав дозволяє при 
обмолоті одержувати витерте й очищене насіння конюшини. Після збирання на насіння 
виживання конюшини сильно знижується. 


У конюшини рожевої (шведської) або гібридної (Trifolum hybridum L.) менша висота й 
менші за розмірами блідо-рожевими головками, розміщеними на довгих квітконіжках. 
Листочки невеликі, голі, трійчасті, темно-зелені, без білих смуг і по краях зубцюваті. 
Безпосередньо під голівками приквіткових листів немає. Плід – 1-4 насінний біб. Насінини 
темно-зелені, дрібніші, ніж у червоної конюшини, а на вигляд такі, як у білої, правильної 
серцеподібної форми. 


Вирощують конюшину гібридну в основному на місцеперебуваннях, несприятливих для 
конюшини лучної – у лісостепових і поліських районах. Вона стійка до надлишкового 
зволоження ґрунту, витримує досить тривале затоплення, але страждає сильніше конюшини 
лучної від посухи. Витримує сильні морози. Погано вдається на сухих піщаних ґрунтах. 


Рожева конюшина розвивається повільніше, ніж червона, цвіте дещо пізніше і дає один 
укіс доброго корму, що припадає на період між першим і другим укосом червоної 
конюшини. Найбільший урожай дає на третій рік після висівання. Рожеву конюшину широко 
застосовують у сумішах для залуження торфових і заливних лук. 


 Зелена маса її гіркувата. Поїдання її тваринами підвищується після цвітіння.  
Сорти рожевої конюшини: Марусинська 488, Первісток, Суйдинська й інші. 
Рожева конюшина дає нижчі врожаї сіна, ніж червона, але більше насіння. 
Норма висіву у чистому вигляді становить 10-15 кг/га, а в сумішах значно менше. 


Способи сівби, догляд за посівами такі само, як і для червоної конюшини. 
На усій території України поширена конюшина повзуча, що має повзучі пагони, які у 


вузлах укорінюються. Стебла голі, розгалужені, часто порожнисті 10-35 см заввишки, листки 
довго черешкові, трійчасті (рис. 14.13, справа). Квітки дрібні, неправильні білі, блідо-рожеві 
або блідо-жовті, суцвіття на довгих квітконосах. Цвіте у травні-вересні. 


Вирощують на пасовищах. на всіх достатньо забезпечених елементами живлення 
ґрунтах, але погано переносить малотовсті сухі, дуже кислі, сирі, із застояними водами 
ґрунти. Сорти: Ювілейна, Волат, Зміна й інші. У перший рік урожай зеленої маси конюшини 
за два укоси коливався в межах 160-250 ц/га, а на другий рік сягає 220-320 ц/га. 


Конюшина польова поширена на луках, узліссях, переважно на піщаних ґрунтах усієї 
території держави. Має тонке, прямостояче, одиночне або розгалужене стебло, 10-20 см 
заввишки. 
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14.4.2. Люцерна 
 


Ботанічні й біологічні особливості. Люцерна (Medicago) — рід багаторічних 
трав’янистих рослин родини бобових (рис. 14.14). Люцерна представлена великим числом 
видів. Відомо близько 100 видів, поширених у Європі, Азії, Африці. Батьківщина — Іран, 
передгір'я Середньої Азії й Кавказу.  На території України проростає близько 20 видів – цінні 
кормові рослини. В основному це багаторічні форми, що живуть 4 роки й більше. У 
землеробстві найбільше значення мають три види: люцерна посівна, синя (Medicago sativa 
L.), люцерна жовта, серпоподібна (Medicago falcata L.), й люцерна гібридна, мінлива 
(Medicago varia Mart.). 


 
Рис. 14.14. Люцерна посівна синя 


 


Стебла люцерни посівної гіллясті заввишки 70-90 см (деколи до 150 см), утворюють кущ. 
Коренева система стрижнева, потужна, розгалужена, глибоко проникає в ґрунт на 5-10 м і 
більше.  Основна  маса коренів розміщається у верхньому {30 — 40 см) шарі ґрунту. 


Листки в рослин трійчасті, із середнім листочком на подовженому черешку. Краї 
листочків зазубрені тільки у верхній третині. Квітки до 15 мм довжини. Віночок синій або 
фіолетовий. Суцвіття - коротка кисть на пазушних квітконосах. Переважає перехресне 
запилення. Плід — багатонасінний, спірально закручений біб. Насіння ниркоподібне,   дрібне 
(маса 1000 насінин 1,8—2 г),  жовтого, жовто-зеленого забарвлення. 


За кормовою поживністю й продуктивністю люцерна посівна оцінюється вище жовтої 
люцерни. Відрізняється інтенсивним зростанням стебел, що й обумовлює її швидке 
відростання після скошування й багато укосів. 


Люцерна жовта, серпоподібна, має висхідні або лежачі, тверді з меншою кількістю 
листків стебла висотою до 1 м. Листи трійчасті, суцвіття — укорочена кисть із квітками 
жовтого забарвлення. Біб серпоподібної форми, багатонасінний. Насіння ниркоподібні, 
дрібні (маса 1000 насінин до 1,7 г). Коренева система розвинута добре. 


Відрізняється високою посухостійкістю й зимостійкістю. До ґрунтів менше вимоглива — 
може рости як на піщаних, так і на глинистих, а також на солонцюватих ґрунтах. Після укосу 
й пасіння відростає повільно. 


Люцерна гібридна, мінлива, за забарвленням квіток і морфологічними ознаками рослини 
поділяється на три сортотипи: синьо-гібридну {переважають фіолетові квітки), жовто-
гібридну (з жовтими квітками) й строкато гібридну (із квітками різного й змішаного 
забарвлення). За біологічними й господарськими ознаками гібридна люцерна займає 
проміжне положення між люцерною посівною й жовтою. Широко поширена у виробництві 
завдяки високій врожайності й гарній якості корму. 


Люцерна — світлолюбна рослина ярового типу розвитку. Відрізняється високою 
зимостійкістю й посухостійкістю, однак при зрошенні швидко й багаторазово відростає. 
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Насіння починають проростати при температурі 3°С, сходи витримують заморозки до —6 
°С. При гарному сніжному покриві люцерна витримує морози до -30...-40 °С. За зиму стебла 
люцерни відмирають, зберігаються лише корені й голівка стебла (коренева шийка). Навесні й 
влітку після скошування з бруньок, розташованих у голівці, розвиваються нові пагони. 


Для люцерни кращі добре проникні чорноземні, каштанові, окультурені дерново-
підзолисті й багаті вапном ґрунти. Кислі й заболочені ґрунти для неї непридатні. 


Значення й використання. Одна з найцінніших кормових рослин світу. У зеленій масі 
міститься 9,1 % безазотистих екстрактивних речовин, 5 % протеїну, 0,9 % жиру, 2,4 % 
зольних сполук (кальцій, фосфор) і великий набір вітамінів. Сіно містить 33,8 % 
безазотистих екстраактивних речовин, 14,7 % протеїну, 2,2 % жиру, 7,9 % зольних сполук. У 
100 кг зеленої маси міститься 21,7 кормової одиниці й 4,1 кг перетравного протеїну, 100 кг 
сіна — 53,4 корм. од. Використовують на зелений корм, на сіно, сінаж, трав’яне борошно, 
силос і для випасу тварин. Люцерна є медоносом. 


Швидке відростання після скошування дозволяє одержувати 2—3, а при зрошенні — 5 і 
більше укосів за літо, що обумовлює її високу врожайність (5—15 т/га сіна і більше). 
Люцерна підвищує родючість ґрунту й запобігає вторинному засоленню, що особливо 
важливо для районів бавовництва й рисосіяння. 


Поширення. У дикому стані поширена в багатьох країнах Євразії. Уведена в культуру 
ще за 3 тис. років до нашої ери в багатьох країнах Азії, за 500 років до нашої ери потрапила у 
Грецію, Рим, Північну Африку. Нині культивують на усіх материках. Світова площа посіву 
понад 20 млн. га (10-12 млн. га – у США, 6 – Аргентині, 5 – країнах СНД). З країн СНД 
найбільші площі посіву в Україні. Люцерна особливо широко вирощується в лісостеповій і 
степовій зонах. На неполивних землях врожаї сіна – 15-20 ц/га, на зрошуваних 100-150 ц/га. 
Урожайність зеленої маси на зрошуваних ґрунтах півдня України за сумою 5 укосів – 1000-
2100 ц/га. Урожайність насіння – 1,5-2 (інколи до 10) ц/га. 


Сорти. У виробництві поширені наступні районовані сорти: люцерни посівної — 
Херсонська 7, Надія, Унітро-2, Вавилівка 2, Веселоподолянська 11, Вега 87, Донська 2, 
Самаркандська місцева, Хівинська місцева, Мілютинська 1774, Семиріченська місцева., 
Ярославна; люцерни жовтої — Павлівська 7, Кубанська жовта й ін.; люцерни гібридної — 
Зайкевича, Синя гідридна, Північна гібридна 69, Степова 600, Одеська, Казанська – 64/95, 
Марусинська 425, Краснокутська 4009, Павлівська строката, Лунинська 1, Beгa 87, 
Марусинська  81, Курська 1. 


Біологічні властивості. Насіння люцерни починають проростати при 2-4°С, а життєздатні 
сходи появляються при 5°С. Сходи переносять заморозки до –5 -6°С, що визначає 
можливість дуже ранніх її посівів. Весняне відростання люцерни починається при 
температурі біля 7 °С. Протягом вегетаційного періоду краще всього вона росте при 
температурі 20-25 °С. Люцерна жаростійка й добре переносять температури до 33-40 °С. 
Вона також (особливо жовта) морозостійка і в залежності від стану рослин може переносити 
заморозки до –15… -20 °С на глибині залягання кореневої шийки. При значному сніговому 
покриві (30-40 см) люцерна переносить морози до -40°С і більше. Люцерна першого й 
другого року користування більш морозостійка, ніж п’яти-шестирічна. 


Люцерна характеризується високою посухостійкістю, але транспіраційний коефіцієнт її 
досить високий (700-900 і більше). Посухостійкість люцерни пояснюється спроможністю 
використовувати воду із глибоких шарів ґрунту добре розвинутою кореневою системою  
(після трьох років користування 18 м в умовах Херсонської обл.). Люцерна стійка до 
атмосферної посухи. Незважаючи на високу посухостійкість люцерна дуже добре 
відзивається на поливи. Найбільшу кількість вологи вона споживає в фазу цвітіння, коли 
відмічається найбільший приріст надземної маси. Люцерна не витримує близького залягання 
рівня ґрунтових вод (1,5 м і менше). Люцерна добре росте й розвивається на ґрунтах з 
вологістю 75-80 % НВ в метровому шарі. 


До ґрунту люцерна мало вимоглива. Краще всього вона росте на добре проникних 
пухких чорноземах, каштанових ґрунтах і сіроземах. Люцерна не переносить кислих ґрунтів. 
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Інтенсивна технологія вирощування. Як і конюшину, люцерну сіють, в основному, під 
покрив різних культур (просо, кукурудза, сорго, пшениця, ячмінь, однолітні трави). У рік 
сівби люцерна розвивається повільно, тому збирають врожай тільки покривної культури. Під 
люцерну відводять поля, чисті від бур'янів, після просапних і технічних культур. 


Ґрунти полів призначені для висівання люцерни й забур’янені однорічними та 
багаторічними бур’янами обприскують весною за 2 тижні до сівби клініком (2,0-5,0 л/га), 
напалмом (2,0-5,0). 


Для забезпечення інтенсивного зростання люцерну розміщають на добре зволожених 
місцях — на заплавах, низинних і зрошуваних ділянках, а також проводять снігозатримання. 


Люцерна дуже чуйна на добриво. Фосфорно-калійні добрива (45—60 кг д. р. на 1 га) 
вносять перед сівбою, а гній (20—30 т/га) — під попередню культуру. Гарні результати дає 
гранульований суперфосфат, внесений у рядки при посіві (50 кг/га). У другий і наступні роки 
життя люцерну удобрюють навесні і після укосів мінеральними добривами (30—50 кг Р2О5 і 
К2О на 1 га). На солонцюватих, темно-каштанових ґрунтах та чорноземах південних півдня 
України, добре забезпечених цими елементами калійних та фосфорних добрив, як правило, 
не вносять. На ґрунтах півдня України люцерна потребує внесення азотних мінеральних 
добрив 30-60 кг/га при весняному й післяукісному підживленні. Про вплив різних доз 
азотних мінеральних добрив (сечовини) на урожайність люцерни в умовах Миколаївської 
сільськогосподарської станції свідчить таблиця 14.3. 


 
Таблиця 14.3. Врожайність і хімічний склад люцерни 2 року життя  
сорту “Надія” в  залежності від доз мінеральних добрив в 1997 г. 


 
Уміст на абсолютно суху речовину, % Урожайність, ц/га 


Варіант 
досліду Білки Жир 


Вугле-
води 


Клітко-
вина 


Сухі 
речовини 


Попіл 


Уміст 
каротину, 


мг/кг 
перший  


укіс 
усього за 
вегетацію 


Без добрив 7,18 1,65 8,37 20,09 17,81 5,05 185,3 118 490 
N20 + N20 7,98 1,75 8,83 21,63 20,30 4,97 203,2 130 528 
N30 + N30 8,53 1,92 9,28 22,25 22,74 4,89 208,1 142 563 
N45 + N45 8,74 1,97 9,34 22,94 23,01 5,34 214,8 160 632 
N60 + N60 8,86 1,99 9,43 22,97 23,27 5,01 215.5 181 696 


НСР05 0,69 0,15 0.44 1,19 2,34 0,06 12,3 24,9 82,5 


 
Гарний обробіток і вирівнювання ґрунту — неодмінні умови при сівбі люцерни. Її 


сіють рано навесні зерно-трав'яними сівалками (при сівбі під покрив кукурудзи люцерну, 
висівають пізніше). Сівбу проводять очищеним й протравленим насінням. Норма висіву 
насіння люцерни в Лісостепових районах 16-18 кг/га, у Степових – 12-15 кг/га, у дуже 
посушливих – 10-12 кг/га. Глибина сівби насіння на ґрунтах легкого механічного складу 3—
4 см, на важких суглинкових – 1-2 см. Гарні результати дають літні (у липні — початку 
серпня) сівби на пару, їх застосовують на насінних ділянках або ділянках інтенсивного й 
тривалого використання (вивідні поля, заплавні ділянки). 


Люцерну сіють як у чистому вигляді, так і в суміші з багаторічними бобовими й 
злаковими травами. Травосуміші з 3—4 компонентів за врожайністю й довголіттям 
перевершують чисті посіви люцерни. Люцерну можна сіяти в суміші з пирієм 
безкореневищним, стоколосом безостим, вівсяницею лучною, житняком. Добре вдаються 
посіви люцерни з еспарцетом і стоколосом безостим у степових і лісостепових районах, а 
при зрошенні — із райграсом багатоукісним. Рекомендуються наступні норми висіву 
люцерни в травосумішах кг: у лісостеповій зоні на сірих лісових ґрунтах і чорноземних 
ґрунтах у подвійних сумішах – 8-10 кг, у потрійних – 6-8 кг, у степовій зоні на чорноземах і 
каштанових ґрунтах у подвійній суміші – 7-9, у потрійній – 6-7. 


Догляд. У перший рік життя для контролю однорічних і деяких багаторічних дводольних 
бур’янів посіви обприскують після появи у люцерни першого трійчастого листка до початку 
виходу в трубку покривної культури (пшениці, вівса, ячменю) препаратом 2,4-Д 500 (0,9-17 
л/га). 
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Важливо також вчасно зібрати покривну культуру на високому зрізі (15-20 см) й відразу 
вивести з поля солому й інші залишки після збирання, щоб запобігти загибель сходів 
люцерни під копицями. 


На другий рік стерню потрібно видалити збиванням зворотною стороною борони й 
боронування в два сліди рано навесні, тому що це призводить до зниження якості корму 
першого укосу й сприяє збереженню шкідників у травостої. Стерню згрібають і вивозять. 


У період вегетації люцерна дуже добре реагує на поливи й значно збільшує урожайність 
як зеленої маси, так і сіна. Так, в умовах Запорізької області при вирощуванні люцерни з 4 
варіантами зрошення й контролем без зрошення отримано наступні результати. При поливі в 
критичні періоди 1-2 рази на вегетацію прибавка сіна становила 21 %, при поливах нормами 
300, 400 і 500 м3/га (призначення поливу у всіх варіантах при НВ ґрунту у варіанті 5, у інших 
варіантах вологість ґрунту була нижчою) зростання урожаю відповідно становило 31,6, 60,6 
та 86,7 % (табл. 14.4). При урожаї сіна 100 ц/га люцерна витрачає близько 6000 м3/га води. 


Люцерна є найбільш вимогливою до води культурою сівозміни. Зрошувальна норма 
люцерни другого року життя, за даними дослідних установ, в середньому складає 5200-5800 
м3/га з розподіленням по два поливи під кожний укіс. 


 
Таблиця 14.4. Урожайність сіна люцерни при різних режимах зрошення 


 
Врожайність в році Варіант 


поливу, м3/га 1994 1995 1996 1997 1998 
В сумі за 
 5 років 


Середньо 
річна 


Без зрошення 39,7 59,5 68 54,5 53,7 275,4 55,110,3 


В критичний період 57,4 62,2 88 60,8 64,0 332,4 66,812,3 


300  65,2 64,8 94 65,3 73,3 362,6 72,512,5 


400 77,1 76,6 117 80,5 91,4 442,6 88,517,0 


500 85,8 89 132 99,4 108,3 514,5 102,918,5 


НОР05 17.8 12,2 25,0 18,0 21,8 46,8 - 


 
Аналіз продуктивності люцерни за укосами показав, що за рахунок перших двох укосів 


одержують до 70 % загального врожаю при затратах 30 % зрошувальної норми. Головна ж 
частина зрошувальної води (70 %) витрачається на одержання тільки 30 % урожаю люцерни 
в третьому або четвертому укосах, при цьому в період максимальної потреби в поливній воді 
інших культур сівозміни. Проведені дослідження показали, що використовуючи біологічну 
особливість люцерни на полях з глибоким заляганням ґрунтових вод, можливо без зниження 
продуктивності скоротити зрошувальну норму й число поливів шляхом проведення 
вологозарядкового поливу нормою 1000-1200 м3/га і трьох вегетаційних поливів 650-700 
м3/га під другий, третій і четвертий укоси. При цьому люцерна за рахунок використання 
вологи із глибоких шарів ґрунту забезпечує високу продуктивність 130 ц/га сіна при значній 
економії води. 


Рослини люцерни у період вегетації першого року користування часто уражаються 
бур’янами. Проти повитиці люцерну обприскують через 7-10 днів після укосу гліфоганом 
480 (0,6-0,9 л/га), домінатором 360 (0,6-0,9). Надалі догляд за люцерною здійснюється, як і 
за конюшиною лучною, але з урахуванням тієї особливості, що люцерна — рослина 
багатоукісна, що відрізняється інтенсивним зростанням. 


Кращий термін скошування люцерни на зелену масу, або сіно сінаж — кінець бутонізації 
— початок цвітіння. При такому терміні скошування створюються умови для формування 
наступного укосу.  Під час посухи (при вирощуванні без зрошення) люцерну скошують, як 
тільки припиниться її ріст і почнеться підсихання нижніх листків. При встановленні 
сприятливої погоди ріст травостою відновляється. 


Збирання люцерни на сіно потрібно організувати так, щоб зберегти найбільш коштовні 
частини рослини — листочки, суцвіття. Люцерна широко використовується для готування 
трав'яного борошна й сінажу. Скошують люцерну низько (5 см), крім останнього укосу, коли 
перед відходом у зиму залишають високу стерню (10—15 см). Весняне боронування й 
внесення після кожного укосу мінеральних добрив — обов'язкові заходи догляду. 
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Вирощування люцерни на насіння. Нестача насіння люцерни перешкоджає широкому 
поширенню її посівів. Основною умовою успішного насінництва люцерни є наявність комах-
запильників, тому насінну люцерну краще розміщати на вивідних полях (20—40 га) біля 
лісосмуг, балок, ярів, де гніздяться дикі бджоли-запильники, у вигляді подовжених смуг.  


Люцерну на насіння варто вирощувати на бідних за родючістю ґрунтах — супіщаних, 
суглинкових чорноземах із нейтральною реакцією, щоб виключити її стовбуріння, при якому 
різко знижується насінна продуктивність. Після раннього боронування ґрунту вносять 
гербіциди клінік (2,0-5,0 л/га) або напалм  (2,0-5,0) під передпосівну культивацію, яку 
проводять культиватором УСМК-5,4 мі глибину 2—2,5 см, потім накочують ґрунт гладкими 
коткими, а після посіву — кільчасто-ребристими. 


Насінна люцерна добре відзивається на фосфорно-калійні добрива (P130K120 під основний 
обробіток ґрунту і Р15-20 при посіві). Для посіву використовують насіння першого класу, 
протравлені й оброблені мікроелементами (бор, молібден), а в день посіву — і ризоторфіном 
(нітрагіном). Гарні результати дає дражирування насіння люцерни. Люцерну на насіння 
сіють рано навесні або влітку (липень) без покриву, широкорядно з міжряддями 45, 60, 70 см 
із нормою висіву 1—2 кг/га. Для підвищення якості сівби люцерни використовують бурячну 
сівалку ССТ-12А. 


Після появи сходів люцерни стежать за появою шкідників (бульбочковий довгоносик, 
гусениці лучного метелика) і проводять обпилювання сходів актеліком 500 ЕС (1,0 л/га). 


 Бур'яни сильно гнітять сходи люцерни. які повільно розвиваються, тому при позначенні 
рядків проводять перший обробіток міжрядь так, щоб не присипати рослини. Міжряддя 
обробляють бурячними культиваторами 2-3 рази в залежності від засміченості поля. 


На другий рік життя рано навесні варто проборонувати посіви люцерни важкими 
боронами у два сліди, із третього року життя насінні посіви потрібно дискувати. 


З появою шкідників бульбочкових довгоносиків фітономуса, тіхіуса, попелиць, клопів, 
совки, лучного метелика, вогнівки, трипси, галиці, товстоніжки) проводять (не пізніше фази 
бутонізації) обробіток посівів актеліком 500 ЕС (1,0 л/га, востаннє за 20 днів до збирання, 
не більше 2 раз за вегетацію), Бі-58 новий (0,5-1,0), діазином (1,0), діазолом 60 (1,0), 
дурсбаном (1,5) золоном (1,4-2,8, востаннє за 45 днів до збирання, не більше 2 раз за 
вегетацію), штефесіном (0,5-1,0 л/га, востаннє за 30 днів до збирання, не більше 1 разу за 
вегетацію). У боротьбі зі шкідниками люцерни рекомендується також використовувати 
біологічний препарат ентобактерін, нешкідливий для диких запильників. 


Збирання люцерни на насіння — процес складний, важливо попередити втрати насіння. 
Скошують люцерну у валки жниваркою, ЖРБ-4,2, косаркою Е-301, косаркою КПС-5 в 
агрегаті з жниваркою ЭКРБ-4,2. Валки підбирають і обмолочують зернозбиральним; 
комбайном СК-5 «Нива» й ін. Комбайн обладнають транспортерним підбирачем ППТ-3  із 
пристосуванням ПСТ-10 для витирання бобиків. Збирання ведуть з частковим обмолотом в 
польових умовах і до обмолотом на стаціонарі. 


 
 


14.4.3. Еспарцет 
 


Ботанічні й біологічні особливості. Еспарцет (Onobrychis) — багаторічна трав’яниста 
рослина родини бобових (рис. 14.14). У світі відомо понад 130 видів, в Україні – 11. 
Більшість видів еспарцету – цінні кормові й медоноси.  


Стебла еспарцету гіллясті, високі (100—120 см). Листки в рослин складно-перисті, з 3-12 
і більш парами довгасто-лінійних листочків. Суцвіття - багатоквіткова кисть із рожевими 
квітками. Квітки двостатеві, неправильні, в довгих китицях. Віночок яскраво-фіолетовий, у 
конічних кистях на квітконосах. Цвіте у червні-липні.  Плід — однонасінний шорсткуватий 
біб, який не розкривається. Маса 1000 бобиків 15—20 г. Коренева система стрижнева, що 
проникає на глибину 3 м і більше. Насіння проростають при температурі 3—4°С, а сходи 
переносять заморозки до —8 °С. 
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Рис. 14.14. Еспарцет посівний. 


 
Коренева система еспарцету вже в перший рік життя добре розвивається в глибину й 


ширину. Причому значна більшість (приблизно 62%) дрібних корінців розташовується 
нижче півметрової глибини. Це й зумовлює стійкість еспарцету до посухи й добру 
засвоюваність ним поживних речовин із глибоких горизонтів. Цьому сприяє також рясна 
заселеність коріння еспарцету азот-фіксуючими бульбашками, які вирізняються високою 
стійкістю до посухи й високих температур. На сухих, малородючих вапнякових горбистих 
місцевостях еспарцет чудово росте 20 і більше років 


З безлічі  видів еспарцету обробляють три: виколистковий або звичайний (Onobrychis 
viclifolia Scop.), закавказький (О. antasiatica Knin) і піщаний (О. arenaria D. С.). 


Еспарцет виколистковий - рослина озимого типу, засухостійка й зимостійка. Дає один 
укіс. Плоди великі, із зубцями на боках. 


Еспарцет закавказький широко розповсюджений у республіках Закавказзя, вирощують 
в Україні. За вегетаційний період дає два укоси. Насіння дозрівають у рік посіву (яровий тип 
розвитку). Плоди великі, але без зубців. Зимостійкість і посухостійкість у закавказького 
еспарцету досить високі. 


Еспарцет піщаний у дикому вигляді зустрічається в нашій країні повсюдно. Як 
культурна рослина  вирощується у степовій Україні. Засухостійкий і зимостійкий вид, що дає 
два укоси (рослини ярого типу). Плоди дрібні, із зубцями. Листків на стеблах небагато, 
стебла грубі. Еспарцет піщаний, є перспективною культурою у фітомеліоративних посівах 
для засвоєння ділянок, порушених кар'єрними розробками. 


Значення. У зеленій масі його міститься 18,2 % протеїну й 18 корм. од. у розрахунку на 
100 кг, а в сіні — відповідно 16,6 % й 53,3 корм. од. За врожайністю зеленої маси й сіна 
еспарцет наближається до люцерни і перевершує конюшину. За якістю сіна еспарцет не 
уступає люцерні, добре переварюється тваринами й на відміну від конюшини й люцерни не 
викликає тимпаніту при згодовуванні на пасовищах.  


Він відмінна культура, що займає пар і рано звільняє поле й збагачує ґрунт великою 
кількістю азоту (100—120 кг/га). До ґрунтів високих вимог не пред'являє: удається на 
піщаних, крейдових, кам'янистих ґрунтах і крутих схилах, але більш врожайний на 
чорноземах. Не виносить кислих і заболочених ґрунтів. Вирощують на зелений корм, сіно та 
випас. Урожайність сіна – до 35-40 ц/га, насіння – до 12-15 ц/га. Еспарцет — гарний медонос. 


Поширення. Еспарцет – стародавня культура. У Закавказзі його вирощували вже у ІХ 
ст. нашої ери. У дикому вигляді росте в Західній Європі. Уведений у культуру в ХV ст. на 
півдні Франції. В Україні, як і в Росії почали культивувати з ХІХ ст. Тепер вирощується, 
головним чином, у Західній Європі на невеликих площах, у Росії, країнах Закавказзя, 
Середньої Азії. Загальна площа посіву близько 1 млн. га. 


Сорти. Районовані сорти: еспарцету виколисткового – Український звичайний, 
Український 553, Уладівський 5, Кримський 89; еспарцету закавказького - 
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Північнокавказький двохукісний, Краснодарський 84, Гібрид 110, Гібрид Дніпровський, 
Український 2795, і інші; еспарцету піщаного - Південноукраїнський, Піщаний 1251, 
Піщаний 121, Піщаний поліпшений. 


Агротехніка. Еспарцет, як і інші багаторічні бобові трави, висівають під покрив озимих і 
ярових культур. До озимих його підсівають рано навесні дисковою сівалкою або сіють 
одночасно з ярими зерно-трав'яною сівалкою. Боби сіють на глибину 3—5 см із розрахунку 
70—100 кг/га. Ранній посів на добре обробленому й вирівняному ґрунті забезпечує дружну й 
повну появу сходів. У перший рік життя еспарцет розвивається слабко. На ділянках 
тривалого користування (ділянка поза полем, схили) до нього підсівають багаторічні злакові 
трави: стоколос безостий, пирій, вівсяницю лучну, житняк. 


Еспарцет здатний засвоювати важко розчинні поживні речовини, що знаходяться в 
ґрунті. Проте при сівбі в рядки треба вносити гранульований суперфосфат (50 кг/га), а на 
бідних ґрунтах — органо-мінеральні добрива під покривну культуру. Для кращого 
нагромадження снігу й благополучної перезимівлі еспарцету покривну культуру забирають 
на високому зрізі й, швидко звільняють поле від соломи. При однорічному використанні (у 
зайнятому парі) еспарцет скошують низько у фазі цвітіння. 


Забур’янені поля призначені під посів еспарцету й інших багаторічних трав на насіння 
проти однорічних злакових та дводольних бур’янів обприскують із негайним загортанням до 
висівання культури трифлурексом 480 (2,8 л/га), а також проти багаторічних бур’янів - 
чистополом (3,0-5,0 л/га). Під насінні посіви виділяють кращі поля для весняного посіву, 
але більш високі врожаї насіння одержують при літніх посівах (до 15 серпня). Використання 
на посів свіжо зібраного насіння скорочує на рік термін одержання насіння. 


Цвітіння й дозрівання еспарцету розтягнуте, унаслідок чого дозрілі плоди обсипаються. 
Гарні результати дає роздільне збирання при побурінні 50 % плодів. Сформовані, але зелені 
плоди добре дозрівають у валках. Пряме комбайнування проводять при побурінні 70—75% 
плодів. Врожай насіння еспарцету більш високий (1,5—2 т/га) і стійкий, ніж в інших бобових 
трав. 


 
 


 14.4.4. Буркун 
 


Буркун (Melilotus). Відомо понад 20 видів, поширених у Європі, Азії, Північній Африці, 
завезених в Австралію, Північну Америку. На території України зростає 7 видів, деякі з 
буркунів – злісні бур'яни. У культурі поширені два види буркуну — білий (Меlilotus albus 
Desr.) і жовтий (М. officinalis Desr.), представлені в основному двохрічними формами 
(зустрічаються й однолітні). Буркун білий (рис. 14.15) і жовтий запроваджені в культуру як 
кормові культури.  


 
Рис. 14.15. Буркун білий. 
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Буркун білий – дворічна трав’яниста рослина родини бобових. Стебло прямостояче, 
розгалужене 50-300 см заввишки. Листки, трійчасті із середнім листочком на подовженому 
черешку, листочки по всьому краї зазубрені. Прилистки шилоподібні, цілісні. Квітки 
двостатеві, дрібні, білі, у багатоквіткових пазушних китицях. Цвіте у травні-липні. Боби 
однонасінні. Насіння кругле, жовте. Вага 1000 насінин 18,2,5 г. Перед сівбою насіння 
рекомендується скарифікувати для руйнування насінних оболонок, що прискорює появу 
сходів. Насіння перед посівом обробляють нітрагеном. 


Буркун жовтий, липка, лікарський – дворічна трав’яниста рослина. Стебло 
прямостояче, розгалужене, голе або вгорі розсіяно-волосисте, 30-100 см заввишки. Листки 
трійчасті. Листочки дрібнозубчасті. Квітки двостатеві, зигоморфні, дрібні, жовті. Цвіте у 
червні-серпні. 


Значення й використання. На кормові цілі й на зелене добриво вирощують буркун 
білий і буркун жовтий. За поживністю не поступається іншим бобовим травам: 100 кг сіна 
відповідають 52 корм. од., а 100 кг зеленої маси – 16,5 корм. од. і містить 1,9 кг перетравного 
протеїну. У зеленій масі міститься гірка речовина кумарин, тому поїдається тваринами 
тільки після звикання.  


Буркун жовтий, крім того, використовується у медицині, тютюново-махорковій та в 
парфумерній промисловості. Буркун цінна медоносна культура. 


Сорти. Вирощуються наступні сорти буркуну білого – Люцерно-подібний 6, Обський 
гігант, Кінельський, Резерв, Сретенський; жовтого - Альшеевський, Колдибанський. 


Особливості вирощування. Буркун добре росте на вапняних сухих ґрунтах, стійкий до 
посухи, засолення ґрунту. Буркун білий, вирощують на більших площах, ніж буркун жовтий, 
який містить підвищену кількість кумарину - алкалоїду, що додає йому сильний запах. 


За посухостійкістю й морозостійкістю буркун перевершує люцерну й еспарцет. До 
ґрунтів менш вимогливий. Добре росте на піщаних, солонцюватих і глинистих ґрунтах; на 
заболочених і кислих не вдається. За кормовою цінністю й згодовуванням уступає іншим 
бобовим травам. 


В посушливих районах він використовується в зеленому вигляді, на пасовищах, а також 
для закріплення пісків, даючи високі врожаї зеленої маси (до 20 т/га). 


При безпокривній сівбі в перший рік життя буркун росте енергійно, досягає висоти 75 см 
і зацвітає. На другий рік життя він рано відростає, утворює високі (до 2 м) гіллясті стебла й 
дає два укоси (другий використовується на насіння). 


В основних районах вирощування буркун сіють без покривної культури скарифікованим 
насінням. Це дає можливість одержати в той же рік укіс зеленої маси. У зволожених районах 
буркун висівають рано навесні під покрив ярих зернових і кормових культур. Норма висіву 
насіння 15—20 кг/га, глибина сівби 3—4 см. Дуже чуйний на фосфорні й калійні добрива. 


Для кращого відростання й формування другого укосу перший укіс проводять до початку 
цвітіння на високому зрізі (12 см). Насіння при дозріванні сильно обсипаються й засмічують 
поля, тому збирання насінників (при побурінні бобиків у нижній третині кистей) ведуть 
роздільним способом і завершують швидко. Врожайність насіння 0,4—0,8 т/га. 


 
 


14.4.5. Лядвенець 
 


Лядвенець (Lotus) – багаторічна бобова рослина, придатна для сівби на менш родючих, 
важких і солонцюватих ґрунтах, на яких люцерна й конюшина високих врожаїв не дають.  


У культуру запроваджено лядвенець рогатий – добру кормову культуру. Він має добре 
розвинену кореневу систему. Головний стрижневий корінь заглиблюється до 2 м. Стебло 
гранчасте, висотою до 50 см. Листки складаються з 5 листочків, нижня пара їх знаходиться в 
основі черешка. Суцвіття, зонтичні з 5-7 жовтих із рожевими жилками квіток. Насінини 
дрібні, темно-бурі.  


Лядвенець на корм обробляють в основному на тих місцеперебуваннях, де вище 
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охарактеризовані бобові трави не ростуть. Може виростати на дуже різних ґрунтах. Не 
витримує близького розташування ґрунтових вод. Довго утримується в травостоях. Він 
посухостійкіший і зимостійкіший, ніж конюшина червона. Є добрим компонентом для 
бобово-злакових травосумішок. У травостої тримається декілька років і дає 40-50 ц/га сіна. 


Використання. Використовується на сіно, випас і зелений корм. Уміст білка у сухому 
сіні становить до 16 %. Добрий медонос.  


Поширення. Відомо  понад 100 видів, поширених у Європі, Африці, Азії, Австралії. На 
території України поширено 5 видів, які дико ростуть на луках, лісових галявинах у 
лісостеповій і степовій зонах та в Криму. 


Особливості вирощування. Сіють рано навесні у чистому вигляді нормою 8-10 кг/га 
насіння. Глибина сівби 2-3 см. На сіно скошують у період масового цвітіння. Найбільший 
урожай сіна дає на другий рік. Спасати тваринами лядвенець можна з другого року 
користування. 


 На насіння залишають другий укіс на другому році користування. Насіння скошують, 
коли побуріє 60 % бобиків. Не можна запізнюватись із збиранням, оскільки бобики лядвенцю 
розтріскуються й насіння обсипається. Врожай насіння становить 4-5 ц/га. 


 
 


14.5. Агротехніка вирощування багаторічних трав 
 


При сівбі в чистому вигляді конюшину лучну й еспарцет використовують 1-2 роки, у 
сумішах із злаковими травами - до 3 і більше років. Люцерну в польових сівозмінах 
використовують 2-3 роки, у кормових сівозмінах і на вивідних полях - до 5-6 років. 
Аналогічно люцерну використовують на ріллі й злакові трави. Частіше їх висівають у суміші 
з бобовими травами. Це дозволяє зменшити витрати на добрива, оскільки бобові засвоюють 
азот із повітря і сприяють поліпшенню азотного живлення злакових трав. 


У звичайних рядкових посівах на кормові цілі конюшину лучну сіють у нормах 14-20 
кг/га, люцерну - 12-20, еспарцет - 50-120, буркун - 15-25, тимофіївку - 12-14, стоколос 
безостий - 20-25, вівсяницю лучну - 14-20, грястицю збірну - 16-20, вівсяницю очеретяну - 
24-26 у перерахуванні на насіння товарної категорії. В оптимальних умовах зазначені норми 
можна зменшити на 15-20%. 


У лісовій і лісостеповій зонах попередниками багаторічних трав бувають картопля, 
коренеплоди, кукурудза, озимі зернові культури, у степовий - просапні, озимі й ярові зернові 
культури, чистий пар. 


Висівають трави, як правило, під покрив. Покривними культурами можуть бути різні 
оброблювані в регіоні культури, бажано ті, що збираються найраніше й ті, що менше 
затіняють багаторічні трави. До кращих покривних культур відносять вирощувані на зелений 
корм і силос овес, озиме жито, ячмінь, кукурудзу, соняшник, люпин, суданську траву, 
райграс однолітній. Із зернових культур як покривна культура найбільш придатний ячмінь. 


Для ослаблення негативної дії покривної культури на підсіяні багаторічні трави її норму 
сівби в порівнянні з нормою сівби на зерно зменшують на 20-25%, а іноді й більше. 


Обробіток ґрунту під багаторічні трави проводять з обліком попередньої й покривної 
культур, вона містить у собі лущення стерні, зяблеву оранку, ранньовесняне боронування, 
шлейфування, весняну культивацію, передпосівне коткування. Основне удобрення полягає у 
внесенні органічних добрив під попередню культуру, мінеральних добрив - під покривну 
культуру. При необхідності проводять вапнування, вносять мікродобрива. 


Насіння бобових трав обробляють препаратами бульбочкових бактерій, наприклад, 
ризоторфіном. 


Для сівби використовують зернові, зерно-трав'яні, лучно-пасовищні сівалки. Найчастіше 
застосовують звичайний рядковий посів. Для широкорядної сівби застосовують також 
овочеві, переустатковані бурякові та інші сівалки. Підсів трав під озимі зернові культури 
здійснюється дисковими зерновими й зерно-трав’яними сівалками. Глибина закладення 
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насіння у ґрунт у залежності від її гранулометричного складу, вигляду трав, регіону 
вирощування, величини насіння складає від 0,5 до 5 см. 


Перед появою сходів для знищення ґрунтової кірки застосовують легкі зубові борони. 
Для боротьби з бур'янами використовують гербіциди, а на безпокривних посівах 


проводять також підкошування бур'янів косарками й силосозбиральними комбайнами типу 
КСК-100. Перерослі трави, що досягли висоти 25-30 см, за 3-4 тижні до закінчення періоду 
вегетації підкошують різними кормозбиральними комбайнами. 


Проводять також заходи щодо запобігання випрівання, вимерзання, по відводу вод, що 
застоюються на поверхні ґрунту, снігозатриманню. 


Фосфорні й калійні добрива вносять під покривну культуру, після її збирання. В роки 
використання травостоїв, їх вносять, звичайно, після останнього укосу, а азотні добрива - 
навесні і після проведення укосів, крім останнього. Під травостій з часткою бобових більше 
30-40% азотні добрива не вносять. При меншій частці бобових під один укіс, як правило, 
вносять не більш 60 кг/га азоту. 


При збиранні трав на кормові цілі, необхідно враховувати, що чим більше їхній вік до 
часу збирання, тобто чим більш пізніх фаз розвитку вони досягли, тим менший у них уміст 
білка й каротину й тем більше клітковини. Збільшення умісту білка й каротину в кормі 
сприяє підвищенню його поживної цінності, збільшення умісту клітковини - зниженню. 
Збільшенню умісту білка й каротину в рослинах сприяє внесення азотних добрив. Більше 
білка міститься в бобових рослинах, ніж у злакових. 


 
 


14.6. Силосні культури 
 


Для приготування силосу рільництво має у своєму розпорядженні потрійні можливості: є 
великий вибір високоврожайних кормових культур, представників різних ботанічних 
сімейств і видів, силосні культури займають 30% площі кормових культур на ріллі; частка 
силосованих кормів у раціоні великої рогатої худоби в стійловий період досягає 40—50% у 
залежності від ґрунтово-кліматичних умов. 


Для приготування силосу вирощують однолітні (кукурудза, соняшник, сорго, кормова 
капуста, рожа, редька олійна, рапс, перко, суріпиця, гірчиця біла, боби, суданська трава й ін.) 
й багаторічні культури. 


Багато культур, що використовуються для приготування силосу (кукурудза, соняшник, 
сорго, рапс, суріпиця, гірчиця біла, боби, суданська трава) досить повно описані у 
відповідних розділах підручника, тому тут приведено тільки особливості вирощування на 
силос кукурудзи, соняшника і нових однолітніх і багаторічних кормових культур. 


Кукурудза — одна з головних кормових культур, що використовують для приготування 
силосу. Кукурудзу на силос вирощують за зерновою технологією, щоб створити сприятливі 
умови для формування початків на кожній рослині і дозрівання зерна до молочно-воскової й 
воскової спілості. Тільки при наявності початків з добре розвиненим зерном можна 
приготувати повноцінний високопоживний силос. 


Важлива роль належить густоті насадження рослин. У загущених посівах складаються 
несприятливі умови для розвитку зерна (недолік світла, вологи) й врожай зерна різко 
знижується; на зріджених посівах формується низький врожай зеленої маси й зерна. 
Встановлено оптимальну густоту насадження рослин перед збиранням у залежності від 
зональності й групи спілості гібридів (табл. 14.5). 


Проведені автором дослідження з вирощування кукурудзи на зелену масу в умовах 
зрошення Кам’янсько-Дніпровської дослідної станції Запорізької області свідчать про 
можливе збільшення густоти посівів до 100 тис. га і більше. В таких умовах рослини 
формують урожайність зеленої маси до 800 ц/га, при середній висоті рослин в межах 184-263 
см з середньою вагою однієї рослини до 655 г (табл. 14.6).  
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Таблиця 14.5. Оптимальна густота насадження кукурудзи, тис. на 1 га 
 


Скоростиглість гідридів кукурудзи Зона зростання 
ранньостиглі середньоранні середньостиглі пізньостиглі 


Полісся 70-80 65-70 55-60 - 
Лісостеп 60-79 55-65 45-50 - 
Північний степ - 40-45 35-40 30-35 
Центральний степ - 35-40 30-35 25-30 


 
Таблиця 14.6. Структура врожаю кукурудзи на зелений корм 


 


Рік  досліджень Варіант 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 середнє 


Урожайність ц/га 
1 370 305 196 386 316 95 235 27274,7 
2 485 510 380 444 440 160 276 38549,6 
3 640 625 455 570 516 237 285 47576,9 
4 720 728 545 684 603 425 487 59975,2 


5 790 764 605 708 643 584 620 67378,3 
НОР05 144,4 152,9 133,9 119,7 110,1 138,5 124,5 120,5 


Густота, тис.  шт. /га 
1 119,5 116,5 110,5 115,4 117,7 114,5 118,6 116,1 
2 119,0 117,1 111,0 114,8 118,0 115,3 118,0 116,2 
3 120,1 116,8 110,8 115,2 118,4 115,8 119,2 116,6 
4 119,4 117,4 111,2 115,6 118,2 116,0 119,3 116,7 
5 120,6 117,2 112,1 115,0 118,6 116,0 118,9 116,9 


Висота рослин, см 
1 180,4 187,3 174,5 200,5 193,7 205,6 198,3 191,5 
2 192,8 199,7 183,9 204,8 211,3 225,0 200,0 202,5 
3 208,8 205,9 190,4 208,8 218,8 252,9 216,4 214,7 
4 233,8 218,8 196,7 214,6 224,4 253,9 222,5 223,5 
5 236,5 222,5 207,4 219,0 229,9 263,4 228,3 229,6 


Середня  маса однієї рослини, кг 
1 0,310 0,262 0,177 0,334 0,268 0,257 0,282 0,270 
2 0,407 0,436 0,342 0,387 0,373 0,373 0,403 0,381 
3 0,533 0,535 0,411 0,495 0,436 0,464 0,491 0,481 
4 0,603 0,620 0,490 0,592 0,510 0,539 0,576 0,561 
5 0,655 0,652 0,540 0,616 0,542 0,590 0,606 0,600 


Примітка: 1 варіант – без зрошення; 2 – зрошення лише в критичні періоди; 3,4,5 – одночасні вегетаційні полини нормами  
відповідно 300, 400, 500 м3/га, при найменшій вологоємності ґрунту у 5 варіанті. 


 
Кукурудза відрізняється економним витрачанням ґрунтової вологи. В умовах зрошення й 


удобрення забезпечує урожай зеленої маси 800-1000 ц/га і більше. Придатна для одержання 
другого врожаю в літніх посівах. Водоспоживання при зрошенні складає 4000-5000 м3/га. 


В польових зрошуваних сівозмінах півдня України кукурудза займає 2-3 поля й більше, 
розміщується після озимих колосових з пожнивним посівом кормових культур, цукрових 
буряків, сої та інших пізніх культур. Кукурудза добре витримує беззмінне вирощування на 
протязі декількох років. Для підвищення умісту білка в силосній масі доцільно висівати 
кукурудзу в суміші з бобовими культурами (соя, кормовий люпин, боби й ін.). Кращі 
результати забезпечує вирощування кукурудзи з бобовими рядами, що чергуються, при 
широкорядному пунктирному посіві. При такому розміщенні рослини не гнітять одна одну. 
Збирання проводять в один прийом, силосують також разом. 


Кукурудзу на силос збирають, коли зерно в початках досягнуть молочно-воскової й 
навіть воскової спілості, але стебла і листи ще зелені (тривалість цієї фази близько 10—12 
днів) й містять 65—70% води (зерно — 35—55%). При більш пізніх термінах збирання 
силосна маса стає сухою і грубою, що вкрай небажано (табл. 14.7). 


Одночасно з кількісним наростанням зеленої маси підвищуються і її якісні показники 
(збільшується уміст вуглеводів і білків) — аж до фази воскової спілості зерна. 
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Таблиця 14.7. Вплив терміну збирання кукурудзи на якість і кількість корму  
 (дані ВНДІ кукурудзи) 


 
Уміст Термін 


 збирання сухих речовин у масі, т/га корм, од/га 
Вологість 


силосної маси, % 


Формування зерна   79,0 
Молочна спілість 4,91 4378 76,5 
Молочно-воскова спілість 6,13 5721 70,9 
Воскова спілість 7,40 7000 65,6 


 
При середньодобовій температурі 10—12 °С приріст сухої речовини в зерні й стеблах 


кукурудзи припиняються, рослини жовтіють, починаються втрати сухої речовини. Заморозки 
убивають рослини. Збирання й силосування кукурудзи проводять вчасно до заморозків. 


Соняшник — гарна силосна культура для районів, у яких бракує тепла для кукурудзи. 
Соняшник — рослина холодостійка, його ріст не припиняється, якщо температура 
опускається нижче 10 °С, він стійкий до заморозків до —4...—6 °С. Зелена маса соняшника 
добре силосується (у ній багато вуглеводів) у чистому вигляді й у суміші з іншими 
рослинами. При збиранні силосних сортів (як і олійних) соняшника в період масового 
цвітіння в зеленій масі рослин міститься (у %): води — 65—70, протеїну — 2,5, жиру — 0,8, 
вуглеводів — 17, багато кальцію й фосфору. 


Силосний соняшник сіють нормою 25—35 кг/га, з розрахунку густоти рослин 200—250 
тис/га в умовах достатнього зволоження. У районах з недостатнім і хитким зволоженням 
норма сівби 15—22 кг/га при густоті рослин 100—160 тис/га. 


Скошують соняшник на силос у фазі початок цвітіння — повне цвітіння. При пізніх 
термінах збирання знижується уміст білка і підвищується уміст клітковини. Соняшник дає 
високі врожаї зеленої маси, особливо силосні сорти (Білозерний гігант і ін.) —  50—100 т/га. 


Для підвищення поживної цінності силосу соняшник доцільно висівати з бобовими 
рослинами (горох, пелюшка, вика й ін.). Таке вирощування соняшнику вдається як при 
ранній весняній сівбі, так і в післяукісних посівах. Сівба звичайна рядова. Норма висіву 
насіння: 10—12 кг/га соняшника і 150—180 кг/га кормового гороху. Якщо суміш призначена 
для годування тварин в зеленому вигляді, то її починають скошувати не раніш середини фази 
бутонізації бобових і закінчують на початку їхнього цвітіння; якщо посіяні культури будуть 
використані для силосування, їх збирають у фазах початку й повного цвітіння соняшника. 


Редька олійна (Raphanus sativus L., var. oleifera Metzg.) — однолітня рослина сімейства 
хрестоцвіті, або капустяні. Характеризується коротким вегетаційним періодом (збирання на 
зелену масу починають через 35—40 днів після появи сходів), швидким ростом, високою 
врожайністю (20—30 т/га), холодостійкістю. У північно-західних районах країни культура 
добре вдається навіть у післяукісних і пожнивних посівах. 


Багата протеїном, вітамінами й зольними елементами зелена маса використовується для 
приготування силосу та на зелений корм. У чистому вигляді силосується погано. Вирощують 
редьку як у чистому вигляді, так і в суміші з іншими однолітніми травами. Висівають її 
рядовим способом зерновими сівалками; норма висіву 16—20 кг/га, глибина сівби 2—3 см. 
На зелений корм збирають, починаючи з бутонізації й до утворення плодів, на силос — на 
початку утворення плодів. Насіння дозріває нерівномірно, збирають роздільним способом. 


Перко — гібрид китайської капусти й озимої суріпиці, сімейства хрестоцвіті, або 
капустяні. Квітки зібрані в суцвіття, жовтого кольору, плід — стручок. Уміст сухої речовини 
в рослинах невеликий — 9-11%, багата протеїном (15—20% до сухої маси). У 100 кг зеленої 
маси міститься 11 корм. од., на 1 корм. од. припадає 120—140 г перетравного протеїну й 
140—150 г цукру. Перко не містить гірчичної олії, стебла не дерев’яніють, охоче поїдають 
тварини. Рослина вологолюбна. Його можна вирощувати як озиму, й яру культуру. У перший 
рік життя перко не цвіте, але росте швидко, що дозволяє використовувати його в проміжних 
посівах (після зернових культур) і одержувати коштовну зелену масу наприкінці літа. 
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Гібрид володіє гарною отавою. Якщо його висівати в другій половині літа, рослини 
добре зимують і дають коштовний зелений корм рано навесні — на початку травня. 
Врожайність зеленої маси 25—50 т/га. З її можна приготувати високоякісний силос, а також 
додавати до кукурудзи або сорго. Перко — гарний сидерат. 


Технологія вирощування перко аналогічна агротехніці озимого рапсу. Рекомендується 
вносити перед посівом перко по 100 кг/га д. р. азоту й фосфору та 120 кг/га калію. Норма 
висіву насіння 10—12 кг/га, глибина сівби 2 см. 


Кормова капуста (Brassica subspontanea Lezg.) — двохрічна рослина сімейства 
хрестоцвіті, або капустяні. При висіванні насіння у перший рік утворюється соковите стебло 
з безліччю листів, що не завиваються в качан. На другий рік висаджені кочережки дають 
стебла з листками і квітками й утворюється дрібне насіння (маса 1000 насінин 3—5 г). 
Насіння кормової капусти починають проростати при температурі 3—5°С, сходи переносять 
весняні заморозки, а восени рослини не страждають навіть від морозів до —8°С, що дозволяє 
мати в господарствах до пізньої осені зелений соковитий корм. Вегетаційний період 
тривалий — 140—160 днів, але згодовування починають раніше. Кормова капуста дуже 
вологолюбна й вимоглива до родючості ґрунту. Високі врожаї (50—60 т/га і більше) дає на 
полях, добре удобрених органічними (30—40 т/га) і мінеральними добривами (по 40—60 кг 
NPK на 1 га). Кращі ґрунти — заплавні, окультурені торфовища, багаті органічною 
речовиною, добре удобрені суглинки. На заболочених і піщаних ґрунтах вона не вдається. 


Сорти. Поширені сорти: Мозкова зелена сіверська, Мозкова зелена вологодська, 
Тисячоголова, Підмосковна, Полярна 227 Сорт Тисячоголова утворює сильно листяне 
гіллясте стебло На долю листків припадає 65—70% врожаю. Мозкові сорти капусти мають 
не гіллясте стовщене соковите стебло, а частка листків складає 50 % урожаю (рис. 14. 16) 


 
Рис. 14.16. Кормова капуста; ліворуч Тисячоголова, праворуч  Мозкова зелена сіверська 


 


Особливість кормової капусти — висока врожайність, а також можливість її 
використання у свіжому вигляді до глибокої осені й після заморозків. Її охоче поїдають 
сільськогосподарські тварини усіх видів. Вона добре силосується в чистому вигляді й  
додаванням грубих кормів. За поживною цінністю перевершує всі кормові коренеплоди (у 1 
кг зеленої маси міститься 0,16 корм. од., 18 г перетравного протеїну і 80 мг каротину). У 
листках є вітаміни (А, С, В і ін.). 


Кормову капусту розміщають у прифермських сівозмінах після зернових бобових, 
картоплі, однолітніх і багаторічних трав. Її можна обробляти як насінням, так і розсадою, що 
дозволяє вирощувати культуру далеко на півночі. Повертати капусту на попереднє місце або 
розміщувати після капустяних культур можна не раніше як через 4-5 років. 


Сіють кормову капусту рано навесні широкорядним способом (міжряддя 60—70 см). 
Норма висіву 2—4 кг/га насіння, глибина сівби 2—3 см. Як баласт до насіння додають 
дрібний гранульований суперфосфат (9 кг суперфосфату на 1 кг насіння). У фазі 3—4 листів 
проводять проривання в рядках на відстані 40 см. При загущенні посівів (60x20 см) 
врожайність підвищується. Догляд за посівами кормової капусти полягає в розпушуванні 
міжрядь і підживлення рослин місцевими й мінеральними добривами. На силос і зелений 
корм капусту збирають наприкінці осені. Випасати худобу можна навіть після заморозків. 
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14.7. Проміжні культури 
 


Проміжними називають культури, які вирощують на полі у вільний від основної 
культури проміжок часу, а посів таких культур називається проміжним. Впроваджуються 
проміжні посіви з метою інтенсифікації використання орних земель та збільшення 
виробництва рослинницької продукції. Проміжні посіви мають велике агротехнічне 
значення завдяки їх післязбиральним решткам що збагачують ґрунт органічною речовиною, 
сприяють продуктивнішому використанню води й поживи з ґрунту, дають змогу уникнути 
вимивання рухомих форм елементів живлення за межі кореневмісного шару і захищають 
ґрунт від ерозії у вільний від вирощування основної культури час. Проміжні посіви 
сприяють окультуреності ґрунту й оздоровленню ґрунтового середовища, особливо при 
вирощуванні бобових культур на зелене добриво, оскільки загорнута у ґрунт зелена маса 
гальмує розвиток патогенних організмів. Розрізняють підсівні, післяукісні, післяжнивні та 
озимі проміжні посіви. 


Підсівною називають проміжну культуру, яку висівають під покрив основної культури. 
Прикладом підсівної проміжної культури може бути ріпак або буркун, підсіяні під ячмінь. 
Рослини підсівних культур починають інтенсивно рости і до настання холодів встигають 
сформувати врожай зеленої маси. Проміжні посіви практикують в районах достатнього 
зволоження й на поливних землях півдня України. На бідних землях Полісся у підсівних 
проміжних посівах вирощують середелу або люпин на зелене добриво, яке підсівають на-
весні під травостій озимого жита, інколи — ярих колосових культур. 


Післяукісною називають проміжну культуру, яку вирощують у поточному році після 
збирання основної культури на зелену масу. Ними можуть бути горох, ріпак, кормова 
капуста, однорічні злаково-бобові сумішки та багато інших культур, здатних інтенсивно 
продукувати органічну речовину у відносно прохолодний осінній період. У південних 
районах як післяукісні вирощують просо, гречку й скоростиглі сорти картоплі. 
Найпоширенішими попередниками для післяукісних проміжних є кукурудза на зелену масу 
і злаково-бобові сумішки, зібрані на початку або в середині літа. 


Післяжнивною називають проміжну культуру, яку вирощують у поточному році після 
збирання попередника на основну продукцію у вигляді зерна, насіння, коренеплодів або 
бульбоплодів. Розміщують післяжнивні проміжні культури переважно після озимих і ярих 
колосових, рідше — після зернобобових, ранньої картоплі та інших культур, строк 
збирання яких припадає на середину літа. На Поліссі післяжнивно вирощують овес і люпин; 
у Лісостепу — горох, овес, ріпак; у Степу — кукурудзу, соняшник, суданську траву, сорго.  


Озимою називають проміжну культуру, яку висівають на початку осені після основної 
культури, а збирають на зелену масу навесні наступного року до сівби пізніх ярих культур. 
Такими культурами є жито і пшениця або їх сумішки з викою мохнатою, ріпак і перко.  


 


Контрольні питання  
1.  Назвіть групи польових культур, які вирощуються як кормові. 2. Перерахуйте ботанічні й біологічні особливості 


кормового буряка. Назвіть основні сорти. 3. Розкажіть про агротехніку кормового буряка. 4. Розкажіть про значення, 
розповсюдження кормової моркви. Назвіть основні сорти. 5. Перерахуйте особливості агротехніки кормової моркви. 6. 
Розкажіть про розповсюдження, біологію, агротехніку брукви і турнепсу. 7. Охарактеризуйте біологію й агротехніку 
кормових баштанних культур.  8. Розкажіть про значення, розповсюдження й агротехніку вики ярої. Назвіть сорти. 9. Які 
особливості вирощування вики на насіння? 10. Розкажіть про значення, розповсюдження й біологію вики озимої. Назвіть її 
сорти й агротехніку вирощування. 11. Розкажіть про значення, біологічні особливості й агротехніку вирощування 
суданської трави. Яка її врожайність? 12. Охарактеризуйте значення, біологічні особливості, поширення й агротехніку 
вирощування могару і райграсу. Яка їх урожайність, які Ви знаєте сорти? 13. Які особливості вирощування багаторічних 
бобових трав у землеробстві й кормовиробництві? 14. Розкажіть про біологію й агротехніку конюшини. Назвіть сорти й 
урожайність зеленої маси й насіння. 15. Які особливості вирощування люцерни на корм і насіння? Назвіть види й сорти та їх 
урожайність. 16. Розкажіть про біологію й агротехніку еспарцету. 17. Яке значення злакових багаторічних трав? 
Перерахуйте особливості їх вирощування. 18. Назвіть терміни й методи збирання трав. 19. Розкажіть про особливості 
вирощування однорічних силосних культур.   


 
 





		Рис. 14.1. Суданська трава 

		Рис. 14.9. Вівсяниця лучна 

		Рис. 14.11. Лисохвіст лучний 

		Проведені автором дослідження з вирощування кукурудзи на зелену масу в умовах зрошення Кам’янсько-Дніпровської дослідної станції Запорізької області свідчать про можливе збільшення густоти посівів до 100 тис. га і більше. В таких умовах рослини формують урожайність зеленої маси до 800 ц/га, при середній висоті рослин в межах 184-263 см з середньою вагою однієї рослини до 655 г (табл. 14.6).  

		Таблиця 14.5. Оптимальна густота насадження кукурудзи, тис. на 1 га 



		Таблиця 14.6. Структура врожаю кукурудзи на зелений корм 

		Контрольні питання  
















 145


Розділ 6  
 ЗЕРНОВІ БОБОВІ КУЛЬТУРИ 


 
6.1. Загальні відомості 


 
До сімейства бобові відносяться горох, кормові боби, соя, квасоля, сочевиця, нут, чина, 


вика, люпин і інші культури. Культури відрізняються великим умістом білка (25-40%). 
Важливо відзначити, що переважну частку білків бобові рослини створюють у результаті 
засвоєння азоту атмосфери. У насінні бобових є всі життєво необхідні для людини й тварин 
амінокислоти; у них багато вуглеводів, головним чином, крохмалю (45-50%) й різноманітних 
вітамінів (А, В1, В2, С, РР і ін.) (рис. 6.1, табл. 6.1). У насінні сої й деяких видів люпину 
міститься до 20% жиру. Усе це визначає винятково велике значення зернових бобових 
культур як одного з джерел високобілкових продуктів харчування й різноманітних видів 
корму для сільськогосподарських тварин. 


 
Рис. 6.1. Форма плодів бобових: 


1 - гороху; 2 - сочевиці; 3 - нуту; 4 - квасолі; 5 - вики; 6 - кормових бобів;  7 - чини; 8 - сої; 9 - люпину. 
 


Білковий корм особливо необхідний при згодовуванні соковитих і грубих токових 
кормів (солома, полова). Насіння багатьох бобових рослин — прекрасна сировина для 
харчової й переробної промисловості (консервовані зелений горох і зелені боби квасолі, 
крупа й борошно, олія, рослинний казеїн, лаки, емаль, пластмаси, штучне волокно, екстракти 
для боротьби із шкідниками й ін.). 


Крім багатого білком насіння, багато бобових культур дають високопоживне сіно, 
кормове борошно, зелений корм, солому й полову. Суха вегетативна маса бобових містить 
8—15% білка, у 3—5 разів більше, ніж солома злакових хлібів. Деякі із зернових бобових 
мають велике значення як культури, що займають пар (вика, чина, горох, боби, частково 
нут). За умістом білка зернові бобові культури в 2,5—3 рази перевершують кукурудзу. Для 
одержання збалансованих за білком раціонів до кукурудзяного корму (силос, зерно) додають 
корми, багаті білком. Спільні посіви бобових (бобів, сої й інших культур) із кукурудзою 
підвищують кормові якості силосної маси. 


 


Таблиця 6.1. Хімічний склад насіння зернових бобових рослин,  
  %  на абсолютно суху речовину (за П.І.Підгорним, 1983) 


 


Культура  Білок Крохмаль Жир Сира 
клітковина Попіл 


Горох  20,4-35,7 20-48 0,7-1,5 5,2-7,7 2,5-3,5 
Сочевиця  21,3-36,0 47—60 0,6-2,1 2,4-4,9 2,3-4,4 
Квасоля  17,0—32,1 50-60 0,7-3,6 2,3-7,1 3,1-4,6 
Нут  18,5-29,7 47-60 4,0—7,2 2,4-12,8 2,3-4,9 
Соя  27,0-50,0 20-32 13,0-27,0 3,0-7,2 4,0-5,8 
Люпин синій    26,3—36,8 17-39 3,7—5,5 10,5—18,0 2,9-4,2 
Чина  23,1—34,7 24-25 0,5-0,7 4,0—4,5 2,5—3,0 
Боби  25,9—33,8 50—55 0,8-1,5 3,0-6,0 2,1—4,0 
Люпин жовтий  38-46 — 3,5—5,5 — — 
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Переважна частина білка, що входить до складу бобових рослин, створюється ними в 
результаті засвоєння азоту повітря (симбіотична фіксація азоту). За допомогою 
бульбочкових бактерій, що знаходяться в ризосфері й ув'язнених у бульбочках на коренях 
(рис. 6.2), бобові рослини зв'язують азот атмосфери й збагачують ним ґрунт. Це сприяє росту 
його родючості, підвищенню врожайності наступних культур і умісту білка в них. 
Установлено, що на 1 га посіву зернових бобових культур фіксується від 100 до 400 кг азоту 
повітря, зв'язаного бульбочковими бактеріями (Rhizobium). Найбільш  продуктивно засвоює 
атмосферний  азот люпин (до 400 кг/га), інші бобові менше: люцерна — близько 140 кг/га, 
буркун — 130, конюшина, горох і вика — 100, соя  —  близько 150 кг/га, при цьому 
врожайність складає 30-40 ц насіння з 1 га (без витрат азотних добрив). Тільки у верхньому 
орному шарі ґрунту (20 см) зернові бобові залишають близько 20-25 ц і більше кореневих і 
пожнивних залишків. Тому всі бобові є цінними попередниками для ярових і озимих хлібів, а 
також для технічних культур. 


 
Рис. 6.2. Бульбочки на коренях люпину. 


 


Велика частина фіксованого азоту виноситься з врожаєм, 25-40% його залишається в 
ґрунті в пожнивних залишках в органічній формі й губиться в процесі денітрифікації. 
Продуктивність різних бобових рослин у цьому відношенні залежить від умов, що 
підвищують активність бульбочкових бактерій: забезпеченості поживними речовинами, 
вологою, повітрям, світлом, невисокою концентрацією нітратів (гальмують життєдіяльність 
бульбочкових бактерій), нейтральної реакції ґрунту, сприятливої температури (до 27°С), 
достатньої кількості органічних речовин і ін. У несприятливих умовах бобові рослини, 
змушені задовольняти потребу в азоті за рахунок запасу його в ґрунті, оскільки бульбочкові 
бактерії у цьому випадку не здатні цілком забезпечити потребу рослини азотом, фіксованим 
із повітря. Активно функціонуючі бульбочки мають рожевий або червонуватий колір, а 
слабкі — білий, блідо-зелений. Для посилення біологічної діяльності бактерій разом із 
насінням вносять нітрагін, ризоторфін. 


Бактерії являють собою палички, у вільному стані строгі аероби, нездатні фіксувати азот. 
Фіксація азоту в природі відбувається в результаті складного процесу взаємодії між 
бактеріями й рослинами. Існує кілька видів бульбочкових бактерій, що розрізняються за 
своєю специфічністю у відношенні рослини-хазяїна. Одні види виражають групи бобових 
рослин (горох, вика, кормові боби, сочевиця, чина), інші специфічні й вступають у симбіоз 
тільки з окремими видами: вид для люпину, вид для квасолі, вид для сої й ін. 


Кожний вид бульбочкових бактерій складається з безлічі штамів. Штами можуть 
розрізнятися за пристосованістю до того або іншого виду бобової рослини усередині групи 
(видова специфічність). 


У світовому землеробстві зернові бобові культури займають біля 145 млн. га (від 10—11 
до 20—25% площі зернових культур у різних країнах). На арахіс припадає близько 18,9 млн. 
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га, квасолю – 23, сою – 44,4, горох – 10,4, боби – 4,7, конюшину – 8, люцерну – понад 20, нут 
– понад 10, сочевицю харчову – 1,9, вику – 1,6, чину – 0,5, люпин – 1,1 млн. га. Особливо 
багато сіють бобових культур у Індії й Китаї. На території країн СНД посіви зернових 
бобових культур займають 6,4 млн. га. Найбільша площа, зайнята горохом, широко 
розповсюдженим майже у всіх країнах і зонах.  


Структура, посівних площ зернобобових культур в Україні з 1913 до 2006 р. наведена в 
табл. 6.2. У таблиці 6.3 приведений валовий збір зерна бобових культур у цей період.  


 
Таблиця 6.2. Структура посівних площ, бобових за усіма категоріями господарств, тис. га 


 


Група культур 1913 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2006 
Бобові  всього 438 836 766 787 1280 1194 1424 408 406 
Горох  - 358 224 419 975 1033 1287 307 339 
Вика та її  суміші  - 252 316 142 131 65 79 54 29 
Соя - - - - - - 88 61 715 


 


Таблиця 6.3. Валовий річний збір зерна бобових в Україні, тис. т 
 


Культура 1913 1940 1955 1965 1970 1975 1980 1990 2000 2006 


Бобові всього 377 809 569 2041 2141 1905 2087 3266 652 747 


Горох  - - 340 1640 1769 1635 1932 - - - 


Вика та її суміші  - 261 95 184 207 163 80 - - - 


Соя - - - - - - - 99 64 890 


 


Пересічна врожайність бобових культур приведена у табл. 6.4. Перше місце за посівною 
площею займає одна з найбільш врожайних і коштовних бобових культур - горох, потім 
йдуть вика, соя й люпин, на невеликих площах обробляють квасолю, сочевицю, чину, нут і 
кормові боби. Основними виробниками бобових є господарства Лісостепу. 


 


Таблиця 6.4. Урожайність бобових культур в Україні, ц/га 
 


Культура 1913 1940 1955 1965 1970 1975 1980 1990 2000 2006 
Бобові всього 8,6 10,2 9,7 16,9 16,5 16,5 17,4 22,8 17,0 19,2 
Горох - - 12,2 18,7 18,1 18,3 18,7 - - - 
Вика та її суміші - 10,9 9,5 16,7 15,8 12,8 12,3 - - - 
Соя - - - - - - - 11,3 10,6 12,4 


 


Фази росту зернових бобових культур: проростання насіння, сходи, розгалуження 
стебла, бутонізація, цвітіння, утворення бобів, дозрівання, повна спілість насіння. 


 
 


6.2. Горох 
 


Горох (Pisum) – рід рослин родини бобових. Однорічна культура висотою 50-200  см із  
стеблами, що полягають. Прилистки великі, серцеподібні, крупніші за листочки. Листки 
перисто-складні, з 1-3 парами зелених, сизо-зелених листочків, закінчується вусиками. 
Квітконоси короткі, квітки великі 1,5-3,5 см довжиною, циліндричні. Боби 3-15 см 
довжиною, циліндричні, прямі або вигнуті. Насіння округле, гладке або зморшкувате, ясно-
жовте, жовто-рожеве, рідше зелене, буре (рис. 6.3). 


Значення. Горох добре розварюється й широко використовується для готування різних 
блюд. Він має велике кормове значення. Насіння містить 26-27 % білка, 20-48 % крохмалю, 
4-10 % цукрів (у зеленого до 25—30%), 0,5-1,5 % жиру, клітковину, золу. Зелений горошок і 
недоспілі боби, багаті на вітамін А1, В1, В2, РР, С.  У 1 кг насіння міститься в середньому 
180—240 г перетравного протеїну і 1,17 кормової од., а в 1 кг зеленої маси — 0,13 корм. од. і 
25 г білка; у 1 кг горохової соломи - відповідно 31 г білка і 0,23 кормової одиниці (табл..6.5). 
Маса 1000 зерен від 150 до 300 г. 


Горох іноді висівають як парову культуру та  на зелене добриво. 
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Рис. 6.3. Будова гороху посівного: 1 – стебло; 2 – міжвузлі; 3 – вузол; 4 – черешок листка; 
5 – черешок листочка; 6- листочок; 67 – вус; 8 – біб; 9 – квітка; 10 – квітконос;  


11 – плодоніжка; 12 – прилисток.   
 


Таблиця 6.5. Хімічний склад  (%) і кормова цінність гороху 
(за В.А. Нечитайло, В.А. Баданіна, В.В. Грищенко, 2005) 


 
Продукція культури Вода Протеїн Білки Жир Клітковина БЕР Попіл Корм. од. 


Зерно 13,6 22,2 19,8 1,9 5,4 54,1 2,8 114,8 
Солома 15,6 7,4 6,8 1,7 33,0 37,9 5,0 30,0 
Сіно 16,2 16,6 11,5 3,0 24,5 32,3 7,4 49,5 
Полова 14,9 7,1 6,1 2,1 35,1 34,6 6,2 51,0 
Зелена маса 80,9 3,9 2,8 0,6 3,2 9,6 1,8 16,0 
Силос 80,5 2,9 1,6 1,0 5,5 8,3 1,8 15,0 


 


Поширення. Горох - одна з найдревніших культур, походить з Індії й Афганістану. В 
археологічних розкопках Європейського Середземномор’я (Швейцарія, Австрія, Хорватія) 
його знайшли в шарах, що відносяться до неоліту (6-3 тис. до н. е). Приблизно в цей же час 
його вирощували в Центральній Азії, Індії, Північній Африці. У Греції горох вирощували у 
ІV ст. до н.е., у Китаї, Індії – в І ст. н. е. Археологічні розкопки, проведені в Харківській обл. 
свідчать, що горох на території України вирощували у ІV-ІІ ст. до н. е. 


Посіви гороху у світовому землеробстві у 1965 р. становили 14,7 млн. га,  у 1987 – 14, 
млн. га, нині - 10,4 млн. га, із них у Китаї – 3,7, Росії – 2,0, Індії – 0,76 млн. га. На значних 
площах його вирощують в Ефіопії, Заїрі, США, Марокко, Румунії, Польщі, Угорщині, Сербії,  
Хорватії й ін. 


На  зелений горошок його вирощують на площі 0,76 млн. га. Середня врожайність зерна 
гороху у світі 11,8-14,9 ц/га, у США - 18, в Україні – 18-23, Бельгії, Голландії – 32,4 ц/га.  


Відомо 6 видів гороху, поширених, переважно в Середземномор’ї. На території України 
поширено 3 види, із них  у культурі – 2 (посівний і польовий або пелюшка). Господарське 
значення має горох посівний.  


Сорти. У Держреєстр України включено багато сортів гороху посівного зернового (для 
використання на продовольчі цілі й для тваринництва) й укісного типу. До числа найбільш 
розповсюджених відносяться: Білоцерківський 1, Льговський зеленозерний, Рамонський 77, 
Уладівський 6, Уладівський 8, Чернігівський 190, Трудівник, Орлус, Норд, Спрут, Таловець 
50, Таловець 60, Аксакайський 129, Аксакайський вусатий 3, 4 і 5, Кормовий 24, Одеський 
58, Флагман, Флагман 5, Спрут 2, Ростовський мілко насінний, Таловець 65, Таловець 70, 
Лелека, Харківський 74,  й ін. Сучасні сорти відрізняються високою врожайністю, стійкістю 
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до розтріскування бобів, відносною низькорослістю, більш стійкі до полягання. У список 
сортів, найбільш коштовних за якістю включені: Битюг, Богатир чеський, Зеленозерний 1, 
Чарівник, Норд, Сармат, Сатурн, Смарагд, Солянський, Таловець 50, Топаз, Трудівник, 
Тулунський зелений, Уладівський 6, Флагман, Флагман 5, Чишминський 80, Чишминський 
210, Чишминський 242. Приведемо характеристику деяких нових сортів. 


Норд - середньо спілий, коротко стебловий сорт (70-85 см), не полягає, засухостійкий, 
придатний для прямого комбайнування, врожайність до 58 ц/га.  


Лелека - середньо пізній сорт укісного використання, високо стебловий (120-150 см). 
Посухостійкість і стійкість до поразки фузаріозної кореневої гнилизни, борошнистої роси, 
горохової плодожерки - середня. Врожайність зеленої маси до 460 ц/га, насіння - до 56 ц/га. 
У зеленій масі міститься 17-21% білка, у насінні - 26-29%.  


Ростовський дрібно насінний - пізньостиглий сорт, період від сходів до збирання на 
зелену масу 52-73, на насіння - 88-99 доби. Стійкість до посухи, полягання й опадання 
середня. Врожайність зерна 17,5-21,5 ц/га, сухої речовини 33-44,3 ц/га.  


Первоцвіт – не осипається, ранньостиглий (59 днів), маса 1000 зерен 212-238 г, стійкий 
до посухи. З кормових сортів гороху (пелюшки) у Держреєстр включені сорти: Малинівка, 
СЗМ 85, Дружний, Тася, Орпела. 


Горох має велике агротехнічне значення як один із кращих попередників для зернових 
(ярих і озимих), а також просапних (картоплі, коренеплодів) і олійних культур. Завдяки 
великій розмаїтості сортів, серед яких є й дуже скоростиглі, горох можна обробляти у всіх 
районах України, північніше інших зернових бобових культур (до 65° північної широти). У 
гірських районах горох може рости на висоті до 2400 м і навіть до 3500 м над рівнем моря. 


 Особливості біології. Горох відноситься до групи однолітніх бобових рослин, помірно 
вимогливих до тепла. Насіння починає проростати при температурі 1-2°С життєздатні сходи 
з'являються при середньодобовій температурі близько 4-5° С. Сходи відрізняються великою 
морозостійкістю і безболісно переносять заморозки до 7-8° С. За вимогою до вологи (100-
120% маси насіння) у період проростання й витраті води на утворення одиниці сухої маси 
врожаю горох відносять до вологолюбних рослин. У той же час завдяки могутній кореневій 
системі горох переносить короткочасні посухи краще багатьох ярих культур. 


Одна їх найважливіших біологічних особливостей гороху, як і інших бобових рослин, - 
швидке завершення вегетативних фаз і перехід до цвітіння, що у залежності від сорту настає 
через 25-35 днів після сходів. Цвітіння й плодоутворення в гороху дуже розтягнуте й 
продовжується від 30 до 40 днів і більше в залежності від сорту й стану погоди. 
Вегетаційний період варіює залежно від скоростиглості сорту й умов обробітку від 70 до 140 
днів.  


Інтенсивна технологія вирощування. Горох погано переносить ґрунти з підвищеною 
кислотністю (сповільнюється розвиток бульбочкових бактерій), чуйний до глибини орного 
шару. У перші тижні життя, до утворення бульбочок, горох використовує азот насіння й 
ґрунту. 


Попередники. Кращими попередниками для гороху вважаються просапні культури 
(картопля, цукровий буряк, кукурудза), а також удобрені озимі, льон, ярова пшениця, ячмінь, 
овес. Не можна висівати горох після соняшника, зернових бобових, багаторічних трав. При 
цьому, посіви гороху від цих попередників мають бути на відстані не менше 500 м. Горох є 
добрим попередником під озимі зернові, кукурудзу, ярі зернові й технічні культури. 


Добриво. До початку цвітіння рослинами гороху накопичується приблизно 20% від 
загальної кількості азоту за вегетацію. У період цвітіння – утворення й росту бобів 
інтенсивність нагромадження азоту підвищується в 2-3 рази. При посіві гороху на удобрених 
попередниках, при сприятливих для бобово-ризобіального симбіозу умовах (вологість, рН 
ґрунту й ін.) велику частину азоту (70-75%) рослини споживають за рахунок симбіотичної 
фіксації його з повітря. Тому немає необхідності в застосуванні азотних добрив у тому числі 
до посівного внесення стартових норм. На кислих ґрунтах, коли симбіоз пригноблений, або 
коли з інших причин бульбочки не утворяться або мало ефективні, азотні добрива ефективні 
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й використовуються в залежності від родючості ґрунту й планованого врожаю в (нормі від 70 
до 120 кг азоту на 1 га. 


Для швидкого розвитку й інтенсивної діяльності в ґрунті азот фіксуючих бульбочкових 
бактерій та зв’язування атмосферного азоту застосовують передпосівну обробку насіння 
розчином бактеріального препарату нітрагіну (200 мг на норму насіння необхідну для сівби 
1 га). Збільшення врожаю від внесення цього препарату досягає 0,2-0,3 т/га й більше. 


Горох, як і інші бобові, чуйний на внесення в ґрунт фосфору й калію, а також кальцію. 
Особливо велика потреба в цих елементах живлення в перший період вегетації гороху. До 
кінця цвітіння рослини витягають із ґрунту близько 60-100% необхідного їм азоту, 40-65% - 
фосфору і 40-85% - калію. При посіві гороху на не удобрених попередниках при осінній 
оранці вносять фосфорні й калійні добрива: 2-3 ц. суперфосфату й 1-1,5 ц калійної солі на 1 
га; як калійне добриво можна використовувати попіл (5-6 ц на 1 га). Коренева система гороху 
має здатність використовувати фосфор із важко розчинних з'єднань, що встановив ще Д.Н. 
Прянішніков. Тому як основне добриво під горох можна використовувати не тільки 
суперфосфат, але й більш дешеву фосфоритну муку, особливо на посівах із підвищеною 
кислотністю. Дозу внесення фосфоритного борошна восени під оранку збільшують до 3-4 ц 
на 1 га. На кислих ґрунтах бульбочкові бактерії майже не розвиваються. Це визначає 
необхідність і велику ефективність внесення 2-4 т на 1 га вапна або дефекаційного мулу 
(відхід цукробурякового виробництва). При посіві гороху ефективно внесення у рядки 
гранульованого суперфосфату 0,5-0,6 ц на 1 га. 


Велику роль у підвищенні врожаю гороху й інших бобових відіграють і мікродобрива, 
особливо молібденові, котрі сприяють активізації життєдіяльності, роботі бульбочкових 
бактерій і нагромадженню в рослинах білка. Найбільш економічний спосіб застосування 
молібдену - передпосівна обробка насіння розчином молібденово-кислого амонію (на 1 ц 
насіння витрачають 50-100 г добрива, розчиненого в 2 л води). 


Сівба. Більш високі врожаї гороху одержують при сівбі великого сортового насіння. 
Щоб попередити розвиток хвороб кореневої гнилизни, білої та сірої гнилі, пліснявіння 
насіння його протруюють вінцитом (2 кг суспензії на 8 л води на 1 т насіння); проти 
пліснявіння насіння, фузаріозної кореневої гнилизни, переноспорозу, аскохітозу -  максимом 
XL 035 FS (1,0 л на 10 л води на 1 т насіння). Разом з протравлюванням насіння гороху 
обробляють регуляторами росту рослин для підвищення врожайності. Для цього 
застосовують агростимулін (1 мл на 1 т насіння), біоагростим-екстра (10 мл/т), вимпел 
(260 мл/т). Для підвищення енергії проростання та польової схожості насіння, поліпшення 
якості продукції, збільшення врожаю посівне насіння обробляють емістимом С (10 мл на 10 
л води на 1 т насіння).  


Горох - культура ранніх термінів посіву. Запізнення на 10 днів у порівнянні з найбільш 
ранніми термінами знижує врожай на 5-8 ц з 1 га. Велике значення мають спосіб і густота 
висіву. За результатами дослідів показана перевага вузькорядного способу сівби над рядовим 
до 0,6-0,8 т з 1 га. Краща густота при рядовому й вузькорядному посіві близько 1,2-1,4 млн. 
схожих насінин на 1 га. Вагова норма коливається в залежності від крупності насіння від 
180-200 кг для дрібно насінних сортів до 300-400 кг для крупно насінних. 


В Лісостепу й на Поліссі горох вирощують на зелену масу й силос. Для цього 
використовуються кормові сорти як чистою сівбою, так і в суміші з вівсом. Залежно від 
ґрунтово-кліматичних умов склад суміші може бути таким: гороху – 1-1,5 млн. та вівса – 1-2 
млн. насінин на 1 га посіву. Врожай зеленої маси може досягати 300 ц/га і більше. 


Догляд. Посіви гороху обов'язково коткують. Після появи сходів поле боронують. Після 
появи повних сходів і укорінення рослин боронування повторюють (поперек або діагонально 
рядкам). Цю роботу краще виконувати в другій половині дня, коли рослини гороху 
прив'януть і менше ушкоджуються. На легких ґрунтах застосовують сітчасті борони БСО-4А 
або легкі ЗБП-0,6А, на середніх і важких - борони БЗСС-1,0.  


При контролюванні бур’янів найбільш ефективне сполучення боронування із 
застосуванням гербіцидів на посівах гороху проти однорічних та багаторічних злакових від 
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фази 2-3 листків до фази кущіння однорічних бур’янів за висоти пирію 10-15 см – агілом 100 
(0,6-1,2 л/га); проти однорічних дводольних бур’янів у фазі 3-5листків у культури – 
агрітоксом (0,5 л/га), бізоном (2,0-3,0), гербітоксом (0,5), набобом (2,0-3,0 л/га); проти 
однорічних дводольних в т.ч. стійких до 2М-4Х у фазі 5-6 листків у культури – базаграном 
(3,0 л/га); проти однорічних двосімядольних в т.ч. стійких до 2,4-Д та 2М-4Х у фазі 1-3 
справжніх листків культури – бастіоном (3,0 л/га), ефесом (3,0).  


Щоб попередити розвиток хвороб борошнистої роси, пероноспорозу, аскохітозу посіви 
гороху овочевого обприскують квадрісом 250 SC (0,8 л/га, востаннє за 7 днів до збирання, не 
більше 2 раз за вегетацію); проти аскохітозу, сірої гнилизни, іржі – рекс Т (0,5-1,0 л/га, 
востаннє за 30 днів до збирання, не більше 2 раз за вегетацію) 


Для попередження ушкодження посівів гороховим зерноїдом і гороховою попелицею з 
урахуванням порогів шкідливості посіви культури в період вегетації обприскують актаром 
25 WG (0,1 кг/га, востаннє за 30 днів до збирання, не більше 2 раз за вегетацію), актаром 
240 SC (0,11 л/га, за 30 днів, не більше 2 раз), альтекс 100 (0,15-0,25, за 25 днів на зелений 
горошок, 30 днів – горох на зерно, не більше 2 раз), данадим стабільний (0,5-1,0, за 30 днів, 
не більше 2 раз), фостран (0,5-1,0 л/га, востаннє за 30 днів до збирання, не більше 3 раз за 
вегетацію); проти комплексу шкідників застосовують блискавку (0,15-0,165 л/га); проти 
попелиці, горохової зернівки, горохової плодожерки - діазолом 60 (0,5-0,75, за 20 днів, не 
більше 1 разу); проти попелиці, трипси, горохової плодожерки, зернівки, комариків, 
довгоносиків - карате 050 ЕС (0,1-0,125, за 20 днів, не більше 1 разу), парашут 450 (0,25-
0,5, за 20 днів, не більше 2 раз)  


Збирання. Для звичайних сортів гороху основний спосіб збирання на зерно - роздільний 
(двохфазне збирання), тому що для більшості сортів характерне нерівномірне дозрівання 
бобів, вилягання стебел і осипання насіння при дозріванні. До збирання приступають, коли 
побуріє 60-70 % бобів, закінчується налив насіння (вологість 35-40%). Для скошування 
гороху й укладання у валки використовують зернозбиральні комбайни, обладнані 
жниварками ЖРБ-4,2 або косарки КС-2,1 із пристосуваннями ПБ-2,1 і ПБА-4. Скошують 
горох поперек полеглості, а низькорослий (до 40 см) - під кутом або назустріч полеглості. 
Швидкість жатки на скошуванні гороху має бути не більше 5, а косарки – 6-7 км/га. 
Тривалість скошування, щоб уникнути втрат не повинна перевищувати 3-4 днів. 


Після просушування у валках (при гарній погоді через 2-3 дні після скошування) 
приступають до підбирання валків і обмолоту гороху зерновим комбайном. Оптимальна 
вологість насіння при підбиранні гороху 16-19%. При вологості насіння менше 15% вони 
дробляться під час обмолоту, більш вологі - сильно ушкоджуються. Комбайни обладнують 
транспортерними підбирачами, з копнувачами, ППТ-3, ППТ-ЗА. Щоб не допустити 
дроблення зерна, число обертів барабана зменшують до 500 у хвилину і регулюють відстань 
між бичами барабана й підбарабанником. 


Для сортів гороху, що не обсипаються, терміни роздільного збирання можна змістити до 
часу дозрівання 90-100% бобів. У цьому випадку поліпшується вимолочування насіння. На 
чистих від бур'янів посівах збирання проводять прямим комбайнуванням, коли боби й стебла 
рослин сухі, а насіння тверді. Зернову масу, що надходить від комбайна, необхідно відразу 
пропустити через зерноочисну машину. Зерно з підвищеною вологістю (більше 17%) сушать 
активним вентилюванням або на сушарках шахтного типу, не допускаючи прогрівання 
насіння гороху (посівного) понад 35-45°С. Підсушене (14-16%) насіння сортують і 
зберігають у сухих приміщеннях із висотою насипу в засіках не більш 2,5 м. 


 
 


6.3. Соя 
 


Соя (Glycine) – рід рослин родини бобових. Однорічна самозапильна рослина висотою 
від 30-50 до 200 см. Стебло пряме, грубе, опушене у нижній частині розгалужене. Листки 
трійчасті, із прилистками. Квітки дрібні, білі або фіолетові зібрані по 3-10 у китиці. Боби 
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довгасті, насіння кулясте або овальне, жовте, зелене, коричневе, чорне. Маса 1000 насінин 
150-300 г. 


Значення. У культурі вирощується однорічна рослина – соя щетиниста (рис. 6.4). У 
насінні сої міститься 35-47% білка і 17-27% жирної олії, 25-27 % крохмалю, 1-2 % лецетину, 
5-6 % золи, мікроелементи, вітаміни А1, В1, С1, Е й ферменти. До складу білків входять усі 
життєво необхідні амінокислоти, що визначають велике харчове, технічне й кормове 
значення цієї культури.  


 
Рис. 6.4. Соя щетиниста: 


1 -  рослин у період вегетації; 2 – боби; 3 – насіння; 4 – дозріла рослина 
 


Зерно сої використовують у хлібопекарській, кондитерській, макаронній, консервній, 
маргариновій, м’ясній та інших галузях промисловості. Борошно вживають при виготовленні 
цукерків і інших кондитерських виробів, соусів, соєвого молока, сирків, додають у хліб. 
Білок і олію із сої застосовують для виготовлення мила, гліцерину, пластмас, клею лаків 
лінолеуму, клейковини, фарб. На корм тваринам сою використовують у вигляді зеленої маси, 
сіна, сінажу, макухи, соломи, полови й шроту. У 100 кг сіна міститься 50 кормових 
одиниць,9,3 кг перетравного протеїну. Соєва макуха, багата на білок (до 40 %). На зелений 
корм, силос сою висівають у сумісних посівах із кукурудзою, вівсом, сорго. Соя 
нагромаджує азот у ґрунті.  


Поширення. Відомо 75 видів, поширених у тропіках Африки, в Америці, Азії. Походить 
із Південно-Східної Азії. У Китаї соя була відома близько 6 тис. років тому. Інші дослідники 
вважають, що сою ще раніше вирощували в Індії. Але найбільше різних різновидів сої 
зустрічається у Північно-Східному Китаї разом із прилеглими територіями Кореї. Перші 
документальні спогади про сою на території Росії відносяться до 1643-1646 рр. коли її у 
долині середньої течії р. Амуру описав землепроходець Василь Поярков. У Європі соя 
вперше появилась у Франції у 1799 р., в Італії – у 1840, Німеччині – 1870. На території 
України вона вперше появилася у 1874 р. у Херсонській губернії (Мінкевич  І.А., 1968).  У 
світі площа посівів сої зростала  з 11,17 млн. га у 1940 р.  до 27,6 – у 1965 р., до  52 млн. га у 
1987. Нині площа посівів сої у світі 44,4 млн. га, із них майже полова у США (21,2), 14,3 – у 
Китаї, 4,7 млн. га – у Бразилії. Значні площі посівів сої в Індії, Японії, Кореї, В’єтнамі, 
Індонезії, Росії, Аргентині, Румунії, Мексиці, Канаді, Нігерії, Ірані, Австралії й ін. країнах 
Врожайність культури у світі 12,8 ц/га. Врожайність насіння сої у богарних умовах України 
близько 1-1,5 т/га, а при зрошенні - 2,7-3,5 т/га. 


Інтенсивна технологія вирощування. Сорти. Вегетаційний період культивованих в 
Україні сортів сої від 80 до 160 днів. Найбільш поширені середньо скоростиглі (110-120 днів) 
й скоростиглі (90-110 днів) сорти Венера, Локус, Витязь 50, Світанок, Зміна, Бурштинова, 
Армавірська, Бистриця 2, Полум'я, Белор, Білгородська 48, Промениста. З нових сортів, 
можна назвати, скоростиглий сорт Віза, сорт харчового призначення Фора, а також Жовтень, 
Локус, Ніна, Кобра, Фортуна. 


Попередники. Соя відноситься до числа культур, вимогливих до попередників. Тому в 
сівозмінах посіви сої розміщають на чистих від бур'янів полях після удобрених 
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попередників, особливо після озимих, багаторічних трав, на зайнятому й сидеральному пару. 
Висівають її й після просапних кукурудзи, цукрового буряка. Не рекомендується її висівати 
після бобових і соняшника, бо мають спільні хвороби. Соя добрий попередник для ячменю, 
проса, кукурудзи, цукрового буряка, картоплі. 


Добрива. Соя, чуйна на внесення органічних (20-60 т/га) і мінеральних добрив. 
Заорювання  20 т перепрілого гною підвищує врожай сої на 0,5-0,6 т з 1 га. На ґрунтах із 
підвищеною кислотністю особливо добрі результати дає внесення органічних добрив разом 
із вапном. З місцевих добрив гарний вплив на сою робить попіл. З мінеральних особливо 
велике значення мають фосфорні й азотні добрива (2 ц суперфосфату при оранці і 0,5 ц у 
рядки при посіві). Великий ефект дає штучне зараження ґрунту бульбочковими бактеріями. 
Соя дуже чутлива до молібдену. При його нестачі погіршується фіксація азоту бактеріями, 
особливо на кислих ґрунтах. Знижується продуктивність сої й при нестачі у ґрунті кальцію, 
магнію, сірки, бору, тобто на дерново-підзолистих ґрунтах. 


Обробіток ґрунту. Соя, вимоглива до умов зовнішнього середовища – світла, тепла, 
вологи, ґрунту. Мінімальна температура для проростання насіння сої – 6-7º С, сприятлива – 
12-14º, цілком сприятлива – 15-20º, для цвітіння рослин - відповідно 16-18º, 19-21º, 22-25º. 
При достиганні рослини сої потребують понад дві третини всього тепла, в цей період 
оптимальна температура – 18-20º С. 


У вересні-жовтня поля після зернових орють на глибину 22-25 см, на забур’янених полях 
– на 30-32 см, застосовуючи систему пошарового обробітку. Після оранки вирівнюють поля 
боронуванням.  


У перші 2-3 дні весняних польових робіт поорані з осені поля боронують або 
обробляють агрегатом, що складається зі шлейфа й борони, а потім до сівби проводять дві 
культивації ґрунту з одночасним боронуванням.  


Ефективні під посіви сої проти злакових та багаторічних дводольних бур’янів ґрунтові 
гербіциди: герб 900 (1,5-3,0 л/га, ґрунт можна обприскувати до сівби, після сівби, але до 
появи сходів, у зоні недостатнього зволоження із загортанням), гліфоган 480 (2,0-5,0 л/га), 
дуель (1,1-2,0 л/га), зенкор (0,5-0,7 л/га), капітан (0,5-1,0, не частіше 1 разу на 3 роки на 
одному полі), кратос (1,5-3,0 л/га), магістер (0,5-1,0 л/га), обрій (1,5-2,5 л/га, у зоні недос-
татнього зволоження із загортанням), селефіт (3,0-4,0 л/га), стомп 330 (3,0-6,0 л/га), тапір 
(0,5-1,0 л/га, ґрунт можна обприскувати до сівби, до або після появи сходів у фазі 2-3 листків 
культури, не частіше 1 разу на 3 роки на одному полі), трефлан 480  (2-5 л/га, із негайним 
загортанням), трифлурекс 240 (4,0-10,0 л/га, із негайним загортанням), юпітер (0,5-1,0 л/га, 
ґрунт можна обприскувати до сівби, до або після появи сходів у фазі 2-3 листків культури). 


Сівба. Проти комплексу наземних та ґрунтових шкідників сходів сої її насіння перед 
сівбою протруюють фунгіцидом команч WP (7 кг/т); проти хвороб антракнозу, аскохітозу, 
фузаріозної кореневої гнилизни, пероноспорозу, пліснявіння насіння – суспензією препарату 
максимом XL 035  FS (1,0 л/т). При протруюванні насіння для підвищення врожайності його 
обробляють ще й стимуляторами росту рослин (агростимулін, біоагстим-екстра - 10 мл/т, 
вермістим К – 5-8 л/т, вимпел – 0,26 л/т, гарт – 25-100 мл/т); для підвищення енергії 
проростання та польової схожості насіння, поліпшення якості продукції, збільшення врожаю 
– застосовують екстракт ростових речовин емістим С (10 мл на 10 л води на 1 т насіння). 
Для кращого зв’язування у ґрунті атмосферного азоту у день посіву насіння сої  змочують 
бактеріальною суспензією нітрагіну (200 мл на норму насіння на 1 га).  


Сіяти сою починають одночасно з кукурудзою. На півдні України кращими термінами 
сівби сої є остання декада квітня – перша декада травня. На півночі Лісостепу кращі терміни 
сівби – перша декада травня, а граничні 15-20 травня. Соя - просапна культура. Оптимальна 
густота посівів сої для пізньостиглих і середньостиглих сортів 300-400 тис. га, 
середньоранніх і ранньостиглих 500-600 тис. га і скороспілих 700-800 тис га. У залежності 
від маси насіння норми висіву становлять від 40-60 до 120-140 кг/га. Глибина висіву сої 4-5 
см, при пересиханні ґрунту – 6-8 см. На порівняно чистих від бур'янів полях кращі 
результати одержують при сівбі двохрядковим широкорядним способом із міжряддями 45-60 
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см. Важливо насіння закрити у вологий шар ґрунту. Для проростання насіння сої необхідна 
температура близько 8° С, але життєздатні сходи з'являються при температурі 10-12° С і 
вище. Сходи переносять зниження температури до -2°- -3 °С. 


Догляд. У перший період вегетації соя відрізняється повільним ростом, тому велике 
значення має боронування до і після появи сходів. Потім приступають до міжрядної обробки. 
Розпушування проводять із постійним збільшенням глибини: перше на 5-6 см, друге й третє 
на 8-10 см.  


У період фази бутонізації й формування насіння сою можна підживлювати 
половинною нормою – 15-20 кг/га діючої речовини, а іншу половину вносити у рядки при 
посіві. 


При великій забур’яненості проти однорічних та багаторічних злакових бур’янів у фазі 
2-4 листків незалежно від фази розвитку культури посіви обприскують гербіцидами: агіл 100 
(0,8-1,2 л/га), норвел (1,0-3,0 л/га), стилет (0,4-1,4 л/га), тарга супер (1,0-3,0 л/га), 
фюзіланд форте (0,5-2,0 л/га), центріс (0,2-0,8 л/га + ПАР Трейд 1,2-2,4 л/га); проти 
однорічних дводольних бур’янів у фазі 1-2 справжніх листків культури – бентагран AS (1,5-
3,0 л/га), тіфі (6,0-8,0 г/га + 0,5-1,0 л/га ПАР Мікс), формула (6,0-8,0 г/га + 200 мл/га ПАР 
Тандем), хармоні 75 (6,0-8,0 г/га + 200 мл/га ПАР Тренд 90); проти однорічних та 
багаторічних злакових та дводольних бур’янів – базагран (1,5-3,0 л/га), пульсар (0,75-1,0 
л/га), стобоб (1,0 л/га), террамін (3,0-6,0 л/га), фабіан (0,1 кг/га); проти однорічних 
дводольних у т.ч. стійких до 2,4-Д та 2М-4Х бур’янів – бастіон (3,0 л/га), ефес (1,5-3,0 л/га), 
оріон (15 г/га); проти однорічних двосімядольних бур’янів у фазі 1-3 справжніх листків 
культури – вінсент (1,5-3,0 л/га). 


У посушливих районах на посівах сої застосовують зрошення. Потреба у додатковому 
зволоженні для зони північного степу становить 2300-2600 м3/га, а для південного степу – 
2700-3000 м3/га. Велику потребу у воді рослини сої відчувають у період цвітіння, утворення 
бобів і наливу насіння. Соя досить ефективно реагує на поливи – урожай насіння зростає у 
залежності від поливних і зрошувальних норм (табл. 6.5).  


 


Таблиця 6.6. Урожайність сої при різних режимах зрошення й без зрошення 
(за даними П.С. Лозовіцького) 


 


Роки, кількість поливів, урожайність ц/га 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 


Варіант 
поливу 


5 3 4 4 2 2 3 


В сумі  
за  


7 років 


Середня 
 за 7 років, 


ц/га 


Без зрошення 14,6 17,5 11,1 14,1 14,8 7,9 11,9 91,9 13,12,2 


У критичні періоди  18,5 19,1 12,3 15,7 17,4 10,1 13,0 106,1 15,22,3 


300 м3/га 19,6 22,4 12,8 17,8 19,5 13,1 13,7 118,9 17,01,7 


500 м3/га 24,8 24,1 14,0 21,5 22,3 15,8 16,8 139,3 19,91,3 


600 м3/га 25,4 25,2 16,2 22,7 25,9 16,6 20,5  152,5 21,81,2 
НІР05 3,5 2,5 3,8 3,6 3,52 2,9 3,1 18,9 3,5 


 


Так, середня за 1994-2000 роки прибавка урожаю зерна сої сорту “Аркадія Одеська” на 
стаціонарі Кам’янсько-Дніпровської дослідної станції ІГіМ УААН від зрошення у порівнянні 
з варіантом без зрошення становила: при поливі у критичні періоди (0-2 поливи у рік нормою 
300 м3/га, всього за сім років 11 поливів) – 15 %, при нормі поливу 300 м3/га (за 7 років 23 
поливи) – 29,4, при нормі 500 м3/га – 51,5, при нормі 600 м3/га – 65,9 %. Середня урожайність 
у варіантах становила: 13,1 ц/га, 15,2, 17,0, 19,9 та 21,8 ц/га, затрати води на формування 1 ц 
насіння 205-220 од.  


Збирання. Соя має міцне, що майже не полягає стебло, дружно дозріває й утворює боби, 
що розтріскуються, тому збирання її легко механізувати. До збирання приступають при 
побурінні всіх бобів і затвердінні в них насіння, коли велика частина листків обпадає, що в 
значній мірі полегшує механізацію робіт. В цей час насіння сої підсихає, відстає від стулок 
бобів і при струшуванні гримить, а його вологість не перевищує 20-22 %.   


Соя дуже повільно знижує вологість листя, стебел і насіння при достиганні, це 
ускладнює збирання врожаю прямим комбайнуванням. Для пізніх сортів дозрівання та при 
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частих осінніх дощах при вологості насіння не більше 35-40 % застосовують десикацію сої 
везувієм (2,0-3,0 л/га), вулканом плюс (3,0 л/га), дикваланом (3,0 л/га, за 6 днів до збирання), 
дикватом (2,0-3,0 л/га, за 6 днів до збирання), оболіром (3,0 л/га, за 14 днів до збирання), 
раундапом макс (2,4 л/га, за 14 днів до збирання), суховієм (1,5-2,5 л/га, за 6 днів до 
збирання). Десикація прискорює дозрівання сої в середньому на 8-10 днів, краще 
зберігаються їх посівні й урожайні властивості. 


Збирають сою на низькому зрізі (8-10 см) однофазним способом при  частоті обертання 
вала барабана 450-600 об/хв. у стислий термін; при запізненні, особливо в умовах хиткої 
осінньої погоди, можуть бути великі втрати врожаю. 


 Вологе насіння сої через високий уміст жиру швидко псується й утрачає схожість, тому 
відразу після збирання їх необхідно ретельно відсортувати й підсушити до вологості 10-12 
%. Сушать насіння сої при температурі сушки 30-36 ºС перші 4-6 годин, потім температуру 
поступово підвищують до 40 ºС і підтримують протягом 6-8 годин. Коли вологість зерна 
досягне 16 % вологості, сушку продовжують при температурі 45ºС. Після сушіння насіння 
поступово охолоджують. 


Очищення й сортування проводять звичайними машинами із застосуванням набору 
спеціальних решіт для зернобобових культур. Очищене й розсортоване насіння повинно 
мати вологість не більше 12-13%. 


 
6.4. Квасоля 


 
Квасоля звичайна (Phaseolus vulgaris L) - рід рослин роду бобових американського 


походження найбільш розповсюджена (рис. 6.5). Однорічна самозапильна трав’яниста 
рослина. Має кущові, напівкучеряві й кучеряві форми. Стебло прямостояче, розгалужене або 
витке 30-80 см заввишки (кущова форма). Листки довго-черешкові, трійчасті. Квітки по 2-6 
на довгих квітконосах білі, рожеві або лілові. Цвіте у червні – серпні. Боби, висячі 5-28 см 
довжиною, прямі або вигнуті, від блідо жовтих до темно-фіолетових з 2-8 насінинами. 
Насіння 5-15 мм довжиною, еліптичне різного кольору. Маса 1000 насінин 200—500 г. За 
будовою бобів розрізняють лущильні й цукрові (із жовтіючими м'ясистими бобами в 
технічній спілості) сорти квасолі, нерідко їх називають спаржевою квасолею. 


 
Рис. 6.5. Квасоля звичайна.  


 


Значення. Цінна продовольча культура. Насіння містить 24-30 % білка, 50-60 % 
вуглеводів, до 3,5 % жирів, 3,1-4,6 золи, 2,3-7,1 % клітковини, каротин, вітаміни С і В. 
Відрізняється найкращими серед усіх бобових культур смаковими якостями, й 
розварюваністю. Зерно вживають відвареним і для приготування супів, зелені недозрілі боби 
консервують і готують різні страви.  


Поширення. Квасоля звичайна одна з головних рослин стародавнього землеробства 
Перу, Мексики, де її вирощували за 3-4 тисячоліття до н. е. У Європу квасоля потрапила з 
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Америки у ХVI- ХVIІ ст. В Україну завезена з Польщі у ХVІІІ ст.  
У Південній і Південно-Східній Азії дрібнонасінна квасоля (золотиста або маш, ман, урд 


або мунго, рисова, ядзуки) була відома ще 6000 тис. років тому.  
Відомо понад 150 видів рослин квасолі, за іншими даними – понад 200. Поширена у 


тропічних країнах Азії, Африки та Америки. Вирощується на усіх континентах. Ранні сорти 
овочевої квасолі досягають широти Санкт-Петербурга.   


Види. За походженням і ботанічними ознаками виділяють дві групи видів квасолі: 
американську (звичайну розглянули) і азіатську. До американської ще належить квасоля 
тепарі, або гостролиста,— Phaseolus acutifolius Л Gray — дуже засухостійка рослина. 
Листочки черешкові, загострені. Суцвіття на коротких квітконіжках. Боби короткі, із 
клювком. Насіння дрібне (маса 1000 насінин 100—140 г) або середньої величини. Квасоля 
цього виду — древня культура індіанців; 


квасоля багатоквіткова — Phaseolus multiflorus Willd.— рослина переважно кучерява. 
При проростанні сходи не виносять сім'ядолю на поверхню ґрунту (на відміну від усіх інших 
видів квасолі). Квітки великі, боби короткі, широкі, із клювком Насіння сплюснуто-
еліптичні, великі — маса 1000 насінин 700—1200 г. У Росію за назвою турецьких бобів 
завезена в XVIII в. Може використовуватися як декоративна рослина; 


квасоля ліма (лімська), або місяцеподібна,— Phaseolus luna-tus L Квітки дрібні Боби 
широкі, плоскі, двох–трьох-насінні, легко розтріскуються. Насіння ниркоподібні, різного 
забарвлення. Маса 1000 насінин 250—1000 г. Походить із Центральної Америки. 
Обробляють в Америці, Африці, у тропічній Азії і зрідка в Європі. 


Представником азіатської групи квасолі в нашій країні є маш — Phaseolus aureus Piper. 
Рослина кучерява або напівкучерява. Боби опушені,  вузькі, довгі, без клювка на кінці. 
Багатонасінна квасоля  Маш більш вимоглива до тепла й вологи, ніж квасоля звичайна. 
Насіння дрібні, жовті або зелені. Маса 1000 насінин 30—60 г. Вирощується в Індії, Китаї, 
Кореї, Японії, у Середньоазіатських країнах і на Далекому Сході. 


Площа посіву у світі близько 23 млн. га: 7,5 – Індії, 3,5 – Бразилії, 2 – Китаї, 1,5 – 
Мексиці, 1 – Румунії, 0,6 – у США. Значні площі квасоля займає у Аргентині, Португалії, 
Італії, Іспанії, Марокко, Судані, Мадагаскарі, Чилі, Колумбії, Болгарії, Австралії й ін. 
країнах. Площа посівів в Україні не перевищує 10 тис. га. Найвища урожайність насіння 
квасолі у Бельгії понад 30 ц/га, Голландії 25-30, Молдові, Україні – 25-28, Німеччині – понад 
20, Росії 14-18 ц/га. Середня урожайність у світі 8-11 ц/га. 


Сорти. У Держреєстр внесено декілька сортів квасолі, рекомендованих до використання: 
Дніпровська 8, Харківська 4, Білозерна 361, Ювілейна 287, Світла, Щедра, Горналь. В 
Держреєстр включений новий середньо ранній (84-96 доби) сорт квасолі Оран, 
детермінантного типу, стійкий до посухи, полягання й опадання, до бактеріозу. Цінний за 
якістю сорт, уміст білка в насінні до 25%, при високих кулінарних достоїнствах насіння. 


Вимоги до факторів зовнішнього середовища. Квасоля - теплолюбна культура 
короткого дня. Є довго-денні сорти квасолі звичайної й багатоквіткової. Сходи квасолі дуже 
чуттєві навіть до невеликих негативних температур. Заморозки —0,1 —0,2°С нерідко 
бувають згубними, лише деякі сорти витримують заморозки до —2°С. Зміцнілі сходи значно 
краще виносять знижені температури. Найбільш вимоглива до тепла й жаровитривала 
квасоля золотава (маш), найменш вимоглива квасоля звичайна. 


Цвітіння кущових сортів квасолі звичайної продовжується 15—20 днів, тих форм, що 
в'ються - до 30—35 днів. Оптимальна температура для цвітіння й зав’язування плодів – 20-25 
ºС. При несприятливих умовах бутони й квітки обпадають. 


Квасоля більш засухостійка, ніж горох, сочевиця й боби. Особливо добре вона 
протистоїть посусі до цвітіння, однак у фази цвітіння й утворення молодих зав'язей страждає 
від недоліку вологи — припиняється цвітіння й утворення бобів. 


До ґрунту квасоля досить вимоглива. Найкраще вона вдається на червоноземах (у 
Грузії), легких чорноземах і суглинкових опідзолених родючих ґрунтах із достатньою 
кількістю вапна. На Поліссі під квасолю відводять супіщані й легкі суглинкові ґрунти. На 
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важких глинистих холодних ґрунтах із високим рівнем ґрунтових вод росте погано. 
Непридатні для неї щільні солонцюваті, а також занадто легкі піщані ґрунти. Витримує 
невелику кислотність. Оптимальна реакція ґрунтового середовища з рН 6,0-7,5. До засолення 
ґрунту менш чуттєві тепарі, ліма й маш. 


Технологія вирощування й збирання. Як типова просапна культура - квасоля 
розміщається в просапному полі сівозміни після озимих, цукрового буряка, картоплі й інших 
культур. Вона — гарний попередник кукурудзи, ярої пшениці й інших зернових хлібів.  


Квасоля дає високі врожаї при внесенні органічних і мінеральних добрив під попередні 
культури. Внесення невеликих доз гною (10—15 т/га) під квасолю також забезпечує ріст її 
врожайності. 


Фосфорно-калійні добрива доцільно вносити під зяб (по 45—60 кг д. р. на 1 га). З 
місцевих добрив використовують золу. Ці добрива не тільки сприяють підвищенню 
врожайності, але й прискорюють дозрівання рослин. 


Азот (10—25 кг д. р. на 1 га) на бідних ґрунтах Полісся можна вносити під культивацію, 
тому що на початку розвитку молоді рослини можуть випробовувати недолік азоту. 


Навесні, крім раннього боронування, вирівнювання й культивації зябу, необхідна гарна 
передпосівна обробка ґрунту безполицевими знаряддями й боронами на глибину 6—7 см. 


Для сівби використовують ретельно відсортоване насіння. Дуже корисний 
передпосівний повітряно-тепловий обігрів насіння, а також застосування нітрагіну. Для 
знезаражування насіння обробляють препаратом ТМТД. 


Квасоля — культура пізньої сівби. Сіють неї, коли минає небезпека заморозків. Для 
забезпечення дружних сходів необхідно, щоб ґрунт на глибині висіву насіння прогрівся до 
12—14 °С. При сівбі в непрогрітий ґрунт насіння квасолі довго не сходять, а нерідко й 
загниває. Сіяють квасолю в лісостеповій зоні з міжряддями 45—60 см, у степу – до 60, а при 
зрошенні - до 70 см. 


При широкорядному способі сівби висівають у лісостепу 0,4-0,45 млн. га, у степу 0,35—
0,4 млн. насінин. В залежності від величини насіння для дрібнонасінних сортів норма висіву 
становить 70-80 кг/га, для крупно насінних - 120—150 кг), для виду маш - 15—20 кг на 1 га 
або 1-1,2 млн. зерен на 1 га. Дрібно насінні сорти квасолі можна висівати зерновими 
сівалками, крупно насінні - кукурудзяними сівалками. Глибина висіву насіння від 3—5 до 8 
см змінюється в залежності від типу, вологості ґрунту й інших умов. При більш глибокій 
сівбі сходи квасолі зріджуються, тому що вона виносить сім’ядолі на поверхню ґрунту. Після 
сівби поле варто накотити кільчасто-шпоровою ковзанкою. Тривалість вегетаційного періоду 
75-130 днів.  


Подальший догляд за квасолею зводиться до підтримки ґрунту в пухкому й чистому від 
бур'янів стані шляхом міжрядних розпушувань і прополки в рядах. Перше розпушування 
виконують на глибину 6-7 см, наступні – 3-4 см. В вологих районах і при зрошенні корисне 
підгортання квасолі, що захищає її від вітровалу. 


Для контролю однорічних дводольних та злакових бур’янів застосовують гербіцид 
юпітер (0,5-0,75 л/га), центуріон (0,2-0,8 л/га), фабіан (0,1 л/га). Проти шкідників 
довгоносика, горохової плодожерки, бобової вогнівки, попелиці посіви квасолі обприскують 
Бі-58 новим (0,5-1,0 л/га, востаннє за 30 днів до збирання, не більше 2 раз за вегетацію). 


При зрошенні часто обробляють маш (золотаву квасолю). За вегетаційний період 
проводять від 3 до 7 поливів (нормою 400 м3/га) із розпушуванням міжрядь при підсиханні 
ґрунту. Сіяють маш широкорядним, стрічковим або рядовим способом з одночасною 
нарізкою поливних борозен. Час збирання квасолі визначають за пожовтінням більшої 
частини бобів і затвердінню в них насіння. Основна причина скорочення виробництва 
квасолі – відсутність засобів машинного збирання. У більшості випадків її збирають вручну, 
коли в 70-80 % бобів насіння затвердіє, а листки засихають і опадають. 


Збирають квасолю також переустаткованими комбайнами при малому числі оборотів 
барабана (250-400 у хв.) двохфазним способом із підсушуванням скошених рослин у валках і 
наступним обмолотом. Після збирання насіння очищують і просушують на повітрі або в 
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зерносушарках до кондиційної вологості. 
 


6.5. Сочевиця 
 


Сочевиця (Lens) – рід однорічних рослин родини бобових (рис. 6.6). Рослина висотою 
20-75 см із прямостоячим, чотиригранним, розгалуженим стеблом. Листки з 2-8 парами 
овальних опуклих листочків на кінці з вусиком. Квітки дрібні 5-8 мм довжиною, білі, рожеві, 
сині у пазушних китицях. Боби, ромбічні з 1-3 насінинами, 3-9 мм у діаметрі. 


 Крупно насінна сочевиця  (ssp. macrosperma Bar.) географічно приурочена до 
Середземномор'я і Європи. Рослини порівняно високорослі (40—70 см), листочки овальні, 
насіння плоскі, діаметр їх 6—9 мм. Сім'ядолі жовті. Рослини середньо- й пізньостиглі. Маса  
1000 насінин 55—65 г і більше. 


Дрібно насінна сочевиця (ssp. microsperma Bar.) характерна для Південно-Західної й 
Передньої Азії. Рослини, низькорослі (15—35 см}, листочки подовжені, дрібні. Насіння 
більш опуклі. Дрібні - діаметр їх 3—6 мм. Сім'ядолі жовтогарячі. Рослини цього підвиду 
більш скоростиглі й засухостійкі. Маса 1000 насінин 25—30 г. 


 
Рис. 6.6. Сочевиця:  зліва верхня частина велико-насінної рослини, справа дрібно-насінина. 


 
Значення. Високобілкова продовольчо-кормова культура. Насіння містить у залежності 


від сорту 26-35 % білка, 47-60 % крохмалю, 0,6-2 % жиру, 2,4-4 клітковини, 2,3-4,4 золи, 
вітаміни В1, В2. Насіння розварюється краще ніж в інших бобових, білок добре засвоюється. 
Особливо цінується крупно-насінна сочевиця. Мілко-насінна сочевиця в розмеленому виді 
— гарний концентрований корм для великої рогатої худоби, свиней, овець і птахів. Борошно 
з насіння додають у ковбасу, хліб. Солома містить до 12,9 % перетравного протеїну, сіно за 
харчовими якостями наближається до лучного. У полові сочевиці до 20% білка, у сіні — не 
більш 15% (у 1 кг — 0,5 корм. од.). 


Поширення. У культурі відома за 200 років до н.е. Насіння сочевиці знайдені у 
гробницях Древнього Єгипту. Її обробляли древні єгиптяни, греки, римляни, слов'яни й інші 
народи. Батьківщиною крупно насінної сочевиці вважають Середземномор'я, а дрібно 
насінної — Афганістан і Іран. У Росії й Україні одержала поширення в XV ст. 


В даний час сочевицю обробляють у країнах Європи, Азії, Африки, Латинської Америки. 
Площа посіву у світі 1,9 млн. га, в тому числі у Індії – 0,9, Ефіопії – 0,184, Сирії – 0,125, 
Туреччині – 0,12, Пакистані - 0,096. Широко поширена культура в Ірані, Росії, Єгипті, 
Марокко, Алжирі, Тунісі, Іспанії, Франції, Румунії, Чехії, Словаччині й Чилі, Мексиці, 
Гватемалі, Кубі, Колумбії. 


Урожайність у світовому землеробстві 6,3 ц/га, в Україні - 11-15-35 ц/га. Вирощується 
переважно у Лісостепу. 


Сорти. Найпоширеніший сорт, що висівається у всіх районах вирощування сочевиці, — 
Петровська 4/105,а також Дніпровська 3, Пензенська 14, Петровська ювілейна, Петровська 6, 
Красноградська 250, Нова луна й ін. Основні показники товарних якостей насіння сочевиці 
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величина (залишок на ситі з діаметром отворів 6 мм — не менш 95%), однорідність зеленого 
фарбування (без краплин і темної облямівки), вирівняне за кольором і розміром, відсутність 
яких-небудь домішок. 


Біологічні особливості. Сочевиця — більш теплолюбна культура, ніж горох. Для 
проростання її насіння необхідна температура 4—5°С. У залежності від температури й 
вологості ґрунту сходи з'являються через 8—12 днів; вони легко переносять весняні 
заморозки до —2  —3°С. 


До початку цвітіння сочевиця росте повільно, потім ріст її прискорюється, рослини 
сильно гілкуються. До вологи дуже вимоглива, особливо в початковий період розвитку (до 
цвітіння). За посухостійкістю й жаровитривалістю перевершує горох. 


Зацвітає сочевиця через 40—45 днів після сходів. Період цвітіння розтягнутий, особливо 
в дощову й похмуру погоду. Цим пояснюється  нерівномірність дозрівання бобів. Сочевиця - 
рослина довгого дня. Будучи низькорослою й повільно зростаючою спочатку, вона легко 
гнітиться бур'янами. Дозріває пізніше гороху й тому менш зручна як, попередник озимих. 


Сочевиця добре росте на пухких суглинкових і супіщаних ґрунтах, багатих вапном. 
Краще, ніж горох, виростає на легких ґрунтах, на ущільнених і важких ґрунтах удається 
погано. Не підходять для її дуже легкі, бідні піщані, а також кислі або солонцюваті ґрунти й 
знижені місця з низьким заляганням ґрунтових вод. На вологих переудобрених гноєм 
ґрунтах, багатих азотом і перегноєм, сочевиця дозріває нерівномірно й, розвиваючи велику 
зелену масу, утворює менше бобів. 


Місце в сівозміні. Сочевицю розміщають після озимих, картоплі, соняшника або 
кукурудзи, цукрового буряка. Непоганим попередником може бути гречка. Важлива умова 
одержання високих врожаїв — відсутність бур'янів. Не варто повертати її на те ж місце 
раніш ніж через 5—6 років щоб уникнути розмноження нематоди, що ушкоджує корені. 
Сочевиця — гарний попередник кукурудзи й ярих культур; після неї можна сіяти озимі. 


Добрива. Безпосередньо під сочевицю гній вносити не слід (у цьому випадку сочевиця 
«жирує»). Найкраще висівати її на другий або третій рік після удобрення гноєм. 


Азотні добрива можуть бути ефективними лише в початковий період розвитку сочевиці, 
поки на коренях не утворяться в достатній кількості  бульбочки. На кислих ґрунтах варто 
вносити вапно (під культивацію). Високий ефект забезпечують фосфорно-калійні добрива, 
внесені під зяблеву оранку (приблизні норми: 40—60 кг Р2О5 і 30-40 кг К2О на 1 га). Добре 
реагує сочевиця й на рядкове припосівне внесення добрив. Застосування нітрагіну сприяє 
підвищенню середньої врожайності на 0,35 т/га. 


Система обробітку ґрунту під сочевицю істотно не відрізняється від обробітку під інші 
ранні ярі культури. 


Сівба. Для сівби беруть добірне й вирівняне насіння кращих районованих сортів. За 30 
днів до сівби насіння сочевиці протравлюють ТМТД (3 кг/т). Кращі ранні терміни сівби 
сочевиці, вони дають великі врожаї й краще протистоять хворобам і шкідникам. 


Сіяти найкраще звичайним рядовим  (15 см) або вузькорядним способом із шириною 
міжрядь 7,5 см. Норму висіву встановлюють у залежності від величини насіння, району 
обробітку, способу сівби й інших умов. У середньому схожих насінин крупно насінної 
сочевиці висівають від 2 до 2,6 млн. на 1 га (близько 120—150 кг). При вузькорядній сівбі 
норму збільшують на 10—15%. Норма висіву дрібно насінної сочевиці 2,5—3 млн. насінин 
(близько 100 кг) на 1 га. Глибина висіву 5—6 см. На легких ґрунтах і при пересиханні  
висівають глибше (до 7—8 см), а на важких і щільних — мілкіше. 


Догляд за посівами. Посіви сочевиці корисно накотити кільчасто-шпоровою ковзанкою 
— сходи з'являються швидше й більш дружно. Сочевиця менше полягає, ніж горох. Під час 
цвітіння плоско-насінну вику з червоно-фіолетовими квітками висапують. Кращі результати 
одержують при двохфазному збиранні. На полі, вирівняному ковзанкою, зручніше збирати 
врожай машинами на низькому зрізі. Дозріває сочевиця недружно: спочатку поспівають 
нижні боби, а потім верхні. Особливо сильно розтягується дозрівання у вологі роки. 
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6.6. Чина  
 
Чина посівна (Lanhyrus) –  рід рослин родини бобових (рис. 6.7). Однорічна рослина, 


висотою 30-100 см. Стебло пряме, чотиригранне, від основи розгалужене (до 5-10 гілок), 
чіпляється за допомогою вусиків. Листочки 4-10 см довжиною, лінійно-ланцетні, загострені. 
Квіти білі, рідше блакитні, червоні фіолетові, квітконоси одно-двоквіткові. Боби до 4,5 см 
довжини, з 2-5 насінинами. Насіння буває білого, жовто-білого, зеленуватого, сірого, 
коричневого кольору. Форма неправильна трьох- чотирьохгранна. Вага 1000 насінин від 50 
до 600 г у залежності від умов вирощування та сорту. 


 
Рис. 6.7. Чина посівна: 1 – загальний вигляд; 2 – квітка; 3 – боби;  4 – насіння. 


 


Значення. Вирощується як продовольча, технічна й кормова культура, а також на 
зелений корм, сіно та для випасу худоби. Насіння містить 30-34 % білка, 24-45 % вуглеводів, 
0,5-0,7 % жиру, 4-4,5 % клітковини, 2,5-3 % - попелу. За смаковими якостями й 
розварюваністю насіння чини трохи уступає гороху й сочевиці. З насіння виготовляють 
казеїн. Борошно додають у хліб. 


Ніжна зелена маса й сіно чини багаті білком, їх добре поїдають тварини (табл. 6.7). На 
зелений корм і сіно чину сіяють у суміші з ячменем і суданською травою. Врожай сіна 
складає 35—45 ц/га і більше, а зеленої маси — до 100— 150 ц/га. Не можна згодовувати 
тваринам насіння у великих кількостях щоб уникнути захворювань. 


 


Таблиця 6.7. Хімічний склад кормів із чини 
 


Вид корму Вода Попіл Протеїн Жир Клітковина БЕР Корм. од. у 100 кг 
Зелена маса 79,2 7,2 20,1 2,9 27,0 42,8 17,0 
Сіно 16,6 9,6 23,8 2,1 23,4 41,1 49,5 
Суха вегетативна маса 15,0 9,5 10,5 3,4 35,1 41,5 28,7 
Силос 74,4 9,0 15,0 4,1 30,1 41,8 17,8 


 


Поширення. У світі відомо понад 100 видів, за іншими даними – до 150. Поширена чина 
переважно у північній півкулі, деякі види – у горах тропічної Африки й Північної Америки. 
Велико-насінна чина походить із Середземномор’я, дрібнонасінна – із Південно-Західної 
Азії. Світові площі посіву чини невеликі – 500 тис. га у 1965 р. і близько 700 тис. га на 
початку третього тисячоліття н.е. Вирощується на невеликих площах в Індії, Єгипті, Сирії, 
Лівані, Алжирі, Португалії, Іспанії, Італії, Росії, Україні, Азербайджані, Таджикистані.  


В Україні чину культивують як цінну кормову рослину з 1883 р., але є сорти з гарною 
розварюваністю насіння, придатні для харчового використання. У посушливих умовах чина 
дає більш високі врожаї у порівнянні з іншими бобовими (від 15—20 до 30 і навіть 47 ц/га). 


Сорти. Вирощують переважно біло насінні, засухостійкі й врожайні сорти чини: Степо-
ва 12, Степова 21, Степова 287, Білянка, Кубанська 492, Кинельська 7, Красноградська 1. 


Попередники. Чина — гарний попередник озимих, ярих зернових і інших культур. 
Суміш чини з вівсом (на сіно) прийнято розміщати в зайнятому парі. Можна використовува-
ти чину й на зелене добриво. Господарське значення: висока посухостійкість, врожайність, 
слабке ураження шкідниками й хворобами, різноманітне використання. 


Біологічні особливості. Будучи досить вимогливою до тепла рослиною, чина 
відрізняється високою холодостійкістю. Насіння її проростають при температурі 2—3°С, 
сходи витримують заморозки до — 5°С, а за деякими даними — до —8 —10°С. Дозріває 
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чина через 80—100 днів після появи сходів. Період цвітіння розтягнутий. За посухостійкістю 
вона перевершує горох, сочевицю й вику, але страждає від надлишкового зволоження. В 
посушливі роки чина за врожайністю перевершує інші зернові бобові культури. До нестачі 
ґрунтової вологи й суховіїв найбільш чуттєва на початку цвітіння. 


Чина менш вимоглива до ґрунту, ніж горох: вона може рости на засолених каштанових і 
легких супіщаних ґрунтах. Мало уражається попелицями. Захворювання іржею й 
аскохітозом спостерігається переважно в роки надлишкових літніх опадів. 


Особливості агротехніки. Чину сіють у тих же полях сівозміни, що й горох. Вона 
служить гарним попередником кукурудзи й зернових культур. При сівбі на сіно або зелений 
корм її доцільно використовувати як культуру, що займає пар. 


Чина дуже чутлива на добрива. При внесенні фосфорних добрив її врожайність 
підвищувалася на 3,6 ц/га, а повного добрива (NPK) — на 5,6 ц/га. Помітно збільшує 
продуктивність передпосівна обробка насіння нітрагіном. 


Висівають чину найраніше. На чистих від бур'янів ґрунтах, при гарній їхній обробці 
використовують звичайний рядовий і вузькорядний способи. Норма висіву насіння чини в 
залежності від їхньої величини варіює від  0,8 до 1,5 млн. на 1 га (від 100 до 220 кг/га). 
Глибина висіву насіння 6—8 см, а на легких ґрунтах — 10 см. 


Догляд за чиною полягає в післяпосівному прикочуванні, боронуванні посівів як до 
появи сходів, так і сходів. Чина поспіває більш дружно, ніж горох і сочевиця, боби її менше 
розтріскуються; при перестої полягає. 


 
 


6.7. Нут  
 


 Нут, баранячий горох (Cicer) – рід рослин родини бобових (рис. 6.8). Однорічна рослина 
висотою 25-80 см. Стебла прямі, гіллясті. Листки непарно-перисті, опушені, з 5-8 парами 
листочків. Квітки поодинокі, білі, рожеві. Боби, ромбічні або овальні 14-35 мм довжиною, 
одно-три насінні. Насіння 5-14 мм довжини, кулясте або кутасте, шорстке, біле, жовте, 
рожеве, іноді з малюнком. Маса 1000 насінин 100-600 г. 


 
Рис. 6.8. Нут звичайний 


 


Значення. Насіння служать гарною сировиною для консервної промисловості, вживають 
як харчовий продукт і на корм худобі. Насіння містить 18-25 % білка, 5-8 % жирної олії, 
понад 60 % безазотистих речових, від 2 до 12 % клітковини, 2-5 % золи, вітамін В1. За 
смаковими якостями воно близьке до гороху, але гірше розварюється. З насіння варять супи, 
каші, смажать як ласощі. Зелена маса містить багато яблучної та щавлевої кислоти, й майже 
не поїдається худобою (за виключенням овець). 


Поширення. Стародавня культура у країнах посушливого клімату. Світова площа посіву 
більше 10 млн. га: 7,6 – в Індії, 1 – Пакистані, 0,3 – Ефіопії. Поширений у Середній і Малій 
Азії, Афганістані, Ірані, на Закавказзі, Росії, Україні. Врожайність у світовому землеробстві 
6,6 ц/га, на Україні – 10-20 ц/га. Висока посухостійкість, невимогливість до ґрунту, мала 
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ураженість зернівкою й придатність до механізованого збирання роблять культуру нуту 
особливо коштовною на півдні й південному-сході країни, де горох удається гірше. Боби при 
дозріванні не розтріскуються. У лісостепових районах нут нерідко уражається аскохітозом і 
за врожайністю уступає іншим бобовим. 


Сорти. Нараховується 27 видів. В Україні культивують один культурний вид – нут 
звичайний, або баранячий горох. Найбільш засухостійка зернова бобова культура. Є сорти 
харчового (Краснокутський 195, Ювілейний, Радгоспний, Дніпровський 1) й кормового 
використання (Високорослий 30). 


Біологічні особливості. Нут — теплолюбна рослина, має високу холодостійкість. 
Насіння починає проростати при температурі 2—5°С, а сходи витримують заморозки до —11 
°С, У період. цвітіння й зав'язування бобів нуту необхідна підвищена температура. 


У дощове, прохолодне й похмуре літо багато сортів нуту страждають від аскохітозу, 
фузаріозу й інших хвороб; запилення й зав'язування плодів при цьому гальмуються. 
Зернівкою нут уражається рідко й мало, але сильно страждає від нутової мушки. Боби 
більшості сортів нуту після дозрівання розтріскуються. Період  вегетації  60-120 днів. 


Добре вдається нут не тільки на легких, але й на солонцюватих ґрунтах. 
Високоврожайний на легких суглинистих чорноземах і темно-каштанових ґрунтах. 


Особливості агротехніки. У польових сівозмінах нут розміщають після озимих або 
просапних рослин. Сам він є гарним попередником ярових зернових хлібів і кукурудзи, а 
також бавовнику. На півдні після нуту нерідко сіяють озимі хліби. 


Дуже чуйний нут на ранню глибоку зяблеву оранку. Фосфорні добрива збільшують 
врожайність. При внесенні нітрагіну збільшення врожаю складало 3 ц/га, а в сполученні з 
фосфорно-калійним добривом — 5,2 ц/га. 


Насіння нуту повільно набрякають і вимагають для проростання багато води. Сіяти його 
треба рано, відразу після посіву ранніх зернових і гороху. Пізні посіви нуту виходять 
зрідженими, пізніше дозрівають і дають низькі врожаї. 


Сівба. Використовують широкорядний (одно- або дворядний) спосіб сівби з міжряддями 
45 см. На чистих від бур'янів полях добре вдаються звичайні рядові посіви. Норма висіву при 
широкорядному способі посіву 0,5—0,8 млн. схожих насінин на 1 га (120—160 кг), а при 
звичайному рядовому — 0,7—1,1 млн. (200—350 кг). 


Нормальна глибина сівби насіння 6—8 см. При підсиханні ґрунту й на легких ґрунтах 
збільшують до 10 см. Важливо тримати поле в пухкому й чистому від бур'янів стані. 


До збирання нуту приступають, коли більшість бобів на рослинах пожовкнуть і насіння в 
них затвердіють. Нут не полягає, боби його мало розтріскуються. Збирають однофазним або 
двохфазним способом при пожовтінні стебел і бобів комбайнами при низькому зрізі. 


 
6.8. Люпин 


 
Люпин (Lupinus) – рід рослин родини бобових. Однорічна із прямим, розгалуженим 


стеблом висотою 50-150 см. Листки з довгими черешками, пальчасті, складаються з 9-11 
видовжених, густо опушених листочків. Суцвіття – колосоподібна китиця. Пелюстки жовті, 
тичинок 9, із них 5 верхніх довші. Боби плоскі, густо опушені, коричневі, з 3-5 насінинами. 
Насіння ниркоподібне, рожево-буре з чорними цяточками, інколи чорне. 


Значення. Відзначається найбільшою серед бобових культур азот фіксуючою здатністю. 
За вегетацію люпин нагромаджує 200 кг/га азоту, багато фосфору, калію й інших поживних 
речовин. Насіння люпину містить  37,8-41 % білку, 25,6-38,7 % безазотистих речовин, 5,3-20 
% жирної олії. Широкому використанні люпину для харчових і кормових цілей заважає 
високий уміст алкалоїдів. Зелена маса, багата на білок (до 20 % протеїну, у зерні – до 46 %). 
Одна з найкращих культур на зелений корм. Згодовують тваринам, силосують, 
використовують як сидеральне добриво й  декоративну рослину у квітниках. 


Поширення. Відомо понад 200 видів, поширених у Північній Америці, 
Середземномор’ї. Дико розповсюджений у Греції, Італії, Франції, Іспанії, Португалії, Тунісі 
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й Алжирі. Однорічні види люпину відомі у культурі за 2000 тис. років до н. е. У культуру 
впроваджено 10 видів. В Україні з ХІХ ст. поширені тільки культурні форми – жовтий, 
багаторічний (рис. 6.9), вузьколистий (рис. 6.10) та ін. Вирощується переважно на Поліссі. 
Урожайність зеленої маси 300-400 ц/га, зерна – 20-25 ц/га. 


 
Рис. 6.9. Люпин: жовтий (зліва), багаторічний (справа) 


 


Як бобова культура люпин гарний попередник для інших культур сівозміни, 
використовується як зелене добриво (сидерат), а також здатний добре рости на бідних 
піщаних ґрунтах із підвищеною кислотністю. Люпин не можна сіяти після зернобобових і 
бобових трав щоб уникнути загальних хвороб (фузаріоз і ін.). 


Види. Найбільш поширені види люпину наступні. 
Люпин синій, або вузьколистий (Lupinus angustifolius L. ) — однолітня рослина зі 


стрижневим, глибоким (до 2 м) коренем, на якому добре розвитими бульбочки. Квітки 
фіолетові, синьо-фіолетові, рожеві, бузкові, рідше білі, зібрані у верхівкову кисть. Переважає 
самозапилення. Боби опушені, з 4—5 попелясто-мармуровими або бурими ниркоподібними 
насінинами. Маса 1000 насінин 160—200 г. 


 
Рис. 6.10. Люпин  синій вузько листковий 


 
Насіння починають проростати при температурі 5°С. Сходи витримують заморозки до —


7°С. Люпин синій менш теплолюбний, ніж жовтий і білий, дуже вимогливий до вологи. 
Добре вдається як на бідних піщаних, так і на суглинистих і глинистих ґрунтах. Найбільш 
інтенсивно росте у фазі бутонізації й цвітіння. 


Врожаї зеленої маси досягають 200—250 ц/га, а іноді 500 ц/га; збір насіння — близько 20 
ц/га і вище. Найбільша кількість білка накопичується у фазі утворення бобів. 


Люпин жовтий (Lupinus luteus L.) — однолітня, багато листяна рослина висотою до 100 
см. Суцвіття верхівкове, подовжене. Квітки яскраво-жовті, ароматні. Переважає перехресне 
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запилення. Маса 1000 насінин 120—150 г. Насіння рожевуваті, із чорними цяточками. На 
окультурених ґрунтах збирають до 30 ц/га насіння й від 250 до 400 ц/га зеленої маси. На 
Поліссі врожаї зеленої маси жовтого кормового люпину досягають 600—800 ц/га. 


На відміну від синього люпину жовтий більш теплолюбний і дозріває пізніше. При 
морозах біля —5°С гине. Стосовно вологи мало відрізняється від люпину синього, здатність 
виростати на пісках у нього виражена в ще більшому ступені, ніж у люпину синього. 


Люпин білий (Lupinus albus L.) — однолітня рослина з товстим розгалуженим стеблом 
висотою до 1—1,5 м. Насіння велике, сплюснене, білого, тілесно-білого кольору. Маса 1000 
насінин 350—450 г. Люпин білий — одна з найдавніших культур. Вирощують на Поліссі 
України й Білорусії, на Далекому Сході. 


На відміну від розглянутих вище видів характеризується теплолюбністю, більшою 
жаровитривалістю і значною посухостійкістю, більш високими вимогами до родючості, хоча 
на піщаних ґрунтах виростає добре. 


Люпин багаторічний, або багато листковий (Lupinus polyphyllus Lind.),— багаторічна 
рослина, що походить із Північної Америки. У перший рік розвивається повільно, 
кущуватість створює на другий рік життя (1-3 стебла), в подальшому кількість стебел 
збільшується до 5-10. Стебла майже голі, здерев’янілі, висотою до 80-100 см. Суцвіття довгі, 
багатоквіткові. Віночок частіше синій. Боби дрібні, багато насінні, у зрілому стані чорніють, 
сильно розтріскуються. Насіння дрібні, коричневі, із білими плямами (мозаїчні), нерідко 
чорні. Маса 1000 насінин 25—30 г. 


Дуже холодостійка, скоростигла рослина з добре розвинутою кореневою системою, тому 
багаторічний люпин можна використовувати для зміцнення ярів і пісків. На півночі може 
вирощуватися до Полярного кола. Врожайність зеленої маси 230—300 ц/га і більше, насіння 
4—6 ц/га. Кращими ґрунтами для люпину багаторічного є суглинки й супіски. На одному 
місці він може виростати протягом 8—10 років і більше. Дає  3—4 укоси. 


Як при весняному підпокривному, так і при літньому (по обробленій стерні хлібів) посіві 
люпин багаторічний у перший рік життя утворює тільки розетку листів і в такому стані 
зимує. На наступний рік він рано починає вегетацію і вже в першому укосі накопичує велику 
рослинну масу 300—400 ц/га). 


На сівбу потрібно не більш 40—50 кг/га насіння. Зелена маса буває готова до загортання 
у ґрунт у середині — кінці червня, тобто майже за 1,5—2 міс до посіву озимих. Насіння його 
дозрівають у липні, до збирання жита, тоді як види однолітнього люпину дають насіння 
наприкінці серпня — вересні. 


Люпин — гарний попередник озимих і ярих хлібів і інших рослин. Післядія люпинового 
добрива проявляється протягом декількох (до 8) років. На піщаному ґрунті люпин дає 350—
400 ц/га зеленої маси, а на зв'язних ґрунтах — до 600 ц/га. При заорюванні люпину 
врожайність жита підвищується на 5—10 ц/га і більше, картоплі — на 40—50 ц/га.   


Сорти. Найбільш поширені сорти: синього (Сидерат 892, Новозибківський, Беняківський 
484, Немчинівський 846); жовтого люпину  – (Швидкоростучий 4, Носівський білонасінний, 
Жовтий 45-46, Копиловський); білого – Київський мутант, Старт; багаторічного – 
Кіровський, Селіванівський місцевий. 


У різних видів однолітнього люпину вегетаційний період 100-130 днів. Кормові 
(безалкалоїдні) сорти відрізняються низьким умістом алкалоїдів у насінні (не більш 0,03%), а 
в рослинах (немає гіркого смаку) і дають прекрасний корм. Види люпину відрізняються за 
біологією й використанням.  


Технологія вирощування однолітнього люпину. На зелене добриво люпин 
розміщають у паровому полі сівозміни (перед озимими) або підсівають до ярих або озимих, 
використовують також як пожнивну культуру після збирання озимого жита й ячменю. 


Під сівбу люпину проводять прийняту в даній місцевості зяблеву оранку. Рано навесні 
поле боронують і культивують. Для знищення однорічних та багаторічних злакових і 
дводольних бур'янів застосовують обприскування гербіцидами навесні за 2 тижні до сівби 
(капітан 0,5-1,0 л/га). 
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Насіння люпину проти хвороб аскохітозу, фузаріозу, антракнозу, сірої гнилизни, 
пліснявіння перед сівбою протруюють суспензією фундазолу (3 кг на 5-10 л води на 1 т 
насіння) з одночасною нітрагінізацією (0,2 кг нітрагену на норму насіння на один гектар). 
Велике значення має передпосівний обробіток насіння нітрагіном, завдяки цьому прийому 
врожайність зеленої маси збільшується на 36%, а уміст білкового азоту в ній — у 1,8 рази. 
Велика роль, особливо на провапнованих ґрунтах, належить мікродобривам, які знижують 
гнітючу дію кальцію на розвиток люпину. 


Гарні результати дає внесення фосфорно-калійних добрив. Дози їх приблизно такі ж, як і 
для зернових хлібів. Для люпину придатні важко розчинні фосфати (фосфоритне й кісткове 
борошно). Калійні добрива підвищують стійкість рослин до хвороб і скоростиглість.  


Сіють його в ранній термін (одночасно з вівсом) звичайним рядовим способом. Норма 
висіву люпину вузьколистого й жовтого 1—1,3 млн. схожих насінин на 1 га (180—220 кг), 
білого—0,6—0,8 млн. (200—250 кг). Глибина висіву 3—5 см. При вирощуванні люпину на 
зелену масу, силос, а також на зелене добриво кращий спосіб сівби – суцільний рядовий. 
Розріджені посіви знижують врожай зеленої маси. 


Наприкінці цвітіння — початку зав'язування бобів зелену масу заорюють. При 
пожнивному посіві люпину поле, що вийшло з-під озимого жита або ячменю, негайно орють, 
боронують і засівають однолітнім люпином. До заморозків він устигає досить розростися. 


Вирощування люпину на насіння. Під насінний люпин необхідно відводити легкі 
родючі суглинки в місцях, захищених від холодних вітрів. Сіють його після озимих або 
просапних культур. 


Поля восени після збирання попередника або навесні за 2 тижні до сівби обприскують 
проти однорічних та багаторічних злакових і дводольних бур’янів гліфос супером (1,6-3,2 
л/га для однорічних та 3,2-4,8 л/га для багаторічних). Обробка насіння нітрагіном, різко 
підвищує їхній врожай (нерідко на 50%). Для насінних цілей люпин вузьколистий і жовтий 
висівають широкорядним двохрядковим способом з шириною міжрядь 60 і 45 см. Норма 
висіву білого люпину на зерно при широкорядному посіві 0,45 млн., жовтого й 
вузьколистого – 0,7 млн. схожих насінин на 1 га.  Глибина сівби для жовтого й вузьколистого 
люпину на піщаних ґрунтах – 3-4 см, на суглинкових – 2-3 см, для білого 3-5 см, для 
багаторічного – 2 см. Із збільшенням глибини закладання насіння різко знижується їх 
проростання й польова схожість, тому що люпин виносить на поверхню ґрунту сім’ядолі. 


До початку накльовування насіння можна проводити боронування для знищення 
ґрунтової кірки й бур’янів. Друге боронування суцільного рядового посіву люпину 
проводять, коли сходи утворюють 2-3 справжні листочки, укріплюються й добре переносять 
обробіток. Першу міжрядну обробку посівів однорічного люпину проводять після повних 
сходів. На культиватори встановлюють лапи-бритви на таку ширину, яка дозволяє залишати 
прирядкову захисну смугу 8-10 см.  Перший обробіток проводять на глибину 5-6 см у період 
утворення 3-4 справжній листочків, другу – через 10-12 днів після першої на глибину 6-8 см, 
третю – через півтори-дві неділі після другої на глибину 7-9 см. 


Для контролю однорічних дводольних та злакових бур’янів застосовують гербіциди: 
прометрекс (3,0 л/га), раундап (4,0-6,0 л/га). Гербіцидами обприскують ґрунт до сівби, під 
час сівби або до появи сходів культури. 


Фузаріоз – одна з найбільш розповсюджених і небезпечних хвороб люпину. Масовий 
розвиток фузаріозу на посівах люпину виключає можливість вирощувати його декілька років 
на окремих полях і навіть у всьому господарстві. Зовнішні ознаки цього захворювання – 
поява темно-коричневого нальоту на кореневій шийці рослини, зів'янення й опадання листя. 
Уражені рослини припиняють ріст, поступово буріють, відмирають, не утворюючи бобів. 
Повне відмирання рослин наступає через 7-9 днів після початку захворювання, перед 
утворенням бобів. Рослини які хворіють пізніше, як правило, дають недорозвинуті плоди. 
Усі види фузаріозу живуть на залишках рослин люпину й можуть тривалий час зберігати 
життєздатність. Із-за цього посіви люпину на поле, де появилася хвороба, можна повертати 
не раніше ніж через 3 роки. Спори гриба розміщені на поверхні насінної шкірки, тому при 
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інтенсивній технології вирощування люпину необхідно протруювати насіння перед сівбою. 
Кращий спосіб контролювання цієї хвороби – створення сортів, стійких до фузаріозу.  


На бідних піщаних і супіщаних ґрунтах внесення під люпин калійних добрив підвищує 
врожай насіння на 5—7 ц/га й прискорює їхнє дозрівання.  


Дозріває люпин нерівномірно. Оптимальний термін скошування люпину при 
роздільному збиранні – побуріння до 70 % бобів. Скошений люпин лежить у валках, а після 
дозрівання його обмолочують комбайном з підбирачем. Для кращого просихання й 
провітрювання скошених рослин стерню залишають висотою не менше 18-20 см. Сухі боби 
легко розтріскуються. Люпин синій обсипається менше, ніж жовтий. При обмолоті частота 
обертання барабана не більше 550-650 об/хв., щоб не травмувати насіння. 


До прямого комбайнування люпину з бобами, що розтріскуються приступають при 
побурінні 90-95 % бобів, розміщених на головному стеблі. Білий і жовтий люпин з бобами, 
що не розтріскуються збирають при побурінні всіх бобів на головному стеблі. 


Найважче збирати люпин прямим комбайнуванням, коли на рослинах є соковиті зелені 
пагони. Для підсушування бобів й опадання листя використовують десикант реглон супер 
150 SL (2,0-3,0 л/га), яким обприскують посіви за 6-8 днів до збирання. 


Агротехніка багаторічного люпину. Нерідко люпин багаторічний, висівають на поза 
сівозмінних ділянках, де він протягом 5—6 років і більше використовується для одержання 
насіння, а також на зелене добриво. Масу в період цвітіння-початку утворення бобів 
скошують і перевозять на поля сівозміни для заорювання. 


Багаторічний люпин вирощують у полях сівозміни, підсіваючи його навесні під овес або 
ячмінь та озимі. Його сіють як пожнивну культуру після збирання ранніх культур. 


Іноді люпин сіяють на одній половині парового поля, а іншу залишають під паром або 
культуру, що збирається не пізніше скошування люпину. Після зацвітання люпин збирають, 
перевозять на іншу частину поля (пару) й заорюють. Отже, одна половина парового поля 
буде удобрена скошеною масою люпину, а інша — пожнивними залишками. 


Основний спосіб використання люпину багаторічного на добриво під озимі хліби — 
сівба його навесні під ярі (наприклад, ячмінь) культури (при внесенні Р2О5 і К2О по 45 кг/га 
д. в.) Для сівби насіння люпину й ячменю змішують і сіють разом звичайним рядовим 
способом. Норма висіву насіння люпину 35—45 кг/га, глибина сівби 3—4 см. Насіння перед 
сівбою скарифікують, це прискорює їхнє проростання. Заорюють скошений люпин 
багаторічний в період цвітіння — зав'язування бобів. 


На насіння люпин багаторічний доцільно сіяти широкорядним двохрядковим (45х15 см) 
способом. Це дозволяє механізувати міжрядну обробку, збирати насіння з найменшими 
втратами й підвищити коефіцієнт розмноження насіння. Прискореному розмноженню 
насіння також сприяють безпокривні посіви люпину. 


Дуже важливо під насінний люпин вносити фосфорні й калійні добрива й нітрагін. 
Багаторічні посіви необхідно щорічно підживлювати (РзоКзо). Варто мати на увазі, що боби 
люпину багаторічного легко розтріскуються. До збирання на насіння потрібно приступати не 
пізніше дозрівання половини бобів, що утворилися. Врожай насіння починають збирати з 
другого року життя, який  складає 6—8 ц/га і більше. 


 
 


6.9. Кормові боби 
 
Кормові боби (Vicia faba) - однорічні трав’янисті рослини родини бобових висотою до 


100-190 см (рис. 6.11). Стебло пряме, розгалужене від основи чотиригранне, порожнисте. 
Листки складні сизо-зеленого кольору. Прилистки до 2 см довжиною. Квітки великі, білі з 
темними плямами та смугами, зібрані в китиці по 3-4. Боби з 3-4 насінинами, сплюснуті 4-35 
см довжиною. Насіння велике, 12-20 мм довжиною, плоске, овальне, жовте, темно-коричневе 
до чорного. 
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Рис. 6.11. Кормові боби.  


 


Ботаніко-біологічні особливості. Походить із Середземномор'я. Батьківщина плоско- й 
крупно-насінних форм — Північна Африка. 


У складі виду за величиною й формою насіння розрізняють три різновиди: 1) 
дрібнонасінні — форма насіння валькувата, маса 1000 насінин 200—450 г, високорослі, 
середньо- й пізньостиглі (105—140 днів), 2) середньо-насінні — форма насіння плоско-
валькувата, маса 1000 насінин 500—700 г, середньо- й пізньостиглі (110—140 днів); 3) 
крупно-насінні — форми насіння плоскі, маса 1000 насінин 800—1300 г, скоростиглі (95—
105 днів). Найбільше поширення в польовій культурі одержали дрібнонасінні й середньо-
насінні боби. Велико-насінні боби вирощують як овочеві рослини. 


Боби — вологолюбна рослина, особливо в початковий період розвитку. Транспіраційний 
коефіцієнт 800. Під час посухи спостерігається скидання листків, врожай різко падає. 


Значення. Кормова й продовольча культура. У насінні бобів міститься 25-36% білка, 
0,8-1,5 % жиру, 50-55 % крохмалю, 3-6 % клітковини, 2,1-4 % золи (1 кг бобів містить 287 г 
перетравного протеїну й прирівнюється за поживністю до 1,29 кормової одиниці). Муку 
бобів примішують до муки злакових для поліпшення поживності хліба. Зерно бобів 
використовують як високо концентрований корм для тварин. Високими кормовими 
достоїнствами володіє зелена маса кормових бобів (до 10 % білка та до 1,5 % жиру). На 
зелений корм, силос боби часто вирощують у суміші з кукурудзою. При сприятливих умовах 
в Україні боби відрізняються високою врожайністю - 35—45 ц/га зерна й 400-500 ц/га 
зеленої маси. Боби мають міцні стебла й не полягають, що дозволяє механізувати обробіток і 
збирання культури. Боби є гарним медоносом — дають близько 20—25 кг меду з 1 га. 


Походження. Одна з найдавніших оброблюваних культур у світовому землеробстві. 
Боби вирощували у Стародавньому Єгипті, Стародавній Греції, Римі. У ХІІІ ст. н.е. вони 
були повсякденною їжею населення Скандинавський країн, Німеччини, Франції. На території 
Русі боби з’явилися у  VI-VIII ст. н. е. Їх вирощують у зонах північної й південної півкулі до 
межі 65º п.ш. та в гірських районах до висоти 4200 м над рівнем моря. Посівна площа у світі 
5,0 млн. га, із них 3,2 – у Китаї, 0,45 – в Італії, 0,15 – Іспанії, 0,11 - Марокко. Широко 
культивуються у Єгипті, Туреччині, Бразилії, Еквадорі, Франції, Польщі, Прибалтиці, 
Закавказзі й ін. країнах. Врожайність у світі 10,5 ц/га, в Україні – 20-30 ц/га. 


Сорти. У польовій культурі поширені й мають найбільшу цінність дрібно насінні 
високорослі сорти кормових бобів. До них відносяться: Альфред, Джерело, Каракольські, 
Коричневі, Уладівські фіолетові, Херц Фрея, Хмельницькі місцеві,  Чабанські, Бурштинові. 
Серед харчових  бобів вирізняються сорти Білоруські, Російські чорні, Віндзорські білі. В 
Україні харчові боби культивують на Поліссі та в західних областях. 


Технологія вирощування й збирання. Боби добре вдаються на ґрунтах, здатних 
утримувати багато вологи, а також на осушених торф'янистих ґрунтах. На піщаних ґрунтах їх 
можна вирощувати тільки в тому випадку, якщо вони вологі й добре удобрені. Як і горох, 
боби відрізняються поганою солевитривалістю, добре засвоюють важко розчинні фосфати. 


Попередники. Для вирощування високого врожаю їх розміщають у сівозміні після 
удобрених попередників (кукурудзи, цукрового буряка або картоплі, озимих). Кормові боби 
піддані кореневим гнилям, їх повертають на колишнє місце не раніше ніж через 3-4 роки.  
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Обробіток ґрунту. Основний і передпосівний обробіток ґрунту (для бобів звичайні, 
прийняті в кожному районі для ранніх ярих культур). Але боби добре реагують на ранню 
глибоку оранку ґрунту, з одночасним боронуванням для закриття вологи та передпосівну 
культивацію на глибину 8-10 см. 


Добрива. Органічні добрива в дозі 20 т/га вносять безпосередньо під кормові боби, що 
суттєво впливає на зростання врожаю насіння й зеленої маси. Якщо органічні добрива не 
вносять, то до сівби необхідно внести 40-50 кг/га азоту, тому що рослини мають велику 
потребу в азоті. Внесення фосфорно-калійних добрив сприяє кращому розвитку насіння й 
прискорює дозрівання рослин. Ці добрива вносять до сівби й у рядки при сівбі (50 кг 
гранульованого суперфосфату на 1 га).  


Сівба. Для попередження захворювань бобів аскохітозом, антракнозом, фузаріозом, 
бактеріозом, сірою гнилизною насіння протруюють фундазолом (3 кг/т), ТМТД (4,0  л/т). 
Одночасно з протруєнням для збільшення врожайності насіння обробляють регуляторами 
росту рослин – біотрасформатором (10 гранул на 1 тону, обробка насіння 0,1 % водним 
розчином), вермістимом-К (8-10 л/т), вимпелом (0,26 л/т), гартом (25-100 мл/т). Для точної 
сівби насіння калібрують. Застосовують повітряно-тепловий обігрів.  


Боби сіють у перші дні весняних польових робіт широкорядним способом із міжряддями 
від 45 до 60-70 см або рядковим у залежності від району, сорту й мети обробітку (на зерно 
або зелену (масу). Норма висіву коливається від 100 до 200 кг на 1 га (300-700 тис. насінин) і 
залежить від крупності насіння, сорту, ґрунтово-кліматичних особливостей, способу й 
густоти посіву. Глибина висіву 6-8 см, на важких ґрунтах – 4-6 см, у залежності від вологості 
ґрунту й стану погоди. Застосовують боронування як до сходів, так і після повної їхньої 
появи, що має велике значення при боротьбі з бур'янистою рослинністю. 


Кормові боби — рослина довгого дня, холодостійка невимоглива до тепла. Насіння 
проростають при температурі 3—4°С. Сходи легко переносять заморозки до —4—6°С. 
Зимуючі форми витримують більш низькі температури. 


Догляд. Основний прийом догляду за посівами бобів - розпушування міжрядь. У 
залежності від засміченості й ущільнення ґрунту міжрядну обробку проводять 2-3 рази. 
Перше міжрядне розпушування ґрунту й знищення бур’янів виконують після появи сходів і 
визначення рядків на глибину 8-10 см, наступні – на глибину 6-8 см. Припиняють міжрядний 
обробіток посівів при висоті рослин 50-60 см. При першому підживленні вносять 20-30 кг/га 
азоту та 20-30 кг/га фосфору. При другому підживленні вносять 20 кг/га фосфору та 30 кг/га 
калію. Добрива закладають у ґрунт на відстані 15-20 см від рядків: при першому внесенні на 
глибину 8-10 см, при другому – 12-16 см. 


При великій забур’яненості проти однорічних та багаторічних злакових бур’янів у фазі 
2-4 листків незалежно від фази розвитку культури посіви обприскують гербіцидами: агіл 100 
(0,8-1,2 л/га), норвел (1,0-3,0 л/га), стилет (0,4-1,4 л/га), тарга супер (1,0-3,0 л/га), 
фюзіланд форте (0,5-2,0 л/га), центріс (0,2-0,8 л/га + ПАР Трейд 1,2-2,4 л/га). 


У системі прийомів догляду за посівами велике значення має боротьба зі шкідниками. 
Проти шкідників довгоносика, горохової плодожерки, бобової вогнівки, попелиці посіви 
квасолі обприскують Бі-58 новим (0,5-1,0 л/га, востаннє за 30 днів до збирання, не більше 2 
раз за вегетацію). 


Кормові боби дозрівають нерівномірно знизу доверху: коли нижні боби вже дозріли й 
починають обсипатися, верхні ще зелені. Для підсушування бобів й опадання листя 
використовують десикант реглон супер 150 SL (2,0-3,0 л/га), яким обприскують посіви за 6-8 
днів до збирання. Боби збирають у ранній термін двохфазним способом при побурінні 25 % 
нижніх плодів, коли основна маса їх має ще зелене забарвлення. При скошуванні необхідно 
залишати стерню 20-25 см. Для збирання й обмолоту бобів використовують комбайни з 
бичевими барабанами при 400-500 оборотах при вологості зерна 17-21 %.  


Зерно кормових бобів без втрат схожості зберігається тільки в тому випадку, якщо його 
вологість не перевищує 14-15 %. 
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6.10. Способи збирання урожаю 
 


Збирання врожаю завершує систему технологічних операцій з вирощування польових 
культур. Ціль її - зібрати врожай з мінімальними втратами кількості й якості продукції. Успіх 
збирання вирішують гарна підготовка й найбільш повне використання збиральної техніки, 
техніки первинної доробки продукції, підготовка полів до збирання, сховищ і складів для 
збереження продукції, й, нарешті, широке використання досвіду кращих господарств і 
механізаторів. Для кожної групи культур використовуються свої технологічні прийоми й 
набір техніки. Але є загальні організаційні підходи. При визначенні термінів збирання, 
його технологічних схем враховують наявність збиральної техніки, погодні умови й стан 
посівів культури, що збирається.  


Важлива роль у скороченні втрат зерна належить правильному вибору способу збирання 
й проведенню його в оптимальний термін. Через 10—12 днів після настання повного 
дозрівання втрати зерна при збиранні складають 10—16% врожаю, при подальшій затримці 
зі збиранням вони зростають (табл. 6.8). 


 
Таблиця 6.8. Вплив термінів збирання прямим комбайнуванням на урожайність зернових 


культур, ц/га (за Г.В. Коренєвим, 1990) 
 


Урожайність при збиранні 
після настання повної стиглості через Культура На початку 


повної стиглості 5 днів 10 днів 15 днів 20 днів 
Озима пшениця 29,5 28,4 23,5 21,6 18,5 
Жито 17,4 17,2 14,9 12,9 - 
Яра пшениця 23,4 23,0 21,0 - 18,2 
Ячмінь 33,4 30,0 29,3 28,3 26,5 
Овес 20,3 - 18,8 - 15,5 


 
Біологічний урожай – це кількість зерна (у ц/га), утворене даною культурою на 


конкретному полі. Його визначають при настанні воскової стиглості зерна вибірковими 
пробами з 1 м2 площі. Фактичний (амбарний) урожай – це фактичний збір зерна з 1 га 
площі після завершення збирання. 


При збиранні зернових використовують пряме комбайнування або двохфазний 
(роздільний) спосіб збирання. Там, де дозволяють умови вигідніше застосовувати пряме 
комбайнування. Наприклад, на незасмічених полях при вирощуванні озимої пшениці на 
чистих і зайнятих парах, доцільніше й вигідніше застосовувати пряме комбайнування, що 
дозволяє скоротити втрати до 30%.  


Однак, усі збиральні роботи при прямому комбайнуванні починаються при повному 
дозріванні хлібів (вологість 18— 14%), і навіть невелике затримання в цьому випадку 
приводить до перебудовування хлібів і опаданню зерна. Це серйозний недолік прямого 
комбайнування, тому що тут спосіб збирання вступає в протиріччя з біологією рослин. 


Роздільне (двохфазне) збирання. Його проводять у два етапи. Спочатку хліба 
скошують рядковими жниварками (ЖВН-6А, ЖШН-6, ЖНС-6-12, ЖВП-6, ЖВР-10, ЖВС-
6,0, ЖРБ-4,2, ЖНУ-4,0) і укладають у валики на стерню, а через 3—5 днів у міру висихання 
зерна й стебел валки підбирають і обмолочують комбайнами. 


Роздільне збирання починають при вступі зерна у фазу воскової спілості, тобто коли 
нагромадження сухої речовини в зерні закінчено, воно не випадає з плівок колоска й володіє 
високими харчовими достоїнствами. Іншими словами, збирання в ці терміни не сполучені з 
ризиком зниження величини врожаю і його якості. 


Роздільний спосіб збирання зернових культур дозволяє раніше почати збирання (на 5—
10 днів у залежності від зони) й раніше закінчити. Роздільне збирання підвищує 
продуктивність праці. Жниварки в 2 рази продуктивніші комбайнів, що працюють при 
прямому комбайнуванні, а продуктивність комбайнів на підборі й обмолоті висохлих у 
валках хлібів на 25—30% вище, ніж при прямому комбайнуванні. 
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Однак, роздільне збирання не слід протиставляти прямому комбайнуванню, тому що 
воно не заміняє однофазне збирання, а доповнює його. При виборі способу збирання 
необхідно враховувати конкретні умови. Наприклад, не можна застосовувати роздільне 
збирання на низькорослих хлібах, а також на зніжених і низькопродуктивних посівах. 
Бувають труднощі із застосуванням двохфазного збирання в сильно зволожених районах, 
коли виростає високо стебловий хліб, що важко просихає у валках у дощову погоду. Поряд із 
цим застосування  роздільного збирання допускається  й  на  цілком  дозрілих посівах, якщо 
вони сильно засмічені.  


Індустріальна технологія. Вона передбачає виконання наступних операцій: 
скошування, здрібнювання й навантаження всього біологічного врожаю в транспортний 
засіб; транспортування маси на стаціонар і розвантаження її на площадці-нагромаджувачі, 
що знаходиться під навісом; подачу маси в дозатор і конвеєрну сушарку-сепаратор; 
підсушування маси; доочищення й відділення зерна від не зернової частини врожаю; 
транспортування всіх компонентів врожаю до місць складування й подальшої переробки. 


У цій технології комбайн із подрібнювачем замінений новою універсальною польовою 
машиною МПУ-150, а візок місткістю 40 м3 замінений на візок місткістю 80 м3. Застосування 
нової технології в 1,5—2 рази знижує втрати зерна в поле. Продуктивність стаціонарного 
устаткування у 2 рази вище продуктивності комбайна СК-5, що працює за звичайною 
технологією. 


Потокове збирання. Найбільш прогресивним і економічним методом організації 
збиральних робіт є потоковий метод при груповому використанні техніки: усі роботи 
здійснюються послідовно на основі комплексної механізації у єдиному потоці. Покажемо 
це на прикладі роздільного збирання зернових культур. 


1.  Стиснутий хліб після просихання у валках обмолочують комбайнами з підбирачами й 
зерно від комбайна перевозять на тік. 


2.  На механізованому току зерно зважують, додатково очищають і сортують, а при 
підвищеній вологості просушують, і потім знову зважують, занурюють на автомашини і 
перевозять на склад-елеватор. 


3.  Солому збирають одночасно з обмолотом в одному агрегаті або слідом за обмолотом. 
Забирають солому в цілісному, здрібненому і пресованому вигляді. Валки соломи 
підбирають агрегатами СПТ-60 або прес підбирачами ПС-1,6 і ПРП-1,6, пресують у тюки і 
відвозять до місця скиртування. 


4.   Одночасно з обмолотом валків або хліба слідом за проходом комбайнів проводять 
лущення стерні. 


Інколи застосовується технологія збирання зернових культур, заснована на 
використанні високопродуктивних збиральних агрегатів, що складаються з комбайнів, 
обладнаних подрібнювачами соломи, й тракторних саморозвантажних візків. Косовиця, 
обмолот, здрібнювання соломи й транспортування її й зерна проводяться такими 
агрегатами в одному потоці. Це дозволяє набагато швидше звільнити поля для наступної 
обробки ґрунту. 


У ряді господарств дістає поширення безвідхідна технологія збирання озимої пшениці, 
коли всю зернову масу скошують, подрібнюють і вивозять із поля, а обмолот проводять на 
стаціонарі. 


Тривалість збирання зернових хлібів має бути не більше 10 днів, після чого втрати 
щодня можуть становити до 0,1 т зерна з 1 га. Крім того, при збиранні необхідно 
враховувати, що озимі зернові дозрівають на два тижні раніше ярих. 


Щоб не допустити утрат врожаю, необхідно проводити строгий контроль на всіх 
етапах збиральних робіт. Під час жнив особливо важливо стежити за висотою зрізу й 
старанністю установки скатних дощок у жниварок, щоб не вийшли безформні валки й 
колосся або мітелки скошеного хліба не лягали на поверхню ґрунту (у противному випадку 
неминучі великі втрати). При збиранні хлібів у хитку дощову погоду необхідно зменшити 
товщину валка, щоб він швидше просихав. Це досягається відповідним регулюванням 
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ширини валка й захоплення жниварки. Основний показник якості збиральних робіт - 
відсутність на полі колосся й гарний вимолот зерна, що періодично перевіряється узяттям 
проб соломи. 


Значні втрати можуть бути при розвантаженні бункерів комбайнів на ходу, якщо 
допускати недбалий, неправильний під'їзд автомашин до розвантажувального шнека 
комбайна. Кузови машин повинні бути ретельно забиті. 


Контрольний обмолот. Для підвищення якості збиральних робіт перед початком 
масового збирання на кожнім полі проводять контрольний обмолот добре відрегульованими 
збиральними агрегатами. Контрольну врожайність визначає комісія за участю комбайнера 
або ланкового. На кожен контрольний обмолот (2—3 га) складають акт. Отримані дані 
(близькі до біологічного врожаю) використовують для контролю якості збирання, 
попередження втрат і травмування зерна. Після завершення збирання на даному полі 
складають акт про фактичний врожай зерна. 


При збиранні хлібів у залежності від довжини й форми ділянки застосовують загінний 
(при довжині більш 500 м) або круговий  (на полях неправильної форми й короткими 
гонами) спосіб руху. 


Вимоги до якості збирання. До збирання зернових культур висувають визначені 
вимоги, виконання яких забезпечує високу продуктивність машин, більш повний збір 
врожаю, одержання високоякісного зерна. 


Враховують властивості хлібної маси: врожай зерна й соломи, їхнє співвідношення по 
масі, густоту стеблостою (кількість стебел на 1 м2), висоту рослин, засміченість полів, 
вологість зерна, соломи, бур'янів, спілість і масу 1000 зерен, міцність зв'язку зерна з 
колоссям, стійкість зерна до травмування. 


На продуктивність роботи валкових жниварок і комбайнів впливає стан стеблостою, що 
може бути прямостоячим, полеглим, пониклим, поплутаним i у різному ступені засміченим. 
Висота стерні 15—20 см забезпечує найкращі умови продування валка. У високорослих 
озимих хлібів висота стерні повинна досягати 18—22 см, а в ярових, але густих (400 стебел і 
більше на 1 м2) — 12—15 см. В усіх випадках валок не повинний прилягати до землі. 
Ширина звичайних валків не повинна перевищувати 1,6—1,7 м; їхня товщина в південних 
районах до 25 см, а у зволожених — 15—18 см. Стебла повинні розташовуватися у валку під 
кутом 10—30° до його подовжньої осі. 


Скошена хлібна маса у валках просихає за 2—3 дні. При похмурій і дощовій погоді ці 
терміни можуть збільшуватися на 2—3 дні і більше. Залишати хліби у валках на тривалий 
час неприпустимо, тому що це приводить до зниження врожаю і якості зерна. 


Сушити хлібну масу у валках необхідно до вологості зерна приблизно 18—16% (при 
цьому в степових і лісостепових районах вологість стебел на 3—4% нижче). Пересушене 
зерно сильно травмується при обмолоті. 


При сприятливих погодних умовах якість роботи оцінюють як відмінну, якщо втрати 
зерна за жниваркою на скошуванні прямостоячих хлібів не перевищують 1%, полеглих і 
пониклих — 2,5, а втрати зерна від недомолоту — 1%; при несприятливих погодних умовах 
— відповідно 1,5, 2,5 і 1,5%. Утрати зерна за підбирачем при сприятливих погодних умовах 
не повинні перевищувати 0,5%, а при несприятливих — 1 %. Дроблення насінного зерна не 
повинне бути більше 1%, а продовольчого й фуражного — 2%. 


Не зернову частину врожаю треба забирати відразу після обмолоту, це дозволить 
одержати грубі корми гарної якості, звільнити поле для наступних робіт. У залежності від 
можливостей господарства, природно-кліматичних умов, характеру використання забирати 
солому з поля можна в суцільному, здрібненому й запресованому вигляді. Два останніх 
варіанти зменшують потребу в транспортних засобах, поля швидше звільняються від соломи. 


Треба додати, що сорти м’якої пшениці (ярої), які легко обсипаються, збирають у 
восковій стиглості роздільним способом, а сорти твердої пшениці можна збирати у фазі 
повної стиглості прямим комбайнуванням зернозбиральними комбайнами “Нива”. 


Зернозбиральний комбайн – машина для збирання врожаю зернових і бобових 
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культур прямим комбайнуванням або роздільним (двофазним) способом. 
Зернозбиральним комбайном, обладнаним додатковими пристроями, можна збирати врожай 
соняшнику, насіння трав, круп’яних, зернобобових та ін. культур. Зернозбиральний комбайн 
косить, обмолочує хліба, очищає зерно й спрямовує його в бункер, накопичує солому й 
полову в копнувачі або ж подрібнює солому. 


 
 


6.11. Особливості збирання окремих зернових культур 
 
Озима пшениця дозріває рівномірно, посилене опадання зерна починається при перестої 


на  корені. Придатна для  роздільного збирання у фазі воскової спілості й для прямого 
комбайнування — у повній.  При вторинному зволоженні у валках або на току товарна якість 
зерна (натура, склоподібність, забарвлення й блиск) сильно знижуються.                                                           


М'яка яра пшениця при дозріванні легко обсипається, тому її збирання роздільним 
способом у восковій спілості комбайном або у повній варто проводити в стислий термін. У 
зволожених районах у дощову погоду зерно може проростати у валках і на корені. 


Тверда яра пшениця більш стійка до опадання, але при перестої на корені можуть 
відламуватися цілі колосся. Пряме комбайнування дає гарні результати; при роздільному 
збиранні скошування у валки потрібно починати в середині воскової спілості. 


Озиме жито дозріває дружно і при перестої сильно обсипаються. Роздільне збирання у 
восковій спілості застосовуються широко, тому що забезпечує гарне просихання зерна й 
довгих вологих стебел у валках (особливо в тонкошарових) на високій стерні. Застосовують і 
пряме комбайнування. В вологу погоду жито може проростати як у валках, так і на корені. 


Ячмінь дозріває дружно, з настанням повної спілості його колосся никне й стає ламким, 
тому можливі великі втрати зерна. Придатний як для роздільного збирання при густому 
стеблостої із середини воскової спілості, так і для прямого комбайнування в повній спілості. 
Збирання проводять на низькому зрізі в стислий термін, щоб виключити втрати, а головне — 
можливість вторинного зволоження зерна, у результаті чого знижуються його товарні й 
технологічні якості (утрачаються золотавий колір, дружність проростання й ін.). 


Овес дозріває нерівномірно як у межах поля, так і в межах однієї мітелки, дозрівання 
починається з верхніх (колосків мітелки й периферії та поступово поширюється вниз і до 
центральної осі. При передчасному збиранні є не вирівняні за спілістю зерна, при перестої, у 
першу чергу, губляться великі зернини. До роздільного збирання вівса варто приступати, 
коли зерна середньої частини мітелки набудуть воскової спілості. 


Просо. Дозрівання проса починається з верхньої частини мітелки, цей період в однієї 
мітелки триває 10 і більше днів. Дозріле зерно легко обсипається. Вчасне збирання, коли 
зерно має вологість 18—20%, стебла й листи зберігають дуже високу вологість — 50—60%. 
Усе це утрудняє застосування однофазного збирання. Роздільне комбайнування найкраще 
відповідає біології проса. 


Готовність до збирання визначають за числом дозрілих зерен і мітелці. Переглядають 
вимолочені з мітелки зерна й до зрілого відносять ті, котрі мають типові для цього сорту й 
стану колір, блиск і твердість. 


У виробничих умовах до скошування проса у валки варто приступати при дозріванні 
75—80% зерен, а закінчувати скошування не пізніше дозрівання 90—95% зерен, тобто 
усього за 3—4 дні. Найбільший збір зерна проса виходить при збиранні роздільним 
способом, коли в мітелці дозріє 90—95% зерен. 


Вчасно скошене просо за 3—5 днів добре просихає у валках, зерно дозріває й легко 
обмолочується. Зерно, як правило, буває сухим, а солома й полова відрізняються 
підвищеною якістю й придатні для негайного скиртування. Висота зрізу проса повинна бути 
не менше 12—15 см, щоб валок не торкався землі. 


Гречка. Унаслідок розтягнутого цвітіння утворення й дозрівання зерен гречки 
продовжуються 20—30 днів і більше. 
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У період дозрівання на тому самому стеблі гречки є дозрілі й недоспілі плоди, відкриті 
квітки й бутони. У дощову погоду процес дозрівання може продовжуватися ще довше, у 
посушливу — утворення нових плодів припиняється. Можливе й вторинне утворення нових 
плодів, якщо посуха змінюється дощовою погодою. Збільшення маси зерна припиняється 
при зниженні його вологості до 40—36%, вологість стебел і листків у цей час складає 50—
65%. Першими дозрівають плоди в нижньому ярусі рослини. Дозрілі плоди легко 
обсипаються. 


Порівняння підсумків роздільного збирання і прямого комбайнування показало явну 
перевагу роздільного способу: зерно й солома виходять більш сухими, якість зерна 
поліпшується, а його втрати зменшуються (збір зерна при роздільному збиранні на 0,1—0,2 
т/га вищий). 


До скошування гречки у валки приступають при дозріванні 80—85% плодів і закінчують 
не пізніше ніж за 3—4 дні. Скошена маса у валках висихає через 2—4 дні. При зниженні 
вологості зерна до 14—16% приступають до обмолоту, який ведуть при зменшеній частоті 
обертання барабана (до 500—600 об/хв.). Тривале перебування гречки у валках 
неприпустимо, тому що пересушування приведе до сильного опадання й великих утрат 
врожаю. 


Рис. Забирати рис важко. В час збирання ґрунт на рисових полях залишається ще 
вологим, а в рослин навіть при повній спілості зерна листки й стебла бувають зеленими. 
Збирання роздільним способом починають, коли в мітелках дозріває 70—80% зерен (на 
насінних посівах — 90%). Передчасне збирання приводить до одержання щуплого зерна з 
підвищеною плівчастістю. Для скошування рису у валки застосовують жниварки ЖНУ-4,0, 
ЖРК-5М, ЖРС-5 і хедер низького зрізу ХС-7-1500. Підбирати й обмолочувати валки рису 
починають при вологості зерна 16—18%; тривале лежання валків приводить до утворення 
тріщин і сильного дроблення зерна при обмолоті. Для підбору й обмолоту валків 
застосовують спеціальні комбайни СКПР-5, СКПР-6, СКД-5Р, на напівгусеничному й 
гусеничному ході з підбирачем ПРТ-3. 


Можливе збирання рису прямим комбайнуванням, воно менш трудомістке, а втрати й 
дроблення зерна навіть знижуються. Але в цьому випадку доцільно застосовувати 
передзбиральне підсушування (десикацію) рослин розчином хлорату магнію (25—30 кг на 
150 л води на 1 га) при дозріванні 70—75% зернівок у мітелці. 


Сорго. Зерно сорго при дозріванні не обсипається, а в момент збирання має підвищену 
вологість. Стебла й листки в період збирання залишаються зеленими й соковитими, 
придатними для силосування. Сорго на насіння збирають переустаткованим комбайном або 
зрізують мітелки вручну. 


Зернове сорго на зерно збирають у фазі повної спілості. Збирання низькорослих сортів 
ведуть переустаткованим зерновим комбайном на високому зрізі, щоб зрізати одні мітелки. 
Обмолочують їх при малій частоті обертання барабана (500—600 об/хв.) й опущеній деці. 
Іноді пристосованими жниварками зрізують одні мітелки без обмолоту. Обмолочене зерно й 
зрізані мітелки просушують; на насіння сорго зберігають в не обмолочених мітелках. 


Збирання цукрового сорго на насіння ще більш утруднене, тому що стебла його високі й 
соковиті, а насіння дозрівають украй нерівномірно. Нерідко його збирають вручну або 
пристосованими жниварками. Зрізані мітелки обмолочують після досушування або 
зберігають у не обмолоченому вигляді. Віникові сорго збирають на початку воскової 
спілості, щоб гілочки були з прозеленню й залишалися гнучкими. Мітелки з частиною стебла 
зрізують вручну, а стебла з листками скошують жниварками на корм. На насіння сорго 
можна зберігати в мітелках або в обмолоченому вигляді. 


Кукурудза. Кукурудза на зерно дозріває пізно й нерівномірно. Початки розташовуються 
на різній висоті й при перестої можуть повисати, а рослини — полягати. Зерно в початках 
тримається міцно, не відпадає. Налив його припиняється при вологості 40—35%, тому в 
районах, де повне дозрівання не настає, збирання кукурудзи на зерно при вологості 25—30% 
— явище нормальне. У південних районах повна спілість кукурудзи настає на корені: 







 174


листки, стебла й обгортки початків жовтіють, а зерна висихають і стають твердими й 
блискучими. 


Кукурудзу на зерно збирають у два способи: у початках або з виділенням зерна. Для 
збирання кукурудзи в початках застосовують шестирядний самохідний комбайн КСКУ-6 
«Херсонець-200» і трьохрядний причіпний комбайн ККП-3 «Херсонець-9». Ці комбайни 
виконують наступні операції: збирання кукурудзи з початками з очищенням їх від обгорток і 
збором здрібненої листостеблової маси. Комбайн «Херсонець-200» має змінний орган — 
молотарку початків, тому може збирати кукурудзу з обмолотом. Застосовують на збиранні 
кукурудзи комбайн «Дон-1500» із пристосуванням КМД-6. 


Доставлені на тік початки очищають від обгорток на ОП-15П, групують за спілістю 
зерна, висушують їх до вологості зерна 14—15% і зберігають у сухому приміщенні. Початки 
обмолочують на механізованому пункті ПМУ-15 або зернозбиральним комбайном. 


Збирання з обмолотом початків на зерно одночасно зі скошуванням кукурудзи можна 
проводити й переустаткованими зернозбиральними комбайнами з приставкою ППК-4. 
Отримане зерно необхідно терміново очистити й просушити (вологе зерно кукурудзи 
швидко гіркне). Таким способом можна забирати кукурудзу на зерно для фуражних цілей. 


У районах, де зернова кукурудза цілком не визріває, зерно використовують на корм 
тваринам у консервованому вигляді. Переустаткованими комбайнами «Нива» або «Колос» із 
приставками ГШК-4 кукурудзу з вологістю зерна 32—35% збирають з обмолотом. Зерно, не 
висушуючи, подрібнюють до розміру часток 2—3 мм, ретельно утрамбовують у траншеї 
важкими тракторами, а потім закривають поліетиленовою плівкою. Стіни траншеї також 
повинні бути вистелені плівкою. Траншею необхідно заповнити й укрити плівкою за 3—6 
днів. Для здрібнювання зерна застосовують подрібнювач ІРТ-165 або дробарки М-8, ТМ-20, 
для здрібнювання початків — пристосування ПДК-10 до комбайна «Дон-1500». 


За рахунок такого корму можна заповнити нестачу у концентрованих кормах і домогтися 
максимальної продуктивності тварин.  


 
 


6.12. Збирання зернових бобових культур 
 
Для цієї групи культур характерні нерівномірність і розтягнутість дозрівання 


насіння, схильність до розтріскування плодів (бобів) і обсипання при перестої, 
здатність налитого, але не дозрілого насіння дозрівати у валках, низьке розташування 
плодів на стеблах, сильне полягання рослин при дозріванні, а також значна 
пошкоджуваність насіння при обмолоті. Усе це утрудняє проведення збирання бобових і 
вимагає особливо ретельного вибору термінів і способів. 


Спосіб збирання встановлюють у залежності від стану стеблостою: рослини зі стеблами, 
що полягають, (горох, чина, вика) більш придатні для роздільного збирання, а рослини, що 
не полягають, із твердими стеблами (люпин, нут, сочевиця, боби) можна збирати як 
роздільно, так і прямим комбайнуванням. 


Горох. На стеблі гороху утворюється 2—5 і більше плодоносних вузлів, дозрівання 
починається з бобів нижнього вузла. Дозрілі рослини полягають, переспілі плоди 
розтріскуються, унаслідок чого губляться найбільш коштовні великі насінини. Роздільний 
спосіб збирання гороху застосовують повсюдно. Важливо правильно установити термін 
скошування у валки, щоб не допустити передчасного збирання, коли насіння виходять 
зморшкуватим і знижується врожай, а також запізнення зі збиранням, що супроводжується 
зниженням врожаю внаслідок опадання. 


Надходження пластичних речовин у насіння гороху, а виходить, і збільшення їхні маси 
припиняються в білкову (збиральну) фазу спілості, коли починається дозрівання насіння. 
Білкова (збиральна) спілість характеризується наступними ознаками; вологість насіння 
середньої проби 35—40% на початку і 20—23% наприкінці, кількість дозрілих (жовтих) 
бобів 60— 75%. 
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При роздільному збиранні до скошування гороху у валки варто приступати, коли 60—
75% бобів стали жовтими, насінини сформувалися й затверділи, мають вологість середньої 
проби 30—35%; боби верхнього ярусу (1—3) у цей час ще зберігають блідо-зелене 
забарвлення, а стебла й листки — жовте. 


Скошування у валки потрібно проводити в стислий термін (4—5 днів). Горох у валках 
просихає й дозріває швидко, і до його обмолоту варто приступати через 3—4 дні після 
скошування при вологості насіння 16—18% й завершувати обмолот за 3—5 днів. У 
пересушених валках утрати насіння сильно зростають від розтріскування плодів, а в момент 
обмолоту сухі насінини сильно дробляться. Обмолот гороху ведуть при зменшеній частоті 
обертання барабана (450—600 об./хв). Сорти гороху, що не обсипаються, збирають 
аналогічним чином. 


Горох можна забирати прямим комбайнуванням у повній спілості. У суху погоду (у 
степових районах) при дружному дозріванні гороху на полях, чистих від бур'янів, однофазне 
збирання дає позитивні результати. При цьому збирання треба починати при дозріванні 80—
90% бобів і завершувати його за 3—4 дні. Насіння, що надходять на тік, необхідно відразу 
очистити й просушити до вологості 13—14%. 


У валки горох скошують жниварками ЖРБ-4,2, ЖБ-4,2 (для тонкошарового валка), 
косарками КЗН-2,1, КС-2 із пристосуванням ПБ-2,1, переустаткованими жниварками ЖВН-6. 
Після підсихання й дозрівання бобів валки підбирають і обмолочують комбайном із 
пристосуванням ПБ або ПК-4. 


Застосовують при збиранні гороху подвійний обмолот. При скошуванні горох 
обмолочується, але барабан працює зі зниженою частотою обертання (до 400—500 об/хв.) і з 
опущеною декою. При цьому обмолочуються тільки зрілі боби, що дають краще насіння для 
посіву, а незрілі залишаються у валку й обмолочуються через кілька днів після його 
підсихання. Цей спосіб дає гарні результати, особливо при збиранні бобових висіяних із 
підтримуючою культурою (вика яра з вівсом, чина посівна з ячменем, горох із вівсом і ін.). 


Чина посівна й вика ярова. Збирання цих культур на насіння проводять роздільним 
способом за технологією, прийнятою при збиранні гороху. 


Сочевиця. Рослини цієї культури відрізняються низьким ростом (30—70 см), слабким 
поляганням стебел і низьким розташуванням плодів. Плоди дозрівають нерівномірно, але 
дружніше, ніж у гороху, й розтріскуються в меншому ступені. Тому кращі результати 
виходять при збиранні прямим комбайнуванням, коли дозріває 85—90% плодів Високо-
стеблові сорти сочевиці при нерівномірному дозріванні збирають роздільним способом; 
скошування у валки починають при пожовтінні нижніх і середніх бобів і затвердінні насіння 
у них В обох випадках збирання ведуть на низькому зрізі й закінчують його в короткий 
термін. Не можна допускати вторинного зволоження насіння сочевиці у валках, тому що при 
цьому вони втрачають блиск, буріють, знижуються їхні товарні якості. 


Нут. Плоди утворюються дуже низько, дозрівають дружно й не розтріскуються, тому 
збирання ведуть прямим комбайнуванням при дуже низькому зрізі. При обмолоті насіння 
нуту не дробляться. 


Квасоля. Кущову низько-стеблову квасолю забирати важко, тому що боби її майже 
торкаються поверхні землі й перерізаються жниваркою навіть при найнижчому зрізі. Дозрілі 
плоди легко розкриваються. Тому раніше квасолю збирали вручну — смиканням. В даний 
час створена фасолезбиральна машина ФА-4М. Під час збирання диски із зубами 
заглиблюються в ґрунт на 1—2 см, висмикнуті дисками рослини квасолі, укладаються у 
валок. Вони швидко просихають, і їх обмолочують комбайнами з підбирачами при низькій 
частоті обертання барабана. Агрегат смикає 4 рядки рослин і укладає їх у валки, сформовані 
з 8 або 12 рядків. 


Кормові боби. Високо-стеблові рослини бобів, що не полягають, придатні як для 
роздільного, так і для прямого комбайнування. Дозрівають боби нерівномірно, а при 
дозріванні розкриваються. Роздільне збирання починають при почорнінні нижніх бобів. 
Скошену масу укладають на високу стерню. Валки просихають повільно — 5—10 днів, але 
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пересушувати рослини не можна щоб уникнути мимовільного розтріскування плодів. 
Підбирають і обмолочують валки переустаткованими комбайнами з підбирачами при 
зниженій частоті обертання барабана (400—500 об/хв.). 


Пряме комбайнування застосовують при почорнінні 85—90% плодів. У цей час листки 
засихають, а прив'ялі зверху стебла переважно залишаються зеленими. Гарні результати дає 
дефоліація. При обох способах збирання насіння виходять із підвищеною вологістю й погано 
зберігаються. Тому купу відразу очищають, а насіння висушують. 


Люпин. Рослини його не полягають, але дозрівання плодів і насіння йде нерівномірно. 
Сухі плоди розкриваються й утрачають насіння. Роздільне збирання починають при 
побурінні 50—70% плодів і наявності в них твердого насіння. Валки укладають на високу 
(18—20 см) стерню. Обмолочують валки переустаткованими комбайнами з підбирачами при 
зниженій частоті обертання барабана. Насіння люпину при роздільному збиранні краще 
просихають, ніж при прямому комбайнуванні, проведення якого доцільно сполучати з 
десикацією. У цьому випадку вегетація припиняється, зелені пагони й листки засихають, 
насіння швидше дозрівають і підсушуються. Десикація прискорює дозрівання люпину на 
10—15 днів. 


Збирання будь-якої культури не можна вважати закінченим, якщо зібраний тільки 
врожай насіння зерна, а стебла або солома залишені в полі. З агротехнічної й господарської 
точок зору збирання довершене лише тоді, коли поле цілком звільнене від залишків врожаю 
й на ньому можна проводити лущення й оранку. 


 
 


6.13. Очищення й просушування зерна 
 


Зерно, що надходить від комбайна, не завжди має достатню чистоту. Крім того, значна 
кількість зерна при збиранні, головним чином, на Поліссі, у Прикарпатті, має підвищену 
вологість. Вологе зерно, особливо якщо воно сильно засмічене, непридатне для тривалого 
збереження: воно швидко зігрівається й пліснявіє. Очищення, сушіння й сортування зерна 
проводять відразу ж після надходження його на зерноочисно-сушильний комплекс КЗС-
25Ш, ЗАВ-40 із доведенням партії зерна до товарних кондицій. Використовують і інші 
технології. 


Зерноочисно-сушильний комплекс – комплекс машин і установок для повної 
механізації післязбирального обробітку зерна. На зерноочисно-сушильних комплексах 
зерно зважують, очищають і досушують, посівне насіння сортують і протруюють.  


Зерноочисні машини – машини для очищення й сортування насіння 
сільськогосподарських культур. Зерноочисна машина виділяє з насіння всі домішки, а 
очищене – розподіляє на фракції за аеродинамічними властивостями, розміром, питомою 
масою, формою зерна, станом його поверхні. Зерноочисні машини поділяють на 
сміттєприбиральні, сортувальні й спеціальні. Бувають вони стаціонарні (усі зерноочисні 
агрегати) й зерноочисно-сушильні комплекси) та пересувні (очисник волоху, який 
надходить від комбайнів). 


 У господарствах для доведення вологості насіння до потрібного рівня (для більшості 
зернових культур 14-15%) застосовують теплове сушіння в сушарках різного типу, а також 
повітряно-сонячне сушіння. При гарній погоді й правильній організації таке сушіння може 
знизити вологість зерна на 1-3%, а в багатьох випадках і більше. Крім того, повітряно-
сонячне сушіння сприяє оздоровленню насінного зерна й прискорює його післязбиральне 
дозрівання. При тепловому сушінні варто строго виконувати інструкції й рекомендації з 
технології в залежності від вологості зернової маси, особливо важливо контролювати 
температуру теплоносія й зерна, не допускаючи загибелі зародка від перегріву. 


Широке застосування має спосіб обробки зерна з підвищеною вологістю - активне 
вентилювання. Воно здійснюється як стаціонарними, так і пересувними установками. За 
допомогою активного вентилювання можна проводити наступні операції: 1) тепловий обігрів 
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насіння; 2) провітрювання свіжо-прибраної маси зерна; 3) ліквідацію процесу самозігрівання, 
що почалося; 4) охолодження до заданої температури й 5) підсушування. У залежності від 
мети вентилювання, температури й вологості зерна і зовнішнього повітря, кількість повітря, 
яку, необхідно пропустити через зернову масу є  різною. Наприклад, при вологості зерна 
16% рекомендується на 1 м3 зерна подавати в годину 20-30 м3 повітря, а при вологості 22% - 
70-80 м3. Застосування активного вентилювання дозволяє цілком виключити при збереженні 
зерна перелопачування - трудомісткий і малоефективний прийом (активне вентилювання 
обходиться в 10-20 разів дешевше перелопачування). Особливо гарні результати виходять 
при сушінні зерна підігрітим повітрям. 


 
 


6.14. Зберігання зерна. 
 


У господарствах зерно зберігають у спеціалізованих зерносховищах. вони повинні бути 
сухими, мати гарну вентиляцію й достатню кількість засіків або відсіків для окремого 
збереження різних партій зерна, різних сортів і якості. 


На збереження засипають зерно, підсушене до нормальної вологості 14-15% для 
пшениці, жита, ячменю, вівса, гречки, гороху: 12,5-13,5% проса й кукурудзи. 


Перед засипанням зерна зерносховища очищають і дезінфікують. Підлоги промивають 
розчином каустичної соди (1,5 кг на відро води), стіни обприскують вапняно-гасовою 
емульсією (400 г вапна  200 г гасу на відро води). 


Насінне зерно рекомендується зберігати при висоті насипу від 1,5 (просо, рис) до 2,5 м 
(пшениця, жито, ячмінь, овес). Добре просушене продовольче й фуражне зерно можна 
зберігати насипом більшої висоти. 


У період збереження необхідно ретельно спостерігати за станом зерна, особливо 
насінного й продовольчого. Щоб систематично стежити за вологістю й зігріванням зерна, у 
різні місця насипу на всю її глибину встановлюють сухі дерев'яні або бляшані штанги й 
періодично їх оглядають. Якщо буде встановлений початок зігрівання зерна, негайно 
приймаються заходи до зниження температури й вологості, для чого використовують 
активне вентилювання. 


Насінний матеріал періодично перевіряють на посівну придатність: перший раз на 
початку зими й остаточно - навесні, за 1-2 місяці до посіву. 


Стежать за появою комірних шкідників і при їхньому виявленні вживають термінових 
заходів до знищення. У боротьбі з комірними шкідниками найбільш ефективна газова 
дезінфекція зерносховищ. Застосовують сірчистий газ (50 г на 1 м3 приміщення), гарні 
результати дає волога дезінфекція лебайцидом (0,6 г/м3) за 10 днів до завантаження зерна. 


 


Контрольні питання 
 


1. Яке значення бобових культур? 2. У чому полягають особливості біологічної фіксації рослинами вільного 
азоту повітря? 3. Розкажіть про значення основної бобової культури — гороху. 4. Яка врожайність і структура 
посівних площ бобових? 5. Які бобові культури є найціннішими добавками для кормів? 6. Як реагує на 
природні умови й ґрунти соя? 7. Які умови й техніка сівби бобових культур, догляду за ними? 8. Чому бобові є 
найкращими сидератами? 9. Які умови дозрівання й збирання бобових культур? 10. Які особливості підготовки 
насіння бобових культур до сівби? Як розраховують норму висіву? 11. Назвіть особливості агротехніки 
сочевиці 12. Розкажіть про особливості агротехніки кормового люпину. 13. Що таке біологічний врожай, 
комірний врожай, врожайність? 14. Які Ви знаєте методи збирання зернових хлібів. Що таке потокове 
збирання? 15. Чому різні зернові культури пропонується збирати різними способами. 16. Як визначають термін 
початку збирання? 17. У чому полягають організаційні заходи у передзбиральний період? 18. За рахунок яких 
заходів знижуються втрати урожаю при збиранні? 19. Які післязбиральні заходи збереження й захисту урожаю 
застосовуються на токах, у коморах? Яке їх призначення? 20. Назвіть особливості збирання зернових бобових 
культур. 21. Як збирають кукурудзу на зерно? 22. Які вимоги до тривалого збереження зерна у зерносховищах?  





		 ЗЕРНОВІ БОБОВІ КУЛЬТУРИ 

		5 – черешок листочка; 6- листочок; 67 – вус; 8 – біб; 9 – квітка; 10 – квітконос;  

		11 – плодоніжка; 12 – прилисток.   

		Таблиця 6.5. Хімічний склад  (%) і кормова цінність гороху 

		Таблиця 6.7. Хімічний склад кормів із чини 





		6.10. Способи збирання урожаю 

		Контрольні питання 














 227 


Розділ 9. ПРЯДИЛЬНІ КУЛЬТУРИ 
 


Прядильні культури вирощують для одержання рослинного волокна, із якого 
виробляють різні тканини. Основні джерела волокна у світовому виробництві: бавовник, 
джут, льон і коноплі, в Україні - льон-довгунець і коноплі. 


 
9.1. Льон-довгунець 


 
Льон-довгунець. Прядильний льон - однолітня високоросла тонко-стеблова (1-2 мм) 


рослина, яка гілкується в найбільш верхній частині. Льон-довгунець (v. elongata) вирощують, 
головним чином, для одержання волокна. Стебло висотою від 60 до 175 см. Насінних 
коробочок мало (при густому посіві 2—3 коробочки, у середньому 6—10). Продуктивна 
(технічна) частина стебла льону-довгунця починається від місця розташування сім'ядолі до 
першої гілки суцвіття. З цієї частини виходить найбільш коштовне лляне волокно (до 26—
31%). Обробляють льон-довгунець у районах із помірно теплим, вологим і м'яким кліматом. 
Маса 1000 насінин 3,5—6,6 г. При набряканні вони поглинають 100—180 % води. 


Значення. Одна з кращих прядильних і олійних культур (див. рис. 7.3). Чим вище стебло 
й чим довша його технічна частина (від кореневої шийки до першого розгалуження), тим 
більше в ньому довгого волокна. Сумарним показником якості волокна є його номер 
(відношення довжини волокна до його маси). У стеблах льону-довгунця міститься 18-33% 
волокна. За міцністю на розривання льняне волокно переважає бавовняне, вовняне, джутове. 
З нього виробляють найрізноманітніші тканини для одягу, постільну білизну, брезент, 
парусину, нитки та інші матеріали. Площі посіву льону-довгунця в Україні у 1913 р. 
становили 16,4 тис. га, у 1970 – 230,8, 1981-85 – 222, 1990 – 160, 1995 – 98, 2000 р. – 20 тис. 
га. Культивують льон у зоні Полісся (див. табл. 14.1). Найбільші площі льону-довгунця 
зосереджено у Житомирській, Чернігівській, Київській, Рівненській, Львівській, Волинській 
та Івано-Франківській областях. 


Сорти. У Держреєстр України включені сорти льону-довгунця: Смолич, Союз, 
Оршанський 72, Блакитний, Оршанський 2, Успіх, Легур, А-93 і Льонок. Це середньостиглі, 
стійкі до полягання сорти, врожай соломи 4-4,1 т/га, при умісті волокна 24-31,2%, вихід 
довгого волокна в межах 17,3-22,6%. 


Особливості біології. Льон-довгунець - культура помірного теплого й вологого клімату. 
Проростання насіння починається при 3-5° С, сходи переносять заморозки до 3-5° С. 
Порівняно вологолюбний, особливо сприятлива для росту хмарна й волога погода, при якій 
утворяться довгі й тонкі, мало гілчасті стебла, багаті волокном. Льон відрізняється коротким 
вегетаційним періодом - 80-110 днів (від посіву до технічної спілості). Для льону характерні 
наступні фази розвитку: сходи, ялинка, бутонізація, цвітіння, дозрівання.            


Для його вирощування необхідні родючі ґрунти, що містять розчинні поживні речовини, 
що пояснюється слабким розвитком кореневої системи та низьким засвоєнням поживи. 
Кращими ґрунтами для льону вважаються окультурені середні й легкі суглинки з добре 
проникними породами й слабко кислою реакцією (рН 5,5-6,5). Непридатні для льону важкі 
глинисті й кислі торф'янисті ґрунти. Льон-довгунець найкраще росте в помірно теплих райо-
нах із рівним кліматом, при достатній кількості опадів і хмарності (при розсіяному світлі). 


Для росту льону сприятливі помірні температури весни й літа при перемежованих дощах 
і похмурій погоді. Льон добре сходить і росте при температурах, що не перевищують 16—17 
°С. Насіння його здатні проростати при 2—5°С, а сходи переносять заморозки до —3...—5°С. 
Висока температура (вище 18—22 °С) й різкі добові коливання її гнітять льон, особливо в 
період бутонізації, коли він посилено росте. Сума активних температур, необхідних для 
здійснення повного циклу розвитку, складає 1000—1300°С в залежності від довжини 
вегетаційного періоду сорту. Вегетаційний період коливається в межах 70—100 днів. 


Льон-довгунець — вологолюбна рослина довгого дня. Транспіраційний коефіцієнт 400—
450. Насіння при набряканні в ґрунті поглинають не менш 100% води стосовно власної маси. 







 228 


Особливо вимогливий до вологи в період бутонізації — цвітіння, коли для формування 
високого врожаю необхідна вологість ґрунту близько 70% НВ. Однак часті дощі після 
цвітіння несприятливий: льон може полягати й уражатися грибними хворобами. На ділянках 
із близьким рівнем ґрунтових вод льон удається погано. У період дозрівання найбільш 
сприятлива суха, помірно тепла й сонячна погода. 


У розвитку льону-довгунця розрізняють наступні фази: сходів або сім’ядолі, «ялинки», 
бутонізації, цвітіння й дозрівання. У початковий період (близько 1 міс) льон росте дуже 
повільно від 0,3 до 0,6 мм/добу. У фазі ялинки рослина досягає висоти 5-10 см і має декілька 
(п’ять-шість пар) густо розміщених дійсних листків. Сумарна тривалість фахи сходів і 
ялинки – близько 15 днів. Ці фази характеризуються інтенсивним ростом кореневої системи 
й повільним – стебла. Найбільш енергійний ріст спостерігається перед бутонізацією й у фазі 
бутонізації, коли добовий приріст досягає 4—5 см. У цей час особливо важливо створити 
сприятливі умови живлення й водопостачання. Наприкінці бутонізації й початку цвітіння 
ріст льону сповільнюється, а до кінця цвітіння припиняється. Тому агрозаходи, що приводять 
до затримки цвітіння (підживлення добривами, регулювання водного режиму й ін.), 
сприяють подовженню стебла й підвищенню якості волокна. У короткий (2 тижні) період 
посиленого росту льон споживає більше половини загальної кількості поживних речовин. 


Критичний період потреби в азоті спостерігається від фази «ялинки» до бутонізації, в у 
початковий період росту до фази 5—6 пар листків, у калії — у перші 20 днів життя. При 
недоліку основних поживних речовин у ці періоди врожайність льону різко знижується. 
Максимальне споживання азоту, фосфору й калію відзначено у фазі бутонізації (до цвітіння), 
а також під час утворення насіння. 


Унаслідок слабкого засвоєння коренів льону й короткого періоду посиленого росту 
стебла льон дуже вимогливий до родючості ґрунту. Для нього необхідні ґрунти середньої 
зв’язності (середні суглинки), досить вологі, родючі й добре аеровані, чисті від бур'янів. 
Легкі супіски й піщані ґрунти менш придатні для льону-довгунця. Важкі, глинисті, холодні, 
схильні до запливання й утворення ґрунтової кірки, а також кислі, заболочені ґрунти з 
близьким стоянням ґрунтових вод без корінного поліпшення малопридатні для вирощування 
льону. Краща реакція ґрунту — слабо кисла рН 5,9—6,3. 


При розміщенні льону на гарних попередниках, при вапнуванні й правильній системі 
добрива льон дає високі врожаї гарне волокно на найрізноманітніших підзолистих ґрунтах. 
На ґрунтах із надлишковим умістом вапна волокно виходить грубе й тендітне. На бідних 
ґрунтах рослини льону-довгунця виростають низькими, а на багатих ґрунтах полягають. 


Будова стебла. Волокно. Стебло льону-довгунця зовні покрите однорідним шаром 
епідермісом. Клітини шкірки мають восковий наліт (кутикулу). Потім розміщений шар 
паренхіми (кори), в якому зібрані волокнисті пучки, які складаються із великої кількості 
окремих клітин – елементарного волокна. Вони являють собою витягнуті, з загостреними 
кінцями клітини довжиною 15-40 мм. Волокна міцно склеєні у пучок із 25-30 волокон. 
Волокнисті пучки розміщені у вигляді кільця (25-30 пучків) на периферії стебла. 


Під корою знаходиться тонкий шар камбію, який відповідає за утворення елементів 
вторинної кори й деревини. За камбієм розміщені клітини з потовщеними стінками – 
деревина. В середині стебло пусте.  У врожаї льону-довгунця близько 75—80% припадає на 
частку стебел, близько 10—12% — на насіння і стільки ж — на полову й інші відходи. У 
стеблах льону міститься 20—30% волокна, що складається з клітковини (88—90%), 
пектинових (6—7%) і воскоподібних (3%) речовин і золи (1—2%) (рис. 9.1). 


У виробничій практиці для характеристики якості врожаю використовується такий 
показник, як технічна довжина – загальна довжина стебла від сім’ядольних листків до 
початку суцвіття. Найбільший вихід волокна доброї якості мають високі й тонкі стебла з 
технічною довжиною не менше 70 см і товщиною 1,1-1,5 мм. 


Біля основи стебла льону-довгунця волокно товсте, грубувате, частково одерев’яніле й 
складає близько 12% маси відповідної частини стебла. У напрямку до середньої частини 
стебла уміст волокна зростає до 35%. Це найбільш коштовне, тонке, міцне й довге волокно, 
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із найменшою порожниною усередині й товстими стінками. У верхній частині кількість 
волокна зменшується до 28—30% і якість його знижується: волоконця мають більший 
просвіт і більш тонкі стінки. 


 
Рис. 9.1. Будова стебла льону: 


а – поздовжньо-поперечний розріз; б – поперечний розріз (1 – кутикула; 2 – епідерміс;  3 – шкірна паренхіма;  
4 – луб’яні пучки; 5 – камбій; 6 – деревина; 7 – серцевина; 8 – порожнина),  в - волокнистий пучок 


 


Високоякісне волокно повинне бути довгим, тонким, без великої порожнини, тонко-
шаровим, гладким, чистим із поверхні. Основні показники його якості: довжина, міцність, 
блиск, еластичність, м'якість, чистота від домішок, відсутність слідів іржі й інших хвороб. 


Інтенсивна технологія вирощування льону-довгунця розрахована на одержання 0,55—
0,8 т/га льоноволокна і 0,45— 0,5 т/га насіння. Ця технологія включає: концентрацію посівів 
льону-довгунця в спеціалізованих господарствах, що висівають льон у 2—3 сівозмінах, 
розміщення льону після кращих попередників, внесення в сівозміні мінеральних і органічних 
добрив у науково обґрунтованих дозах, розрахованих на планований врожай, основний 
обробіток ґрунту за типом напівпару, поліпшений передпосівний обробіток ґрунту, посів в 
оптимальний термін насінням першого й другого класів із нормою висіву 18—22 млн./га 
схожих насінин, застосування інтегрованої системи захисту рослин, передзбиральну 
десикацію, механізоване збирання й реалізацію не менш 50% врожаю у вигляді соломи за 
схемою поле — завод, розширення застосування рулонної технології збирання. Організація 
виробництва на основі госпрозрахунку, бригадного й сімейного  підрядів або орендного 
договору забезпечує найкращі результати застосування інтенсивної технології вирощування 
льону-довгунця. 


Місце в сівозміні. Льон-довгунець не слід повертати на колишнє місце раніше ніж через 
7—8 років. На окультурених полях при внесенні органо-мінеральних добрив і використанні 
гербіцидів льон-довгунець дає високі врожаї після удобрених озимих, зернових бобових 
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культур, картоплі, цукрового буряка, шару  конюшини або суміші конюшини з тимофіївкою, 
обороту шару й інших попередників. В умовах зрослої культури землеробства й високої 
родючості ґрунту багаторічні трави як попередники льону уступають іншим попередникам. 
Після жита, картоплі й гороху стебла льону бувають більш вирівняні, не полягають, придатні 
до механізованого збирання. 


У Західній Європі на окультурених і добре удобрених ґрунтах уникають сіяти льон 
безпосередньо по шару конюшини. У Нідерландах кращими попередниками льону вважають 
пшеницю, ячмінь, жито, картоплю, кукурудзу, цукровий буряк і ін. У Бельгії рекомендують 
сіяти льон після зернових, буряка, цикорію. Там уникають розміщувати льону після коню-
шини через надлишок азотного живлення (виходить груба гілляста солома, льон полягає). 


Часто повертати льон на колишнє місце не доцільно, тому що це приводить до льонового 
стомлення ґрунту, що обумовлює різке падіння врожаю льону. Льоностомлення пояснюється 
розвитком у ґрунті шкідливих для льону мікроорганізмів (паразитуючих грибів, бактерій), 
однобічним виснаженням ґрунту, розвитком специфічних бур'янів льону — шпергелю 
великого й лляного, повитиці й ін. Доцільно після збирання зернових культур засівати поле, 
що йде під льон, проміжними культурами із сімейства хрестоцвіті, або капустяні (рапс, 
суріпиця, редька олійна), використовуючи їх на корм або сидерат. 


Льон несильно виснажує ґрунти, після нього в сівозміні можна розміщати озиму 
пшеницю й жито, яру пшеницю й інші ярі хліби, гречку, картоплю й буряк. 


Обробіток ґрунту. Рання осіння оранка зябу й шару багаторічних трав сприяє 
підвищенню врожайності й якості волокна льону-довгунця. Основний обробіток ґрунту під 
льон виконують у двох варіантах: традиційному й напівпаровому. Перший варіант включає 
лущення стерні й зяблеву оранку, другий — зяблеву оранку й кілька суцільних обробок поля 
культиватором. 


Лущення проводять відразу слідом за збиранням попередника, воно стимулює 
проростання насіння бур'янів, що знищуються наступною оранкою. На полях, засмічених 
переважно однолітніми бур'янами, лущення звичайне проводять дисковими лущильниками 
ЛДГ-10 на глибину 6—8 см. На полях, засмічених коренево-нащадковими бур'янами, 
лущення проводять на глибину 12—14 см на легких ґрунтах і 10—12 см на важких. 


При цьому на полях, засмічених тільки коренево-нащадковими бур'янами, застосовують 
лемішний плуг-лущильник ППЛ-10-25, а на засмічених пирієм — важкі дискові борони БДТ-
3,0 або БДТ-7,0 у два сліди. При розміщенні льону після багаторічних трав проводять 
дискування шару важкою дисковою бороною БДТ-3,0 і оранку плугами з передплужниками. 


При підготовці ґрунту за типом напівпару (при ранньому збиранні попередника) 
обробіток ґрунту починають з оранки плугами з передплужниками на глибину орного шару. 
У суху погоду плуг працює в зчіпці з кільчасто-шпоровою ковзанкою, а у вологу — із 
важкими боронами. За час, що залишився до заморозків, проводять 2—3 культивації на 
глибину 10—14 см у діагональному напрямку стосовно напрямку оранки. При цьому 
застосовують культиватор КПС-4 із пружинними лапами в агрегаті з боронами. Останню 
культивацію проводять за 10—15 днів до заморозків на глибину 8—10 см культиватором 
КПС-4, обладнаним стрілчастими лапами і без борін. 


На полях, сильно засмічених пирієм, і призначених для розміщення льону додатково 
застосовують гербіциди гліфоган 480 (2,0—5,0 л/га), домінатор 360 (2,0—5,0 л/га), якими 
обприскують піднятий зяб за 2 тижні до сівби культури і зашпаровують боронами або 
культиваторами   при   першій обробці напівпару. 


Навесні зяб боронують на усіх ґрунтах на глибину 8—10 см. 
Передпосівну підготовку супіщаних ґрунтів проводять за допомогою важких борін, що 


працюють у дворядній зчіпці, й обробляють поле у взаємно-пересічних напрямках. На легких 
і середніх суглинках ефективне застосування голчастої (БИГ-ЗА) й пружинної (БП-8) борін. 
На середніх і важких суглинках і глинистих ґрунтах передпосівну підготовку ґрунту 
виконують культиваторами на глибину 5—7 см. Шар багаторічних трав, поораний на зяб, 
навесні обробляють культиваторами зі стрілчастими лапами. 
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Для вирівнювання поверхні поля напередодні посіву льону ґрунт накочують гладкими 
водоналивними ковзанками ЗКВГ-1,4, на важких ґрунтах застосовують кільчасто-шпорові 
ковзанки ЗККШ-6. Сильно зволожені, важкі ґрунти накочувати не слід. На таких полях ґрунт 
вирівнюють зчіпкою шлейф-борін ШБ-2,5. 


Застосування для передпосівного обробітку ґрунту на полях, не засмічених пирієм, 
комбінованих агрегатів РВК-3,6 (зрихлювач-вирівнювач-каток) і ВИП-5,6 дозволяє 
проводити високоякісну підготовку ґрунту під льон за один прохід. 


Добриво. Льон досить вимогливий до добрива. При внесенні повного мінерального 
добрива врожай соломи льону підвищується на 0,4—0,8 т/га. Зразковий середній винос 
рослинами льону основних елементів живлення в розрахунку на 1 т соломи з насінням 
складає: N - 10—14 кг, Р2О5 — 4,5—7,5, К2О —11—17,5 кг. Приріст врожаю соломи на 
дерново-підзолистих ґрунтах складає 5—7 кг на 1 кг д. р. добрив. У системі добрива льону 
необхідно враховувати слабку засвоюючу здатність його кореневої системи, високу 
чутливість до великої концентрації ґрунтового розчину, а також порівняно короткий період 
вегетації цієї культури. 


При внесенні гною (до 30—40 т/га) разом з фосфоритним борошном (0,4—0,6 т) і 
хлористим калієм (0,15—0,2 т) під попередні озимі або просапні культури врожайність льону 
підвищується на 25—30% і більше. Як зелене добриво можна використовувати пожнивно 
люпин, середелу, вику, рапс. 


Гній і компости безпосередньо під льон краще не вносити, щоб уникнути полягання 
рослин і нерівномірності стеблостою., а також зменшення виходу волокна внаслідок більшої 
грубизни стебел. На бідних органічною речовиною ґрунтах можна застосовувати 
торфогнойовий або гнійно-фосфоритний компост.  


На темноколірних дерново-підзолистих ґрунтах рекомендується вносити 15-20 кг бор-
магнієвих добрив на 1 га. Якщо передбачається використовувати місцеві добрива - пташиний 
послід (2-3 ц), рідку гноївку (5-6 т) й деревний попіл (1-3 ц), їх краще вносити до посіву, під 
передпосівну культивацію. 


Під оранку варто вносити фосфорні (Р60-100) й калійні (К60-120) добрива. Азотні добрива 
(N30-45) вносять навесні; при правильному сполученні з фосфорно-калійними вони значно 
підвищують врожай волокна і його якість. 


При визначенні доз мінеральних добрив варто враховувати агрохімічні показники 
ґрунту, ступінь його родючості, окультурення, запланований врожай і інші фактори. 


На  слабо окультурених ґрунтах на 1 частину азоту в добриві під льон повинно 
приходитися 2 частини фосфору й калію, на середньо окультурених — 3, на високо 
окультурених — 4—6. Надлишок азоту може викликати полягання й розгалуження льону, а 
також зменшення виходу волокна. Азотні добрива, звичайно, вносять перед посівом і для 
підживлення у формі аміачної селітри, сечовини; гарно діє й сірчанокислий амоній. У 
господарствах, що домоглося помітного підвищення родючості ґрунтів, азотні добрива 
безпосередньо під льон не вносять, а обмежуються проведенням у міру необхідності 
вибіркового підживлення. 


Фосфорні добрива сприяють прискоренню дозрівання льону й підвищенню якості 
волокна. При цьому особливу увагу варто звертати на форми фосфорних добрив. Надлишок 
суперфосфату збільшує кислотність ґрунту й може гнітити рослини. Найбільш придатні для 
льону, особливо на кислих ґрунтах, фосфоритне борошно, подвійний суперфосфат, борний 
суперфосфат і преципітат. Гарні результати виходять також при використанні суперфосфату 
в суміші з фосфоритним борошном. 


Внесення калійних добрив (хлористого калію, калійної солі, сірчанокислого калію, 
калімагнезії) підвищує вихід і якість волокна, зм'якшує негативну дію надлишкового 
азотного живлення, підвищує стійкість стебел до полягання. Ефективно використовувати при 
удобренні льону складні добрива: амофос, нітрофоску, нітроаммофоску. Вапно 
безпосередньо під льон вносити не рекомендується щоб уникнути зниження виходу і якості 
волокна. 
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Сівба. Для сівби варто використовувати насіння кращих районованих сортів, що 
відповідають вимогам посівного стандарту першого й другого класів (чистота 99—98%, 
схожість 95—90%, вологість 12%). Висівати насіння, що містять домішку повитиці й інших 
злісних бур'янів, забороняється. Насіння повинні бути повновагими, вирівняними, 
блискучими й жирними на дотик, здоровими, із високою енергією проростання. Для 
підвищення енергії проростання й польової схожості насіння льону за 10—15 днів до сівби 
піддають повітряно-тепловому обігріву (протягом 5—7 днів) на відкритих  площадках або у 
добре провітрюваних приміщеннях (протягом 8— 10 днів). 


До сівби насіння льону протравлюють. Кондиційне за вологістю насіння краще 
протруювати за 2—6 міс. до посіву, використовуючи: проти хвороб антракнозу та 
крапчастості вітавакс 200 (1,5-2,0 кг суспензії на 3-5 л води на 1 т насіння); проти фузаріозу, 
антракнозу, побуріння стебел – максим 025 FS (1,0 л/т). Для підвищення врожайності 
насіння одночасно з протруєнням обробляють стимуляторами росту рослин – вермістимом 
(8-10 л/т), вермістимок К (5-8 л/т), гуміам (7,5 л/т), гумінат (5-7 л/т, обробка 1 % водним 
розчином), ендофіт L1 (3-5 мл/т). 


Одночасно з протруєнням насіння льону можна обробляти мікродобривами — борною 
кислотою, сульфатом міді, молибденовокислим амонієм, сірчанокислим цинком. 


Практикою передових господарств установлена велика перевага ранніх термінів сівби 
льону в ґрунт, прогрітий на глибині 10 см до 7—8°С. При ранній сівбі рослини повніше 
використовують ґрунтову вологу, менше уражаються грибними хворобами й земляною 
блішкою, волокно виходить кращої якості. За даними дослідів ТСХА, при сівбі льону 13 
травня врожай трести був на 20% вищим, ніж при сівбі 9 червня. При ранній сівбі тільки 
2,3% сходів було ушкоджено блішками, а при пізній — 34,6%. Однак варто уникати занадто 
ранньої сівби, коли ще можливі заморозки, а також сівби насіння у дуже вогкий, погано 
розроблений ґрунт. 


Щоб рівномірно розмістити насіння льону-довгунця, їх висівають вузькорядними 
лляними сівалками (СЗЛ-3,6) з міжряддями 7,5 см. Глибина висіву насіння льону 1,5—3 см, 
норма висіву 20—25 млн. схожих насінин (100—120 кг) на 1 га. У сортів, схильних до 
полягання, норму висіву трохи зменшують. На насінні цілі льон-довгунець сіють 
широкорядним (45 см) або стрічковим способом (45х7,5х7,5 см) при зменшеній нормі. 


Догляд за посівами. При сприятливих умовах сходи льону з'являються через 5—6 днів 
після посіву. При випаданні дощів може утворитися кірка, що затримує появу сходів. Її 
знищують легкою посівною, ротаційною або сітчастою бороною, кільчасто-шпоровою 
ковзанкою. Дуже важливо захистити льон-довгунець від бур'янів, що знижують його 
врожайність і якість волокна. До найбільш розповсюдженим засмічувачів посівів льону 
відносяться такі бур'яни: ярі — редька дика, лобода біла, жабрій, гірчиця польова, гречка 
витка, гречка татарська, рижій льоновий, шпергель великий, шпергель лляний, підмаренник 
липкий, пажитиця льонова; пізні ярі - плескуха лляна, мишій сизий, щириця звичайна; 
зимуючі — волошка синя, ромашка не пахуча, сухоребрик високий, талабан польовий, 
грицики звичайні, вика озима, жовтозілля весняне; дворічні – свиріпа звичайна; багаторічні - 
пирій повзучий, хвощ польовий, льонок звичайний, осот рожевий, осот жовтий, щавель 
малий; паразити – повитиця льонова, повитиця європейська. 


Основні заходи контролювання бур'янів — агротехнічні: вибір гарного попередника, 
напівпаровий обробіток ґрунту, гарне очищення насіння на насінняочисній машині СОМ-300 
й електромагнітній машині ЭМС-1А. 


Льон-довгунець більше інших культур має потребу в захисті від бур'янів, особливо на 
початку росту. Проти однорічних та багаторічних злакових бур’янів у їх фазах від 2-3 
листків до фази кущіння однорічних та за висоти пирію 10-15 см застосовують 
обприскування гербіцидами: агілом 100 (0,8-1,2 л/га), міура (0,8-1,2 л/га), селект 120 (0,4-
0,8 л/га), тарга супер (2,0-3,0 л/га); проти дводольних бур'янів у фазі «ялинки» за висоти 
льону 3-10 см – агрітокс (0,7-1,2 л/га), гербітокс (0,7-1,2 л/га, льон на технічні цілі), 
дікопур МЦПА (0,5-0,75 л/га, на технічні цілі), магнум (8,0-10,0 г/га); проти однорічних 
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бур’янів в т.ч. стійких до 2М-4Х за висоти льону 3-10 см - базагран (3,0 кг/га), базагран М 
(2,0-3,0 л/га, забороняється використання олії у харчовій промисловості), формула (10-15 
г/га), хармоні 75 (10-15 г/га); проти однорічних дводольних та багаторічних 
коренепаросткових у фазі ялинки - лонтрел гранд (0,04-0,12 кг/га), лонтрел 300 (0,1-0,3 
л/га), трефлан 480 (1,6-2,0 л/га). Широко застосовують гербіцид 2М-4Х 750 (0,5—0,75 
л/га). Посіви обробляють у фазі «ялинки» при висоті рослин від 5 до 15 см, коли листочки 
покриті восковим нальотом і великі краплі розчину гербіциду легко з них скочуються.  


Велике значення має своєчасне підживлення льону. Внесення азотних добрив має 
особливо велике значення в ранній період розвитку льону. Калійними добривами 
підживлюють льон на ділянках при могутньому рості для підвищення стійкості його до 
полягання й поліпшення якості волокна. 


Хімічну прополку льону можна сполучати з некореневим підживленням азотними 
добривами й мікродобривами. Гербіциди вносять штанговими обприскувачами ПОУ, ВІН-
400, ОПШ-15, ПОМ-630. Витрата робочої рідини 200 л/га. Обприскування гербіцидами 
посівів льону повинне бути крупно-краплинним, діаметр отворів наконечників 2—2,5 мм. 


Шкідники заподіюють велику шкоду льону. Це лляна блішка, лляний трип, лляна 
плодожерка, совок-гама. При прояві на посівах льону шкідників (лляної блішки, лляної 
листовертки, гусениць совка-гами) посіви обробляють фюрі (0,1-0,15 л/га, востаннє за 30 
днів до збирання, не більше 2 раз за вегетацію). 


Поширені наступні хвороби льону-довгунця: іржа, фузаріоз, поліспоріоз, бактеріоз, 
антракноз і ін. Вони знижують продуктивність рослин і якість волокна. Важливо висівати 
стійкі сорти, протравлювати насіння, а також строго дотримувати агротехнічних вимог: 
чергування культур, ранній посів, знищення залишків льону на полі й ін. При виявленні 
ураження посівів льону-довгунця перерахованими хворобами їх обприскують фундазолом 
(1,0 кг/га, 1 раз за вегетацію). 


Збирання. Розрізняють наступні фази спілості льону. 
Зелена спілість (льон-зеленець). Стебла й коробочки льону зелені, а листки нижньої 


третини стебла починають жовтіти. Насіння в коробочках м'які, у стані молочної спілості. 
Пучки волокна сформувалися, але волоконця ще недостатньо виконані. 


При збиранні льону в фазі зеленої спілості виходить знижений врожай не дуже міцного, 
але тонкого, блискучого волокна, придатного для тонких виробів (мережива, батист). 


Рання жовта спілість. Посіви льону мають ясно-жовтий колір. Листки нижньої 
третини стебел буріють і обсипаються, а інші стають жовтими, підсихають, і тільки у верхній 
частині стебла вони ще залишаються зеленуватими. Коробочки також із зеленуватими 
прожилками. Насіння в них знаходяться у фазі воскової спілості. Волокно сформувалося, але 
ще не загрубіло, волоконця досить виконані. При збиранні в цій фазі волокно виходить м'яке, 
шовковисте і досить міцне. Насіння хоча й не цілком дозріли, але цілком придатні не тільки 
для технічних цілей, але і для посіву. 


Жовта спілість. Настає через 5—7 днів після ранньої жовтої спілості. Посіви 
забарвлюються в жовтий колір. Листки нижньої половини стебел буріють і обсипаються, а у 
верхній половині вони жовті, зів'ялі. Коробочки стають жовтими й частково буріють. 
Насіння в них твердіють і мають нормальне для сорту забарвлення. Волокно в нижній 
частині стебел починає грубіти (дерев’яніти). 


Повна спілість. Стебла й коробочки стають бурими. Велика частина листків уже 
обпала. Насіння в коробочках цілком дозріли, затверділи й при струшуванні шумлять. 
Волокно вже перестигає, особливо в нижній частині стебла, трохи дерев’яніє, втрачає 
еластичність і стає твердим, сухим. При культурі на волокно льон-довгунець збирають у фазі 
ранньої жовтої спілості, а на насінних ділянках — у фазі жовтої спілості. 


Одержала поширення передзбиральна десикація посівів льону-довгунця. Підсушування 
десикантами рослин льону ще на корені дозволяє виключити такі процеси, як польове 
сушіння й дозрівання льону в снопах (при використанні насіння для посіву). Для десикації 
застосовують гліфоган 480 (3,0 л/га, востаннє за 14 днів до збирання, не більше 1 разу за 
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вегетацію), домінатор (3,0 л/га, востаннє за 14 днів до збирання, не більше 1 разу за 
вегетацію), раундап (3,0 л/га, востаннє за 14 днів до збирання, не більше 1 разу за вегетацію). 
Десикацію проводять у фазі ранньої жовтої стиглості, обприскуючи поля з літака, 
обладнаного апаратурою для дрібно-краплинного обприскування. Обробіток посівів десикан-
тами підвищує якість насіння, прискорює настання фази жовтої спілості приблизно на 5 днів.  


Збирання льону-довгунця — складний і трудомісткий процес. У залежності від умов 
льон збирають комбайновим, роздільним або сноповим способом. 


Комбайновий спосіб збирання став основним; він здійснюється льонозбиральними 
комбайнами ЛК-4А с пристроєм розстеляння  і ЛКВ-4А зі снопов'язальним апаратом. Обидва 
комбайни обладнані  пристроєм очісування. Льонокомбайни зчіплюється в агрегат із 
трактором МТЗ. Комбайновий спосіб збирання включає наступні технологічні операції: 
смикання рослин, очісування насінних коробочок, в'язання соломи в  снопи або розстилання 
стрічкою на льонище, збір купи (коробочки, насіння, домішки) у тракторні причепи. 
Реалізується волокниста продукція у вигляді соломи або у вигляді трести. При реалізації 
соломи збирання може виконуватися  двома варіантами. 


За першим варіантом льон смикають комбайном із в'язальним апаратом. Обчесану 
солому, зв'язану в снопи, установлюють для природного сушіння в бабки і через 6—10 днів 
відвозять на льонозавод. Для підбору й навантаження снопів використовують підбирач-
навантажувач снопів ППС-3. 


За другим варіантом льон смикають комбайном із пристроєм розстеляння. Солому на 
льонищі розстеляють тонким шаром (1500-1700 стебел га 1 м). Солому, розстелену стрічкою, 
після 4—6-денного просушування піднімають і в'яжуть у снопи підбирачем ПТН-I із 
в'язальним апаратом або пресують у рулони переустаткованим рулонним прес-підбирачем 
ПРП-1,6. Навантаження рулонів у транспортні засоби здійснюють фронтальним 
навантажувачем ПФ-0,5 із пристосуванням для льону. 


Для готування трести вирваний і розстелений стрічками льон залишають для 
вилежування. Для поліпшення умов вилежування трести й підвищення її якості здійснюють 
два додаткових до традиційної технології заходи. По-перше, навесні одночасно з посівом 
льону висівають яку-небудь багаторічну злакову траву озимого типу - вівсяницю лучну (18 
кг га 1 га), райграс пасовищний (20 кг на 1 га), тимофіївку лучну (5 кг на 1 га) й ін. Трави є 
гарним стелищем для льону, а після підйому трести можуть бути використані для зеленого 
корму. Льон розстеляють на трав'яний покрив. По-друге, для того щоб забезпечити 
рівномірність вилежування в стрічці, домогтися вирівняного кольору стебел, а також 
прискорити вилежування і не допустити заростання стрічки травою, неї обертають через 3—
4 і 10—20 днів після розстелення й перед підйомом готової трести.  


Суху тресту (вологість не більш 20%) піднімають і в'яжуть у снопи підбирачем трести 
ПТН-1 або формують у рулони прес-підбирачем ПРП-1,6. У непогожу погоду, при 
підвищеній вологості трести, щоб не допустити її перележування, використовують 
підбірник-порцієутворювач ПНП-3. Зібрану в порцію тресту в'яжуть вручну в снопи, що 
встановлюють для природного досушування в  конусах або наметах. 


До якості роботи комбайнів висувають високі вимоги: чистота смикання повинна бути не 
нижче 99%, чистота очісування — не менше 98, утрати насіння — не більш 4% Обов'язково 
проводять герметизацію комбайнів. При збиранні льону льонокомбайнами, крім соломи, 
одержують лляну полову (насінні коробочки, обривки стебел), що складає в середньому 20-
25% загального врожаю сирої маси. Вологість полови досягає 60-65%. Щоб уникнути 
псування насіння у коробочках, їх сушать у сушарках до 16-18%. Температура теплоносія не 
повинна (перевищувати 45°С, а для посівного насіння - 40°С. Після сушіння полову 
обмолочують на молотарці МВ-2,5А. Насіння льону очищають і сортують на машинах ОС-
4,5, ОС-4,5А, СМ-4, СОМ-300 і підсушують до вологості 13%. 


При тривалому збереженні вологість насіння не повинна перевищувати 8—12%. 
Первинна обробка волокна льону. Первинна обробка льону включає готування трести, 


її сушіння, миття й тріпання. В даний час тресту готують у господарствах розстеленням 
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соломи на стелищах відразу після обмолоту або зчісування голівок льону. При розстеленні 
(росяна мочка) лляна солома перетворюється в тресту в результаті життєдіяльності нижчих 
грибів, бактерій і дріжджів Особливо добре вилежується треста при серпневому розстеленні, 
коли тепла (18° С) й волога погода з рясними росами. Тривалість лежання при розстеленні в 
серпні складає 3-4 тижні, при розстеленні в більш пізній термін - 5-7 тижнів. На вилежування 
трести позитивно впливає сонячне світло: воно руйнує пігменти й у такий спосіб відбілює 
стебло. Солому на стелищі розстеляють рівним і тонким шаром (2-2,5 т на 1 га). До кінця 
вилежування треста здобуває сірий колір, волокно легко відокремлюється від деревини по 
всій довжині стебла. Для визначення часу підйому зі стелищ беруть проби - «катування». 
При не витримуванні терміну лежання трести волокно виходить грубе й закостричене, а при 
перевищенні цього терміну - знижується якість і вихід довгого найбільш коштовного 
волокна. Проби («катування») масою не менше 2 кг беруть невеликими жменями на всю 
глибину розстеленої стрічки з різних місць по діагоналі. Потім проби підсушують і 
обробляють. Якщо волокно легко відокремлюється від деревини й еластичне, міцне, тресту 
необхідно піднімати. 


У ясну погоду після підйому тресту розставляють для просушування в конуси, а в 
дощову погоду - сушать у спеціальних сушарках і клунях. Суху тресту або солому укладають 
у криті приміщення або зберігають у стогах і скиртах. Основна кількість сухої трести 
переробляється на волокно на льонозаводах. Упроваджується промислова технологія 
одержання з лляної соломи, минаючи тресту, луб'яного волокна. 


Технологія снопового збирання. Традиційний спосіб збирання льону – сноповий. При 
такому збирання льон смикають машинами,  вручну зв’язують снопи, встановлюють їх у 
бабки для просушування в полі. У бабки встановлюють 7-8 снопів кругом або у вигляді 
двохскатного даху з 8-10 снопів. Сушіння льону у снопах ручного зв’язування 
продовжується 6-10 днів. Потім снопи обмолочують. Солому розстеляють вручну на стелищі 
в стрічки для отримання трести або відвозять на льонозавод. Підйом трести виконують 
також вручну і розставляють у конуси для сушіння в полі. Цей спосіб збирання льону 
застосовується у всіх зонах льонарства. При збиранні сноповим методом льон висмикують 
льоносмикалками ТЛН-1,5А. Обмолочують льон льономолотаркою МЛ-2,8П у стаціонарних 
або польових умовах. Тільки біля 10 % робіт при цьому способі механізовано.  


Після природного або штучного сушіння льняну солому й тресту здають на завод або 
укладають на зберігання. 


 
 


9.2. Коноплі 
 


Коноплі (Cannabis) –  рід однорічних трав’янистих здебільшого дводомних рослин 
родини конопляних, висотою 50-400 см (рис. 9.2). Стебло прямостояче, просте, рідше 
розгалужене, біля основи округле, до верхівки ребристе, заввишки до 2 м. Листки шорсткі, 
довго черешкові, пальчасто-роздільні, з 5-9 довго-ланцетними, дрібно зазубреними частками. 
Квітки одностатеві, тичинкові з 5 білих або жовтуватих часток у китицях, зібраних у 
волосисте суцвіття. Цвіте у червні-серпні. Насіння – кулясті горішки, сіро-бурі. 


Значення. У Європі й Азії культурні коноплі вирощують на волокно й насіння. Волокно 
конопель (вихід його складає 16—25%) довге, грубе, але міцне й добре протистоїть гниттю 
при тривалому перебуванні у воді. З нього виробляють парусину, брезент, пожежні шланги, 
мішки, канати, мотузки, шпагат, рибальські снасті, приводні ремені й ін. Грубе, коротке й 
плутане волокно (клоччя) використовується для конопачення суден, дерев’яних будівель, як 
обтиральний матеріал. У насінні конопель міститься (у %): олії, що висихає, (йодне число 
140—165) — до 38 (у середньому 30-35), білка — 18-23, крохмалю — 20, клітковини — 15, 
золи — 4-5. Олія має харчове й технічне призначення (виготовлення оліфи, замазки, м’якого 
мила, лаків і ін.). Конопельна макуха — коштовний корм для тварин, у ньому міститься (у 
%): білка — 30, олії —8—10, БЕР — 18—20, золи — 8, клітковини — 20. 
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Рис. 9.2.  Коноплі посівні: 
1 – плоскінь; 2 – матірка; 3 – тичинкова квітка; 4 – маточкова квітка 


 
З насіння виробляють фітин — органічна сполука, що використовується в медицині. 


Відходи при виробленні волокна (багаття) використовують на виготовлення пластмаси, 
будівельних термоізоляційних плит, фанери, паперу, ізоляційних матеріалів і на паливо. 


Поширення. Відомо 3 види коноплі: культурні або посівні, індійські, дикі. У дикому 
стані вони поширені в помірних поясах обох півкуль. У культуру введені понад три тис. 
років тому у Центральній Азії. Здавна вирощують у Китаї, Монголії, Індії. На території 
України коноплю вирощують з ІХ ст. н.е. У європейських країнах її почали вирощувати з 
ХVІ ст. Нині площа посіву у світі понад 430 тис. га. В Індії коноплі займають площу 139 тис. 
га, у Пакистані – 99, у Румунії – 32, у Польщі – 14, в Угорщині – 10,5 тис. га. Урожайність 
волокна у світі 5,9 ц/га.  


Коноплі вирощують у Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Сумській областях 
України для одержання волокна й насіння. Рослина часто дичавіє.  


Сорти. На території України поширені сорти: Дніпровські однодомні 6, Південні 
достигаючі однодомні 16, Золотоніські однодомні 11, Полтавські однодомні 3, 
Краснодарська 35, Південні павлоградські, Південні черкаські. 


Особливості вирощування. Культура вологолюбна, вимоглива до родючості ґрунту, 
потребує внесення органічних добрив. Коноплі рекомендують розміщувати у сівозміні після 
картоплі, цукрових буряків, кукурудзи на силос, гороху, озимих, під які в достатній кількості 
вносять органічні добрива. 


Під культуру вносять 150-180 кг/га азоту (весною під культивацію), 40-50 кг/га фосфору 
(під час сівби у рядки), 90-120 кг/га калію. 


Сіють коноплі коли ґрунт на глибині загортання насіння прогріється до 8-10˚ С, 
протруєним ТМТД (4 кг/т зерна). 


На сіянець та при двобічному використанні коноплі сіють вузькорядним способом із 
міжряддями 7,5 см або звичайним рядовим із міжряддями 15 см. Норма висіву 5-5,5 млн. 
схожих насінин на гектар. Насіння загортають у ґрунт на глибину 4-5 см; у посушливу 
погоду ґрунт після сівби коткують. 


Догляд за посівами, Після сівби, до або під час з’явлення сходів конопель для знищення 
бур’янів та руйнування ґрунтової кірки посіви боронують впоперек рядків. 


На широкорядних посівах два-три рази розпушують ґрунт у міжряддях: перший раз – на 
8 см; другий, третій – на 4-6 см. Бур’яни в рядках виполюють вручну. На насінницьких 
посівах застосовують хімічний спосіб прополювання – гербіцид таллам 3-4 кг/га 


Посіви коноплі проти блохи конопляної в період появи сходів обприскують діазолом 60 
(1,7 л/га); проти стеблового кукурудзяного метелика, блішки – штефесіном (0,3-0,5 л/га, 
востаннє за 30 днів до збирання, не більше 2 раз за вегетацію); проти однорічних злакових 
бур’янів при їх висоті 10-15 см – тарга супер (1,5 л/га).  


Якщо до сівби не вносили добрива, то у фазу два-три листочки посіви коноплі 
підживлюють азотними добривами 30-40 кг/га діючої речовини. 


Збирання врожаю. Плоскінь (див. рис. 9.2, 1)  на насінницьких посівах збирають при 
відцвітанні цих рослин. Посіви на зеленець найкраще збирати в період від масового цвітіння 
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до повного відцвітання плосконі: цей період триває вісім-десять днів. При збиранні зеленця в 
більш ранні або пізні строки погіршується якість волокна. 


Збирання матірки на насінницьких посівах роздільним способом починають при 
дозріванні 70 %, а прямим комбайнуванням – 75 % насіння. Кращим способом збирання 
насіння конопель є пряме комбайнування комбайном ККП-1,8. За такого способу обмолоту 
збір насіння збільшується на 10-30 % за рахунок зменшення втрат, при цьому втроє 
скорочуються затрати праці. При роздільному збиранні конопель обмолот матірки 
починають через 3-5 днів після початку збирання. Проводять його конопляними 
молотарками МЛК-4,5 пересувним способом.  


Насіння з вологістю понад 15 % сушать на шахтних або барабанних зерносушарках. 
Висушене насіння остаточно очищають на складних зерноочисних машинах ОСМ-3У, ОС-
4,5, “Гігант” та ін. 


Посіви конопель вирощуються на обмежених площах, контролюються державою як 
джерело наркотичних речовин. 


 
Контрольні питання 


 
1. Охарактеризуйте значення й поширення льону-довгунця. 2. Дайте ботанічну характеристику й 


перерахуйте біологічні особливості льону-довгунця. 3. Назвіть сорти льону. Яка врожайність цієї культури? 4. 
Розкажіть про інтенсивну технологію вирощування льону-довгунця. 5. Яке місце займає льон у сівозміні? Як 
обробляють під нього ґрунт? 6. У чому полягають особливості системи добрива льона-довгунця? 7. Назвіть 
способи сівби й норми висіву льону. 8. Перелічіть фази спілості льону-довгунця. 9. Розкажіть про збирання й 
первинну обробку стебел льону. 10. Дайте ботанічну характеристику і назвіть біологічні особливості конопель. 
11. Яке місце займають коноплі в сівозміні, як обробляють ґрунт під коноплі? 12. Назвіть сорти південних 
конопель. Як проводять збирання на зеленець? 13. Які добрива застосовують під посіви конопель? 13. 
Розкажіть про сівбу й догляд за рослинами коноплі. 14. Як збирають коноплі? У чому полягає первинна 
обробка врожаю?  
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Розділ 10  
ЦУКРОНОСНІ Й НАРКОТИЧНІ КУЛЬТУРИ 


 
До цукроносних культур світу відносяться цукрова тростина (Saccharum offscinarum L.), 


на долю якої припадає майже дві третини світового виробництва цукру, і цукровий буряк 
(Beta vulgaris L.). Цукрова тростина – багаторічна рослина, яка широко вирощується у 
тропічних і субтропічних країнах (Індія, Центральна й Південна Америка, острів Ява,  
Південний Китай, Філіппінські  острови, Куба, Африка й ін.). У нашій країні основним 
джерелом заводської сировини для виробництва цукру є цукровий буряк. 


Серед технічних культур, які вирощуються в нашій країні є рослини, що мають 
наркотичні й смакові речовини. До них відносяться тютюн і махорка, у листках яких 
міститься алкалоїд нікотин, а також хміль, що використовується у пивоварінні. 


 
 


10.1. Цукрові коренеплоди 
 


Цукровий буряк. Ботанічна характеристика. Рід буряка Beta сімейства лободові 
(Chenopodiaceae) представлений однолітніми й багаторічними видами. Історично 
сформувався він у середземноморській флористичній області. Види роду Beta виявляють 
біологічну здатність до утворення коренеплоду й нагромадження в ньому запасів сахарози. 


У світі налічується 13 видів буряків – 11 дикорослих, 2 культурних. На території України 
поширені - 1 дикорослий  і 2 культурні види. Є два підвиди культурного буряка: листковий 
(мангольд), коренеплідний. До коренеплідного відносяться цукрові, кормові й столові 
буряки. 


Цукровий буряк (Beta vulgaris L. v. saccharifera, рис. 10.1) — один з різновидів 
дворічного буряка європейського підвиду. До цього ж виду відносяться буряк столовий (v. 
esculenta) і буряк кормовий (v. crassa). До культурного виду відноситься самостійний — 
буряк листовий, або мангольд {Beta cicla L.). 


Культурний цукровий буряк — гібридний організм, що вийшов від стихійного 
схрещування листової й коренеплідної форм буряка й поліпшений тривалою селекцією. Ще 
на початку ХІХ ст.. уміст цукру в коренях буряків не перевищував 8-10 %. У результаті 
тривалої селекції, відбору та поліпшення умов вирощування за 170-180 років уміст цукру в 
буряках підвищено до 17-23 %, від ваги кореня та значно збільшено вагу самого кореня. 


Рис. 10.1. Цукровий буряк: 
1 -  у перший рік життя;  2 – квітконосні пагони (а),  суцвіття (б) рослини другого року життя 


 
У перший рік життя цукровий буряк утворює стовщений корінь (коренеплід) із розеткою 


з безлічі (від 50 до 90) прикореневих листів (поверхня їх досягає 3000 см2). У холодні роки й 
на важких ґрунтах окремі рослини в перший рік утворюють стебла й дають насіння. Це 
явище має назву цвітухи. Буряки – перехреснозапильні рослини. 


Коренева система цукрових буряків складається з потовщеного головного кореня й дуже 
розгалужених бічних корінців, що проникають у ґрунт на глибину 1-1,5 м і більше та 
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розгалужуються до 1 м. Сильний розвиток кореневої системи потребує глибоких пухких 
ґрунтів і наявності поживних речовин. 


У будові коренеплоду розрізняють голівку (укорочене стебло), що несе листки; шейку 
(підсім'ядольне коліно — гіпокотиль), на якій відсутні листки й корені, й власне корінь 
(конічна частина коренеплоду), на поверхні якого утворяться бічні корінці. На голівку й 
шийку припадає тільки 15-30 % загальної довжини, решта – це власне корінь. 


Якщо розглянути корінь у поперечному й поздовжньому розрізі (рис. 10.2), то він 
складається з центрального провідного пучка й концентричних кілець судинно-волокнистих 
пучків, сполучених з провідною тканиною листків. Кожний пучок складається з великих 
здерев’янілих клітин, якими проводяться вода й поживні речовини з ґрунту до листя, й 
тонкостінних клітин, якими пересуваються з листя у корінь цукор та інші продукти 
фотосинтезу.  


 
Рис. 10.2. Будова коренеплоду цукрового буряка: ліворуч поздовжній  розріз, праворуч поперечний  


розріз через голівку, шийку й хвостову частину кореня 
 


Листки буряків світло-зелені й темно-зелені, серцеподібної форми, із хвилястими 
краями. Великі листки, які засвоюють найбільше вуглекислоти, утворюються у середині літа. 
У перший період вегетації швидше ростуть листки, а в другій період, у другій половині літа, 
- корені. У кінці серпня вага коренів переважає над вагою листя. Разом із приростом коренів 
збільшується їх цукристість. В кінці вегетації зовнішні листки жовкнуть й засихають, 
внутрішні ще зелені, але зменшені в розмірі. Під час збирання маса листків становить 30-40 
% ваги коріння. 


При проростанні з кожного клубочка з’являється кілька ростків (рис. 10.3). Після 
проростання насінини й виходу сім’ядолі на поверхню ґрунту з бруньками між сім’ядолями 
почергово розвиваються перша, друга, третя й т. д. пари справжній листочків (рис. 10.4). 


 
Рис. 10.3. Схема проростання насіння цукрового буряка: 


а – багатонасінного; б – однонасінного 
 


Фаза сім’ядолі, або вилочки триває 5-8 днів, а потім виростають справжні листки. 
У фазі «вилочки» (сходи із сім'ядолями до утворення дійсних листів) первинний корінь 


цукрового буряка проникає на глибину 12—15 см, а в час появи першої пари дійсних листів 
— до 30 см. У цей час розвиваються бічні корінці. З цього часу головний корінь починає 
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товщати за рахунок розподілу кліток періциклу й паренхіми первинного лубу. До появи 
другої пари листочків посіви необхідно прорвати. При запізненні з прориванням 
зменшуються врожай і цукристість буряків. 


 
Рис. 10.4. Розвиток рослин цукрового буряка: а – рослина у фазу вилочки; б – фаза першої  


пари листочків; в – фаза двох пар листочків; г – фаза чотирьох пар листочків. 
 


Первинна кора кореня у фазі трьох пар листів дає тріщини й скидається (линяння 
кореня), заміняючись вторинною корою, вони покриваються шаром коркової тканини. 
Надалі поряд із збільшенням числа листів відбувається стовщення й розростання головного 
кореня — утворення коренеплоду. Зміцнення кореневої системи тісно пов’язане з 
утворенням листків. Чим швидше ростуть листки, тим швидше росте й головний корінь. 
Улітку добовий приріст кореня становить 10 г і більше. 


Коренеплід формується внаслідок діяльності декількох (до 10—12) послідовних змін 
один одного камбіальних кілець судинно-волокнистих пучків. Між цими кільцями 
розростається паренхімна тканина, у клітках якої відкладається основна маса цукру. 
Інтенсивне нагромадження цукру відбувається в останній місяць вегетації. Але цукристість 
буряка у різних зонах коренеплоду різна (рис. 10.5). Орієнтовний хід росту буряків за час 
вегетації приведено у табл. 10.1. 


 
Рис. 10.5. Схема цукристості цукрових буряків у різних зонах коренеплоду. 


 


Таблиця 10.1. Динаміка наростання листків, коренів та вмісту цукру 
(за даними Уладівської дослідної станції) 


 


Вага, г  Час 
спостережень кореня листків 


Уміст 
цукру, % 


Кількість живих 
листочків 


1 липня 79 186 11,2 33 
15 липня 171 304 12,8 40 
1 серпня 242 282 15,5 45 
15 серпня 314 281 16,6 46 
1 вересня 385 297 18,8 48 
15 вересня 402 254 19,2 49 
1 жовтня 445 240 19,6 56 
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На тлі високої агротехніки в буряка сильніше розростається паренхімна тканина, що 
приводить до утворення більш великих і великовагових коренеплодів. Маса одного 
коренеплоду 200—500 г і більше. Коренеплід дорослої рослини цукрового буряка конічної 
форми, у центральній частині циліндричний, трохи ребристий, без розгалужень, із 
малорозвиненою голівкою, бічні корінці розташовані двома рядами. Забарвлення біле, 
м'якоть щільна. 


Буряк другого року життя. Для одержання насіння буряка коренеплоди, вирощені в 
перший рік життя, викопують, зберігають протягом зими й висаджують навесні наступного 
року в ґрунт. На наступний рік висаджений коренеплід розвиває квітконосні пагони, що 
дають насіння. Корені дорослої рослини першого року життя, мають довгі кореневі волоски 
(до 3 мм), досягають глибини 2,5 м і відходять у сторони на 50—60 см і більше. 


З бруньок, що проростають, розвиваються ребристі з листками квітконосні гілки, що 
досягають висоти 150 см. Квітки розвиваються у верхній частині квітконосів, у пазухах 
приквітників групами по 3—4 (іноді до 10). Квітки 5-членні, зелені або білуваті, зібрані у 
суцвіття по 2-5 на довгих гілочках. При дозрівання зрощені плоди утворюють супліддя по 2-
6. Суцвіття — колосоподібна кисть. Квітки обаполі, п’ятірного типу. Запилення перехресне 
за допомогою вітру й частково комах. Плід — горішок. При дозріванні плоди жовтіють і 
зростаються в супліддя (клубочки), що складаються з 2—6 горішків, розміром від 2 до 5 мм. 
Маса 1000 клубочків коливається від 20 до 50 г, маса однонасінних клубочків близько 20 г. 


Насіння, що лежить у порожнині зав'язі, складає 25—30% маси клубочка. У центрі 
насіння знаходиться перисперм із запасами поживних речовин. Зародок охоплює перисперм і 
складається з двох сім'ядоль, почечки, підсім'ядольного коліна й зародкового корінця. 


Значення. Цукровий буряк - основна цукроносна культура України, яка служать 
сировиною для цукрової промисловості та є однією з найбільш високопродуктивних і 
врожайних культур. Коренеплоди містять 14-20 % сахарози. З побічного продукту цукрового 
виробництва (патоки) виробляють спирт, гліцерин, лимонну кислоту, жом, який згодовують 
тваринам. У 100 кг свіжого жому міститься 8 кормових одиниць. 


Буряк цінна кормова культура. У 100 кг коренів міститься 25-26, а в 100 кг бадилля - 20-
23 кормові одиниці, у кожній кормовій одиниці міститься близько 90 г перетравного 
протеїну, багато вітамінів і мінеральних речовин. 1 га цукрового буряка при врожаї 40 т 
коренів і 20 т бадилля забезпечує одержання 15 тис. кормових одиниць. 


Цукрові буряки мають важливе агротехнічне значення. Вони потребують глибокої 
оранки, внесення органічних і мінеральних добрив, при проведенні просапування сприяють 
очищенню поля від бур’янів, підвищують урожайність наступних культур сівозміни. 


Поширення. У культуру був введений листковий буряк ще 3-4 тис. років тому. 
Батьківщиною його вважають Середземномор’я. Перші коренеплідні форми буряка 
з’явилися у Греції, Візантії, Стародавньому Римі до початку нашої ери. З Греції культура 
поширилася на Балкани, у Київську Русь, Персію, Афганістан, Китай. Спочатку буряк 
використовували як лікарську й овочеву культуру. У ХVІ-ХVІІІ ст. вирощували як кормову 
культуру. На цукор буряк почали вирощувати наприкінці ХVІІІ ст. Перший цукробуряковий 
завод був побудований у 1802 р. у Росії. Нині посівна площа цукрових буряків у світі складає 
близько 8,8 млн. га.  Посіви, розміщені переважно у помірному поясі північної півкулі. 
Близько 75 % світових посівів буряка зосереджено у Європі: 1,08 млн. га – у Росії, близько 
1,0 – в Україні, 0,6 – у Німеччині, 0,504 – у Франції, 0,492 – у США, 0,44 – у Польщі, 0,27 – у 
Китаї, 0,208 млн. га – в Італії. Культура широко поширена в Англії, Румунії, Ірані, Туреччині, 
Нідерландах, Середній Азії, Північно-Західній Африці, Чехії, Словаччині, Білорусі, Молдові.  


В Україні посіви цукрового буряка у 1913 р. складали 558 тис. га, 1965 – 1863, 1970 – 
1600, 1990 – 1607, 1995 – 1475, 2000 р. – 856 тис. га. Валовий збір цукрових буряків, 
фабричних становив: 1913 р. – 6531,1 тис. т, 1965 – 27644, 1980 р. – 48841, 1990 – 44264, 
1995 – 29650, 1997 – 17663, 2000 р. – 13199 тис. т. Середньорічна урожайність цукрових 
буряків у 1913 р. становила 117 ц/га, у 1961-65 рр. - 165, 1966-70 – 228, 1984 – 345 ц/га. У 
порівнянні з іншими країнами світу урожайність їх у нашій країні невелика (табл. 10.2)  
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Таблиця  10.2. Урожайність цукрових буряків у деяких країнах світу, ц/га 
 


Країна 1990 1995 2000 
США 448 443 531 


Канада 391 416 495 
Китай 217 201 245 


Німеччина 496 498 617 
Франція 668 667 759 


Росія - 176 188 
Україна 275,4 201 177 


 


Виробництво цукру піску в регіонах України за роками змінювалося в значних межах 
(табл. 10.3) і залежить від забезпечення сировиною. 


Цукрові буряки культивуються в усіх областях України за винятком Закарпатської, 
Донецької, Запорізької, Луганської, Херсонської областей та АРК. Найбільше їх виробляють 
у господарствах Вінницької, Київської, Тернопільської, Хмельницької, Харківської областей. 


Цукровий буряк – друга у світі (після цукрової тростини) технічна культура, із якої 
добувають цукор. В Україні вперше у світі було виведено однонасінні форми цукрового 
буряка й доведено їх до господарського використання.  


 
Таблиця 10.3. Виробництво цукру-піску в Україні й областях,тис. т  


 


Регіон 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1998 2005 
Україна 3877 6686 5973 6035 5302 6247 6791 3894 1984 2139 
Вінницька 725 1092 975 966 660 694 841 488 295 277,8 
Волинська  64 188 125 124 80 246 221 81 68 198,7 
Дніпропетровська - 18 35 46 57 35 42 72 34 - 
Житомирська  140 223 167 148 133 166 145 107 48 71,4 
Івано-Франківська  59 84 72 92 32 106 78 36 23 - 
Київська  304 500 421 487 403 397 460 335 255 227,1 
Кіровоградська  204 422 476 407 469 382 398 34 112 64,3 
Львівська 124 212 484 288 158 340 284 112 49 - 
Миколаївська  33 75 166 94 111 190 192 171 52 - 
Одеська  - 246 306 377 346 400 486 234 56 107,9 
Полтавська  291 476 424 415 541 518 583 370 163 203,9 
Рівненська  104 204 146 190 171 197 312 129 76 63,0 
Сумська  316 483 383 392 319 265 357 188 81 59,3 
Тернопільська  123 297 274 315 250 426 444 239 143 183,1 
Харківська  251 369 376 305 396 477 427 320 114 146,0 
Хмельницька  387 666 461 425 393 538 620 266 137 129,9 
Черкаська 474 721 672 663 511 563 567 360 193 153,0 
Чернівецька 161 253 201 161 161 201 203 71 41 - 
Чернігівська 117 157 112 140 111 106 131 81 44 84,5 


 


Сорти. У Держреєстр внесено наступні сорти й гібриди: Білоцерківський однонасінний 
45, Уладівський однонасінний 35, Ювілейний, Уладівський МС 5, Верхняцький МС 14,  
Білоруський МС 27, Білоруський однонасінний 29, Дружба МС 34, Іванківський поліпшений, 
ЛВМС 63, Лінійний МС 05, Орбіс, Рамонський однонасінний 47, Рамонський МС 46, 
Рамонський МС 60, РБМС 70, Ялтушківський однонасінний й ін. Уладівський однонасінний 
35 має врожайність коренеплодів 45-50 т/га, з умістом цукру 17,5-20,5%.  


Більшість перерахованих сортів і гібридів відноситься до групи урожайно-цукристих, що 
сполучать високий врожай коренеплодів і цукристість і забезпечують найбільший збір цукру 
з 1 га.  


Хімічний склад коренеплодів. Зрілі коренеплоди містять у середньому 75% води і 25% 
сухих речовин, основну частину яких (17,5%) складає сахароза, а 7,5% — «не цукру». Із 
загальної кількості «не цукру» близько 5% припадає на нерозчинні (клітковина — 2,5 %, 
пектинові речовини — 2,4, білки й зола — 0,1%). До розчинного «не цукру» відносяться 







 243 


фруктоза, глюкоза й інші безазотисті речовини (0,8%), азотисті речовини (1,1%) й зола 
(0,6%). У технічному умісті цукром називають тільки сахарозу (тростинний або бурячний 
цукор — дисахарид C12H22O11). Всі інші вуглеводи та інші органічні й мінеральні речовини 
відносяться до «не цукру». Уміст їх варіює в залежності від сорту, району вирощування й 
агротехніки. Найбільш шкідливі розчинні пектинові речовини, що, переходячи в сік, сильно 
утрудняють фільтрацію його й заважають кристалізації цукру. Азотисті речовини, що 
входять до складу бурячного соку, поділяються на дві групи: нешкідливі {білкові речовини) і 
шкідливі (бетаїн, аміди, фарбувальні речовини й ін.). Останні в процесі вироблення цукру не 
осаджуються й переходять у патоку. Розподіл цукру в коренеплоді буряка нерівномірний, 
найбільша кількість його міститься в середній частині (у шийці). Найменше цукру 
знаходиться в голівці й найнижчій частині (хвостику) коренеплоду. 


Особливості біології. У звичайного багатонасінного буряка в кожному клубочку може 
бути 2-3 насінини, в однонасінного (однопаросткового) - одна насінина, що дає можливість 
механізувати її обробіток. 


Цукровий буряк досить вимогливий до умов виростання й чуйно реагує на їхню зміну. 
Вегетаційний період його в перший рік життя складає 160—170 днів, у другий рік—100—
130 днів. Для проростання насіння потрібно 150—170% води (до маси клубочків) і достатній 
доступ повітря. 


Цукровий буряк помірно теплолюбний. Мінімальна температура ґрунту для проростання 
насіння 3—4 °С. При температурі 15—18 °С насіння буряка сходять на 6—7-й день. При 
проростанні спочатку рушають у ріст корінець і підсім'ядольне коліно. Дві сім'ядолі при 
виході на поверхню зеленіють і виконують функції листків (фаза «вилочки»).  


У перші дні сходи дуже чуттєві до заморозків. У фазі «вилочки» заморозки — 3...—4 °С 
можуть погубити рослини. З появою першої пари листів сходи можуть витримувати 
зниження температури до —8°С. Оптимальна температура для асиміляції 20—22°С. При 
температурі нижче 6—8°С нагромадження цукру в коренеплодах припиняється. 


Через 6—8 днів після сходів утворюється перша пара дійсних листків, за нею 
з'являються друга, третя й четверта пари. Надалі листки розгортаються вже по одному. 
Спочатку вони з'являються через кожні 2—3 дні, а в середині вегетації — через 1—2 дні, а 
добові прирости кореня досягають 10 г і більше. Наприкінці вегетації поява листків знову 
сповільнюється. У перший рік життя рослини буряка утворюють всього 60—90 листків, що 
залишаються діяльними протягом 60—70 днів. Найбільш продуктивні листки середнього 
ярусу (приблизно з 10-го до 25-го). Середня тривалість активної діяльності кожного листка 
близько 25 днів. В час збирання продуктивність листків падає, маса їх зменшується. 
Оптимальна площа листків на 1 га бурякової плантації складає 40—50 тис. м2. 


Чим нижчий рівень агротехніки, тим сильніше рослини страждають від посухи й більше 
втрачають листків. У північних районах вирощування, в умовах поливу й при гарному 
постачанні рослин поживними речовинами й вологою, а також у пізніх сортів листи 
відмирають повільніше. 


Ріст цукрового буряка в перший рік життя можна умовно розділити на три етапи 
(тривалість кожного близько 50 днів). На першому етапі рослини енергійно утворюють 
листки й кореневу систему, ріст коренеплоду в товщину відстає від росту листків. На 
другому етапі спостерігається посилене розростання коренеплоду. Для третього етапу 
характерний уповільнений приріст листків, інтенсивне нагромадження цукру й збільшення 
маси коренеплодів (продовжується у вересні й навіть у жовтні) . 


Інтенсивність утворення цукру в листках і відкладення його в коренях знаходяться в 
прямій залежності від числа сонячних днів у серпні й вересні (за умови достатньої 
забезпеченості рослин вологою й живленням). У полуденні години жарких днів 
спостерігаються депресія фотосинтезу й посилення дихання, що супроводжується витратою 
цукру й гальмуванням  процесів росту унаслідок порушення водного балансу рослин. 


Буряк — рослина довгого дня. У перший рік життя на голівці коренеплоду, у пазусі 
кожного листка закладаються сплячі бруньки, для розвитку яких необхідні знижені 
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температури — від 0 до 8 °С. Бруньки ж, що утворилися влітку, попадають у несприятливі 
умови (висока температура, довгий день), а тому їхній розвиток завершується тільки на 
другий рік. Верхівкові бруньки осіннього утворення розвиваються при більш сприятливих 
умовах. Якісні зміни для переходу до цвітіння й плодоносіння в них закінчуються восени або 
навесні наступного року, після висадження коренеплоду утворяться квітконоси. 


Іноді в рослин цукрового буряка спостерігаються відхилення від нормального 
дворічного циклу розвитку. У цьому випадку в окремих рослин повний цикл розвитку 
сплячих бруньок і утворення квітконосних пагонів відбуваються в перший рік життя. 
Коренеплоди таких рослин, мало цукристі й грубі, при збереженні сильніше уражаються 
кагатною гнилизною. 


Деякі з коренеплодів, висаджених на другий рік для насінних цілей, навпаки, не дають 
квітконосних пагонів і продовжують утворювати лише розетку листів. Такі рослини 
називаються «упертюхами». Наявність їх серед висадків-насінників знижує врожай насіння. 


При порівняно невисокому транспіраційному коефіцієнті (300—400) буряк досить 
вологолюбний. Більше усього води витрачається в період посиленого росту листків і 
стовщення коренеплоду (липень — серпень). На початку й наприкінці вегетації буряк 
споживає значно менше води. Тривале засихання листків супроводжується їхнім 
відмиранням, припиненням росту кореня й нагромадження цукру. Найкращі умови для 
розвитку буряка створюються при вологості ґрунту 60—80% НВ. Для утворення 1 т врожаю 
коренів цукровий буряк витрачає за період вегетації близько 80 т води. Тому всі заходи, що 
сприяють нагромадженню вологи в ґрунті та її збереженні, мають велике значення для 
одержання високого врожаю цукрового буряка. 


На другий рік життя буряк споживає також багато води. Оптимальна вологість ґрунту 
для нормального розвитку висадків близько 60—70% НВ. Особливо велику кількість вологи 
буряк споживає в період від викидання квітконосів до кінця цвітіння. Цвітіння починається в 
середині червня й продовжується 20—40 днів. 


В роки з підвищеною кількістю літніх опадів унаслідок зниження температури й 
збільшення хмарності врожаї коренеплодів високі, але цукристість їх, менша. 


Без поливу найкращі сполучення світла, тепла, вологи й поживних речовин для буряка 
створюються при теплій і вологій погоді в травні, нежаркій і вологий — у червні й липні, при 
достатній кількості опадів і сонячній погоді — у серпні, теплій і помірно вологій погоді — у 
вересні й жовтні. 


Цукровий буряк вимогливий до родючості ґрунту. Надходження елементів живлення в 
рослини за окремі періоди вегетації відбувається нерівномірно. Так, у травні й червні буряк 
споживає азоту, фосфору й калію відповідно 26, 17 і 15% загальної кількості, у липні значно 
більше — 42, 41 і 46%; у серпні — вересні потреба в поживних речовинах знову 
зменшується до 26, 42 і 39%, Крім основних елементів живлення, буряк також має потребу в 
кальції й мікроелементах (бор, марганець, залізо й ін.). 


Дуже важливо на самому початку вегетації створити для буряка сприятливі умови. У 
цьому випадку виростають рослини, здатні енергійно споживати ґрунтову вологу й 
живлення. Вони дають високі врожаї найкращої якості. 


Цукровий буряк може давати високі врожаї на всіх типах ґрунтів при достатній їхній 
окультуреності й усуненні вапнуванням надлишкової кислотності. Найкраще буряк росте на 
чорноземах, сірих і темно-сірих лісових ґрунтах, багатих перегноєм. За гранулометричним 
складом, кращими є суглинисті й супіщані ґрунти, менш сприятливі важкі глинисті, легко 
запливаючі, а також легкі піщані. Цілком придатні для нього ґрунти низин і заплав. Гарні 
врожаї одержують також при вирощування на багатих органічною речовиною і добре 
оброблюваних лугових і лучно-болотних, удобрених і забезпечених вологою темно-
каштанових, глибоко оброблюваних родючих підзолистих ґрунтах. 


Для буряка найбільш сприятлива нейтральна й слабо лужна реакція ґрунту (рН 7). На 
кислих ґрунтах без попередньої їхньої нейтралізації буряк дає невисокі врожаї. Рівень 
ґрунтових вод повинний знаходитися не ближче 1,5—2 м від поверхні ґрунту. Без корінного 
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поліпшення не можна розміщати буряк на важких глинистих, заболочених, бідних піщаних і 
кам'янистих ґрунтах. Цукровий буряк здатний пристосовуватися до слабо засолених ґрунтів. 


При врожаї 30-40 т коренів і 15-20 т бадилля вони витягують із ґрунту 120-140 кг азоту, 
40-50 кг фосфорної кислоти й 150-200 кг окису калію. 


Інтенсивна технологія вирощування. Прогресивні технології вирощування й збирання 
цукрових буряків включають наступні елементарні ланки: 1) сівозміни з оптимальним  
насиченням буряком цукровим з розміщенням на кращих попередниках; 2) система 
удобрення ґрунту; 3) поліпшення основного та передпосівного обробітку ґрунту; 4) 
пунктирного способу сівби з використанням каліброваного, звичайного та дражованого 
насіння; 5) внесення гербіцидів під передпосівний обробіток та по сходах буряків; 6) системи 
суцільного розпушування ґрунту на посівах до й після появи сходів; 7) механізованого 
проріджування сходів; 8) системи догляду за посівами в період вегетації; 9) збирання коренів 
потоковим або перевалочним та гички потоковим способом. 


Місце в сівозміні. Буряк варто розміщати на кращих попередниках. До їхнього числа 
відносяться удобрені озимі хліби, зернові бобові, кукурудза, оборот шару бобових трав 
(конюшини, еспарцету, люцерни). На продуктивність цукрового буряка впливають не тільки 
попередники, але й культури, вирощувані перед попередниками. Кращими з них є чорний 
пар, конюшина на один укіс, горох.  


При зрошенні буряк розміщають після озимих, зернових бобових, кукурудзи, картоплі й 
інших культур, включаючи овочеві. У районах достатнього зволоження й при зрошенні 
припустиме насичення просапних сівозмін буряком до 30%, а в районах хиткого й 
недостатнього зволоження — до 20%. 


Повторні й тим більше багаторазові посіви буряка на тому самому місці викликають 
бурякове стомлення ґрунту, що обумовлюється нагромадженням мікроорганізмів, що 
стримують її розвиток, а також розмноженням шкідників і хвороб буряка (нематоди, 
попелиці, коренева гнилизна, церкоспороз і ін.). Беззмінний обробіток буряка на одному 
місці супроводжується різким зниженням врожайності й цукристості коренеплодів навіть 
при внесенні гною і повного мінерального добрива. 


При організації території полів бурячні сівозміни повинні закладатися на придатній 
ріллі. Для культури непридатні малородючі землі й ділянки, що мають схил більше 3°. У 
сівозміні цукровий буряк потрібно повертати на колишнє місце не раніш ніж через 3—4 
роки, а при зараженні ґрунту нематодом — через 4—5 років. Цукровий буряк — гарний 
попередник ярої пшениці, ячменю, проса, бобових. 


Добрива. В усіх районах бурякосіяння його обробляють при внесенні органічних і 
мінеральних добрив, що має вирішальне значення в підвищенні врожаю, особливо в зоні 
Полісся. Добрива під цукровий буряк, як і під інші просапні культури, вносять у три заходи: 
восени під глибоку оранку, навесні при посіві в рядки й при підживленні в період вегетації. 
Склад і норми добрив, внесених з осені під глибоку оранку, залежать від рівня родючості 
ґрунту й системи добрив під попередню культуру. Якщо попередники були удобрені гноєм 
або іншими органічними добривами, то в основних районах бурякосіяння під цукровий 
буряк вносять тільки мінеральні добрива з розрахунку 40-70 кг азоту, 50-90 кг фосфорної 
кислоти і 40-80 кг окису калію на 1 га, тобто 2-3,5 ц сульфату амонію, 3-4,5 ц суперфосфату, 
й 1-2 ц калійної солі. На дерново-підзолистому й сірому лісовому ґрунтах, бідних 
органічною речовиною, в основне добриво, як правило, варто вносити 30-40 т органічних 
добрив на 1 га. На легких ґрунтах, а також на заплавних землях мінеральні добрива, 
особливо азотні, котрі легко вимиваються опадами, вносять навесні під передпосівну 
обробку. Крім основних, вносять мікродобрива: мідні (6-7 ц піритних недогарків на 1 га на 
осушених торф'яно-болотних ґрунтах) і борні (1,5-2 кг бору на 1 га), особливо після 
вапнування.  


У боротьбі з бур'янами великий ефект дає 1-2 кратне лущення стерні слідом за 
збиранням попередньої культури, а в південних районах бурякосіяння - навіть 3-х кратне 
лущення. Цукровий буряк - одна з найбільш вимогливих культур до ранньої глибокої 
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осінньої обробки. У чорноземних районах ґрунт під буряк орють плугами з 
передплужниками на глибину до 28-30 см. 


 Весняний обробіток починають, як тільки посіріють гребені оранки: рихлять і 
вирівнюють поверхню поля шлейфами в сполученні з боронами. Потім проводять 
передпосівну культивацію в агрегаті із середніми або легкими боронами, а на важких ґрунтах 
- агрегатами з дискових культиваторів і борін. Культивують поперек або по діагоналі оранки 
на глибину 6-8 см на чорноземних ґрунтах і до 8-12 см на важких ґрунтах зони Полісся. При 
сильному ущільненні ґрунту й весняному внесенні органічних добрив у цій зоні проводять 
переорювання з одночасним боронуванням. У ряді районів гарні результати забезпечує 
розпушування зябу на глибину 32-35 см плоскорізами. Передпосівне прикочування ґрунту 
значно поліпшує якість посіву. 


Підготовка ґрунту. Обробіток ґрунту під буряк цукровий складається з трьох систем: 
основного, передпосівного й міжрядного. При цьому застосовують покращений та 
напівпаровий способи обробітку. Основний обробіток включає в себе лущення ґрунту й 
глибоку оранку. Лущення ґрунту сприяє збереженню вологи, контролює на полі бур’яни.  


При застосуванні поліпшеного способу обробітку перше лущення виконують 
перехресно (в два сліди) дисковими лущильниками або боронами (ЛДГ-20, ЛДГ-10А, ЛДГ-
5А, БДТ-3,0, БДТ-7,0) на глибину 5-6 см. Після появи на полі осоту або інших бур’янів ґрунт 
лущать вдруге лемішними лущильниками (ППЛ-10-25) на глибину 8-12 см через 10-12 днів 
після першого в агрегаті з важкими зубовими боронами. Зяблеву оранку проводять в третій 
декаді вересня після внесення органічних та мінеральних добрив. Цей спосіб обробітку 
рекомендується застосовувати в районах нестійкого зволоження (зона півдня Лісостепу й 
степу України). 


Напівпаровий спосіб основного обробітку при вирощуванні цукрових буряків для 
контролю бур’янів включає лущення стерні дисковими лущильниками у два сліди на 
глибину 5-6 см, внесення органічних і мінеральних добрив, оранку на глибину 28-32 см 
плугами з передплужниками в агрегаті з зубовими боронами. В кінці липня – другій декаді 
серпня в міру випадання опадів і появи бур’янів поля 1-2 рази обробляють важкими 
зубовими боронами або культиваторами в агрегаті з зубовими боронами. Пізно восени 
проводять безполицеве  рихлення ґрунту на глибину 16-20 см  лемішними лущильниками без 
полиць і без боронування. Застосовують цей спосіб у районах достатнього зволоження 
(західні області України, Полісся). 


В період основного обробітку ґрунту поля призначені для сівби цукрових буряків проти 
однорічних злакових та дводольних бур’янів у період їх активного росту обприскують 
гербіцидом ураган форте 500 SL, нормою 2,0 л/га, а проти багаторічних злакових та 
дводольних – нормою 4,0 л/га. У період активного росту цих бур’янів на парах застосовують 
також вулкан плюс (2,0-4,0-6,0 л/га), гліацинт (2,0-6,0), гліфос 360 (1,0-4,0), домінатор 360 
(2,0-4,0-6,0). 


Рано навесні на полях призначених під сівбу буряків цукрових проводять боронування 
зубовими боронами й вирівнювання шлейф-боронами у складі агрегатів на тязі гусеничних 
тракторів. Головна мета цього заходу – збереження вологи, вирівнювання поверхні, 
створення дрібно-грудкуватого стану ґрунту, що сприятиме для рівномірного за глибиною 
зашпаровування насіння та сприятливих водно-повітряних умов і отримання дружних сходів. 


Весною цукровий буряк також вимогливий до чистоти посівів від бур'янів. Хімічна 
прополка посівів цієї культури — обов'язкова складова частина індустріальної технології 
обробітку. Проти однорічних злакових та деяких дводольних бур’янів застосовують 
обприскування ґрунту до висівання або до появи сходів культури гербіцидом авангард 
нормою 1,0-1,6 л/га, атлас (1,5-1,8 л/га), дуал голд 960 ЕС (1,2-1,6 л/га).  


Передпосівний обробіток ґрунту має забезпечувати рихлення ґрунту на необхідну 
глибину, зашпаровування гербіцидів, знищення бур’янів і їх проростків, вирівнювання 
поверхні для рівномірної за глибиною сівби буряків цукрових. Обробіток виконується 
культиваторами-рослинопідживлювачами УСМК-5,4А або боронами типу ВНИИС-Р 
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одночасно з сівбою буряків цукрових. Глибина рихлення 4-5 см. У зоні достатнього 
зволоження та на сильно ущільнених ґрунтах вслід за ранньовесняним боронуванням 
проводять рихлення культиваторами на глибину 6-8 см. Якщо ґрунт після передпосівного 
обробітку надзвичайно пухкий або в цьому шарі багато грудок діаметром більше 20 мм, 
проводять коткування катками СКГ-2. 


Підготовка насіння. Насіння цукрового буряка калібрують на насінних заводах на дві 
фракції клубочків (із діаметром 3,5-4,5 і 4,5-5,5 мм). Щоб підвищити сипкість, калібрують, 
шліфують, протруюють живильною сумішшю, у т.ч. такою, що містить мікроелементи.  


У багатьох випадках гарні результати дає повітряно-тепловий обігрів насіння. Кожну 
фракцію, особливо при посіві сівалками точного висіву, висівають окремо, щоб рівномірно 
розмістити насіння в рядку. Для боротьби з хворобами (коренеїдом, фомозом, 
пероноспорозом і ін.) насіння завчасно протравлюють апроном XL 350 ES (2,0 л/т), ТМТД 
(8,0 л/т); проти комплексу ґрунтових та наземних шкідників сходів – антіжук профітом 
(128,6 г на 100 тис. насінин), гапсом (60 кг/га), космосом 250 (0,1 л на 100 тис. насінин), 
круїзером 350 FS (10,0-15,0 л/т), табу (60 л/т); проти дротяників, бурякової крихітки, 
бурякової кореневої попелиці – форсом 200 CS (2,0 л/га). 


Сівба. До сівби цукрового буряка приступають рано - при перших ознаках спілості 
ґрунту, коли верхній 5-сантиметровий шар прогріється до 6-7° С, тобто на 3-4 день після 
початку посівних робіт. Запізнення з сівбою приводить до значного недобору врожаю. За 
даними масових дослідів запізнення на 10 днів знижує врожай коренів у середньому на 2,9 т 
з 1 га і цукристість - на 0,3%. Цукровий буряк висівають буряковими комбінованими 
сівалками точного висіву - ССТ-12А, ССТ-12Б і ін. Ці сівалки при ретельному регулюванні 
забезпечують рівномірний висів і гарне закладення насіння. При відсутності спеціальних 
сівалок використовують овочеві. 


Сівбу проводять широкорядним однорядковим способом із міжряддями 45 см, а в 
зрошуваних районах - 60 см. Одночасно можна вносити в рядки добрива 0,8-1 ц 
суперфосфату, 0,25 ц аміачної селітри й 0,15 ц калійної солі на 1 га, що підвищує врожай у 
середньому на 0,3-0,4 т з 1 га. Норма висіву при звичайному посіві - 15-17 кг для 
однонасінних сортів у залежності від схожості насіння й близько 20 кг на 1 га для 
багатонасінних. При сівбі пунктирними сівалками норма посіву для однонасінного буряка в 
залежності від схожості насіння 10-15 кг на 1 га з розрахунку 40-50 клубочків на 1 м ряду, 
щоб одержати не менше 14-16 сходів на 1 м. Глибина висіву 2-3 см на дерново-підзолистих 
ґрунтах і 3-4 см на чорноземних. Щоб одержати дружні сходи, насіння висівають у вологий 
шар ґрунту. Тому поле одночасно з посівом або слідом за ним коткують. 


Догляд за посівами. Перше боронування після посіву (сліпе) проводять до появи сходів. 
Після появи сходів приступають до міжрядного обробітку. Перше розпушування проводять 
на глибину 4-5 см буряковими культиваторами, обладнаними бритвами й захисними 
дисками, що дозволяють зменшити захисну зону, й ротаційними органами для розпушування 
в рядках. Швидкість руху трактора при розпушуванні 3-4 км/год. 


Одна з найважливіших задач догляду - формування необхідної густоти  рослин (близько 
80-100 тис. на 1 га), рівномірно розміщених у рядку. Досягається це механізованим 
проріджуванням або вручну. Важливо провести проріджування своєчасно, щоб не допустити 
«стікання» рослин і створити умови для їхнього швидкого й потужного росту. Зайві сходи 
усувають уздовж рядків проріджувачами й буряковими культиваторами. При цьому треба 
врахувати ряд обставин. При наявності більше 14-16 сходів на 1 м рядка проріджування 
починають у фазі «вилочки», при більш рідких сходах - у фазі першої пари справжніх листів, 
закінчуючи його не більше ніж за 8-10 днів. Уздовж рядкові проріджувачі УСМП-5,4 або 
автоматичні ПСА-2,7 використовують на посівах малими нормами висіву при рівномірному 
розміщенні сходів, залишаючи на 1 м рядка 5-6 одиночних рослин.  


Раніше на посівах з 10-14 сходів і більше на 1 м рядка проводили букетування 
буряковими культиваторами з рівномірним їх розподілом. Для цього підбирали таку схему 
розміщення робочих органів, що забезпечує виріз 50% сходів із залишенням 4-6 рослин на 1 
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м рядка. Це забезпечують схеми з кроком 15-18 см: виріз 7,5 см і букет 7,5 см, виріз 8,5 см і 
букет 9,5 см і ін. Такий виріз забезпечує густоту рослин 85-100 тис. на 1 га з одиночним 
розміщенням. Іноді необхідно вручну розбирати букети. 


Слідом за проріджуванням міжряддя культивують на глибину 6-10 см у залежності від 
стану ґрунту й умов погоди. Одночасно з розпушуванням роблять підживлення 
культиватором-рослиноживильником: 1 ц суперфосфату, 0,5-0,6 ц аміачної селітри, 0,3-0,5 ц 
хлористого калію на 1 га. При цьому на культиватор монтують тукові апарати і на кожній 
секції встановлюють по одному підживлюючому ножі на глибину 10-12 см і по дві однобічні 
лапи на глибину 6-8 см. Наступний догляд полягає в 1-3 міжрядних розпушуваннях 
(відповідно до стану посівів). 


При використанні для посіву насіння, обробленого ефективними препаратами необхід-
ність наземного обробітку плантацій буряка інсектицидами в більшості випадків відпадає. В 
інших випадках з урахуванням економічного порогу шкідливості проти шкідників сходів 
(блішок, звичайного бурякового довгоносика, сірого бурякового довгоносика, чорного 
довгоносика, щитоноски, піщаного мідляка, листкової бурякової попелиці і ін.) плантації 
обприскують актаром 25 WG (0,08 кг/га), альфазолом (0,3 л/га), базальтом (1,802,0 л/га, за 
20 днів не більше 1 разу), Бі-58 новим (0,5-1,0 л/га, за 30 днів не більше 2 раз), вантексом 
(0,06-0,07 л/га, за 20 днів, не більше 1 разу), дамаском (0,8-2,0 л/га, за 20 днів, не більше 2), 
діазином ЕС (1,5-2,0 л/га, за 20 днів, не більше 2 раз), дурсбаном (1,5-2,5 га, востаннє за 30 
днів до збирання, не більше 2 раз за вегетацію), маршалом 25 (0,8-1,2 л/га); проти гусениць, 
листково-гризучих совок, лучного метелика - арріво (0,4 л/га, востаннє за 20 днів до 
збирання, не більше 2 раз за вегетацію) золоном, 35% к.е. (3 л/га, за 30 днів, не більше 2 раз), 
для знищення попелиці й личинок мух та молі, що мінують, клопів - Бі-58 новим (0,5-1,0 
л/га, за 30 днів не більше 2 раз), вектором (0,25 л/га), данадимом (0,5-1,0 л/га, за 30 днів, не 
більше 2 раз). Для запобігання появи й знищення гусениць і листкогризучих совок, лучного 
метелика застосовують, також трихограму й біопрепарат бітоксибацилін (сух. п. 2 кг/га).  


Багато дводольних бур'янів на посівах буряків цукрових можна контролювати піраміном 
турбо (5—7 кг/га) або бетаналом експрес (1,0 кг/га), голтіксом 70 (5,0-6,0 л/га). Пірамин 
вносять у ґрунт до посіву буряка, де він зберігає свою фітотоксичність близько 2 міс.  
Однорічні й дворічні злакові та деякі дводольні бур’яни контролюють агалом 100 (0,6-1,2 
л/га), голдіксом (6,0 л/га), голтіксом 700 (5,0-6,0 л/га), даном-5 (1,3-1,6 л/га). 


Проти пирію висотою 10-15 см на посівах цукрових буряків у фазі 2-3 листків 
застосовують агіл 100 нормою 0,6-1,2 л/га; проти однорічних злакових бур’янів – антизлак, 
нормою 0,2-0,4 л/га у фазу 2-6 листків та 0,6-1,2 л/га – у наступні фази розвитку. 


Посіви буряка цукрового в період вегетації з урахуванням економічного порога 
шкідливості проти хвороб церкоспорозу, переноспорозу обробляють фунгіцидами: абакус 
(1,25-1,5 л/га, востаннє за 30 днів до збирання, не більше 2 раз за вегетацію), акробат МЦ 
(2,0 л/га, за 50 днів, не більше 3 раз), бар-кот-5 (0,3-0,4 л/га, за 20 днів, не більше 2 раз), 
вінчестер (0,3-0,4 л/га, за 30 днів, не більше 2 раз), дерозал (0,3-0,4 л/га, за 20 днів, не більше 
2 раз), доктор кроп (0,3-0,5 л/га, за 30 днів, не більше 2 раз), форсаж 500 SC (0,3-0,4 л/га, за 
30 днів, не більше 2 раз); проти борошнистої роси, переноспорозу, церкоспорозу – джерело 
(0,2 л/га, за 30 днів, не більше 2 раз), емінент (0,8 л/га, обприскування в другій половині 
вегетації культури, за 35 днів, не більше 2 раз), ламетил WP (0,6-0,8 кг/га, не більше 3 раз за 
вегетацію), рекс Т (0,5-1,0 л/га, за 30 днів, не більше 2 раз), террасил 250 (0,2-0,6, за 30 днів, 
не більше 1 разу), тіналоз (0,5 л/га, за 30 днів, не більше 2 раз), фундазол (0,6-0,8 кг/га, за 30 
днів, не більше 3 раз). 


Зрошення цукрового буряка. У районах поливного землеробства застосування 
інтенсивної технології при програмованому вирощуванні дозволяє одержувати високі врожаї 
коренеплодів буряка — 60—100 т/га. При правильній системі живлення рослин удається 
сполучити високу врожайність із підвищеною цукристістю. 


Роль правильних сівозмін і при зрошенні залишається високою, особливо в 
попередженні розвитку шкідників і хвороб, поширення бур'янів. Важливу роль у сівозміні 
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грають багаторічні трави. Кращий попередник цукрового буряка — озима пшениця по 
травах. Обробіток ґрунту звичайний — поліпшений і напівпаровий при глибокій оранці шару 
(35—40 см).  


При зрошенні повинний бути підвищений рівень живлення, ефективне підживлення. 
При поливі на засолених ґрунтах особливо велике значення має гній. Збільшення врожаю 
при внесенні гною коливаються від 7,7 до 20,6 т/га. Широко можна використовувати зелене 
добриво (люпин, горох, сою, шабдар, рапс і ін.). Зелену масу заорюють наприкінці вересня 
— початку жовтня. Сидерація забезпечує збільшення врожаю до 13—14 т/га. При 
підживленні буряка повним мінеральним добривом врожайність зростає на 5—6 т/га і більше 
при одночасному збільшенні умісту цукру в коренеплодах. 


Вологозарядкові поливи полегшують оранку поля під буряк і забезпечують запаси 
вологи в глибоких шарах ґрунту ще до посіву. Необхідно вміло сполучати добриво 
(зниження дози азоту й підвищення фосфору й калію) із вегетаційними поливами. Потрібно 
підтримувати постійне зволоження ґрунту (до 70—80% НВ) на глибину не менше 60—80 см 
протягом вегетації. Поливний режим залежить від особливостей ґрунту, кліматичних і інших 
місцевих умов. На півдні України проводять 3—5 поливів дощуванням із поливною нормою 
400—500 м3/га.  


Збирання врожаю. Маса коренів цукрового буряка і їхня цукристість збільшуються до 
настання технічної спілості, що характеризується найбільш високим умістом цукру. До цього 
часу рядки цукрового буряка розмикаються, листки починають жовтіти й відмирати. Але не 
скрізь і не завжди цукровий буряк досягає технічної спілості до часу збирання, тому що 
масове збирання його починається в першій декаді вересня й зв'язано з роботою цукрових 
заводів. Перед збиранням у кожному господарстві складають графік збиральних робіт з 
урахуванням термінів посіву й стану рослин на окремих полях. Спочатку збирають найбільш 
спілий буряк і в другу чергу - ділянки, на яких рослини мають могутнє темно-зелене 
бадилля, а коренеплоди продовжують збільшувати масу і накопичувати цукор. 


Для збирання цукрового буряка використовують гичкозбиральні машини (БМ6-Б, БМЧ-
А) і бурякозбиральні комбайни (КСТ-3А, РКМ-6, РКС-6), що відрізають гичку, підкопують 
корені й збирають в окремі бункери, й іншу техніку (рис. 10.6). Буряк збирають потоковим, 
поточно-перевалочним і перевалочним способами. 


При потоковому способі комбайн вибирає корені із землі, очищає їх і занурює в 
транспортні засоби для відправлення на бурякоприймальні пункти. Безперервність 
виробничого процесу досягається погодженою в часі роботою комбайна, транспорту й 
розвантажувальних механізмів на приймальному пункті. 


Рис. 10.6. Гичкозбиральна машина ВМ-4 (зліва), бурякозбиральний комбайн КСТ-3А (справа) 
 


Потоковий спосіб збирання найбільш економічний.  
При перевалочному способі збирання корені від комбайна відвозяться в бурти на край 


поля. З буртів буряк завантажують в автомашини буряконавантажувачами (УПС-4,2 і ін.), що 
частково очищають корені від землі й дрібних рослинних залишків. Тут усувається 
залежність роботи комбайнів від автомашин, краще використовується техніка. При 
перевалочному способі важливо, щоб викопаний буряк у той же день вивозився з плантацій 
на бурякові приймальні пункти. Навіть у великих купах без укриття втрати протягом 7-10 
днів досягають 6-10% маси. Недоліком цього методу також є подвійне навантаження й 
розвантаження буряка.  


У господарствах застосовують і поточно-перевалочний (комбінований) спосіб 
збирання, коли частина комбайнів працює за потоковою схемою, а частина - за 







 250 


перевалочною. Потоковим способом варто збирати й гичку. При цьому вона не 
забруднюється й відразу ж доставляється до місця споживання або силосування. 


Для високопродуктивного використання бурякокомбайнів механізатори застосовують 
попереднє збирання гички.  


У деяких господарствах застосовують роздільне збирання цукрового буряка, при якому 
гичку скошують гичкозбиральними машинами (БМ-4, БМ-6 і ін.), а корені вибирають 
бурякозбиральними комбайнами. Способи й техніка збирання цукрового буряка можуть бути 
використані при збиранні моркви й інших коренеплодів. Творче застосування названих 
технологій з обліком усіх місцевих факторів дозволяє одержувати високі врожаї цукрового 
буряка, уникати втрат, знижувати собівартість продукції.  


 
 


10.2.  Тютюн і махорка 
 


Тютюн (Nicotiana) – рід однорічних наркотичних рослин родини пасльонових, висотою 
80-200 см. Стебло пряме, округло-ребристе. Листки чергові, сидячі або черешкові, овальні, 
загострені до 20-40 шт. на одній рослині. Квітки маточково-тичинкові, рожеві або червоні 
наверху зібрані у суцвіття (рис. 10.7).  


 
Рис. 10.7. Тютюн різних сортів: 


Зліва – Самсун 27; справа – Гостролистий Б-27-47. 
 


Плоди – багатонасінні коробочки 1,5-2 см довжиною. Вага 1000 насінин становить 0,1 г. 
Під час достигання листки стають липкими й пахучими, ароматичними. 


Кращу сировину тютюну, що має світло-жовтий колір, вирощують на легких 
структурних ґрунтах із невеликим умістом гумусу. 


Махорка (Nicotina rustica) – однорічна рослина з прямим стеблом висотою 50-120 см. 
Стебло розгалужене. Квітки у махорки менші й коротші ніж у тютюну, зелено-жовтого 
кольору. Квітки мають п’ятипелюстковий віночок. Листки у махорки округлі або 
яйцеподібні, із серцеподібною основою, зморщені або хвилясті, черешкові. Маса 1000 
насінин 0,25-0,35 г. 


Значення. Тютюн і махорка вирощуються для одержання сировини для курильного 
тютюну, цигарок, для жування й нюхання. Наявність алкалоїду нікотину в тютюні викликає 
наркотичну дію, а наявність смол і ефірних олій – специфічний аромат. Листки тютюну 
містять 1-4 % нікотину, 5-17 % органічних кислот, ефірну олію. У стеблах нікотину у сім 
разів менше ніж у листках. Листки, придатні для паління після спеціальної обробки 
(ферментації). 
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Ферменти – біологічні каталізатори, що прискорюють хімічні реакції у живих 
організмах. У листках махорки залежно від сорту й умов вирощування міститься: нікотину – 
від 2 до 15 %, лимонної кислоти – 4-15 %, яблучної кислоти – 3-4 %. 


Відходи (кусочки листків, пил) використовують для добування нікотину, лимонної 
кислоти, препаратів для боротьби із шкідниками сільськогосподарських культур. Пил 
застосовують як інсектицид. Насіння містить 30-35 % жирної олії, із якої виготовляють мило. 


Поширення. Відомо понад 70 видів, поширених переважно в Південній Америці й 
Австралії. У культурі 2 види: махорка й тютюн справжній.  


У Європу тютюн справжній потрапив у ХVІ ст. до Франції й швидко поширювався. З 
Європи тютюн був завезений до Індії, Японії. У Росії до указу Петра Першого (1697 р.) був 
заборонений для вирощування й паління. При палінні й порушенні заборони винних били 
батогами й засилали до Сибіру. Указ Петра Першого дозволяв вирощування й паління 
тютюну.  


Тютюн і махорку вирощують у світі на площі понад 4,1 млн. га, щорічний збір листків 
складає 4,8 млн. т. Четверть усіх площ посіву тютюну й махорки зосереджена у США . 
Великі площі посіву у Китаї, Індії, Японії, Бразилії, Туреччині, Греції, Росії, Румунії, 
Молдові, країнах Закавказзя. Менше його сіють у Польщі, країнах Західної Європи. 
Урожайність близько 17 ц/га. 


Україна є одним із важливих районів вирощування цієї культури. Для переробки тютюну 
в республіці створено потужну переробну промисловість, яка налічувала 12 тютюнових 
фабрик і 11 ферментаційних заводів. Дві науково-дослідні станції проводили дослідну й 
селекційну роботу, спрямовану на підвищення врожайності і поліпшення якості тютюну.  


В 1965-1990 рр. посіви тютюну займали площу біля 25,5 тис. гектарів, були розміщені в 
51 адміністративному районі 8 областей. В середньому на один район припадало 50 га 
посівів цієї культури. В 2000 р. посіви цієї культури зменшилися до 2,1 тис. га. 


Сорти й ареоли вирощування. Велику роль у збільшенні виробництва тютюну 
відіграють його сорти і ґрунтово-кліматичні умови. Саме від них залежить якість продукції й 
напрям використання сировини (сигарний чи цигарковий тютюн). У зв'язку з цим ареали 
виробництва тютюну характеризуються локальним розміщенням. Кожний ареал 
відзначається певними природно-кліматичними умовами, що дозволяє одержувати сировину 
з різним умістом алкалоїдів і ароматичних смол. Нині склалося 3 ареали вирощування 
тютюну: Кримський, Закарпатський і Придністровський. Крім основних ареалів, тютюн 
вирощують також в Одеській  області. 


Кримський ареал за ґрунтово-кліматичними умовами, у свою чергу, поділяється на три 
групи — південно-бережний (приміські господарства Алушти, Ялти, Судака); передгірний 
(Бахчисарайський, Білогірський і Сімферопольський райони) і степовий (Кіровський, 
Нижньогірський і Совєтський райони). У перших двох м'який морський клімат добре 
поєднується з високими температурами повітря й сонячними днями, що сприяє 
вирощуванню запашних дрібнолистих сортів тютюну з високими смаковими якостями типу 
Дюбек і Американ. У третій групі найбільш поширені гостролисті (скелетні) сорти тютюну 
районованих сортів Гостролист В 27-47 і Переможець 83.  


Закарпатський ареал характеризується строкатістю ґрунтово-кліматичних умов. 
Вирощування тютюну тут зосереджено переважно в Закарпатській низовині (Берегівський, 
Виноградівський, Мукачівський та Ужгородський райони), а також у південній частині 
Хустського та Іршавського районів. Клімат Закарпаття сприяє вирощуванню тютюну 
скелетного типу, вироби з якого користуються попитом у населення західних областей 
республіки. Темний колір тютюну пояснюється умовами тіньового сушіння (під навісами), 
заміна якого сонячним і вогневим може значно поліпшити товарну якість сировини й 
рентабельність її виробництва. Разом із тим слід мати на увазі, що велика кількість опадів і 
висока вологість повітря сприяють розвитку грибних хвороб, зокрема, пероноспорозу, що 
значно знижує якість тютюну, вирощуваного в цьому ареалі. Районованими сортами тут є 
Собольчський 174 і Прилуцький 205.  







 252 


Тютюносійні господарства розташовані понад р. Дністром — від Косова Івано-
Франківської області до Чернівців — і входять до 24 адміністративних районів 5 областей — 
Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької, Вінницької й Чернівецької. 


У Придністров'ї вирощують сорти тютюну лише скелетного типу, із якого виготовляють 
сигари й цигарки середніх ґатунків. З більш високими смаковими якостями вирощують 
тютюн господарства Могилів-Подільського і Ямпільського районів Вінницької області та 
Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. В цьому ареалі районовані сорти 
Переможець 83, Гостролист 1519 і Подільський 23. 


На незначній площі тютюн вирощують окремі господарства Болградського, Ренійського, 
Красноокнянського районів Одеської області. 


Довгий час вирощуванням сигарних (жовтих) тютюнів займались господарства 
Чернігівської області, але через низьку їх, якість і велику збитковість в останні роки цю 
культуру тепер тут не вирощують. 


Сорти махорки розрізняються між собою висотою стебла, формою листків, умістом 
нікотину, тривалістю вегетаційного періоду та іншими ознаками. Найбільш поширеними 
сортами зеленої махорки є: Високоросла зелена 317, Малопасинкова 2 й 10, Хмелівка 125-с, 
Голландка 19/17, 


Особливості технології вирощування. Для тютюну більш придатними є сірі 
опідзолені, глинисто-піщані та щебенисті ґрунти. Глибокі карбонатні чорноземи, 
окультурені торфові ґрунти, багаті на органічну речовину, придатні для махорки. 


Якщо тютюн розміщують після зернових, то площу спочатку лущать, а потім орють на 
зяб на глибину 25-30 см. Після бобових трав проводять глибоку зяблеву оранку плугами з 
перед плужниками. Навіть на мало гумусних ґрунтах Південного берега Криму глибина 
зяблевої оранки становить 27-30 см. Навесні проводять боронування, шлейфування і 2-3 
культивації. На ґрунтах, що ущільнюються за зиму, навесні площі переорюють з одночасним 
боронуванням важкими боронами. 


Тютюн - культура теплолюбна. Вегетаційний період триває 115-140 днів. Насіння 
починає проростати при температурі 7-8˚ С. Оптимальною температурою для проростання 
насіння є 25-30˚ С. При весняних заморозках мінус 2-3˚ С рослини гинуть. Враховуючи цю 
обставину його у зоні лісостепу вирощують із розсади. 


Кращими попередниками для тютюну є зернові культури, а також цукрові буряки, але 
за умови внесення восени повної дози мінеральних добрив. У свою чергу тютюн є добрим 
попередником для зернових колосових культур. Поганими попередниками для тютюну є 
соняшник, баштанні, які мають спільних шкідників і хвороби. 


Махорка відноситься до культур, які можна вирощувати повторно, але тривале 
культивування на одному місці викликає розповсюдження хвороб, шкідників і паразитів. 
Найкращими попередниками є багаторічні трави, зернові бобові, кормові буряки. 


У сівозміни з махоркою не можна включати культур, які уражаються спільними 
хворобами – помідори, картоплю, баклажани, перець, гарбузи, соняшник. 


Удобрення. Під тютюн і махорку вносять як органічні, так і мінеральні добрива. 
Напівперепрілий гній вносять нормою 20-30 т/га. Мінеральні добрива на чорноземах вносять 
у такій пропорції – N30P50K50, на сірих, світло-сірих ґрунтах – N60P90K75 кг/га. Підживлюють 
тютюн двічі. Перший раз при висадженні розсади – 15 кг/га азоту та по 20 кг/га фосфору й 
калію; другий раз при першому міжрядному обробітку ґрунту – 15 азоту та 20 кг/га фосфору. 


Вирощування розсади. Розсаду тютюну й махорки вирощують у парниках. Парники 
набивають кінським гноєм із розрахунку 0,5 м3 на квадратний метр, поверх гною кладуть 
шар розпушеного родючого ґрунту (8-10 см), а потім стільки ж парникової суміші. 


Насіння протруюють 2 % розчином формаліну (10 хв.), промивають водою йзлегка 
підсушують. Насіння пророщують при температурі 20-25˚ С. Коли насіння починає 
проростати, його змішують з 30-40 частинами піску й висівають. Норма висіву тютюну 
становить 0,8-1, а махорки у парниках – 1,5-2 г на 1 м2.  Ґрунт поливають, а парники 
накривають рамами. 
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Сходи у парниках з’являються через 3-4 дні. Сходи поливають підігрітою водою й 
розчином мінеральних добрив із розрахунку 30 г суперфосфату, 20 г аміачної селітри і 20 г 
сірчанокислого калію, розведених у 10 л води на 5 м2 розсадника. За розсадою ведуть 
постійний догляд, своєчасно прополюють, обприскують проти хвороб. Висаджують розсаду 
на постійне місце вручну після того, як вона досягне висоти 7-8 см, машинним способом – 
при висоті 10-12 см. 


Махорку часто сіють безпосередньо у ґрунт спеціальними сівалками квадратно-
гніздовим способом за схемою 60х60 см. Застосовують і широкорядний спосіб сівби з 
міжряддями 50-60 см, нормою 4-5 кг/га насіння на глибину 0,5-1 см. Після сівби ґрунт 
ущільнюють легкими котками.  


Садіння тютюну й махорки. Під тютюнові плантації виділяють площі з легким за 
механічним складом ґрунтом, який добре провітрюються й не затримує вологи. Температура 
ґрунту має бути не нижчою 10˚ С, коли минуть весняні заморозки. 


При підготовці ґрунту під тютюн за інтенсивною технологією його обприскують проти 
однорічних злакових та дводольних бур’янів за 2 тижні до висаджування дуал голдом 960 
ЕС (1,3-1,6 л/га), трефланом  (2,0-4,0 л/га), трифлурексом 480 (2,0-4,0). 


За три-чотири дні до висаджування розсади проводять останню культивацію на глибину 
садіння культури. Садять розсаду дрібнолистих сортів (Дюбек й ін.) з площею живлення 
50х12 см – 150-200 тис. рослин на гектар; середньолистих (Трапезонди) - 60х25 см  – 80-90 
тис. рослин на 1 га; крупнолистих - 70 х 20 см – 45-55 тис. штук на гектар. При квадратно-
гніздовому способі садіння у гніздо висаджують 2 рослини. Кращі терміни садіння – друга 
половина квітня-перша половина травня. Висаджену розсаду поливають нормою 0,5 л води 
на кожну рослину. 


Догляд. Через вісім-десять днів після садіння розсади проводять перше розпушування 
ґрунту в міжряддях на глибину 6-8 см, а друге й третє – через кожні 12-15 днів на глибину 
10-12 см. Глибину наступних культивацій зменшують до 5-6 см. У посушливих районах у 
період вегетації плантації тютюну поливають 2-3 рази нормою 300-600 м3/га. 


Сіяну махорку проривають, коли утворюється 4-5 справжніх листочків. Залишають у 
гнізді 2-3 рослини. Ґрунт у міжряддях махорки під час вегетації розпушують 3-4 рази 
культиваторами вздовж і поперек, а при рядковому способі сівби – поздовжньому напрямку 
на глибину від 6-8 до 8-10 см залежно від умов погоди. Нижні листки тютюну й махорки 
через 10 днів після садіння підчищають. Пожовклі й старі листки обламують і знищують. 
Друге підчищення проводять через 12 днів після першого. Протягом вегетації рослини 
тютюну й махорки на початку цвітіння вершкують – зривають суцвіття й  два-три рази 
пасинкують  - видаляють бічні гілки, коли вони відростуть на 5-7 см. 


В період вегетації посіви тютюну пошкоджують трипси, попелиці. Для їх 
контролювання застосовують Бі-58 новий (0,8-1,0 л/га востаннє за 30 днів до збирання 
листків, не більше 2 раз за вегетацію). При ураженні посівів тютюну підгризаючими 
совками їх обприскують діазином (1,0-1,5 га, востаннє за 20 днів до збирання листків, не 
більше 2 раз за вегетацію), діазолом 60 (1,0-1,5 га, востаннє за 20 днів до збирання листків, 
не більше 2 раз за вегетацію); проти бавовникової совки, попелиці, трипси – золон 35 (1,6-
2,0 л/га, востаннє за 10 днів до збирання листків, не більше 1 разу за вегетацію); проти 
саранових, мідляків, довгоносиків, коваликів, чорниці, лучного метелика, бавовняної 
совки, попелиці – сумітіоном (1,0-1,4 л/га, за 20 днів до збирання, не більше 1-2 раз) . 


Посіви тютюну в період вегетації уражають різні хвороби. Проти переноспорозу їх 
обприскують фунгіцидами ридоміл голд МЦ 68 WG (2,5 кг/га, востаннє за 14 днів до 
збирання листків, не більше 3 раз за вегетацію); проти чорної кореневої гнилизни – 
фундазолом (1-3 г/м2, поливання ґрунту  парниках 0,2 % суспензією препарату після 
висівання насіння і за появи перших ознак хвороб, не більше 2 раз за вегетацію). 


Збирання й сушіння. Збирають тютюн у стадії технічної стиглості листя. Технічно 
стиглий листок має щільну тканину, краї й верхівка його загинаються донизу, весь листок 
дещо опускається, стає жовтуватим у результаті відкладання у ньому запасів крохмалю. 
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Поверхня листка стає липкою в результаті підвищеного нагромадження ефірних масел і 
смол. Листки стають крихкими і легко відламуються від стебла. 


Для недопущення перестигання листків, їх збирають чотири-п’ять разів. Залежно від 
сорту за один раз ламають на рослині від трьох до семи листків. 


Ламати їх краще вранці, але не по росі, або надвечір, коли вони стають крихкі. 
Процес сушіння тютюну складається з двох якісно різних фаз: томління й власне 


сушіння. Витомленими вважаються листки, якщо на чверті пластини з верхівки та країв воно 
пожовтіло. При томлінні температуру поступово підвищують до 37-40˚ С при відносній 
вологості повітря 60-70 %. Томління провадять до нанизування на шнури – на підлозі або 
після нанизування – на пересувних рамах. Нанизують листя на шнури вручну або за 
допомогою тютюно-нанизувальних машин ТМП-69М та ЛЗ-ВІТІМ, продуктивність яких 
становить близько 1 т свіжо зібраного листя за семигодинний робочий день. 


Сушать тютюн на сонці, під навісами та в спеціальних вогневих сушарках. При 
наявності вогневих сушарок після томління й прив’ялювання листків їх сушать. Для цього 
температуру поступово протягом 5-7 годин доводять до 43-45˚ С при вологості повітря 50-60 
% й посиленій вентиляції. Процес сушіння з поступовим підвищенням температури спочатку 
до 47-50˚ С, потім до 60˚ С триває 80-90 годин. 


Після висушування листя сортують, зв’язують у тюки й кипи та здають на заготівельні 
пункти. Вологість зв’язаної сировини не повинна перевищувати 19-21 %. 


В середньому найвищу врожайність тютюну одержують господарства Придністров'я, 
друге місце за цим показником займає Закарпатський і третє Кримський ареали.  


Середня урожайність тютюну в різних природно-економічних зонах змінюється значно: 
від 12 ц/га у Одеській області до 16 ц/га - АРК, 18 - Хмельницькій, 24 ц/га  - Тернопільській 
області.  


Тютюн — одна з найбільш трудомістких технічних культур. На гектар її посіву 
затрачається людино-годин у 8 раз більше, ніж на гектар цукрових буряків, і в 7 раз більше, 
ніж на гектар посівів картоплі. 


З найменшими затратами праці тютюн вирощували в господарствах Кримського ареалу, 
із найбільшими — в господарствах Закарпатського ареалу, де всі процеси вирощування цієї 
культури базуються на ручній праці. 


Щоб прискорити висихання махорки, за 3-5 днів до збирання її стебла розколюють 
зверзу вниз на відстані 5-6 см від землі. Цей захід скорочує термін сушіння на 10 днів та 
зменшує втрати сухої речовини й нікотину. Махорку зрізують цілими стеблами біля самої 
землі. Через 1-2 дні після прив’ялювання на плантації її перевозять у сушильні приміщення 
для томління й висушування. 


Для томління махорку складають шарами 50-70 см заввишки, стеблами назовні, а 
листками всередину. Ширина рядка – у дві рослини, довжина – будь-яка. Температура у 
шарах махорки підвищується і при 30-35˚ С томління махорки триває 12-24 год. 


Після томління її зв’язують у пучки й розвішують у закритих приміщеннях, які добре 
провітрюються. У таких приміщеннях за 20-30- днів махорка підсихає до стандартної 
вологості 35 %. Після цього її сортують, зв’язують у тюки й здають у заготівельні пункти. 


 
 


10.3. Хміль 
 


Біологічні особливості. Хміль (Humulus) - рід багаторічних трав’янистих рослин 
родини шовковицевих. Відомо за одними даним 2 види, за іншими – 4, поширених у країнах 
помірного поясу. На території України культивується один вид – хміль звичайний. Стебло 
витке, гранчасте, горбкувато-шорстке, 3-6 м заввишки. Листки черешкові, супротивні, 
зверху темно-зелені, зісподу бліді з жовтими залозками й розсіяними волосками на жилках.  
Квітки одностатеві, дводомні. Цвіте у червні-серпні, плоди дозрівають у вересні. Плід – 
яйцевидний стиснений, білувато-сірий у вигляді м’якої шишки (рис. 10.8).  
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Рис. 10.8. Шишка хмелю: 


а – першого товарного сорту; б – другого товарного сорту; в – третього товарного сорту.  
 


Коренева система добре розвинена, складається з потовщеного підземного кореневища, 
що називають маткою, від якого відходить у горизонтальному напрямку багато кореневищ і 
коренів. Корені заглиблюються у ґрунт на 3-4 м. Надземні стебла відмирають щороку, а 
корені й підземні частини стебел живуть 10-20 і більше років. На верхній частині матки й на 
підземних стеблах минулого року утворюються вічка, із яких навесні виростають нові стебла 
хмелю довжиною 8-13 м і в діаметрі 1-1,3 см. 


Стебло шестигранне, має 30-35 міжвузлі й здатність закручуватися на жердинах, 
натягнутому дроті за годинниковою стрілкою. Стебла й черешки листків мають гачкоподібні 
зачіпки, які підтримують стебло на опорі. 


Листки сидять на вузлах стебла попарно, серцеподібні, знизу вкриті волосками, які 
мають прилистки, що обхоплюють основи черешка. 


Хміль – дводомна рослина. Чоловічі квітки, зібрані у суцвіття-волоть, розміщені на 
окремих рослинах. Жіночі суцвіття – шишки – складаються з 30-60 квіток, попарно 
розміщених на стрижні шишки. Жіноча квітка має зав’язь, маточку та приквіткові луски. На 
покривних і при квіткових лусках розміщені золотисто-жовті залозки, заповнені смолистими 
ароматичними речовинами, які покривають шишки жовтим липким порошком – лупуліном. 
Лупулін є тією речовиною, заради якої вирощують хміль.  


Хімічний склад шишок. Шишки хмелю є сировиною для пивоваріння, виготовлення 
дріжджів, спеціальної закваски для випікання деяких сортів хліба, входять до складу 
заспокійливих, сечогінних, збуджуючих апетит, і поліпшуючих травлення медичних 
препаратів, виявляють бактерицидну й фунгіцидну дію. Шишки хмелю містять ефірну олію 
(0,2-1,7 %), від 5 до 20 % гірких речовин (гумулон, лупулон та ін.), холін, аспарагін, 
органічні кислоти (валеріанова, ізовалеріанова, р-амінобензойна), лейкоантоціанідини, 
естрогеннодіючі речовини та 2,3-5,8 % дубильних речовин. У складі ефірної олії є 
сесквітерпеновий гумулен (15-20 %) сесквітерпеновий спирт лупаренол, кетон лупарон, від 
30 до 50 % аліфатичних терпенів (мірцен, фарнезен та ін.), складні ефіри спирту мірценолу 
(30-40 %) й інші речовини. 


Плід – однонасінний горішок темного кольору, 3 мм завдовжки й 2 мм завширшки. Під 
час запліднення жіночих квіток і утворення насіння кількість і якість лупуліну знижується, 
такий хміль надає пиву гіркоти й неприємного смаку. Тому при вирощуванні хмелю чоловічі 
рослини видаляють, а розмножують хміль лише вегетативним способом. Запилення хмелю у 
хмільниках має значення тільки при селекції нових сортів. 


 Поширення. В дикому стані росте в багатьох країнах Євразії. Хмільництво дуже добре 
розвинуто у США, Англії, Німеччині, Чехії, Словаччині, Китаї, Сербії, Росії, Україні. 
Особливо сприятливими для хмелю є ґрунтово-кліматичні умови Полісся. Тут зосереджено 
82% посівів хмелю України. В північній частині Лісостепу, що прилягає до Полісся, питома 
вага його посівів становить 18%. 
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Вирощуванням хмелю в 1960-1980 рр. займалося 379 господарств, у тому числі 279 
колгоспів, 100 радгоспів та інших господарств. Посіви його були розміщені у 58 
адміністративних районах 8 областей на площі 9,3 тис. гектарів. Найбільші площі хмелю 
розміщені в Житомирській області — 60,4% всіх хмільників республіки. Валовий збір хмелю 
в середньому за 1971—1975 рр. становив 5,8 тис. тонн. Середня врожайність хмелю за ці 
роки становила 9 ц/га (Ф.О. Титаренко, 1979). У 2000 р. площі, зайняті хмільниками 
України, скоротилися до 5 тис. га. Урожайність шишок складає 10-16 ц/га. 


Сорти. Найбільшої уваги заслуговують сорти виведені у Інституті хмелярства (м. 
Житомир). Серед них Клон 18 (середньостиглий, вегетаційний період 103-108 днів. 
Урожайний, стійкий проти ураження грибковими хворобами. Пивоварні якості добрі. 
Займає більше 40 % площі хмільників). Житомирський 5, Житомирський – 8. Мають 
підвищений уміст гірких речовин. Високоврожайні. З чеських сортів найбільш поширені 
Семш і Житецький ранній. Сорти хмелю різняться між собою формою й розміром шишок, 
забарвленням стебла, вмістом гірких речовин та іншими ознаками. 


Особливості технології вирощування. Кореневища хмелю зберігають життєздатність 
15-20 років, а наземні стебла й пагони відмирають щорічно. Тривалість періоду вегетації 120 
днів. Культура зацвітає в липні, плоди дозрівають у серпні-вересні. Під хміль відводять рівні 
або з незначним схилом на південь, південний схід ділянки, бажано захищені від вітрів 
лісом або садом. 


Плантації рекомендується розплановувати на квартали прямокутної форми розміром 1,5-
2 га із співвідношенням сторін 3:4 або 4:5. 


Кращими попередниками для хмелю є бобові трави, просапні культури, овочеві й 
зернобобові, що сприяють підвищенню родючості ґрунту та залишають поле чистим від 
бур’янів. Під хмільник на початку вересня проводять глибоку оранку на 35-40 см, 
застосовують й плантажну оранку на 50 см. Під глибоку оранку вносять не менше 40 т/га 
гною або компосту. Кислі ґрунти вапнують – 10-20 ц/га вапна. 


Розмножують хміль живцями, вирощеними у перший рік у теплицях або розплідниках. 
У шкілці висаджують живці довжиною 8-10 см, товщиною не менше 1,5-2 см, з 2-3 парами 
бруньок. Живці заготовляють із хмільників віком 4-12 років. Їх садять рано навесні у ямки із 
шириною міжрядь 1-1,25 м і відстанню між живцями у рядках 30 см. Зверху живці 
прикривають шаром землі 4-5 см. У шкілці обов’язково ставлять кілки висотою 2-3 м для 
підтримки стебел рослин. За рослинами старанно доглядають, розпушують ґрунт у 
міжряддях, виполюють бур’яни.  


На другий рік вирощені саджанці висаджують на постійне місце зростання в попередньо 
підготовлені ями. Ямки копають розміром 60х60х60 см. Рано навесні ямки наполовину 
засипають добре перепрілим гноєм, змішаним із землею (5-6 кг перегною + земля орного 
шару). Зверху цю суміш присипають родючим ґрунтом товщиною 15 см. До садіння ямки 
залишають не засипаними. Інтервали між саджанцями в ряду 1 м, між рядами – 2,25 м. На 
один га площі висаджують біля 4400 кущів хмелю.  


Садять хміль вертикально на початку весняних польових робіт. Саджанці кладуть у 
родючий орний шар так, щоб верхня частина їх була на глибині 15-20 см від поверхні 
ґрунту. Цю ямку засипають  поступово у процесі догляду за рослинами. 


До початку висаджування хмелю на плантації встановлюють стовпи для влаштування 
шпалер. На кожний гектар закопують 145-150 стовпів висотою 8-9 м та 60 брусків для 
якорів. Стовпи закопують рівними рядами поверх їх натягують оцинкований дріт, від якого 
до кожного куща йдуть дротяні підтримки, що їх натягують за допомогою кілочків, забитих 
у ґрунт на відстані 30-35 см від рослини. 


Культура зростає на шпалері, куди її заводять після досягнення висоти 0,6-0,9 м. 
Плодоносить хміль у перший рік висаджування на плантацію, але урожай невеликий. 
Шишки збирають вручну, іноді спеціальними машинами. Після збирання шишки сортують, 
сушать у сушарках, до вологості 13 %. Потім їх упаковують у великі мішки й відправляють 
на склади. 
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Догляд за плантаціями. Хмільники потребують старанного догляду. Навесні 
розкривають гнізда й на матці обрізують гострими ножами бічні кореневища й підземні 
стебла минулого року, а після обрізування матку прикривають шаром землі 8-10 см. 
Обрізані підземні частини стебел виносять із плантації, прикопують у вологу землю й 
зберігають до вирізування з них живців. З обрізуванням хмелю проводять підсадку на 
місцях загиблих рослин. Для цього використовують однорічні саджанці зі шкілки або свіжо 
зрізані укорінені живці.  


У період утворення паростків довжиною 5-10 см проводять рамування хмелю. Для цього 
обережно відкривають матку й зрізують зайві паростки, залишаючи не більше 4-5 
найкращих. Залишені паростки рівномірно розподіляють на поверхні матки, присипають 
вологим ґрунтом, вирівнюючи поверхню.  


При висоті пагонів 1 м їх заводять на дріт по 2 пагони з однієї рослини на одну 
підтримку. Приземну частину заведених пагонів присипають землею, для утворення 
додаткових коренів. Коли заведені на дріт рослини досягають 1,5 м зайві стебла обрізують. 


 Подальший догляд передбачає утримання міжрядь у чистому вигляді: розпушування 
ґрунту у міжряддях, прополювання бур’янів, підживленні добривами, підгортанні рослин. 


Для контролю однорічних та багаторічних злакових бур’янів за їх висоти 10-15 см 
(незалежно від фази розвитку культури) міжряддя хмелю обприскують гербіцидом фюзілад 
форте 150 ЕС (1,0-2,0 л/га). Насадження хмелю віком понад 3 роки проти однорічних 
дводольних бур’янів за їх висоти 10-15 см обприскують після першого огортання 
базаграном (4,2 л/га) 


Гній та інші органічні добрива вносять восени під час підгортання хмелю на зиму в дозі 
20-30 т/га. 


Мінеральні добрива вносять у нормах: аміачну селітру – 2-3 ц/га, калійні солі – 2-3 ц/га, 
суперфосфат – 5-6 ц/га, що відповідає N60P100-120K80-120. При першому підживленні (у період 
рамування) у ґрунт вносять половинну норму від приведеної вище. При другому 
підживленні (коли стебла досягли висоти 1,5-2,0 м) вносять лише фосфорні й калійні 
добрива в такій само кількості як і при першому підживленні. 


Коли стебла хмелю досягнуть верхньої основи шпалер, проводять друге підгортання, 
при цьому висота гребенів повинна становити 35 см. Після того як бічні гілки на стеблах 
досягнуть 25 см у довжину, їх пасинкують – обрізують на відстані 2-3 см від стебла. 


Щоб шишки не утворювали насіння, у травні потрібно знищити дикі чоловічі рослини 
хмелю на відстані 2-3 км від плантації. Восени, після збирання хмелю, стебла зрізують на 
відстані 30 см від поверхні ґрунту, стягують із дроту, виносять із плантації й спалюють. 


Механізація кінно-ручних робіт — один із найбільш важливих резервів підвищення 
продуктивності праці у хмелярстві. Унаслідок заміни живої тяглової сили машиною ПРВН-
1.5АХ в агрегаті з трактором Т-54В або Т-508 на міжрядному обробітку хмільників і 
обприскуванні проти шкідників і хвороб хмелю обприскувачами ОХ-2 і ОНХ затрати праці 
скорочуються в 10 раз. Завдяки застосуванню сільськогосподарської авіації на 
обприскуванні хмелю порівняно із застосуванням обприскувачів ОХ-2 і ОНХ затрати праці 
знижуються в 10 раз. При механізованому обрізуванні маток хмелю обрізувачем ПКХ-1 в 
агрегаті з трактором Т-54В або Т-50В. Порівняно з кінно-ручними роботами забезпечується 
скорочення затрат праці в 4 рази. 


Плантації хмелю в період вегетації пошкоджують шкідники попелиці, люцерновий 
довгоносик. Для їх контролювання застосовують хімічні засоби – актара 25 WG (0,06-0,14 
кг/га, востаннє за 14 днів до збирання шишок, не більше 1-2 разів за вегетацію), варант 200 
(0,6 л/га, робочий розчин наносять на стебла хмелю перед заселенням рослин попелицями, 
за 30 днів, не більше 1 разу). Проти павутинних кліщів, попелиці, совки, пильщиків на 
рослинах хмелю застосовують обприскування данадимом 400 (4,0-6,0 л/га, за 30 днів, не 
більше 2 раз), данадимом стабільним (4,0-6,0 л/га, за 30 днів, не більше 2 раз), дурсбаном 
(1,5 л/га, востаннє за 30 днів до збирання, не більше 2 раз за вегетацію), маршалом 25 (2,5 
л/га), ортусом (1,7-2,1 л/га, за 20 днів, не більше 1 разу). 
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Уражають хмільники в період вегетації різні хвороби. Проти переноспорозу їх 
обприскують фунгіцидами альєтт (3,0-5,0 кг/га, востаннє за 20 днів до збирання шишок, не 
більше 2 раз за вегетацію), купроксат (3,0-5,0 л/га, за 15 днів, не більше 4 раз), фитал (3,0-
5,0 л/га, за 40 днів, не більше 3 раз); проти псевдопероноспорозу – альфа богатир (2,5 кг/га, 
за 30 днів, не більше 2-4 раз); проти несправжньої борошнистої роси – квадріс 250 SC (0,8-
1,2 л/га, за 14 днів, не більше 3 раз). 


Збирання та сушіння. Збирають шишки хмелю у період технічної стиглості, коли вони 
мають жовто-зелений або золотисто-зелений колір, є пружними й липкими із сильним 
запахом. Технічна стиглість триває 10-14 днів. Спочатку обривають шишки з тих кущів, що 
раніше достигли, а менш стиглі – пізніше. Достиглі кущі знімають із дроту спеціальними 
гаками. 


Дослідження науково-дослідного й проектно-технологічного інституту хмелярства і дані 
багатьох господарств показують, що при дотриманні оптимальних строків збирання й 
післязбиральної обробки хмелю (не більш як 15 днів) господарства мають змогу значно 
підвищити його якість (сортність) і одержувати хміль І сорту не менше 50%, а III — не 
більше 10%.  


Хміль лишається трудомісткою, мало механізованою культурою, внаслідок чого на 
виробництво одиниці продукції витрачається велика кількість праці.  


Для механізованого збирання хмелю використовують машини ХМП–1,6 і ЧХ-4 
виробництва Чехії. Зібрані вручну рослини хмелю подають у машину, де шишки 
відриваються від стебел і очищаються від домішок. На столі машини шишки доочищають 
вручну від листків і стебел. Зібрані рослини вантажать у причепи, підвозять і подають у 
машину, яка обриває й очищає шишки, що транспортером подає до насипаного механізму й 
затарюють у мішки. 


Зібраний хміль сушать спочатку на повітрі, а потім у сушарках при температурі 55-65º С. 
При зберіганні шишок їх вологість має бути не вищою 10-12 %. Через півтора-два тижні 
після сушіння хміль пресують, пакують у мішки розміром 1х2 м і відправляють на 
хмелефабрики. При збиранні хмелю комбайном ЧХ-4 порівняно з ручним обриванням 
шишок затрати праці зменшуються в 7—8 раз. 


Економічна ефективність виробництва хмелю значною мірою залежить від правильного 
розміщення його по природно-економічних зонах, розмірів площ хмільників і спеціалізації 
господарств на виробництві цієї культури. 


Наукові дослідження й виробнича практика показують, що господарства, які мають 
оптимальні розміри площ хмільників, досягають значно кращих економічних показників із 
розрахунку на одиницю площі. На малих площах ускладнюється організація праці, 
будівництво стандартних високопродуктивних хмелесушарень, впровадження передової 
технології, що призводить до підвищення собівартості продукції. В таких господарствах 
рентабельність виробництва хмелю низька. 


Групування господарств за розмірами площ хмелю показало, що значна частина їх 
вирощує хміль на малих площах. Так, 17% хмелярських господарств  мали площі посіву 
хмелю до 5 га; 30%— 5,1—10; 29% —10,1—20; 14%  — 20,1—30 га; 10%—30 і більше 
гектарів. Отже, понад 47% господарств вирощували хміль на площах до 10 га і лише 10% із 
них мали площі хмільників 30 і більше гектарів.  


 
Контрольні питання 


 
1. Які технічні й кормові характеристики буряків цукрових? 2. Які особливості біології цукрових 
буряків? 3. Із яких основних елементів складається технологія вирощування буряків цукрових? 4. Які 
Ви знаєте засоби захисту посівів буряків цукрових від шкідників, хвороб і бур’янів ? 5. Як і коли 
збирають буряки цукрові? 6. Особливості біології, регіони й умови вирощування тютюну й махорки? 
7. Умови й особливості вирощування хмелю?    
 
 





		1 -  у перший рік життя;  2 – квітконосні пагони (а),  суцвіття (б) рослини другого року життя 

		Таблиця  10.2. Урожайність цукрових буряків у деяких країнах світу, ц/га 
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Розділ 8  
ЕФІРООЛІЙНІ КУЛЬТУРИ 


 
Ефіроолійні культури, ефіроноси – рослини, що містять ефірну олію й 


використовують як сировину в ефіроолійній промисловості. Ефірні олії у рослинах 
накопичуються у особливих утворах – залозистих волосках, лусочках, залозках. У різних 
ефіроносних рослин уміст ефірних олій коливається від десятитисячних часток відсотка до 
22 %. У світі відомо близько 2500 видів ефіроносних рослин, із яких більша половина – 
квіткові. Флора України нараховує близько 250 видів ефірних рослин. 


Ефіроолійні рослини за біологічними властивостями й умістом ефірних олій у різних 
частинах рослини відносять до чотирьох основних груп: 1) ефіроноси, які накопичують 
олію в плодах (насінні) – аніс, ажгон, коріандр, кмин, фенхель, кріп). Усі вони відносяться до 
родини зонтичних. При дозріванні утворюють плід – двосім’янку, яка розпадається на дві 
частини унаслідок механічного впливу (усі перераховані вище, крім кропу) або мимовільно 
(кріп); 2) ефіроноси, які нагромаджують олію у квітках (троянда, азалія, жасмин, тубероза, 
лілія, гіацинт, біла акація, фіалка запашна й ін.); 3) ефіроноси, які нагромаджують ефірну 
олію в суцвіттях і вегетативній масі рослин (васильки справжні, герань рожева, м’ята 
закавказька, лаванда колоскова, м’ята перцева, шавлія мускатна й ін.); 4) ефіроноси, які 
накопичують ефірні олії переважно у коренях і бульбах (аїр тростинний, ірис, ветиверія). 
Деякі рослини накопичують ефірні олії у квіткових бруньках (береза, гвоздика, тополя), у 
корі (коричневе дерево), у смолі й смолистому соку (смола хвойна, перуанський і 
толуанський бальзами). Ефірні олії добувають також із деяких лишайників (дубового моху). 


Серед вирощуваних в Україні ефіроолійних культур велике значення мають: коріандр, 
м'ята, кмин, лаванда, троянди, шавлія, фенхель. Їх, ефірна олія широко використовується в 
парф'юмерно-косметичній, миловарній, кондитерській, лікеро-горілчаній, харчовій та 
фармацевтичній промисловості. 


Розвиток виробництва ефіроолійних культур у країні фактично розпочався в ХХ ст. у 
радянський період, коли для цього було створено відповідні умови, зокрема, підприємства з 
переробки сировини. Сучасний розвиток виробництва ефіроолійних культур спирається на 
міцну базу. Переробку сировини зосереджено в 11 радгоспах-заводах, 2 комбінатах і 2 
заводах, які входять до агропромислового об'єднання «Укрефірмаслопром». 


Площа ефіроолійних культур в 1977 р. по всіх категоріях господарств становила 40 тис. 
гектарів. Тоді на території Україні розміщувалося майже 20% загальносоюзних площ 
культур цієї групи, в тому числі фенхелю — 90%, кмину — 68, лаванди — 53, троянди - 45, 
шавлії — 53 й коріандру — 11%. Нині ефіроолійні культури займають біля 0,1 % від посівної 
площі держави, або 28,8 тис. га. 


 
 


8.1. Зонтичні трав’янисті ефіроолійні рослини 
 


Це група рослин, які накопичують ефірну олії у плодах. Приведемо опис таких культур: 
коріандру, кмину, фенхелю, ажгону, анісу. Виробництвом коріандру в основному 
займаються господарства Кіровоградської, Миколаївської й Запорізької областей. Уся площа 
кмину розміщується в бурякосійних районах Хмельницької й Львівської областей, фенхелю 
— в Чернівецькій області, ажгону – у передгірному Криму, анісу  –  у лісостеповій зоні.  


 
 


8.1.1. Коріандр 
 


Коріандр (Coriandrum) – рід однорічних трав’янистих рослин родини селерових 
(зонтичних). Існує 2 види поширених у Середземномор’ї. На території України поширений 1 
вид коріандр посівний (коляндра, кінза). Стебло пряме, тонке, ребристе, розгалужене 
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висотою 40-150 см, голе. Нижні листки черешкові, округлі, пильчасто-надрізані, стеблові – 
перисто-розрізані, верхні - сидячі. Квітки дрібні, двостатеві, 5-пелюсткові, зібрані в зонтики. 
Пелюстки білі або рожеві. Плоди – буро-жовті, майже кулясті, двосім’янки, 2-5 мм 
шириною. Цвіте у червні-липні (рис. 8.1).   


Значення й використання. Основна ефіроолійна, пряна та лікарська культура. 
Вирощують для одержання плодів, олію яких використовують у парфумерній, медичній, 
текстильній, миловарній промисловості, хлібопекарському, кондитерському, поліграфічному 
виробництві. Для одержання ефірної олії плоди подрібнюють і обробляють гарячою водою. Плоди 
містять 1,2-1,6 % ефірної та до 28 % жирної олії. Олія коріандру – прозора, злегка жовтувата рідина з 
дуже складним складом. Ефірна олія містить 56-75 % α-линалоола, і 20 % терпенів. Відходи, що 
залишаються після відгону олії – цінний білковий корм для тварин містить: білка — 17, олії — 5—8, 
БЕР — 30, золи — 5—8 %. 


Рис. 8.1.  Коріандр, посівний: 
1 – верхня частина рослини; 2 – плід; 3 – корінь 


 
Як прянощі в їжу вживають прикореневі листки й плоди, що мають сильний аромат і 


гострий смак. Окремі його компоненти володіють різними запахами: ліналоол – конвалії; 
ліналілацетат – бергамоту; гераніол – троянди; виділяються речовини із запахом фіалки й 
лілії. Ця пряна рослина — невід'ємна частка грузинської кухні. Листям різкого специфічного 
запаху ароматизують овочеві та м'ясні страви. Відвар із насіння — чудовий засіб для 
поліпшення травлення, лікування геморою, а настій з них застосовують як заспокійливий і 
протисудорожний засіб при істерії. 


Коріандр добрий медонос. З 1 га його посівів можна одержати до 500 кг меду. 
Поширення. Коріандр посівний, культивували в Стародавньому Єгипті й Стародавній 


Греції більш ніж за 1000 років до н.е. Здавна його вирощували у Середній Азії й Закавказзі. 
Нині культивують у багатьох країнах світу: Індії, Марокко, Росії, Україні, Угорщині, 
Румунії, Гватемалі, Мексиці, США, країнах Середземномор’я. На території країн СНД площі 
посіву коріандру складають близько 200 тис. га., з якої виготовляють близько 90 % світової 
коріандрової олії. Врожаї насіння коріандру складають 0,6—1 т/га, а в передових 
господарствах досягають 1,5—2 т/га. 


Ботанічна й біологічна характеристика. Коріандр (Coriandrurn sativum L.) відноситься 
до сімейства зонтичні, або селерові (Apiaceae). Це однолітня рослина з добре розвитий 
стрижневою кореневою системою (рис. 8.1). 


Плоди коріандру кулястої форми, складаються з двох однонасінних сухих плодиків, що 
містять по одній насінині. Між плодиками є стовпчик. Маса 1000 плодів 7—10 г Зрілі плоди 
легко обсипаються. Ефірні олії знаходяться в особливих канальцях, розташованих у стінках 
плодиків із внутрішньої сторони. У кожному плодику є по два таких канальці. 


Коріандр — засухостійка рослина, однак суховії й недолік вологи в період розгалуження, 
цвітіння й утворення плодів приводять до помітного зниження врожаю. Насіння починають 
проростати при температурі 6 °С. Сходи витримують заморозки до —10 °С і спочатку через 
повільний розвиток сильно гнітяться бур'янами. Після утворення 7—9 листів починає 
активно рости стебло. Вегетаційний період 90—110 днів. До наявності поживних речовин у 
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ґрунті коріандр дуже вимогливий. Найбільш високі врожаї дає на родючих чорноземах, при 
внесенні азотно-фосфорних добрив. Погано вдається на крейдових схилах, що оголюються, 
на солонцюватих, глинистих, кислих, болотних і сухих легких, супіщаних ґрунтах. 


Сорти.  Для одержання олії придатні лише європейські, абхазькі й західно-китайські 
сорти, інші – для зелені. В Україні районовані сорти європейської групи – Зміна, 
Кіровоградський, Ранній янтар. 


Особливості вирощування. Коріандр розміщають після озимих хлібів, зернових 
бобових, кукурудзи, картоплі й інших просапних культур. Після коріандру з успіхом можна 
сіяти озимі або ярі культури. Не слід розміщати коріандр після збирання пізніх культур - 
соняшника, цукрового буряка, суданської трави, що виносять із ґрунту багато поживних 
речовин і вологи. Його повертають на колишнє поле не раніше ніж через 4—5 років.  


Основна роль у підвищенні врожайності коріандру належить азотно-фосфорним 
добривам, а також гною. Калійні добрива діють слабко. З обліком цього на звичайних і 
карбонатних чорноземах, на каштанових ґрунтах рекомендується вносити N60P60, на 
вилужених чорноземах і темно-сірих опідзолених ґрунтах — N60P60K60. Азотні, калійні й 
велика частина фосфорних добрив краще застосовувати восени під оранку. При сівбі вносять 
фосфор із розрахунку 10—15 кг/га д.р. 


На чистих і слабко засмічених малолітніми бур'янами полях застосовують напівпаровий 
обробіток, при якому ґрунт не тільки добре очищається від бур'янів, але й накопичує вологу 
й поживні речовини, що дозволяє перейти від широкорядного посіву коріандру до 
звичайного рядового. На полях, чистих від бур'янів, із слабким ущільненням ґрунтів перед 
посівом досить тільки боронування ґрунту. На ґрунтах, ущільнених, крім ранньовесняного 
боронування, проводять передпосівну культивацію на глибину 5—6 см. 


В інтенсивних технологіях при підготовці ґрунту під посіви коріандру для контролю 
однорічних злакових та дводольних культур обприскують гербіцидами трифлурекс 480 або 
трефлан 480 із негайним загортанням за 2 тижні до висівання культури нормою – 6,0 л/га. 


Насіння коріандру перед сівбою протруюють проти рамуляріозу вітаваксом 200 (3,0 кг 
з.п. на 10 л води на 1 т насіння). Перед посівом проводять обігрів. Сіють коріандр рано 
навесні широкорядним (45 см) або звичайним рядовим способом. Норма висіву насіння від 
12 до 16 кг/га при широкорядному посіві і 20—22 кг/га при звичайному рядовому. Глибина 
сівби насіння 4—5 см.  


Для одержання насіння висівають його рано навесні рядками через 30—35 см на глибину 
1—2 см. Насіння проростає при 8-10º С через 2-3 тижні після посіву. Тому його часто 
стратифікують або прогрівають для більш швидкого проростання. Оброблене насіння 
проростає на 3-7 днів раніше від необробленого. Сходи витримують морози до –10º С, 
молоді рослини в стадії розетки – до –20º С. Щоб постійно мати зелень, на присадибних 
ділянках висівають його через 15—20 днів, а листки зрізують 2-3 рази. Культура чутлива до 
високої температури під час цвітіння й утворення плодів, що знижує урожайність. У період 
утворення стебел і цвітіння потребує сильного зволоження. Росте на різних типах ґрунтів від 
слабо кислих до слабо лужних. Вегетаційний період триває  80-120 днів. 


Догляд полягає у своєчасних поливах і розпушуванні міжрядь, знищенні бур’янів, які 
можуть заглушити сходи коріандру. Зелень збирають до цвітіння, тому що молоде 
недостигле насіння має дуже неприємний запах. Цю здатність коріандру можна використати 
для відлякування мишей, пацюків та інших гризунів. 


Під час цвітіння доцільно вивозити бджіл на посіви коріандру. Дозріває коріандр 
нерівномірно. Перезрілі плоди легко обсипаються й засмічують поле падалицею. Крім того, 
при перестої у насінні коріандру підвищується уміст жирної олії й зменшується уміст 
ефірної. Щоб уникнути утрат врожаю й підвищити нагромадження ефірної олії у плодах, до 
збирання коріандру приступають при побурінні 30—40 % плодів. Гарні результати дає 
своєчасне роздільне збирання. Підбір і обмолот валків проводять зерновими комбайнами при 
зниженій частоті обертання барабана (до 500—600 об./хв.), щоб зменшити дроблення плодів. 
На збереження закладають насіння з вологістю не більш 12%. 
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В середньому з гектара посіву збирають по 6—7 ц насіння. Передові господарства 
одержують його по 12—14 ц/га. При такій урожайності чистий дохід із гектара в 3—4 рази 
перевищує дохід від цукрових буряків і в 2—3 рази — від зернових культур. 


 
 


8.1.2. Кмин 
 


Кмин (Carum) – рід дворічних трав’янистих рослин родини селерових 
(зонтичних).Відомо близько 30 видів, поширених у Європі й Азії. На території України 
поширений 1 вид – кмин звичайний. Стебло рослини голе від середини розгалужене 30-80 см 
заввишки. Листки чергові, довгасті, 2-3 перисті, наверху з гострими сегментами. Квітки 
дрібні, правильні, двостатеві, білі або рожеві. Цвіте у червні-липні. Плоди тонко ребристі, 
видовженої або овальної форми, дозрівають у липні-серпні (рис. 8.2). 


Рис.  8.2. Кмин звичайний: 
1 – гілка з квітками; 2 – листок; 3 – квітка 


 
Значення й використання. Як прянощі використовують насіння, що містить 


флавоноїди, жирну олію (12-16 %), дубильні речовини, 3—7 % ароматної ефірної олії, яку 
використовують у парфумерній промисловості й медицині. Його насінням присипають 
зверху бородінський хліб, використовують у лікеро-горілчаній і кондитерській промисло-
вості. Макуха містить до 14-16 % жиру і 20-25 % білка і використовується на корм тваринам. 
Корені, молоді стебла й зелене листя застосовують як прянощі для приготування салатів, 
супів і як прикрасу до рибних і м'ясних страв. Це відомий і визнаний лікувальний засіб. 
Настій насіння поліпшує травлення. Використовують як заспокійливий і тонізуючий засіб. 


Поширення. У дикому стані росте у Європі, Північній Африці, Азії. У культуру рослина 
введена у Малій Азії задовго до нашої ери. В ІХ ст. почали вирощувати у Європі. Тепер 
культуру культивують у країнах помірного клімату: особливо широко, - Нідерландах, 
Угорщині, Данії, Німеччині, Англії, США, Новій Зеландії, Північній Африці. В Україні 
посіви кмину займають близько 1,5 тис. га (у 1967 р. – 2,8 тис. га тільки у Хмельницькій 
обл.). Урожайність плодів 8-10 ц/га. 


Сорти. Найбільш поширений сорт Хмельницький з високим виходом олії. 
Особливості вирощування. Вирощують кмин як окрему культуру, а також як ущільню-


вач і в кулісах. Росте при деякому затіненні, але насіння й зелень при цьому зі слабким 
ароматом. Культура, вимоглива до вологості, особливо в перші фази росту та до освітлення. 


Сіють кмин звичайний рано навесні рядками через 45 см або дворядковими стрічками 
через 20 см, залишаючи після проривання рослини в рядку на такій само відстані. Насіння 
загортають на глибину 1,5—2 см. Сходи з’являються через 18-25 днів при температурі 
ґрунту 4-6º С, щоб пришвидшити проростання насіння стратифікують. Можна вирощувати 
його також із розсади. Першого року утворюється розетка листків і товстий корінь. В цей час 
рослина потребує ретельного прополювання від бур'янів і розпушування ґрунту, своєчасного 
поливу, а якщо рослини погано ростуть — підживлення 10—15 г сечовини, суперфосфату й 
калійної солі на 1 м2. Навесні наступного року через 25-40 днів після початку вегетації з 
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розетки відростає стебло, а ще через 15-20 днів – рослина зацвітає. Цвіте 1,5-2 місяці. 
Протягом вегетації ґрунт під культурою розпушують, підживлюють азотними добривами. 
Щоб насіння не обсипалось, як тільки воно почне буріти (50-60 %, друга половина липня), 
рослини скошують і сушать під навісом або на горищі. Обмолочують насіння звичайними 
молотарками. Просушене насіння відправляють на завод для одержання ефірної олії. 
Коренеплідні форми тмину можна вирощування для зелені в осінньо-зимовий період. 


 
 


8.1.3. Фенхель 
 
Фенхель (Foeniculum) – багаторічна або дворічна гола сиза рослина родини селерових. 


Стебло прямостояче, до 200 см заввишки, круглясте, тонко ребристе. Листки чергові 
яйцевидно-трикутні, квітки правильні, двостатеві, 5-пелюсткові, зібрані в складні зонтики. 
Квітки правильні, двостатеві, 5-пелюсткові, зібрані в зонтики, жовті. Цвіте у липні-серпні. 
Плоди (двосім’янка) дозрівають із вересня (рис. 8.3). Плід продовгуватої форми, голий, 
коричнево-зелений, довжиною 6-10 мм, шириною 1,5-3, товщиною 1-1,5 мм. Маса 1000 
насінин 5-6 г. 


 


Рис. 8.3. Фенхель звичайний: 
1 – верхня частина рослини; 2 – корінь; 3 – квітка; 4 – плід. 


 
Значення й застосування. Є дві різновидності фенхелю — звичайний і овочевий. 


Перший подібний до кропу, його вирощують для одержання насіння та зелені. Останній 
утворює потовщення, яке називають «головочкою». Його тушкують, готують із нього салати 
— це дієтичний продукт високої смакової й лікувальної якості (лікують захворювання 
печінки, нирок). Плоди фенхелю містять ефірну олію 3-6,5 %, жирну олію (12-18 %), вітамін 
С (50-90 мг%), каротин (6-10 мг%), вітаміни В, Е, РР, білкові речовини, кумарин 
умбеліферон, флавоноїди. Використовують як ефіроолійну культуру у харчовій, 
парфумерній промисловості, медицині. Листки й черешки фенхеля йдуть для виготовлення 
салатів, начинки, ароматичних приправ. Стебла й листки використовуються при засоленні 
овочів. Коріння вживають у їжу в тушкованому вигляді. Фенхель має дезинфікуючі й 
протигрибкові властивості. 


Поширення. Батьківщина фенхелю Південна Європа, Середземномор’я та Мала Азія. 
Відомо за одними даними два, за іншими три види, поширених переважно у Середземно-
мор’ї. Називають його ще аптечним кропом, бо за зовнішнім виглядом, і за запахом дуже 
подібний до нього. Ще древні греки, римляни, єгиптяни, індійці й китайці використовували 
його як пряність і ліки. Нині він вирощується у Північній Європі, Франції, Італії, Польщі, 
Японії, Північній Америці, Аргентині, Китаї, Східній Індії, Закавказзі, Молдові 


Фенхель, як і кмин, в Україні поширений мало. Він добре росте на карбонатно-
глинистих і чорноземних ґрунтах Чернівецької області. В середньому його урожайність 4,2 
— 6,4 ц/га. Передові господарства збирають фенхелю по 8—10 ц/га.  
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Особливості вирощування. В інтенсивних технологіях при підготовці ґрунту під 
посіви фенхелю для контролю однорічних злакових та дводольних культур обприскують 
гербіцидами трифлурекс 480 або трефлан 480 із негайним загортанням за 2 тижні до 
висівання культури нормою – 2,0 л/га. 


Фенхель любить тепло й світло, тому добре зимує у південних регіонах. Тривалість 
вегетаційного періоду 130-170 днів, сума активних температур має бути не менше 2500º С. 
Насіння зберігає схожість 2-3 роки. До ґрунтів фенхель не вимогливий. Сіють насіння 
рядками через 15—20 см, заглиблюючи його на 1—1,5 см. Догляд включає розпушення 
ґрунту, поливи й при необхідності — підживлення азотними добривами. Щоб надати 
«головочкам» приємного ніжного смаку на початку їх, утворення, рослини злегка 
підгортають. На зиму вкривають соломою або бадиллям, а навесні з настанням теплих днів 
укриття знімають, рослини ретельно перевіряють, видаляють сухе бадилля, розпушують 
ґрунт у міжряддях, підживлюють азотними добривами (20— 30 г на 1 м2). 


Коли плоди у центральних зонтиках набувають зеленувато-буруватого забарвлення, а 
зонтики – сірувато-попелястого рослини скошують, досушують у снопах або валках, 
обмолочують і очищують від домішок. Просушене насіння відвозять для переробки або 
зберігають у сухих прохолодних приміщеннях. 


 
 


8.1.4. Аніс 
 


Аніс звичайний (Anisum  vulgare) – однорічна трав’яниста опушена рослина селерових 
висотою 25-60 см. Стебло борозенчасте, наверху розгалужене. Листки, троякі: нижні – 
довгочерешкові, цілісні, округло-ниркоподібні, цілісні, глибокопилчасті;  середні – прості, 
перисті; верхні – тричіперисторозсічені. Квітки 5-пелюсткові, дрібні, білі, зібрані в  складні 
зонтики. Цвіте у червні, липні. Плід – двосім’янка (рис. 8.4). Плоди сплюснуто-яйцеподібні, 
сіруваті, дрібні. Маса 1000 плодиків 3,5-4,0 г. 


Рис. 8.4. Аніс 
 
Значення й використання. Ефіроолійна культура. Плоди містять до 6 % ефірної олії і 


до 22 % жирної олії. Ефірну олію добувають із плодів при обробці їх водяною парою. До 
складу ефірної олії входять анетол (80-90 %), метилхавікол (10 %), анісовий альдегід, 
анісовий кетон і анісова кислота. Ефірна олія використовується у медицині, лікеро-
горілчаній, парфумерній, харчовій і кондитерській промисловості. Жирну олію з плодів 
використовують у медицині й техніці (миловарінні). Макуха містить 17-20 % білка, 16-22 % 
жирної олії, використовується на корм тваринам. Рослина є добрим медоносом. 


Поширення. Походить із Малої Азії. Рослина введена в культуру ще до нашої ери й 
культивувалася у Індії, Стародавній Греції. У Європі аніс почали культивувати у середні 
віки, в Росії й Україні – з 1830 р. Нині вирощують в багатьох країнах Південної Європи й 
Південної Азії, у Мексиці й Аргентині, Росії, Україні, країнах Середньої Азії. Врожайність 6-
12 ц/га. Сорти. На території України використовують місцевий Воронезький і селекційний 
Олексіївський 38. 


Особливості вирощування. На відміну від коріандру аніс більш вимогливий до умов 
виростання. Йому необхідні родючі й чисті від бур'янів ґрунти. Крім основного добрива 
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(N45P60K30) рекомендується підживлення азотом (N20). 
В інтенсивних технологіях при підготовці ґрунту під посіви анісу для контролю 


однорічних злакових та дводольних культур обприскують гербіцидами трифлурекс 480 або 
трефлан 480 із негайним загортанням за 2 тижні до висівання культури нормою – 4,0 л/га. 


Агротехніка анісу близька до агротехніки коріандру. Висівають його одночасно з 
коріандром звичайним рядовим способом, а на більш засмічених ділянках — із міжряддями 
45 см. Норма висіву насіння 10—15 кг/га (при рядовому посіві до 20—25). Насіння перед 
посівом після прогрівання стратифікують або ферментатують. Насіння поміщають у вологий 
шар ґрунту на глибину 3—4 см. На посівах анісу необхідно ретельно висапувати не тільки 
бур'яни, але й домішку коріандру. 


Типова яра рослина з періодом вегетації 110-130 днів. Сходи з’являються через 17-25 
днів і розвиваються в перші фази росту дуже повільно. Культура може переносити 
заморозки. Після появи сходів посіви рихлять, знищують бур’яни. При утворенні розетки 
листків підживлюють азотним добривом. Аніс, вибагливий до родючості ґрунту, добре росте 
на суглинистих і супіщаних чорноземах. Потребує вологості ґрунту в період проростання 
насіння й тепла під час вегетації. Цвіте в червні-липні, плоди дозрівають у серпні.  


Дозріває аніс нерівномірно й при перестої легко обсипається. До збирання приступають, 
коли плоди середніх парасольок здобудуть сірувате забарвлення. Забирають аніс тими ж 
способами, що й коріандр. Припустима при збереженні вологість насіння не більш 12%, 


   
 


8.1.5. Ажгон 
 


Ажгон (Trachyspermum ammi (L.) Sprague) —  однорічна рослина родини селерових, 
висотою 20-120 см. Стебло сильно розгалужене від основи. Листки двічі-, тричі 
перисторозрізані, із дрібними лінійними сегментами. Обгортки з 3-5 ланцетними 
листочками, із довгими квітконосами, окрушки 10-20-променеві. Квітки білі, пелюстки 
глибоковиїмчасті, з увігнутою в середину верхівкою. Плоди дрібні, біля 2 мм довжиною 
(рис. 8.5). 


Рис. 8.5. Ажгон 
 


Значення й використання. Ефіроолійна культура. Плоди містять 2,5-10 % ефірної й 15-
30 % жирної олії, а також білок 15-17 %. Перед добуванням ефірної олії плоди обробляють 
водяною парою. В ефірній олії 40-55 % тимолу, із сильними бактерицидними й 
протиглисними властивостями. Використовують у парфумерній, фармацевтичній 
промисловості. Макуху використовують як цінний концентрований корм для тварин. 


Поширення. Рослина, введена у культуру в Індії задовго до н.е. Тепер культивують в 
Індії, Ірані, Афганістані. В Україні вирощують із 1935 р. у передгір’ї Криму. Урожайність 
насіння в умовах зрошення 8-10 ц/га. 


Особливості вирощування. Вирощують як яру, так і озиму культуру. Насіння 
висівають стрічковим або широкорядним способом, із міжряддями 45 см одночасно з 







 
 


217


ранніми ярими.  
Глибина сівби 1-2 см. Насіння проростає при температурі 8º С. Сходи з’являються через 


12-30 днів після посіву. Тривалість періоду вегетації 120-150 днів. Культура вологолюбна, 
світлолюбна, особливо в період росту стебел, цвітіння й плодоношення. Вирощують її в 
умовах зрошення, на пухкому, легкопроникному ґрунті. Догляд полягає в систематичному 
рихленні міжрядь, знищенні бур'янів, періодичних поливах. Найбільш шкідливі бур'яни – 
мишій, плоди якого засмічують посіви й досить важко відокремлюють від плодів ажгона. 
Рослини скошують при побурінні 60-70 % плодів рослин на центральних окрушках. Рослини 
підсушують у валках і обмолочують. Плоди й полову доставляють на заводи для переробки.  


 
 


8.2. Рожеві 
 


Виробництво троянди зосереджено переважно у спеціалізованих господарствах-заводах 
Кримської, Одеської та Запорізької областей. 


Троянда, дамаська (Rosa damascena) — кущова багаторічна рослина родини рожевих, 
висотою  1,5-2,0 м (рис. 8.6). Стебла, прямостоячі або відхилені, розгалужені. Молоді пагони 
мають яскраво-зелене забарвлення з численними загнутими до низу шипами до 1,8 см 
довжиною. Забарвлення кори з роками темніє й стає попелясто-сірим. Листки чергові з 
довгими черешками непарно-перисті довжиною 12-15 см. Квітки великі, махрові, дуже 
запашні, пелюстки численні (до 30), рожеві або блідо-червоні. Цвіте у червні.  


Рис.  8.6. Троянда дамаська 
 


Значення й використання. Свіжі пелюстки використовують для одержання однієї з 
найдорожчих - трояндової олії, яка застосовується в медицині й парфумерній промисловості. 
Пелюстки троянди містять ефірну олію (від 0,02-0,04 до 0,15%), дубильні, гіркі й смолисті 
речовини, барвник цианін та інші сполуки. Головними компонентами ефірної олії є гераніол 
(50-60 %), цитронеол (до 22,6 %), нерол, евгенол, фенілетиловий спирт, цитраль, ноніловий, 
коричневий та інші альдегіди і стеароптен. Олія має неповторний аромат, використовується 
для виготовлення мила, туалетної води, для ароматизації вин, лікерів, кондитерських 
виробів. Трояндова олія має спазмолітичні, протизапальні, проти алергічні, жовчогінні й 
жовчотворні властивості, розширює судини, покращує роботу серця, діє заспокійливо. 


Плід – гіпантій, овальний або грушоподібний, червоний (рис. 8.6).   
Поширення. Походить із Близького Сходу. У дикому стані росте у країнах 


Середземномор’я та передньої Азії. Культивувати на рожеву олію вперше почали в Персії 
ще 2 тис. років тому. Нині вирощують культуру в багатьох державах світу, але на обмежених 
площах через надзвичайну трудомісткість вирощування. Промислові насадження є в 
Болгарії, Франції, Марокко, Туреччині, Індії, Молдові, Вірменії, Грузії, Росії, Україні.  


Основним ареалом вирощування цієї культури на Україні є південний берег Автономної 
Республіки Крим. Тут її вирощують з 1927 р. переважно радгоспи-заводи. Незначні площі 
троянди розміщені також у Запорізькій і Одеській областях. Загальна площі насаджень 
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троянди в Україні – близько 2 тис. га (у 1970 р. було - 2,5 тис. га). Урожайність квіток 
троянди 50 інколи до 70 ц/га.  


Сорти. Сортів культурних форм є близько 20 тис. В нашій країні культивують багато 
сортів, у тому числі селекції Нікітського ботанічного саду. Близько 90 % площ займає сорт 
Кримська червона. Впроваджуються гібридні сорти (отримані від французької й дамаської 
троянди) – Фестивальна, Мічурінка, Піонерка, Україна й ін.  


Особливості вирощування. Троянда дуже вологолюбна культура, у зв'язку з чим вона 
добре росте в умовах зрошення. Узимку у стані спокою переносить морози до –20, -26º С. 
Весною починає вегетацію дуже рано, з настанням перших теплих днів. Буває, що починає 
вегетацію під час зимових відлиг, а потім сильно ушкоджується при настанні морозів. Цвіте 
в кінці травня – на початку червня протягом 20-30 днів. Квіти розпускаються о 4-5 годині 
ранку. Кожна квітка буває розкритою 2-3 дні. Пелюстки обривають тільки в ранкові години 
(не пізніше ніж до 11 години), пізніше знижується в них уміст ефірної олії. Зібрані пелюстки 
відразу відправляють на завод для переробки. 


Росте на одному місці 20—25 років. Кущі щорічно обрізають, вирізують старі гілки, 
укорочують річні пагони. 


Розмножують вегетативно: щепленням на шипшині, стебловими й кореневими живцями, 
відводками. Посадковий матеріал вирощують у спеціалізованих розплідниках. На постійне 
місце висаджують восени рядами через 2,5 м, відстань між рослинами у ряду – 1-1,5 м. Добрі 
врожаї отримують на четвертий рік життя. Догляд за насадженнями полягає в постійному 
знищенні бур’янів, розпушуванні міжрядь, контролюванні шкідників та хвороб. 


При ураженні насаджень попелицями, шавлієвим довгоносиком їх обприскують в період 
вегетації актеліком 500 ЕС (2,4 л/га, востаннє за 20 днів до збирання пелюстків, не більше 2 
раз за вегетацію), діазином (1,5 л/га, за 20 днів, не більше 2 раз), діазолом 60 (1,5 л/га, за 20 
днів, не більше 2 раз); проти попелиці, кліща, листовійки, цикади – золоном 35 (1,2 л/га, за 
30 днів до збирання, не більше 1 разу за вегетацію). При ураженні насаджень троянди 
борошнистою росою в період вегетації обприскують фундазолом (1,0-1,5 л/га, востаннє за 5 
днів до збирання пелюстків, не більше 3 раз за вегетацію). 


Інші види. Для виробництва трояндової олії у багатьох країнах Європи й Азії 
культивують інші гідриди й сорти троянд: гідрид французької й собачої троянд, у Болгарії – 
казанлинський різновид, у південних та західних степових районах України – троянду білу. 


 
 


8.3. Губоцвіті й лаврові 
 


До ефіроносів губоцвітів, які нагромаджують ефірну олію в суцвіттях і 
вегетативній масі рослин відносяться: васильки справжні, лаванда колоскова, м’ята 
перцева, шавлія мускатна, а також лавр благородний з родини лаврові й ін.  


 
 


8.3.1. Васильки справжні 
 


Васильки справжні (Ocimum basilicum) – однорічна трав’яниста рослина родини 
губоцвітих, висотою від 15-50 (на богарі) до 100-120 см (в умовах зрошення). Стебло пряме, 
галузисте, чотиригранне. Листки супротивні, черешкові яйцевидно-ромбічні, майже голі 8-
10 см довжиною, 5-6 см шириною, верхівкові – лілуваті, знизу волосисті. Квітки неправильні 
7-8 мм довжиною, із білим або рожевим віночком, зібрані в китицеподібне суцвіття на 
кінцях стебла й гілок (рис. 8.7). Цвіте рослина в червні-липні. Тичинок 4, пиляки яскраво-
жовті. Плід складається з 4 коричневих горішків, круглих, гладеньких. 


Значення й використання. Вирощують як важливу ефіроолійну культуру. Трава й 
квітки мають сильний приємний аромат і їх уживають як приправу до різних блюд. Трава 
рослини містить ефірну олію (0,4-0,9 % на сиру вагу), глікозити, сапоніни, рутин, каротин. 
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До складу ефірної олії входять метилхавікол, евгенол, цинеол, оцимен, 1-ліналоол, камфора. 
Евгенол застосовують у парфумерії, у консервній промисловості (консервуюча й ароматична 
речовина), у медицині як знеболюючий і дезинфікуючий засіб, для ароматизації тютюну, а 
також для одержання інших ефірних олій шляхом хімічної переробки. 


Поширення. У дикому стані зростає на півдні Африки. В Україні введена в культуру у 
1937 році в Нікітському ботанічному саду з насіння привезеного з Південної Африки. 
Вирощується в Росії, Грузії. Площа посів в Україні не перевищує 1000 га, урожайність 
зеленої маси 50-90 ц/га при зрошенні до 200 ц/га, насіння – 2 ц/га. 


Сорти. Вирощуються сорти Ювілейний, виведений схрещуванням васильків звичайних 
із васильками м’ятолистними у Нікітському ботанічному саду, а також сорт Бадьорий, 
виведений Кримською дослідною станцією Інституту овочівництва й баштанництва УААН. 


Рис. 8.7. Васильки звичайні 
 


Особливості вирощування. Тропічна культура, яка вимагає високих температур. Сходи 
з’являються при температурі 30-35º С, При 10º С рослина припиняє ріст, а при 0º С – уся 
рослина гине. Тому рослину висівають у парники, стратифікованим насінням. 30-35 денну 
розсаду у травні висаджують на постійне місце. Посадка, широкорядна 60 см між рядами, 30 
см – між рослинами у ряду. При квадратно-гніздовій посадці - 60-70 х 60-70 см. Догляд 
полягає в систематичному розпушуванні ґрунту, прополюванні від бур'янів, і поливі посівів. 
Період вегетації висаджених рослин 130-150 днів. Рослина дуже вибаглива до освітлення й 
вологості ґрунту, не виносить заболочення. Добре росте на родючих водопроникних ґрунтах, 
потребує внесення великих доз добрив. 


Збирають рослину на зелену масу під час цвітіння. Зрізують усю надземну частину на 
висоті 8-10 см від поверхні землі, щоб могли відрости нові пагони, які пізніше також 
заготовляють другим укосом. Скошені трави зразу ж відправляють на заводи для переробки.  
Якщо заготовляють суху траву, то її сушать під накриттям або у приміщеннях із 
вентиляцією. Виходить 16 % сировини. На спеціальних насінних плантаціях рослини 
розміщують рідше й вирощують культуру на насіння. Суцвіття зі зрілими плодами збирають 
вибірково з вересня до глибокої осені.  


 
 


8.3.2. Лаванда 
 


Лаванда (Lavandula) – вічнозелена сірувато-зірчасто-опушена рослина родини 
губоцвітих. Відомо близько 25 видів, у культурі  - 2 види: лаванда справжня, лаванда 
колоскова, яку вирощують як ефіроолійну рослину для потреб парфумерії й медицини. 
Лаванда – півкущик із численними розгалуженими стеблами, 20-60 іноді 100 см заввишки. 
Корінь гіллястий, густо мичкуватий, проникає на глибину до 4 м. Листки супротивні, сидячі, 
лінійні 2-6 см довжиною, 2-6 мм шириною. Квітки неправильні, зібрані в 6-10 квіткові 
кільця, які утворюють верхівкові переривчасті колосоподібні суцвіття голубого або 
фіолетового кольору. Цвіте у липні-серпні. Плід – із чотирьох горішків, жовто-бурого 
кольору (рис. 8.8). Маса 1000 насінин 0,8-1,1 г. 
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Значення й використання. Одна з найважливіших ефіроолійних культур. Усі частини 
рослини містять ефірну олію (стебла – 0,19 %, листки – 0,37 %, суцвіття 0,8-1,2 %), до складу 
якої входить ліналоол і його складні ефіри з різними кислотами, кумарини, герніарин, 
урсолова кислота, дубильні речовини. 


Рис.  8.8.  Лаванда колоскова 
1 – загальний вигляд; 2 – суцвіття; 3 – плоди 


 


Лавандову олію, яка має антисептичні властивості, використовують для лікування 
гнійних ран і гангрени, для покращення запаху різних лікарських форм. Входить до складу 
комбінації летких біологічних активних речовин вищих рослин (аніс, лаванда, м’ята, 
троянда, шавлія), які рекомендуються для застосування з метою оптимізації середовища 
закритих приміщень і підвищення працездатності людей, робота яких пов’язана з постійним 
нервово-емоційним напруженням. Квітки й траву лаванди використовують у народній 
медицині як слабо заспокійливий і спазмолітичний засіб при мігрені, неврастенії, нервовому 
серцебитті, болях у ділянці шлунково-кишкового тракту. Сухі суцвіття рослини 
використовують у побуті як засіб, що відлякує міль. Лаванда є цінним медоносом, із 
приємним ароматом меду. 


Поширення. У дикому стані росте в країнах Середземномор’я, де вирощувалася задовго 
до н.е. Уперше, як ефіроолійну культуру, почали культивувати у Франції з ХІV ст. В Україну 
завезена у 1912 р. (Нікітський ботанічний сад), промисловою культурою стала з 1930 р. 
Найбільшу кількість лавандової олії отримують у країнах СНД, Франції, Іспанії, Італії, Росії, 
Угорщині, Молдові, Японії. Світове виробництво олії понад 350 тис. т у рік. Площі посіву 
лаванди в Україні біля 3,5 тис. га. Ареал розміщення лаванди — передгірні й гірські райони 
АРК. Урожайність – 30 ц/га, кращих сортів до – 82 ц/га, вихід олії – 30-150 кг/га.  


Сорти. Використовують сорти Южнобережна, Рекорд, Степова 197, В-34, з урожайністю 
до 82 ц/га, виходом олії – до 156 кг/га. Виведені гідридні сорти (лавандини) від схрещування 
лаванди колосової і лаванди широколистої. Впроваджено лаванду Первісток з урожайністю 
суцвіть 44-100 ц/га, виходом олії 100-200 кг/га (уміст олії до 2,5 % на сиру вагу). 


Особливості вирощування. Лаванда – вічнозелена рослина, посухостійка, світлолюбна, 
теплолюбна, однак дорослі рослини витримують морози до –30ºС. Добре росте на бідних 
ґрунтах легкого й середнього механічного складу, непридатні для вирощування лаванди 
важкі ґрунти з близьким заляганням ґрунтових вод.  Лаванда добре росте на щебенюватих, 
карбонатних, вапнякових і суглинкових ґрунтах.  


Розмножують рослину здерев’янілими й зеленими живцями, рідше – поділом куща, 
відводками, поросллю, насінням. Здерев’янілі живці вкорінюють у парниках, теплицях у 
серпні-вересні, у травні наступного року їх висаджують у розплідник, а восени – на постійне 
місце в плантації. Плантації закладають із розрахунку площі живлення на одну рослину 
0,5х1,0 м. Під плантажну оранку вносять органічні добрива 25-30 т/га і мінеральні N80-100P60-


80. Перед посадкою вносять також вносять повні мінеральні добрива NPK – 60-80 кг/га.  
Зелені живці з незадерев’янілих пагонів висаджують у відкритий ґрунт протягом усього 


літа. Добре розвинуті кущі розмножують поросллю: восени або рано навесні їх зрізують на 
висоті 6-8 см над ґрунтом і засипають повністю. Підростаючі пагони за літо укорінюються, а 
восени або навесні їх висаджують у розплідник, і до наступної весни вони готові для посадки 
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на плантацію. Насаджені плантації експлуатують 20-25 років, збирають урожай – із другого 
року життя. Кожні 6-7 років плантації омолоджують: весною кущі підрізають на висоту 5-8 
см. За літо кущі обростають численними молодими пагонами і цього ж року плодоносять без 
зниження врожаю. Операцію омолодження плантації проводять 2-3 рази.  


Догляд за насадженнями полягає у розпушуванні міжрядь, видаленні бур'янів, внесенні 
органічних і мінеральних добрив, а також видаленні старих пагонів на рівні ґрунту або дещо 
вище (омолодження кущів).  


В інтенсивних технологіях при підготовці ґрунту під посіви лаванди для контролю 
однорічних злакових та дводольних культур його обприскують гербіцидами трифлурекс 480 
або трефлан 480 із негайним загортанням за 2 тижні до висівання культури нормою – 2,5 
л/га. При внесенні добрив підвищуються урожайність і якісний склад олії. Це — тепло- й 
світлолюбна культура, невибаглива до вологи й поживних речовин. Суцвіття лаванди 
зрізують через 1-1,5 тижня після початку цвітіння, і негайно відправляють на завод.   


 
 


8.3.3. М’ята перцева 
 
М’ята перцева (Mentha  piperita L.) – багаторічна трав’яниста опушена рослина родини 


губоцвітих. Стебло підведене, чотиригранне, галузисте, часто червонувате 30-100 см 
заввишки. Листки супротивні, коротко-черешкові, яйцевидно-довгасті або ланцетні. Квітки 
дрібні, майже стерильні (плоди утворюються дуже рідко), утворюють густе колосисте 
суцвіття червоно-фіолетового кольору.. Цвіте у червні-липні (рис. 8.9). Плід складається із 4 
однонасінних горішкоподібних часток. 


 


Рис. 8.9. М’ята перцева 
 


Значення й використання. Найбільшого значення набув культурний вид рослини - 
м’ята перцева, або холодна, яка містить до 2,75 % ефірної олії у суцвіттях – до  %, 65-70 % 
якої складає ментол. З листків цієї рослини добувають ефірну олію, яку застосовують у 
медицині, парфумерії, харчовій промисловості. Траву використовують у медицині для 
приготування ліків. М'яту перцеву використовують як овочеву й лікарську рослину, яку 
називають ще холодною м'ятою через гострий присмак, подібний до гострого перцю, що 
залишає в роті відчуття холоду. На городі повинен бути кущик цієї духмяної рослини, які 
добре освіжає повітря в приміщенні, її заварюють як чай, а також використовують при 
солінні й маринуванні огірків і помідорів, за велике її лікувальне значення вона — 
обов'язковий компонент серцево-судинних препаратів: валідолу, крапель Зеленіна, 
ментолового спирту. В домашніх умовах можна використовувати від нудоти, для 
поліпшення травлення, полоскання рота, а прокип'ячену з оцтом — як глистогінний засіб. 
Медоносна рослина. 


Поширення. М’ята походить із Малої Азії. За декілька тисячоліть освоїла Старий і 
Новий світ. У культуру рослина введена більше 270 років назад. Рослина поширена, 
головним чином, у зоні помірного поясу Північної півкулі. Її вирощують у країнах Західної 
Європи, Азії (Китаї, Кореї, Японії й ін.), США. В Росію завезена в 1800 р. з Англії. Є кілька 
різновидностей рослини: водяна, довголиста, кучерява, польова, японська й ін. На території 
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України відомо 10 видів м’яти. Вважається, що виведена у Англії шляхом гібридизації м’яти 
водяної і м’яти колосоподібної. У Росії й Україні почали культивувати з кінця ХІХ ст. 
Площа посіву в Україні понад 4,2 тис. га, урожайність трави – 18-25 ц/га. 


Сорти. Найбільші площі, зайняті високоментольним сортом № 541, значно менші – 
Прилуцька 6, Прилуцька 324. 


Особливості вирощування. Культура волого й світлолюбна, вимоглива до родючості 
ґрунту. Мало вимоглива до тепла. Кращі ґрунти для м’яти – низинні супіщані або легкі 
суглинкові чорноземи; росте на окультурених торфовищах. Не підходять для рослини важкі, 
солонцюваті, піщані й кислі болотні ґрунти. М’яту вирощують у спеціальних сівозмінах, де 
вона чергується з кормовими та овочевими культурами. Кращими попередниками для м’яти 
є озимі зернові, картопля, кукурудза на силос, овочеві культури бобові. На безструктурних 
ґрунтах, із низьким умістом органічної речовини, при нестачі вологи м’ята росте погано, 
слабо переносить зиму та мало утворює кореневища. 


Після озимих або просапних проводять лущення стерні дисковими лущильниками на 
глибину 8-10 см. Через 2 неділі після лущення орють на глибину 25-27 см після попередника. 
Потім поверхню поля вирівнюють культивацією й боронуванням  у двох напрямках. 


Розмножується переважно кореневищами або живцями, які краще розсаджувати рано 
навесні рядами через 60—80 см, а в ряду на відстані 20—25 см. Глибина суцільної борозни 
для посадки 8-10 см, яку засипають вологим ґрунтом. Висаджують м’яту, коли пагони 
рослини досягають 4-6 см висоти й утворюють 3-4 пари листочків. Садять її на глибину 5-7 
см , залишаючи над землею тільки верхівки (1-2 пари листків). Висаджують перерослу 
розсаду з нахилом. Витрата кореневищ складає 8-10 ц/га.  


М’ята перцева відзивається на органічні й мінеральні добрива. Органічні добрива 
вносять під оранку в нормі 30-40 т/га та до 60 кг/га діючої речовини азотних, фосфорних, 
калійних. У період утворення гілок проводять підживлення плантацій з розрахунку 25-30 
кг/га діючої речовини азотних і фосфорних добрив. Добрива краще загортати у міжряддя на 
глибину 8-10 см. 


До початку відростання кореневищ або появи сходів проводять боронування плантації 
легкими або важкими боронами. Пізніше проводять міжрядний обробіток на глибину 8-10 
см. При догляді звертають увагу на приживання рослин і в місцях випадання проводять 
підсадку. До змикання рослин у міжряддях проводять 3-4 рихлення з метою розпушування 
ґрунту та ліквідації бур’янів. 


Щоб одержувати високоякісну продукцію необхідно регулярно видаляти бур'яни, 
розпушувати ґрунт, вносити по 25—30 г мінеральних добрив на 1 м2, а в посушливий період 
поливати. За вегетаційний період проводять 3-4 поливи нормою 400-600 м3/га. У посушливі 
роки поливи проводять у фази: перший – у фазу сходів; другий – в середині фази гілкування; 
третій – в кінці фази гілкування; четвертий – в середині фази бутонізації; п’ятий – по стерні 
вслід за першим укосом; шостий – до початку періоду масового відростання; сьомий – через 
15-17 днів після шостого; восьмий – за 15 днів до другого укосу. 


В інтенсивних технологіях при підготовці ґрунту під посіви м’яти перцевої для 
контролю однорічних злакових та дводольних культур його обприскують гербіцидами 
трифлурекс 480 або трефлан 480 із негайним загортанням за 2 тижні до висівання культури 
нормою – 4,0 л/га. 


Плантації м’яти перцевої першого року життя часто уражаються хрестоцвітими 
блішками. Проти них застосовують обприскування актеліком 500 ЕС (0,6 л/га, востаннє за 2 
роки до збирання, не більше 1 разу на плантації).  


Оптимальна середньодобова температура для росту 18-22º С. При стійкому сніговому 
покриві витримує морози до -20º С., у малосніжні зими вимерзає при менших морозах. 
Пагони збирають на початку цвітіння, коли в рослині нагромаджується найбільша кількість 
ефірних речовин, і відправляють їх на переробку. Використовують плантацію 3-4 роки.  


Культивують у Лісостеповій (Київська, Полтавська, Сумська, Черкаська, Чернігівська, 
Харківська області) і Південній степовій зонах. Найкращі результати дає на зрошуваних 







 
 


223


землях Одеської області й АРК. Тут вона є багаторічною (3—4-річною) культурою з двома 
укосами на рік і може давати з 1 га 60—80 кг ефірної олії проти 15—20 кг у лівобережному 
Лісостепу. Крім того, при переробці зеленої маси з 1 га можна додатково одержувати 3—4 т 
сінного борошна або 8—10 т сінажу. Для медичних потреб заготовляють траву рослини під 
час цвітіння рослини, зрізуючи в першій половині дня листкові частини стебла. Траву 
сушать під укриттям на вільному повітрі або в провітрюваному приміщенні. Сухої трави 
виходить 14-15 %. Готову продукцію зберігають у добре закритих банках або бляшанках. 


 
 


8.3.4. Шавлія 
 
Шавлія, сальвія (Salvia sclarea L.) — багаторічна трав’яниста напівкущова рослина 


родини губоцвітих. Відомо понад 500 видів, поширених на усій земній кулі, крім 
Антарктиди. На території України проростає 29 видів, найвідоміша – шавлія лікарська. 


Стебла від основи прямостоячі, розгалужені, 100-170 см заввишки. Стеблові листки 
супротивні, довго-черешкові, яйцевидно-довгасті, великі 5-30 см довжини й 4-20 см 
шириною, тупі, по краю подвійно зубчасті, зверху зморшкуваті, знизу з добре вираженими 
жилками, сильно-опушені. Квітки двостатеві, неправильні, утворюють несправжні 4-6-
квіткові, розсунуті кільця, що утворюють волотисто-розгалужене, коротше за вегетативну 
частину стебла суцвіття, довжиною до 40 см: блідо-рожевого, лілуватого, або білуватого 
кольору. Цвіте у червні-липні. Плід складається з чотирьох однонасінних горішкоподібних 
часток (рис. 8.10). 


Рис.  8.10. Шавлія мускатна: 1 – верхня частина суцвіття; 2 – листок із відрізком 
 стебла; 3 – корінь з основою  стебла й черешків листків; 4 – квітка; 5 – горішок. 


 


Значення й використання. Листя шавлії містять ефірну олію (до 0,25-0,28 %), у 
суцвітті (до 0,5 %) До складу ефірної олії входить ліналілацетат, 1-ліналоол, оцимен, мірцен, 
цедрен, неролідол. Олія широко використовується в парфумерній, кондитерській, лікеро-
горілчаній промисловості, частково в медицині. Після відгону олії, сировину 
використовують на добриво у вигляді компостів. Насіння шавлії містить до 31 % жирної 
олії, яка використовується для виготовлення оліфи. 


 Поширення. У дикому стані росте в Південній Європі, Малій Азії, на Кавказі, в Ірані, 
Середній Азії. З ХІХ ст. культивують у ряді країн. В Україні вирощують з 1929 р., займає 
площу близько 6,7 тис. га (у Криму біля 5 тис. га, в Одеській і Запорізькій областях біля 1,7 
тис. га), у країнах СНД – 17 тис. га. Виробництво шавлієвої ефірної олії у країнах СНД 
складає приблизно 70 % світового виробництва. Урожайність суцвіть 30-100 ц/га. 


Сорти. Усі сорти вітчизняної селекції – В-І-В, У-24, 3-24, 3-28, 3-786 та ін. 
Особливості вирощування. Висівають культуру під зиму широкорядним способом із 


міжряддями 45-60 см, норма висіву 8 кг/га, глибина посіву 2-3 см. Насіння проростає навесні 
при температурі 10-12º С. Осінні пізні сходи як правило взимку гинуть. Дорослі рослини 
витримують заморозки до -30º С, з повним відмиранням наземної частини рослини. Навесні 
ростові бруньки, прикриті залишками листків, проростають.  


При ураженні рослин шавлієвим довгоносиком, попелицями у період вегетації їх 
обприскують актеліком 500 ЕС (1,0 л/га, востаннє за 30 днів до збирання, не більше 2 раз за 
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вегетацію), діазином (1,5 л/га, за 20 днів, не більше 2 раз), діазолом 60 (1,5 л/га, за 20 днів, 
не більше 2 раз), карате 050 ЕС (0,5 л/га, за 30 днів, не більше 2 раз).  


Теплолюбна  й посухостійка культура. Живе рослина 5-7 років, плантації переорюють 
через 2-3 роки, через сильне зріджування посівів. Цвіте шавлія з другого року життя в липні-
серпні, деякі сорти – в перший. Насіння дозріває у серпні-вересні. Суцвіття збирають над 
верхньою парою листків силосними комбайнами й відразу відправляють на заводи для пере-
робки на ефірну олію. Залишки стебел скошують сінокосарками й обробляють міжряддя. 


 
 


8.3.5. Лавр благородний 
 


Лавр благородний (Laurus nobilis L.) — невелике вічнозелене дводомне дерево 8-10 м 
заввишки або кущ родини лаврових. Має густу пірамідальну крону; кора бура, гладенька. 
Листки чергові, прості, коротко-черешкові, шкірясті, довгасті або ланцетні, цілокраї 
загострені, 8-20 см завдовжки, 11,5-8 см завширшки, темно-зелені. Квітки одностатеві, дрібні 
білі, маточково-тичинкові або тичинкові з великими жовтими тичинками та маточкові — 
непоказні. Суцвіття — чотири-шестиквіткові окрушки, зібрані по 1-3 у пазухах листків. 
Оцвітина чотирилиста. Рослина цвіте у квітні. Плід однонасінна синьо-чорна кістянка, 
еліптична або яйцеподібна, 9-22 мм завдовжки і 9-12 мм у діаметрі; кісточка з тонкою 
оболонкою, що легко роздавлюється. Плоди достигають у жовтні-листопаді. 


Значення й використання. Цінна ефіроолійна, пряна й декоративна рослина. Листки і 
молоді пагони містять 0,5-4,5% ефірної олії, катехіни (1,62-2,54 %), флавоноїди (рутин, 
кемпферол, кверцетин), антоціани, сексвітерпенові лактони. До складу ефірної олії входять 
камфен, карвон, лимонен, мірцен, α-пінен, β-пінен, сабінен, α-феландрен, β-феландрен і ін. 
Плоди лавру містять 3,9-4,1 % ефірної та 26,3-44 % жирної олії, дубильні речовини й інші 
сполуки. Листя збирають у зимовий період (із середини листопада до середини лютого), 
зрізуючи ножами або секаторами тоненькі гілочки з листям і сушать під укриттям на 
вільному повітрі, або в добре провітрюваних приміщеннях. Зберігають лавровий лист у 
добре закритих банках, бо його запах нерідко спричиняв головний біль. Плоди збирають у 
жовтні-листопаді й  сушать при температурі до 40° С. Широко використовується як 
декоративна рослина у відкритому й закритому ґрунті. Підлягає стрижці й утворює щільні 
живоплоти, бордюри, фігурно оформлені групи. Виявлена їх фітонцидна дія на пригноблення 
мікробактерій – збудників туберкульозу. 


Поширення. Росте в гірських лісах Середземномор'я. Введений у культуру в Древній 
Греції, де лавровими вінками нагороджували переможців змагань, олімпіад, героїв, поетів. 
Культивується в багатьох країнах Європи. Основні площі лаврового листа зосереджені в 
Італія, Греції, Туреччині, Сирії, Хорватії, Боснії й Герцеговині, Сербії, Росії, Грузії, 
Азербайджані. В Україні лавр благородний вирощують лише в Криму. Загальна площа 
посадок близько 5 тис. га. Врожайність сухого листя - 10 ц/га. 


Сорти. Промислових сортів лавра в Україні немає. Є декілька декоративних форм, що 
відрізняються розмірами й формою листків, забарвленням плодів, вмістом ефірної олії. 


Особливості вирощування. Лавр розмножують насінням, яке висівають очищеним 
від м'якуша, оскільки він затримує проростання. Часто застосовують осінній посів, тому що 
насіння при пересиханні швидко втрачає схожість. При весняному посіві насіння пе-
ресипають вологим піском і зберігають у траншеях. При вирощуванні у кімнатних умовах 
насіння висівають у горщики, на дно яких кладуть биті черепки й крупний пісок шаром 3-4 
см. Рослини регулярно поливають і обприскують водою кімнатної температури. 


У перші роки рослини ростуть досить швидко, досягаючи у дворічному віці 60-80 см 
висоти. Листки живуть 3-4 роки. Зацвітає з 4-6-річного віку, у квітні-травні, а у теплі зими — 
раніше. Плоди дозрівають у вересні-жовтні. Дерева живуть 300-400 років. 


Лавр холодостійка субтропічна рослина. При -15°, -16° С обмерзають гілки й стовбур. 
Після зрізування дерев поросль від пеньків відростає до 1-1,5 м на рік. У посушливому 
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кліматі рослина більш морозостійка, ніж у вологому. Рослина тіневитривала, але пагони 
приростають лише на добре освітлених місцям. У кімнатній культурі може рости на деякій 
віддалі від вікна. Росте на всіх типах ґрунтів, крім заболочених. 


Для одержання лаврового листка, починаючи з три-чотирирічного віку, із дерев восени 
або взимку обрізають десь четверту-третю частину крони. Висушені листки обривають і упа-
ковують у полотняні мішки. Повторне обрізування гілок проводять через рік. 


 
 


8.4. Півникові або ірисові ефіроолійні культури 
 
Д цієї групи відносяться рослини-ефіроноси, які накопичують ефірні олії переважно 


у коренях і бульбах - півники німецькі, а також цибуля городня, часник, які розглянемо у 
розділі овочеві культури.  


Півники німецькі (Iris germanica L.) — багаторічна трав'яниста рослина висотою 60-100 
см (рис. 8.11). Стебло прямостояче довше ніж листки, угорі розгалужене. Листки дворядні, 
плоскі, мечоподібні, загострені, сизо-зелені, стеблові коротші за прикореневі. Квітки на 
коротких квітконіжках розміщені на кінцях гілок і стебла, із приємним ароматом, фіолетові, 
правильні. Оцвітина віночкоподібна, із вузькою трубкою. Суцвіття — небагатоквіткові 
звивини на кінцях пагонів, при основі з одно-трилистою обгорткою, темно-фіолетові. 
Листочки зовнішнього кола оберненояйцевидні, відігнуті вниз, листочки внутрішнього кола 
більш дрібні й світлі, вигнуті нагору у вигляді склепіння, усі до основи звужені в 
жолобчастий нігтик. Тичинки прикріплені до трубки оцвітини в основі зовнішніх її часток і 
розташовані під листоподібними лопатнями стовпчика. Цвіте у травні – червні. Плід - 
тригранні коробочки. Насіння жовтогаряче або червоно-коричневе. Кореневище 
горизонтальне, товсте, коротке, гіллясте, вузлувате. 


Значення й використання. Важлива ефіроолійна рослина. В  кореневищах міститься 
ефірна олія (0,1-0,2%, від ваги сухих кореневищ), ізофлавоновий глікозид іридин, дубильні 
речовини, органічні кислоти, жирна олія, крохмаль, смолисті речовини. Ефірна олія містить 
кетон, ірон, бензойну, міристинову, тридецилову, ундецилову кислоти, альдегіди. Олія 
півників німецьких використовується в зуболікарській практиці, кулінарії винній 
промисловості й парфумерії. Має запах фіалки, тому кореневища іриса називають 
«фіалковим коренем». Розмелені кореневища використовують у кондитерській, лікеро-
горілчаній, фармацевтичній і парфумерній промисловості, а також для апретування тканин 
(обробки апретами тканин, трикотажу, пряжі з метою надання їм потрібних властивостей). З 
квіток роблять чорнило й фарбу для слонової кістки. 


Рис. 8.11. Півники німецькі 
 


Поширення. Як декоративна рослина культивується в усьому світі, у багатьох країнах 
Західної Європи дичавіє. Як лікарська й ефіроолійна культура вирощується в Західній 
Європі, Передній і Південній Азії, Північній Африці, Молдові та на Кавказі. В Україні 
широко вирощується в Криму, як декоративну рослину вирощують по всій території 
України. У Закарпатській області трапляється у дикому вигляді на кам’янистих схилах серед 
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чагарників. Врожайність сухих кореневищ 20-30 ц/га. 
Особливості вирощування. Вирощується як дво- або трирічна культура. Вегетація 


розпочинається при прогріванні ґрунту до +8-10° С, і продовжується до настання холодів. 
Ефірну олію краще накопичує в умовах теплого сонячного клімату. Морозостійкість висока, 
кореневища витримують навіть малосніжні суворі зими. Вирощують  на будь-яких ґрунтах: 
на вапняних і мергелях, добре проникних ґрунтах. На важких, багатих поживними 
речовинами, а також на сирих ґрунтах кореневища загнивають і уражаються дротяником. 


Розмножують поділом кореневищ на кусочки 5-7 см, рідко — насінням. Для підвищення 
врожайності кореневищ квітконосні пагони після цвітіння зрізують. Максимальна кількість 
ефірної олії накопичується до серпня. У цю пору кореневища викопують. Спізніле збирання 
врожаю приводить до великих втрат ефірної олії. Для лікарської сировини рослини 
заготовляють восени або рано навесні 2-3 річного віку. Викопані кореневища промивають у 
проточній воді і сушать на сонці або в сушарках при температурі до 50˚ С, слідкуючи, щоб 
кореневища не запарились і не потемніли. Вихід сухої речовини до 25 %. Зберігають 
сировину в сухому приміщенні при постійному провітрюванні.  


 
Контрольні питання 


 
1. Які культури називаються ефіроолійними і на які групи вони поділяються? 2. Які біологічні 
особливості зонтичних трав’янистих рослин? Які рослини до них відносяться, де застосовуються 
продукти їх переробки? 3. У яких частинах рослини накопичується ефірна олія у родини рожевих? Де 
вона використовується? 4. Охарактеризуйте біологічні властивості рослин родини лаврових, їх 
застосування й використання? 5. Де і як накопичується ефірна олія у селерових трав’янистих рослин? 
Охарактеризуйте особливості їх вирощування. 7. Охарактеризуйте ефіроолійні культури родини 
ірисових? 


 
 





		ЕФІРООЛІЙНІ КУЛЬТУРИ 

		Рис. 8.5. Ажгон 

		Рис. 8.9. М’ята перцева 

		Рис. 8.11. Півники німецькі 

		Контрольні питання 
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Частина 3 


ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ 
 


До групи технічних культур відносять такі, основна продукція яких служить сировиною 
для різних галузей промисловості. У цю групу входять усі рослини, що вирощуються для 
одержання рослинної олії (олійні), рослинного волокна (прядильні), цукроносні й 
крохмалисті, а також тютюн і махорка, хміль, ефіроолійні культури. Площі, зайняті 
технічними культурами в Україні, склали в 2000 р. 4187 тис. га (табл. 7.1). Необхідно 
відмітити, що посівні площі під технічними культурами у 1913 р. займали 904 тис. га, у 1940 
– 2700, у 1950 - 2890 тис. га (Сігал Л.А., Чухно Д.Ф., Шевченко Д.Д., 1968) (табл. 7.1). 


 
Таблиця 7.1. Площі, зайняті технічними культурами в Україні, тис. га 


 


Група культур 1913 1940 1950 1965 1970 1980 1990 1998 2000 2004 
Технічні всього: 904 2699 2890 4248 3939 4071 3751 3770 4187 4971 
Цукрові буряки 558 820 828 1863 1659 1775 1607 1000 856 732 
Тютюн, махорка    27,9 27,8 27,8 27,0 2,3 2,1 2,5 
Соняшник 77 720 894 1777 1710 1683 1636 2300 2943 3521 
Льон-довгунець 16,4 118 126 223 230 226 172 25 20 38 
Коноплі  200 183 80 63 31 11 2 3 2 
Хміль     9,0 9,0 9,0 5,0 5,0 5 
Ефіроолійні    40,0 39,1 40,3 37,5 28,8 29,0 35 


 
Динаміку урожайності деяких технічних культур приведено у табл. 7.2. 


 
Таблиця 7.2. Урожайність технічних культур в Україні, ц/га 


 


Культури 1913 1940 1950 1960 1965 1970 1980 1990 2000 2004 
Цукрові буряки 117 159 177 218 235 280 274 275 177 238 
Соняшник 9,2 13,1 8,1 11,0 14,7 15,4 13,4 16,6 12,2 8,9 
Коноплі, волокно - 3,0 2,0 3,3 5,3 5,7 4,2 - - - 
Льон - волокно - 1,6 0,9 3,3 3,5 3,9 4,2 6,3 4,2 5,0 


 
 
 


Розділ 7  
ОЛІЙНІ КУЛЬТУРИ 


 
Рослинні жири поряд із тваринними жирами мають харчове значення, тому що вони 


висококалорійні. Їх широко застосовують для харчування, у консервній, кондитерській, 
хлібопекарській промисловості, вони служать сировиною при виробітку маргарину, мила, 
оліфи, стеарину, лінолеуму, використовуються в лакофарбовому виробництві, при ситце 
друкуванні, як мастильний матеріал, у медицині й т. д. 


Макуха соняшника, льону, коноплі — коштовний концентрований корм для тварин, 
багатий білком і жиром Макуху сої використовують для виробітку казеїну, клею, пластмас, а 
також як білковий корм. Із золи стебел соняшники одержують поташ. Багато з олійних 
рослин — гарні медоноси. 


Посівна площа олійних культур у світі складає близько 100 млн. га. До найбільш 
розповсюджених олійних культур відносять сою (52 млн. га), арахіс (7,5 млн. га), рапс (15 
млн. га), соняшник (15 млн. га), льон (7,5 млн. га), кунжут (5,2 млн. га). Основні площі 
олійних культур знаходяться в США, Канаді, Індії, Бразилії, Аргентині, Китаї, Пакистані, 
Росії, Україні. Олійні культури представлені великою розмаїтістю органічних видів, різних 
сімейств (складноцвіті, хрестоцвіті, бобові, губоцвіті, молочайні, зонтичні й ін. ). 


Властивості жиру і його уміст у насінні олійних культур. Рослинні жири являють 
собою складні ефіри трьох атомного спирту — гліцерину в сполученні з різними жирними 
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кислотами В порівнянні з білками й вуглеводами жири — менш окислені з'єднання і мають 
більшу калорійність 1 г олії відповідає 9500 калоріям, у той час як 1 г білка — 4400—5500, а 
1 г вуглеводів — 4000—4200 калоріям. Кількість і якість жиру в насінні й плодах різних 
культур сильно змінюються в залежності від виду й сорту рослин, а також від умов їхнього 
виростання, зокрема, від ґрунту, клімату, агротехніки й т.д. (табл. 7.3). 


 


Таблиця 7.3. Порівняльна характеристика олійних культур по умісту 
 й якості жиру в насінні (за В.Г.Корнеєвим, П.І. Підгорним, 1990) 


 


Культура 
Уміст жиру в 


насінні, % 
Йодне 
число 


Число 
омилення 


Кислотне 
число 


Соняшник  29,0—56,9 119—144 183—196 0,1—2,4 
Сафлор  25,0—32,0 115—155 194—203 0,8—5,7 
Арахіс  41,2—56,5 83—103 182—207 0,03—2,24 
Соя  15,5—24,5 107—137 190—212 0,0—5,7 
Гірчиця сиза  35,2—47,0 92—119 182—183 0,0—3,0 
Гірчиця біла  30,2—39,8 — — — 
Рапс озимий  45,0—49,6 94—112 167—185 0,1—11,0 
Рицина  47,2—58,6 81—86 182—187 0,9— 6,8 
Кунжут  48,0—63,0 103—112 186—195 — 
Лялеманція  23,3—37,3 162—203 181—185 0,8— 4,4 
Судза (перила)  26,1—49,6 181—206 189—197 — 
Мак олійний  46,0—56,0 131—143 192—198 — 
Льон олійний  30,0—47,8 165—192 186—195 0,5— 3,5 


 


Найбільш цінні для виготовлення оліфи, олії, ті, що мають багато ненасичених кислот. 
Показником умісту ненасичених кислот в олії є йодне число, обумовлене кількістю грамів 
йоду, що приєднується до 100 г олії. Чим більше йодне число, тим вища здатність олії 
висихати. Усі рослинні олії за ступенем висихання поділяються на три групи: 1) ті, що 
висихають (йодне число більше 130) — за перевагою технічної олії (лляна, перилова, 
лялеманцієва); 2) ті, що напіввисихають (із йодним числом від 85 до 130) — в основному 
харчові олії (соняшникова, соєва, кунжутна, рапсова, сафлорова, гірчична); 3) ті, що не 
висихають (йодне число менше 85) — з харчових олій до цієї групи відноситься арахісова 
олія, з технічних — касторова (рицинова). 


Якісні харчові й технічні олії повинні містити мінімальну кількість вільних жирних 
кислот (наявність їх вимагає додаткової обробки олії). Показником умісту вільних кислот в 
олії служить кислотне число, обумовлене кількістю міліграмів їдкого калію, необхідного 
для нейтралізації вільних кислот у 1 г олії. Кислотність олії у відомій мірі залежить від 
спілості насіння, умов збирання й збереження.  


Багато рослинних олій служать сировиною для миловаріння. Придатність олії для цих 
цілей визначається числом омилення, величина якого дорівнює числу міліграмів їдкого 
калію, необхідного для нейтралізації як вільних, так і зв'язаних із гліцерином жирних кислот. 


Харчові олії не повинні містити речовин із різким запахом або тих, що викликають 
хворобливі явища. Для технічних цілей використовують олії з великим умістом ненасичених 
і низьким умістом вільних кислот, із високим йодним числом та числом омилення. 


Жири в рослинах є переважно в насінні (у зародку й сім'ядолях) і плодах. На початку 
дозрівання у насінні утворюється багато вільних жирних кислот, що надалі входять до 
складу складних гліцеридів (гліцеринових ефірів). Олія з недоспілого насіння відрізняється 
підвищеною кислотністю. 


Серед харчових рослинних олій за валовим виробництвом у світі на першому місці 
стоїть соєва, на другому - соняшникова, потім арахісова, бавовняна, рапсова, маслинова 
(прованська), кунжутна, кукурудзяна й сафлорова, а серед технічних мастил перше місце 
займає лляна олія, друге - касторова, третє - маслинова. 


Рослинні олії мають велике продовольче й технічне значення, їх широко використовують 
в харчовій, лакофарбовій, текстильній, миловарній й інших галузях промисловості.  
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7.1. Соняшник 
 


Соняшник (Helianthus) – рід однорічних рослин родини складноцвітих висотою 60-400 
см (рис. 7.1). Стебло пряме, грубе, покрите твердими волосками. Листки з довгими 
черешками, великі, овально-серцеподібні, опушені. Кошики мають діаметр 8-40 см. Крайові 
квітки, оранжево-жовті язичкові, безплідні, серединні (500-2000 шт.) тичинково-маточкові. 
Сім’янки мають довжину 8-25 мм, із шкірястим покриттям, білі, бурі, чорні, смугасті. 


 
Рис. 7.1. Соняшник.  


 


Значення. Соняшник - основна й найбільш врожайна олійна культура. Кращі сорти 
олійного соняшника містять у сім'янках 50-57% олії, що відрізняється високими смаковими 
якостями й широко використовується безпосередньо в їжу, для вироблення маргарину, а 
також у різних галузях промисловості (табл. 7.4). Соняшникова олія належить до групи 
напіввисихаючих і тому придатна для виготовлення фарб, лаків, оліфи, мила. Необхідно 
відмітити, що завдяки селекційній роботі у насінні соняшника зростає уміст олії. Так, якщо 
уміст олії у насінні соняшника у 1950 роках складав 31 %, то в 1970  зріс до 45 % (Бугай 
С.М., 1974), а нині в кращих сортах перевищує 50%. 


 


Таблиця 7.4. Хімічний склад насіння  олійних культур 
 


Рослина Азот Протеїн Попіл Клітковина 
Соняшник 2,6 16,2 3,3 25,6 
Арахіс 4,9 30,9 2,4 2,4 
Соя 6,6 41,3 5,8 4,8 
Рицина 2,4 15,0 3,0 18,8 
Кунжут 3,7 22,9 3,7 3,5 
Льон 4,4 27,5 3,6 4,3 


 


Крім основної продукції, велику цінність мають відходи, які одержують при збиранні й 
переробці насіння соняшника. Соняшникова макуха, вихід якої дорівнює приблизно 1/3 маси 
сім'янок, - коштовний концентрований корм, багатий білком до 36 % і 5-6 % олії (у 1 кг 
міститься 1,1 кормової одиниці і 396 г перетравного протеїну). Соняшник вирощують також 
для одержання силосної маси. Соняшник є медоносом протягом тривалого часу, а жовті 
пелюстки використовують для виготовлення ліків. 


Поширення. Відомо близько 110 видів соняшника поширених в основному у Північній 
Америці. У Європу привезений у 1510 р. з Мексики й Перу і вперше вирощений у 
Мадридському ботанічному саду. В Україну соняшник потрапив у ХVІІ ст. як декоративна 
рослина. У Європі вперше олію із соняшника отримали у 1716 р., в Росії - у Воронезькій 
губернії у 1829 р. Нині посіви культури складають біля 15 млн. га, у тому числі в Росії – 4,1, 
Україні 3,5, в Аргентині – 1,0 млн. га млн. га. Великі площі соняшника зосереджені у 
Болгарії, Румунії, Туреччині, Іспанії, Австралії, США, Угорщині. Урожайність культури у 
світовому землеробстві 12 ц/га 


 Ботанічні особливості. В Україні росте культурна форма соняшника з підвидами: 
польовий і декоративний. Польовий підвид поділяють на 4 підгрупи або типи: 







 
 


181


дрібнонасінний – олійний, велико-насінний – лузальний, гігант кормовий і довго-насінний 
вірменський. За розмірами насіння, олійністю, лузальними властивостями соняшник ділять 
на три групи (рис. 7,2). 


 
Рис.  7.2.  Сім'янки соняшника: 


1 – лузальні; 2 – олійні; 3 – межеумок 
 


Олійні сім'янки дрібні (довжина 8-14 мм, маса 1000 сім'янок 35-75 г), лузання низьке (22-
36%), ядро велике, що добре заповнює порожнину, уміст жиру в ядрі від 53 до 63%, що 
складає 40-56% маси сім'янки. 


Лузальні - сім'янки великі (довжина 15-25 мм, маса 1000 сім'янок 100-170 г), лузання 
високе (42-56 %), ядро погано заповнює порожнину сім'янки, олійність більш низька (20-
35%). Лузальні сорти представлені великими рослинами, нерідко їх обробляють на силос. 


Межеумок — за розмірами сім'янки й за іншими ознаками займає проміжне положення. 
Виробниче значення мають панцирні (покриті лускою) сорти олійної групи. 


Основні площі посівів соняшнику зосереджені в Степовій зоні й на півдні Лісостепу. 
Найбільше соняшникової олії виробляють господарства Запорізької, Дніпропетровської, 
Харківської, Одеської, Донецької, Луганської, Полтавської та Кіровоградської областей 
(табл. 7.5). Необхідно додати, що у 1913 р. в Україні було вироблено 29,6 тис. т олії, у 1940 – 
158,7, у 1950 – 181,5, у 1960 – 449,2 тис. т. У 2000 р. сільськогосподарські підприємства 
України зібрали 3457 тис. т соняшнику, із пересічною урожайністю 12,2 ц/га площі. В 
окремих господарствах урожайність зростала до 17 ц/га (Жук М.В., Круль В.П., 2004). 


 
Таблиця 7.5. Виробництво олії в Україні й областях, тис. т 


 


Регіон 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2005 
Україна 449,2 872,2 1071,31143,9 941,3 846,3 1070,4 696,2 1353 
АР Крим 8,4 21,1 19,5 10,0 12,4 13,4 13,8 7,7 1,4 


Вінницька 28,4 52,4 56 65 49,1 47,3 55,4 35,2 37,7 
Волинська 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 


Дніпропетровська 57 112,3 154,2 173,7 85,2 94,6 127,1 119,9 96,5 
Донецька 50 84,8 130,5 133,9 107 84,8 112,3 81,6 296,6 


Житомирська 0,4 0,3 0,4 0,3 0,1 0,2 0,2 0,5 0,1 
Закарпатська 0,9 1,3 1,5 1,1 0,4 0,3 3,4 0,4 0 


Запорізька 58 121,8 144,5 186,6 226,1 189,6 259,3 147,3 240 
Івано-Франківська 0,5 1,5 0,3 0,3 0,6 0,7 2,1 0,4 0 


Київська 2,2 3,7 3,2 1,8 0,6 0,6 0,9 1,3 51 
Кіровоградська 37,2 56,8 111 116,8 70,6 80,3 97,4 36,1 160,2 


Луганська 38 99,6 101,8 107,9 85,7 75 110,6 36,3 56,2 
Львівська 3,0 5,4 7 0,4 0,2 0,4 0,2 0,2 0 


Миколаївська 15,3 24,2 31,1 18,6 14,7 6,3 6,4 13,5 29,0 
Одеська 49,1 92,7 70,1 103,1 107,9 93,9 96,3 54,4 128,1 


Полтавська 29,2 44,2 52,9 66,5 54,7 46,0 65,0 46,0 88,4 
Рівненська 0,4 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 1,1 


Сумська 1,4 3,2 3,6 3 0,8 1,3 1,4 2,7 2,1 
Тернопільська 0,5 0,4 2 2,6 2,4 1 0,5 0,5 0,1 


Харківська 42,2 100,5 92,7 104,0 84,2 81,6 76,7 58,3 133,6 
Херсонська 3,3 8,1 8,9 4,9 6,8 5,5 8,1 15,7 7,1 


Хмельницька 0,7 1,5 1,4 1,1 1,3 1,3 1,5 0,9 0,1 
Чернівецька 12,1 20,7 24,5 31,4 21,8 14,7 21,6 22,6 15,7 
Чернігівська 4,3 7,2 8,3 5,9 5,2 4,5 5,1 4,4 3,4 
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Сорти й гібриди. У Держреєстр внесені наступні сорти: ВНДІОК 1646, ВНДІОК 6540 
поліпшений, ВНДІОК 8883 поліпшений, Зеленка 368, Схід, Передовик поліпшений, 
Ювілейний 60, Первісток, Кубанський 341, Кубанський 371, Вейделевський 80, Фаворит, 
Салют, Харківський 100 і ін. Ранньостиглі сорти ВНДІОК 8883 поліпшений і Схід 
(вегетаційний період 90-100 днів), мають врожайність масло-насіння 2-3 т/га при вмісті олії 
50-55%. Середньостиглі сорти - Передовик поліпшений і Ювілейний 60 забезпечують 
врожайність 3-4 т/га масло-насіння й вихід олії в 1,5-1,75 т з 1 га (уміст олії 49-54%). Сорт 
Первісток і гібрид Кубанський при вмісті олії 48-50% мають удвічі вищий у порівнянні з 
іншими сортами уміст в олії найціннішої олеїнової кислоти (до 75 % замість 25-30 %). 


Особливості біології. У соняшника виділяють 10 фаз росту й розвитку: проростання 
насіння, поява сходів, перша й друга пари листів, третя й четверта пари листів, бутонізація, 
цвітіння, ріст сім'янки, наливання сім'янки, дозрівання (фізіологічна спілість — тильна 
сторона кошика жовта, вологість сім'янки 34—40%), повне дозрівання (господарська спілість 
— кошики жовто-бурі й бурі). 


Соняшник - рослина степових районів, вимоглива до тепла. Насіння його проростають 
при 3-5° С, сходи добре переносять заморозки до -5° С. Найбільш сприятлива температура 
для росту 20-25° С. У фазі 2—3 пар листів через 15—20 днів після сходів починає 
закладатися кошик. Пізніше цей темп росту кошика прискорюється. 


Соняшник вимогливий до світла. При затіненні й похмурій погоді ріст і розвиток 
гнітяться. У посушливих умовах південного-сходу на початку цвітіння соняшник страждає 
від літньої посухи. Цвітіння настає через 50—60 днів після сходів і продовжується 20—25 
днів (один кошик цвіте 8—10 днів). Максимальне збільшення кошика відзначається 
протягом 8—10 днів після відцвітання, ріст його продовжується аж до пожовтіння. 


Дозрівають кошики в залежності від сорту, гібрида й умов вирощування через 70—120 
днів після появи сходів (наливання сім'янок продовжується протягом 32—42 днів із часу 
запліднення). Період фізіологічного дозрівання сім'янок (після збирання) у залежності від 
погоди й сорту продовжується від 10 до 50 днів. Період спокою сім'янок у ґрунті значно 
довший, ніж при збереженні їх у коморі. 


Соняшник може витягати вологу з глибоких шарів ґрунту. Гарна опушеність стебел і 
листків, а також пристосованість устячок до неослабної транспірації забезпечують велику 
стійкість до жари й посухи, зокрема, до початку цвітіння. Більше усього вологи (60%) 
соняшник споживає в період від утворення кошика до кінця цвітіння, це критичний період 
(до цього періоду й після нього — відповідно 22,4 і 17,6%). Недолік вологи в ґрунті в цей час 
— одна з причин пустозерності в центрі кошиків. Транспіраційний коефіцієнт 470—670. 


Соняшник відноситься до рослин, що запилюються перехресно; пилок переноситься 
комахами, головним чином, бджолами. Тривалість періоду вегетації 80-140 днів. 


Кращі ґрунти для соняшника — чорноземи (супіщані й суглинкові), каштанові і наносні 
ґрунти річкових долин, що заливаються, (якщо вони не занадто пізно звільняються від води). 
Заболочені, легкі піщані, кислі й солонцюваті ґрунти, а також ділянки з надлишковим 
умістом вапна для нього мало придатні. Соняшник має велику здатність використовувати 
поживні речовини ґрунту й перевершує в цьому відношенні пшеницю. З урожайністю 20 ц/га 
насіння і 50 ц/га стебел соняшник виносить із ґрунту 110 кг/га азоту, 50 кг/га фосфору, 250 
кг/га калію. Більше всього поживних речовин поступає в рослину до цвітіння. Однак і після 
цвітіння засвоєння поживних речовин не припиняється. 


Вирощування при інтенсивній технології. При інтенсивній технології вирощування 
соняшника, розрахованої на одержання 2—2,5 т/га насіння, необхідно дотримуватись 
сівозмін; використовувати різні за часом дозрівання сорти й гібриди, стійкі до хвороб; 
формувати задану густоту стояння рослин. 


Місце в сівозміні. Соняшник висівають у просапному полі сівозміни після озимих 
зернових і кукурудзи, а на чистих від злісних бур'янів полях — після ячменю, ярої пшениці, 
льону олійного й ін. Не можна сіяти соняшник після цукрового буряка, люцерни, суданської 
трави, що сильно висушують ґрунт. Не слід сіяти його після гороху, сої, рапсу, квасолі, тому 
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що ці культури мають ряд загальних із соняшником захворювань (склеротініоз, сіра гнилизна 
й ін.). Соняшник у сівозміні повертається на колишнє поле не раніше ніж через 8—10 років. 


Сучасні сорти соняшника більш стійкі до заразихи. Завдання полягає в тому, щоб звести 
до мінімуму число квітконосів заразихи на рослинах, що можна досягти тільки чергуванням 
соняшника в сівозміні. Насіння заразихи зберігають схожість у ґрунті – 6-8, а при 
сприятливих умовах – 10-13 років. Для цього на полях потрібно систематично знищувати 
бур’яни, особливо ті, на яких паразитує заразиха (білена, нетреба, полин, дикий салат). 


Соняшник розвиває могутню кореневу систему й добре переносить короткочасну посуху 
в перший період вегетації (до утворення кошика). У наступні ж фази розвитку соняшник 
витрачає багато вологи, й нестача її у ґрунті веде до недорозвинення й щуплості насіння й 
різкого зниження врожаю. Тому нагромадження й збереження вологи в ґрунті - основна 
умова одержання високого врожаю. Соняшник світлолюбний, не переносить затінення 
бур'янами, запізнення з проріджуванням посівів приводять до утворення дрібних кошиків.  


Обробіток ґрунту. Задачі основного обробітку ґрунту — придушення бур'янів 
(особливо багаторічних), створення умов для нагромадження вологи, розпушення ґрунту, 
запобігання вітровій і водній ерозії. 


На полях, не засмічених багаторічними бур'янами, застосовують систему поліпшеного 
зябу або напівпаровий обробіток. При поліпшеному зябу проводять пожнивне лущення 
дисковими знаряддями на глибину 6—8 см, потім 2—3 дрібні обробітки (лущення, 
культивація), а у вересні — жовтні — оранку на глибину 20—22 см. При напівпаровому 
обробітку після лущення ґрунт орють на 20—22 см із негайним боронуванням і 
прикочуванням, а потім до осені обробляють дрібно. 


На полях, засмічених багаторічними коренево-паростковими бур’янами (будяк, осот, 
латук, в'юнок і ін.), застосовують пошаровий обробіток ґрунту. Спочатку лущать стерню на 
глибину 6-8 см дисковими знаряддями (ЛДГ-10, ЛДГ-15, БД-10), після проростання 
багаторічних бур'янів ґрунт обробляють на глибину 10-12 см  плугами-лущильниками ППЛ-
10-25, дисковими важкими боронами БДТ або плоскорізами КПШ-5, КПЩ-9. Після 
повторного відростання бур'янів зяб орють у вересні — жовтні на глибину 30—32 см. 


У районах, підданих вітровох ерозії, застосовують систему плоскорізного обробітку 
ґрунту із залишенням на поверхні ґрунту стерні; дві дрібні обробки ґрунту {КПШ-5, КПШ-
9); у вересні — жовтні — глибоке розпушування плоскорізи-глибокорозпушувачі КПГ-250 
або КПГ-2-150 на глибину 20—25 см. На полях проводять снігозатримання. 


Передпосівний обробіток ґрунту повинний забезпечити вирівнювання поверхні ґрунту й 
знищення бур'янів. По високоякісному зябу, обмежуються однією передпосівною 
культивацією, на менш якісному зябу до передпосівної культивації проводять боронування й 
ранню культивацію на глибину 8—10 см агрегатом із боронами. На полях, оброблених 
плоскорізами із залишенням на поверхні стерні, допосівну підготовку ґрунту проводять 
голчастими боронами БИГ-ЗА, БМШ-15, потім застосовують культиватори КПС-4, КШУ-12 
або КШУ-18. Передпосівну культивацію проводять на глибину посіву насіння соняшника — 
6-8 см, використовуючи культиватор КПС-4, КШУ-12 або УСМК-5,4 в агрегаті з боронами й 
шлейфами. При вирощуванні гібридів соняшника, у яких насіння дрібніше, ніж у сортів, 
культивацію перед посівом проводять на глибину 5—6 см. 


Добриво. Соняшник позитивно реагує на внесення органічних і мінеральних добрив. 
Внесення 20—40 т/га гною забезпечує підвищення врожаю насіння соняшника на 0,2—0,5 
т/га, а мінеральні добрива (N45P60K45) підвищили врожай на 0,34 т/га. Особливо важливе 
застосування гною під соняшник у тих районах, де він є основною технічною рослиною 
сівозміни. Позитивну дію робить гній, внесений і під попередню культуру. Так, у досліді з 
різними дозами добрив та меліорантів, проведеному у колективному господарстві “Вільне” 
Широківського р-ну Дніпропетровської обл.. отримано прибавку урожаю насіння соняшнику 
у посушливому 1996 р. в межах  11,6-71,6 %. Найбільш ефективні дози добрив – 90 кг/га 
амофосу, 80 т/га перегною, 20 т/га перегною + 2 т/га вапна, підтверджені найменшою 
істотною різницею на 5 % рівні значимості (табл. 7.6).  
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Таблиця  7.6.  Біометрія та структура урожаю соняшника сорту Роднік  
 в залежності від доз добрив (за даними П.С. Лозовіцького) 


 
№ 


варіанту 
Густота 
рослин, 


тис. шт./га 


Висота  
рослин, 


см 


Діаметр 
кошика, 


см 


Вага 
1000 зерен, 


г 


Вага зерна 
з одного 


кошика, г 


Урожай, 
ц/га 


1 71,45 135 11,1 35,0 81,0 6,0 
2 71,42 146* 13,1* 35,7 106,0 7,8 
3 71,48 147* 14,5* 50,0* 168,0* 12,0* 
4 73,70* 138 14,2* 37,3 93,3 7,2 
5 72,00 156* 14,3* 48,3* 106,3 7,9 
6 72,90 138 11,4 44,3* 92,5 6,7 
7 66,80* 150* 12,2 43,3* 109,5* 7,0 
8 69,70 148* 13,1* 45,0* 104,6 7,2 
9 68,90 157* 13,2* 47,7* 133,2* 8,9* 


10 74,60* 160* 16,2* 48,7* 138,5* 10,3* 
НІР05 2,32 8,59 1,54 5,62 26,02 1,83 
V, % 3,24 5,82 11,55 12,91 22,94 22,22 


Примітка:  варіанти добрив 1- контроль без внесення добрив; 2 - амофос 60 кг/га д.р.; 3 - амофос 90 кг/га д.р.; 4 - 
аміачна селітра, 30 кг/га д.р.; 5 - аміачна селітра, 60 кг/га д.р.; 6 - негашене вапно, 2 т/га; 7 - негашене вапно, 4 т/га; 8 - гній, 
20 т/га + вапно 2 т/га; 9 - гній, 40 т/га; 10 -  гній, 80 т/га; * - суттєве відхилення  порівняно з контролем 


 
На створення 1 т насіння соняшник витрачає 50—60 кг азоту, 20—25 кг фосфору і 100—


120 кг калію. Особливо багато поживних речовин соняшнику потрібно в період від 
утворення кошика до цвітіння, коли рослини енергійно накопичують органічну масу. В час 
цвітіння соняшник поглинає 60 % азоту, 80 % фосфорної кислоти й 90 % калію від їхнього 
загального виносу з ґрунту за весь період вегетації. На ранніх фазах вегетації, коли йде 
закладення генеративних органів, рослини потребують фосфорного живлення. 


У степовій і лісостеповій зонах на чорноземних і темно-каштанових ґрунтах мінеральні 
добрива вносять із розрахунку N40P60. Калійні добрива на чорноземних ґрунтах не 
підвищують врожайність соняшника, тому що ці ґрунти досить забезпечені калієм. Його 
застосовують на супіщаних ґрунтах, бідних калієм, із розрахунку K40-60. Дози мінеральних 
добрив для кожного конкретного поля уточнюють, виходячи з прийнятої системи добрива, 
запланованого врожаю й даних агрохімічних картограм. 


Основне добриво вносять восени під оранку  зябу або навесні локально-стрічковим 
способом одночасно з посівом соняшника. Не слід застосовувати добрива, особливо 
фосфорні, навесні врозкид під передпосівну культивацію, тому що це не дає потрібного 
ефекту. При локально-стрічковому способі добрива вносять одночасно з посівом насіння за 
допомогою туковисіваючих  апаратів сівалок на відстань 6—10 см від рядка і на глибину 
10—12 см. Якщо добрива вносили восени, то обов'язкове застосування рядкових добрив при 
посіві — Р10-15. Менш ефективне підживлення в час вегетації соняшника.  


Досліди проведені у Дніпропетровській обл. на сильно забруднених мікроелементами 
ґрунтах при внесенні добрив та меліорантів свідчать про зниження накопичення у насінні їх 
умісту у порівнянні з ділянками не удобреними (табл. 7.7).  


Так, при внесенні 80 т/га перегною у насінні помітно знижується уміст марганцю, заліза, 
нікелю, міді, цинку, брому, стронцію у порівнянні з варіантом без внесення добрив та 
меліорантів. При цьому на ділянках удобрених перегноєм насіння більше накопичує галію, 
свинцю, амофосом – хрому, свинцю, барію при внесенні вапна – хрому, галію, цирконію, 
барію (табл. 7.7). Отже, вирощування соняшнику на забруднених територіях сприяє 
накопиченню цих елементів у насінні й внесення високих доз добрив та меліорантів не в 
змозі суттєво знизити їх накопичення.  


Сівба. Для точної сівби обов'язкове калібрування насіння соняшника. Великовагове 
вирівняне насіння (маса 1000 насінин 80-100 г для сортів і не менше 50 г для гібридів) 
збільшують врожай олієнасіння у порівнянні з легковаговими. 
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Таблиця 7.7.  Вміст хімічних елементів у насінні соняшника за варіантами досліду  
в розрахунку на вагу насіння мкг/г (за даними П.С. Лозовіцького) 


 


Вміст за варіантами досліду 
Назва 


елементу НІР05 
перегній, 


80 т/га 
вапно, 
4 т/га 


амофос, 
90 кг/га 


контроль 
без добрив 


Хром 0,093 0,059 0,228** 0,119** <0,01 
Марганець 2,25 18,0* 15,0* 18,0* 20,5 


Залізо 26,3 160,0* 170,0* 180,0* 220,0 
Нікель 0,846 0,745* 0,033* 1,6 1,9 
Мідь 2,02 15,6* 19,3 18,5 20,3 
Цинк 8,01 31,5* 49 47 46 
Галій 0,030 0,268** 0,264** 0,209 0,218 
Бром 0,737 4,23* 4,69* 4,86* 5,97 


Рубідій 1,06 6,0* 5,9* 8,0 7,5 
Стронцій 5,24 11,9* 17,0* 21,0 24,0 
Свинець 0,065 0,15** 0,10 0,21** 0,06 
Цирконій 0,56 1,13 2,41** 2,09 1,59 


Барій 0,22 1,04 1,24** 1,40** 0,90 
*    значення істото нижчі ніж у контролі; **   значення істото вищі ніж у контролі 


 


Насіння соняшника завчасно, але не пізніше ніж за 2 тижні до сівби протруюють. Проти 
хвороб переноспорозу, вертицильозу, білої гнилизни застосовують апрон XL 350 ES (3,0 
л/т), максим XL 035 FS (6,0 л/т); проти фомозу, переноспорозу, сірої та білої гнилизни, 
пліснявіння насіння – вінцит 050 CS (2,0 л/т), діток (2,5 л/т), колфуто супер (2,0 л/т), 
форсаж 500 SC (0,8 л/т); проти шкідника дротяник – гаучо  (10,5 кг/т), нупрід 600 (12,0 л/т); 
проти дротяників, несправжніх дротяників, сірого та південного бурякових довгоносиків, 
мідляки, попелиці – круїзер 350 FS (6,0-10,0 л/т); проти комплексу наземних та ґрунтових 
шкідників сходів – команч WP (10,5 кг/т), космос 250 (4,0 л/т). Для підвищення врожайності 
одночасно з протруєнням насіння соняшника обробляють регуляторами росту – вимпел (260 
мл/т), ендофіт L1 (3-5 мл/т), радостим (250 мл/т), реастим (5,0-8,0 л/т) або біопрепаратами 
– азотофіт (700 мл/т), фітоцид (3,0 л/т). При інкрустації напівсухим методом 
використовують 0,2 % розчин трептолему (20 л/т). Для протравлення й інкрустації 
використовують машини КПС-10А, ПС-10 або «Мобітокс». 


Соняшник - культура середніх термінів сівби. Висівають його слідом за ярими ранніми 
культурами широкорядно-пунктирним способом із міжряддями 70 см пневматичними 
сівалками СУПН-8, СКПП-12 і СП4-6МФ із боронами й шлейфами. Глибина сівби 6-8 см, у 
посушливих умовах - 8-10 см. 


У зоні достатнього зволоження на родючих ґрунтах із гарними запасами вологи треба 
мати близько 60 тис. рослин на 1 га, а при середній забезпеченості вологою - 50 тис.; у 
посушливій степовій зоні в умовах середньої забезпеченості вологою - 40 тис.; у посушливій 
зоні в залежності від запасів вологи в ґрунті - близько 30 тис. рослин на 1 га. При розрахунку 
норми висіву варто враховувати, що польова схожість насіння на 15-25 % нижча 
лабораторної. У середньому на 1 га висівають 8-10 кг насіння. Слідом за посівом, якщо є 
необхідність, ґрунт накочують кільчасто-шпоровими ковзанками. 


Догляд за посівами. При вирощуванні соняшника догляд проводиться на всій площі 
його посіву, включаючи і захисні смуги рослин, на частку яких при пунктирному посіві 
приходиться до 40% загальної площі посіву. Роль захисних зон полягає в тому, що вони 
захищають рослини від підрізання й присипання ґрунтом при міжрядному обробітку, вони ж 
є місцем поширення бур'янів у посівах. Тому підтримка міжрядь і захисних зон у чистому й 
пухкому стані складає основні задачі догляду — знищення бур'янів, збереження вологи, 
мобілізацію поживних речовин. 


Після появи сходів проводять боронування, застосовуючи всі запобіжні заходи, щоб не 
засипати сходи й не зашкодити їх. Рихлять ґрунт легкими зубовими боронами або 
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обертовими мотиками поперек посіву в другій половині дня, коли рослини трохи прив'януть 
і менше ламаються. Потім приступають до міжрядної обробки культиватор-рами на глибину 
6-8 см. Другий міжрядний обробіток у залежності від ущільнення ґрунту й появи бур'янів 
проводять через 10-15 днів, на трохи більшу глибину (8—10 см). Одночасно з нею 
культиваторами-рослинопідживлювачами посіви можна підживлювати мінеральними 
добривами. При третій міжрядній обробці, щоб не ушкодити корені соняшника, глибину 
розпушування зменшують до 6-8 см і збільшують ширину захисних зон до 12-15 см. Захисні 
зони обробляють установленими на культиваторі полільними й присипними пристроями.  


Інтенсивна технологія передбачає використання для знищення бур'янів на посівах 
соняшника гербіцидів. Під посіви соняшника проти однорічних двосім’ядольних бур’янів 
перед сівбою, під час сівби або до сходів соняшника у ґрунт вносять байпас (2,0-4,0 л/га), 
гезагард 500 FW (2,0-4,0 л/га), дан S (1,3-1,6 л/га), дуель (1,8-2,2 л/га), еталон (1,5-3,0 л/га), 
кратос (1,5-3,0 л/га), напалм (4,0-6,0), обрій (1,5-2,5), піларпас (1,5-3,0), піонер 900 (1,5-
3,0), прометрекс (3,0 л/га), рейсер 25 (2,0-3,- л/га) рубікон (1,5-2,5 л/га), трефлан 480 (2,0-
5,0 л/га), трифлурекс 480 (2,0-5,0 л/га), сапфір (1,5-3,0 л/га), селефіт (2,0-4,0), ураган 
форте 500 SL (1,5-4,0), фронт (1,1-1,7), харнес (1,5-3,0 л/га із негайним загортанням). При 
засміченості поля соняшника багаторічними злаковими бур’янами незалежно від фази 
розвитку культури бур’яни обприскують гербіцидами агіл 100 (1,0-1,2 л/га), гамма ЕС (2,0-
3,0 л/га), селект 120 (0,4-0,8 л/га) стилет (0,4-1,8); проти однорічних злакових та 
дводольних бур’янів застосовують гезагард 500 FW (2,0-4,0 л/га), оберіг гранд (0,25-0,4 л/га 
+ ПАР Корона 0,75-1,2 л/га),; проти однорічних та багаторічних дводольних бур’янів -  
експрес 75 (50 г/га + ПАР тренд 200 мл/га); проти однодольних та дводольних бур’янів – 
євро-лайтнінг (1,0-1,2 л/га). 


Гарний результат дає додаткове запилення посівів за допомогою бджіл (1,5-2 родини на 
1 га посіву), що значно знижує порожнечу зерен кошиків соняшника. 


Захист від хвороб і шкідників. Соняшник уражається хворобами: біла, сіра, попеляста 
гнилизна, помилкова борошниста роса, іржа. Біла гнилизна виявляється протягом усього 
вегетаційного періоду, але найбільш інтенсивно — під час дозрівання корзинок. Сіра 
гнилизна уражає сходи, стебло, квітки й особливо часто кошики. Посіви соняшника в період 
вегетації проти сірої та білої гнилизни, фомозу обприскують абсолютом (1,5 л/га, востаннє 
за 30 днів до збирання, не більше 2 раз за вегетацію), композитом SC (1,5, за 30, не більше 
1); проти несправжньої борошнистої роси, фомозу, сірої та білої гнилизни – дерозалом (1,5 
л/га, за 30, не більше 2); проти фомопсису – колфуто супер (2,0 л/га, за 30, не більше 1); 
проти альтернаріозу, фомопсису, фомозу, сірої та білої гнилизни, несправжньої борошнистої 
роси (перше обприскування - у фазу 4-6 листків або при висоті рослин 60-80 см, друге – на 
початку бутонізації) – тайтлом 50 (0,4-0,6 л/га), танос 50 (0,4-0,6). 


Більшу шкоду соняшнику наносять дротяник, мідянки, степовий цвіркун, луговий 
метелик, рослинні клопи. Посіви соняшника проти комплексу саранових обробляють в 
період 12-18 листків діміліном (0,09 л/га, востаннє за 25 днів до збирання, не більше 1 разу 
за вегетацію), сумітіоном  (0,8-1,5 л/га, востаннє за 20 днів до збирання, не більше 1 разу за 
вегетацію); проти клопів, попелиці – фуфаном 570 (0,6 л/га, востаннє за 20 днів до збирання, 
не більше 2 раз); проти лучного метелика в період масової появи гусениць ІІ покоління – 
фтефесіном (0,25 л/га, востаннє за 30 днів до збирання, не більше 2 раз за вегетацію). 


Сильно гнітить рослини соняшника заразиха - квітковий паразит. Паросток пророслих 
насінин присмоктується до кореня, й живиться тільки за рахунок рослини-хазяїна. До числа 
загальних заходів захисту соняшника варто віднести дотримання сівозміни, виконання вимог 
насінництва, протруєння насіння, вирощування в господарстві 2—3 сортів або гібридів, що 
розрізняються за тривалістю вегетаційного періоду й стійких до заразихи. 


Для зниження шкідливості білої й сірої гнилизни проводять перезбиральну десикацію 
посівів у фазу побуріння кошика аргументом форте (3 л/га, востаннє за 6 днів до збирання, 
не більше 1 разу за вегетацію), вулканом плюс (3 л/га, за 11 днів, не більше 1), гліфосом 
супер (2,4 л/га, за 11 днів, не більше 1), десикантом (2,0-3,0 л/га, за 6 днів), дикватом (2,0-
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3,0 л/га, за 6 днів, не більше 1), домінатором (3,0 л/га, за 11 днів, не більше 1), раундапом 
(3,0 л/га, за 11 днів, не більше 1 разу), чистополом ()3,0 л/га, востаннє за 11 днів до 
збирання, не більше 1 разу за вегетацію). 


Зрошення. Соняшник — засухостійка рослина, проте він добре відзивається на 
зрошення. На 1 т насіння соняшник витрачає від 1400 до 2000 т води. При зрошенні врожай 
сім'янок досягає 3,7—4 т/га, збір рослинного масла зростає на 0,6—0,9 т, а протеїну — на 
0,2—0,32 т/га. У посушливих районах у період утворення кошиків і цвітіння. доцільно 
проводити поливи. Норма поливу в залежності від вологості ґрунту від 300 до 600 м3/га. 
Вегетаційні поливи доцільно розподіляти в так: перший — на початку утворення кошиків 
при нестачі вологи (у фазі 2—3 пар листів), другий — у фазі формування кошиків, на 
початку цвітіння, третій — на початку або в розпал цвітіння (у випадку необхідності). При 
зрошенні вологість ґрунту під соняшником повинна підтримуватися на рівні 70—80% НВ.    


Особливості агротехніки зрошуваного соняшника: глибока (25—30 см) зяблева оранка, 
підвищені (у 1,5 рази) дози мінеральних добрив, густота стояння рослин 55—60 тис. на 1 га, 
ретельне знищення бур'янів агротехнічними й хімічними засобами, неглибоке підгортання 
рослин сирим ґрунтом. 


Збирання врожаю. До збирання соняшника приступають, коли в насінні закінчується 
нагромадження олії і вони здобувають типове для кожного сорту забарвлення, а ядро стає 
твердим. До цього часу кошики буріють, а листки підсихають. Починають збирання при 
побурінні 85-90% кошиків, коли вологість насіння знижується до 12-14%, кошиків - 70-75%, 
стебел - 60-70%. У лісостепових районах перед збиранням проводять десикацію 
(підсушування) рослин соняшника, обприскуючи посіви перерахованими нижче 
десикантами. Десикація дозволяє на 8-10 днів раніше почати збирання, значно знижує утрати 
врожаю олієнасіння, знижує шкідливість білої й сірої гнилизни. 


Збирають соняшник зерновими комбайнами, обладнаними спеціальним пристосуванням 
(ПСП-1,5М, ПСП-10), що зрізує й обмолочує кошики без стебел. Щоб насіння не дробилися 
й не обрушувалися, число обертів барабана знижують до 425-450 у хвилину. Запізнення зі 
збиранням приводить до великих утрат врожаю. Для здрібнювання й розкидання стебел під 
час збирання використовують універсальний подрібнювач соломи - ПУН-5. Для очищення 
насіння соняшника від сміття використовують зерноочисні машини, провіюють і 
просушують насіння за допомогою зернопультів і зернонавантажувачів. На насінних 
ділянках соняшник збирає комбайн із меншим числом обертів барабана (до 300 у хв.). 


Високо олійні сорти соняшника зберігають насипом висотою до 1 м при вологості 
насіння не більш 7-8%. Насіння з вологістю вище 8% можна зберігати тільки в мішечній тарі. 


 
7.2. Соя 


 
Соя як олійна культура має в нашій країні велике майбутнє. Районовані в Україні сорти 


містять у середньому 40-41 % білка та 20-22 % олії. В 1 кг насіння сої сума найважливіших 
білкових амінокислот наближається до тваринних і становить 174 г, в 1 кг насіння гороху їх 
лише 107 г. Соєву олію використовують у їжу, для виробництва маргарину, а також 
застосовують у лакофарбовій та поліграфічній промисловості. Білок і олію використовують 
для виготовлення мила, гліцерину, пластмас, клею, лінолеуму, клейонки. Соєва макуха, 
багата на білок (до 40 %). Соя як бобова культура нагромаджує у ґрунті азот. Середня 
урожайність зерна сої в Україні 15-16 ц/га. Прийоми вирощування сої були розглянуті в 
розділі «Зернобобові культури». 


 
 


7.3. Льон-кудряш (олійний) 
 


Олійний льон (Linum) – рід однорічних рослин родини льонових. Має слабку кореневу 
систему, яка проникає у ґрунт на 50-60 см, у посушливі роки – понад 1 м. Стебло коротке 30-
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50 см висотою, біля основи сильно розгалужене, із великою кількістю насінних коробочок 
(15-20 і більше) та з густими черговими сидячими ланцетними листками. Суцвіття - 
зонтоподібні китиці, квітки 5-членні діаметром 15-24 мм із блакитним кольором. Плоди – 
округлі коробочки з насінинами. Насіння плоске 3,5-4 мм довжиною, блискуче, коричневе, 
іноді світле. 


Значення. Цінна олійна культура. У насінні льону міститься 45-52 % олії, що висихає й 
використовується для виготовлення оліфи, фарб, лаку, мила та вживається в їжу. Льняна олія 
використовується в електротехнічній, гумовій, шкіряній промисловості. Льняна макуха 
використовується на корм худобі й свиням, містить до 35 % білка, в 1 кг маси має 1,15 
кормової одиниці. Із соломки одержують коротке волокно, яке використовують на 
господарські потреби. 


Поширення. У світі налічується близько 230 видів, поширених у помірних і 
субтропічних зонах. Походить із країн Середземномор’я. У гірських областях Індії, Єгипті, 
Месопотамії, Ассирії льон вирощували на олію ще 6-7 тис. років тому. На території України 
льонарством займалися слов’янські племена ще до Київської Русі. Нині площа посіву льону у 
світі становить близько 5,7 млн. га., з них 75 % - олійні сорти. Олійний льон вирощують на 
південь від 55º пн. ш. Найбільші його площі, зосереджені в Індії (1,9 млн. га), США (0,66 
млн. га), Канаді, Аргентині, Ефіопії. Валовий збір насіння льону у світі 2,7-3 млн. т. 
Урожайність олійного льону у передових господарствах України досягає 10-12 ц/га. 


Ботанічна характеристика. На території України поширено 28 видів льону із 200 у 
світі. Господарське значення має льон культурний (Linum usitatissimum L.): довгунець, який 
вирощують на волокно й зерно та льон кудряш – як олійну рослину (рис. 7.3).  


Рис. 7.3.  Льон:1 – довгунець; 2,3 – межиумок; 4 – кудряш; 5 – сланкий; 6 - квітка; 7 – плід 
 


 Льон-довгунець (v. elongata) вирощується, головним чином, для одержання волокна. 
Стебло висотою від 60 до 175 см, що розгалужується тільки у верхній частині. Насінних 
коробочок мало (при густому посіві 2—3 коробочки, у середньому 6—10). Продуктивна 
(технічна) частина стебла льону-довгунця починається від місця розташування сім’ядолі до 
першої гілки суцвіття. З цієї частини виходить найбільш коштовне лляне волокно (до 26—
31%). Обробляють льон-довгунець у районах із помірковано теплим, вологим і м'яким 
кліматом. Маса 1000 насінин 3—6 г. При набряканні вони  поглинають 100—180 % води. 


Льон-межиумок (v. untermedia) вирощується, головним чином, на насіння для 
одержання олії. Займає проміжне положення між льоном-довгунцем і льоном-кудряшом. 
Стебло висотою 55—65 см, менш гіллястий, ніж у кудряшу, але значно коротше, ніж у 
довгунця. Утворює більше коробочок (15—25), ніж льон-довгунець. За якістю й довжиною 
волокна уступає льону-довгунцю. Вихід волокна 16—18% (тріпаного — 13— 14%). 
Межиумок розповсюджений у лісостеповій частині України. 


Льон-кудряш, або рогачик (v. brevimulticaulia), культивується в республіках Середньої 
Азії й Закавказзя. Має коротке (30—45 см) гіллясте стебло з 35—50 коробочками. 
Вирощується на насіння, із яких одержують олію (35— 45%). Волокно коротке, невисокої 
якості. Найбільш придатні для олійного льону райони з відносно посушливим і теплим літом 
із перевагою сонячних днів. 
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Сорти. Серед олійного льону поширені сорти Крупнонасінний 3, Воронезький 1308, 
Сибіряк, Кіровоградський 2. 


Особливості агротехніки олійного льону. Льон-кудряш і межиумок менш вимогливі до 
вологи й родючості ґрунтів, ніж льон-довгунець. Але у період від бутонізації до кінця 
цвітіння він також потребує значної кількості вологи. Вирощують у посушливих степових 
районах, а також у передгірних і гірських районах із достатнім зволоженням. Кращі ґрунти 
для олійного льону — чорноземи, чисті від бур'янів. Добре удається на каштанових ґрунтах. 
Ґрунти, заболочені, важкі, глинисті, солонцюваті мало придатні для його вирощування. 


Попередники. Краще місце для посіву олійного льону — шар багаторічних трав. У 
цьому випадку ґрунт обробляють так само як і під яру пшеницю. Гарні попередники — озимі 
хліби, зернові бобові, баштанні, кукурудза й інші просапні культури. Якщо льон розміщують 
після просапних культур зяблеву оранку потрібно проводити плугами з передплужниками на 
глибину 22-25 см  якомога раніше. Після зернових і зернобобових культур - зяблеву оранку з 
попереднім пожнивним лущенням (за 15—20 днів до оранки). Весняний обробіток ґрунту 
повинний бути спрямований на збереження вологи, розпушування посівного шару й 
вирівнювання ґрунту. Поле боронують і шлейфують, а перед сівбою культивують на глибину 
6-8 см з одночасним боронуванням 


Добрива. Фосфорні й калійні добрива варто вносити під зяблеву оранку в дозах, 
прийнятих для зернових культур. Гарний результат дає внесення в рядки при посіві льону 
гранульованого суперфосфату (врожайність насіння підвищується на 0,3 т/га). 


Сівба. Насіння льону перед сівбою проти фузаріозу, антракнозу, побуріння стебел 
обробляють фунгіцидами: максим 025 FS (1,0 л/т), вітавакс 200 (1,5-2,0 л/т). Одночасно 
його обробляють регуляторами росту для підвищення врожаю – вермістимом (8-10 л/га), 
ендофітом L1 (3-5 мл/т), неофітом (25-75 мл/т). 


Олійний льон сіють звичайними зерновими сівалками одночасно з ранніми зерновими 
хлібами. Спосіб сівби олійного льону — вузькорядний або звичайний рядовий. Норма висіву 
насіння 40—60 кг/га, У дуже посушливих умовах іноді застосовують широкорядну сівбу, при 
цьому норму висіву знижують до 30—40 кг/га. При двосторонньому використанні льону-
межиумку (на волокно й насіння) норму висіву збільшують на 10—15 кг. Глибина сівби 
насіння 4—5 см, а на легких ґрунтах – 5-6 см. 


Льон більше інших культур має потребу в захисті від бур'янів, особливо на початку 
росту. Проти однорічних та багаторічних злакових бур’янів у їх фазах від 2-3 листків до 
фази кущіння однорічних за висоти пирію 10-15 см застосовують обприскування 
гербіцидами: агіл 100 (0,8-1,2 л/га), міура (0,8-1,2 л/га), селект 120 (0,4-0,8 л/га), тарга 
супер (2,0-3,0 л/га); проти дводольних бур'янів у фазі «ялинки» за висоти льону 3-10 см – 
агрітокс (0,7-1,2 л/га), магнум (8,0-10,0 г/га); проти однорічних бур’янів в т.ч. стійких до 
2М-4Х за висоти льону 3-10 см - базагран (3,0 кг/га), формула (10-15 г/га), хармоні 75 (10-
15 г/га); проти однорічних дводольних та багаторічних коренепаросткових у фазі ялинки - 
лонтрел гранд (0,04-0,12 кг/га), лонтрел 300 (0,1-0,3 л/га), трефлан 480 (1,6-2,0 л/га). 


У районах, де стебла льону не використовуються на волокно, збирання проводять на 
початку повної спілості комбайнами на низькому зрізі. При двосторонньому використанні 
олійного льону його смикають у фазі жовтої спілості з наступним дозріванням насіння у 
снопах і обмолотом їх на спеціальних льономолотарках. Очищене при сортуванні й лляних 
трієрах насіння зберігають при вологості не більшій 11% у сухих приміщеннях. 


 
 


7.4. Гірчиця  
 


У сільськогосподарському виробництві використовують три види гірчиці: сиза або 
сарептська, біла й чорна.  


Гірчиця сарептська (Brassica juncea L. Czern) – однорічні олійні рослини родини 
хрестоцвітих висотою 50-150 см гілляста від основи (рис. 7.3). Стебло розгалужене, сизого 
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кольору з восковим нальотом. Коренева система стрижнева, глибоко проникає у ґрунт. 
Прикореневі листки черешкові, великі, ліроподібні; нижні стеблові -  коротко черешкові, 
верхні – сидячі, усі ясно-зеленого кольору. Квітки дрібні, жовті. Суцвіття – китиця. Рослина, 
самопильна і факультативно перехреснозапильна. Плоди – стручки, довжиною 3-5 см із 
загостреним носиком, при дозріванні розкриваються. У стручку 16-25 насінин. Насіння 
дрібне, темно-буре, із вагою 1000 шт. 2-2,5 г. Рослина довгого дня. Вегетаційний період 
триває 80-120 днів. 


Рис. 7.3. Гірчиця сарептська 
1 – верхня частина рослини; 2 – квітка в розрізі; 3 – насінина, 4 - плід (стручок) 


 
Значення. Цінна олійна культура. Насіння містить 34-47 % олії (йодне число 92—119). 


Гірчичну олію вживають у їжу, застосовують у кондитерській, хлібопекарській, 
маргариновій і консервній промисловості, а також у техніці. Макуха містить до 12 % жиру, і 
36 % азотистих речовин. З макухи одержують гірчичний порошок для столової гірчиці, 
застосовують у медицині. Ефірну олію з макухи застосовують як антисептик. 


Свіжі листки вживають у сирому й відвареному вигляді як їжу,  містять до 400 мг% 
вітаміну С, каротин, солі кальцію й заліза, гірчичну ефірну олію. Коренеплід діаметром до 15 
см використовують у їжу, як ріпу. Рослину висівають як зелене добриво. Гарний медонос. 


Поширення. Гірчиця сарептська, походить із Східної Азії й Індії. Поширилась у Росії у 
ХVІІІ ст. на Поволжі, біля Сарепи, від чого й отримала назву. Нині цей вид гірчиці є 
найбільш поширеним на теренах СНД.  Культивується в Індії, Китаї, Індонезії, Малій Азії, 
Північній Африці і найбільше в країнах СНД. Урожайність насіння в Степу й Лісостепу 
України 8-10 ц/га, на Поліссі - до 15 ц/га.  


Сорти. У культурі  - 4 види, на Україні – 2: гірчиця сарептська й гірчиця біла. Сорти 
розділяються на олійні, салатні листкові й коренеплідні. Поширені олійні сорти Донська 5, 
Скороспілка, Неопадаюча 2, Волгоградська189/191, Жовтонасінна 230 й ін.  


Технологія вирощування. Кращі попередники гірчиці сизої — озимі, просапні й бобові 
культури. Не слід сіяти гірчицю після льону, рапсу й інших хрестоцвітих та олійних рослин, 
шкідники яких уражають гірчицю. Сама гірчиця — гарний попередник ярих колосових 
хлібів і кукурудзи, її використовують як покривну культуру для люцерни. 


Незважаючи на відносну невимогливість до ґрунтів, гірчиця добре відзивається на 
добриво. Внесення органічних і мінеральних добрив під зяб забезпечує збільшення врожаю 
30% і більше. Рекомендуються наступні зразкові дози мінеральних добрив (у кг/га): N — 
30—35, Р2О5 —  45—60, К2О — 45—60; гній—15—20 т/га. Дуже ефективне внесення добрив 
у рядки при посіві (P 15-20). 


Для посіву гірчиці сизої ґрунт готують ретельно, за типом поліпшеного зябу. Ефективне 
снігозатримання. Навесні при підсиханні ґрунт вирівнюють зубовими боронами і проводять 
передпосівну культивацію на глибину 5—7 см з одночасним боронуванням і шлейфуванням. 
Для більш повного знищення ранніх бур'янів ґрунт культивують через 10—15 днів після 
початку польових робіт, коли ці бур'яни проростуть і дадуть сходи. 


Для сівби використовують добре відсортоване насіння гірчиці сарептської першого й 
другого класів з чистотою не менше 97 % й схожістю не менше 90 %. Перед сівбою проти 
комплексу наземних та ґрунтових шкідників сходів насіння гірчиці обробляють комачем (7 
кг/т), круїзером OSR 322 FS (15,0 л/т). 







 
 


191


Ранні посіви гірчиці сизої повніше використовують вологу й краще протистоять посусі й 
земляним блішкам. Сіють гірчицю звичайним рядовим (15 см) або широкорядним способом 
із міжряддями 45 см. Висівають на глибину 3—4 см. Норма висіву гірчиці сизої 10-12 кг, 
білої - 15-18 кг, або 5-6 млн. насінин на 1 га  Після посіву поле накочують. 


Гірчиця - культура ранніх термінів сівби. Холодостійка, висівається одночасно з ранніми 
ярими зерновими. Насіння проростає при температурі 1-2º С, виносить заморозки до -5º С.  


Тривалість вегетаційного періоду 90-140 днів. У салатних сортів листки придатні до 
споживання через 20-30 днів після появи сходів. 


Догляд за посівами зводиться до боронування легкою або ротаційною бороною з появою 
сходів, обробітку міжрядь широкорядних посівів, боротьби зі шкідниками. У період 
бутонізації-початку цвітіння проти різних шкідників (хрестоцвітні блішки, ріпаковий 
квіткоїд, прихованохоботники) посіви обприскують вантексом  (0,04—0,06 л/га, востаннє за 
30 днів до збирання, не більше 2 раз за вегетацію). 


При дозріванні листки гірчиці сизої починають обпадати, а стебла й стручки жовтіють. 
Роздільним способом гірчицю варто забирати при пожовтінні більшої частини стручків на 
рослинах, але, не допускаючи розтріскування нижніх. Скошену масу просушують у валках, а 
потім обмолочують комбайнами з підбирачем, не даючи масі пересихати. Відсортоване 
насіння гірчиці повинно зберігатися з вологістю не більше 10%. 


Інші види. Гірчиця біла (Sinapis alba L.) – походить із Середземномор’я. Має більш 
розгалужене стебло, меншу висоту – 40-80, рідше 100 см. Вся рослина вкрита волосками. 
Квітки жовті, із медовим запахом, зібрані у китиці. Поширений сорт ВНИИМК 162. 


Плід гірчиці білої — п’яти-шести-насінний стручок довжиною 2-4 см, із довгим 
мечоподібним носиком, покритий твердими волосками. У стручку міститься 4-6 насінин. 
Насіння жовті, дещо крупніші, ніж насіння сарептської гірчиці. Стручки після дозрівання, 
звичайно, не розтріскуються. Насіння кулясте, частіше жовте, блідо-жовте, крупніше, ніж у 
гірчиці сизої. Маса 1000 насінин 5—8 г. У насінні гірчиці білої міститься менше до 30-40% 
олії; вона має більш короткий вегетаційний період, більш вимоглива до вологості ґрунту. 
Використовують як олійну й кормову культуру. Гірчиця біла — гарний медонос. 
Урожайність насіння 18 ц/га 


Значення й використання. У північних районах і в субтропіках її використовують як 
зелене добриво. Коренева система відрізняється високим засвоєнням поживних речовин. У 
пожнивному посіві гірчицю білу до початку утворення стручків іноді використовують на 
зелений корм. Гірчиця біла є доброю підтримуючою рослиною для гороху. Її 
використовують як компонент у кормових сумішах. 


Гірчиця біла уперше введена в культуру в країнах Середземномор'я. Вирощують в 
Західній Європі й на Російській платформі, доходячи на півночі до 61—62 ° п. ш. 


Поширення. Основні райони вирощування гірчиці білої на невеликих площах у 
Білорусії, Прибалтиці, на Україні, у Чорноземній і Нечорноземній зонах, у Заураллі, 
Західному й Східному Сибірі. Як невимоглива до тепла й скоростигла рослина вона 
регулярно визріває на насіння, а на півдні країни дає насіння навіть у пожнивних посівах. 


Сорти. Значне поширення мають сорти ВНДІОК 11, ВНДІОК 405. Врожаї насіння на 
півдні Росії й України досягає 1,5—2 т/га, а в Архангельській області — 1—1,2 т/га. У 100 кг 
зеленої маси гірчиці білої міститься 12 корм од. 


Біологічні особливості. На відміну від гірчиці сизої біла менш посухостійка, але більш 
холодостійка (може рости при температурі 2—3°С) Ця рослина довгого дня: на півночі 
зацвітає раніше ніж у південних широтах. Вегетаційний період гірчиці білої 80—90 днів. 
Завдяки високій засвоюваній здатності коренів вона з успіхом виростає на бідних 
підзолистих ґрунтах північних районів, кращі для культури ґрунту — не дуже зв'язні 
суглинкові Великої шкоди гірчиці білій наносять земляні блішки (особливо при спізнілих 
посівах). 


Особливості агротехніки. Краще вдаються ранні посіви гірчиці. Вони менше 
страждають від блішок і посухи. Устигають визріти на насіння й посіви пізніх термінів (до 
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липня), однак врожаї при цьому знижуються. Способи сівби гірчиці білої такі ж, як і гірчиці 
сизої. Норми висіву насіння гірчиці білої при широкорядному способі 10—12 кг/га, при 
звичайному рядовому — 15—18 кг/га. Глибина сівби насіння 3—6 см. Мінеральні добрива 
найкраще вносити під культивацію або в рядки при сівбі (у північних районах із включенням 
вапна). До збирання комбайнами приступають при дозріванні всіх стручків основної маси 
рослин. Насіння зберігають при вологості не більш 10 %. 


Гірчиця чорна також стародавня культура. Тепер її вирощують на невеликих площах у 
Росії, Україні, Нідерландах, Франції, Великобританії, Німеччині. Олія її має харчове, 
технічне та фармацевтичне значення. Гірчичний порошок використовують для виготовлення 
столової гірничі.  


У посівах ярих культур зустрічається як однорічний бур’ян гірчиця польова.        
 
 


7.5.  Ріпак 
 


Ріпак озимий (Brassica napus var. oleifera) – однорічна озима або яра рослина родини 
хрестоцвітих або капустяних, висотою стебла 50-160 см. (рис. 7.4). Представлений у культурі 
двома формами: озимий ріпак — bien-nis і яровий ріпак, або кольза, — annua. Ріпак виник у 
результаті природного схрещування дикої свиріпи з дикою капустою. Листки розеткові, 
ліроподібні-перисто-надрізані, з рідким опушенням. Квітки жовті, стручки довжиною 5-11 
см, насіння (до 40-50 шт. у стручку) опукло-кулясте, чорне або темних кольорів. Вага 1000 
насінин 2,9-6,1 г. 


Рис. 7.4. Ріпак озимий 
 


Суріпиця відноситься до того ж сімейства й має озимі (Brassica тара L. ssp. oleifera D. С.) 
і ярові (Brassica campesiris L.)  форми. Листи суріпиці зелені, із рідким твердим опушенням,   
без воскового нальоту. Суцвіття — щиток, плоди мають більш довгий, ніж у рапсу, носик; 
насіння дрібні, маса 1000 насінин 1,6—3,5 г. 


У світовій практиці рапс і суріпиця об’єднуються під загальною назвою ріпак. У рапсу й 
суріпиці виділяють наступні фази розвитку: сходи, утворення листової розетки (6—8 листів), 
стеблування, цвітіння, утворення стручків, молочний стан насіння, воскова й повна спілість. 


Значення. Насіння ріпаку озимого, володіє найбільшою олійністю серед усіх 
хрестоцвітих (до 45-50%), містить до 23% білка і 17% вуглеводів. Через високий уміст 
ерукової кислоти олія більш придатна для технічних потреб. Напіввисихаючу олію (йодне 
число 94-112) безерукових сортів вживають у їжу, використовують для виготовлення 
маргарину, у лакофарбовій, миловарній, хімічній (для виготовлення нейлону) промисловості. 
Макуха використовується для згодовування худобі. Озимий рапс вирощують також на 
зелений корм (дає 25—40 т/га зеленої маси, багатої аскорбіновою кислотою, каротином) і 
зелене добриво. Культура є гарним медоносом. Збір меду досягає 100 кг/га. До складу 
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рапсової олії входить багато шкідливої для організму ерукової кислоти (до 40—45 %), що 
знижує його харчові достоїнства. В останні роки виведені сорти з низьким умістом ерукової 
кислоти (0—5%), а уміст олеїнової кислоти доведене до 60—70%, що значно підвищило 
харчові достоїнства олії рапсу і наблизило його за якістю до соняшникової олії.  


Дуже цінується зелена маса рапсу, у 100 кг якої міститься 16 корм, од., 4—5 кг білку, що 
вдвічі більше, ніж у зеленій масі кукурудзи й соняшника. На 1 корм. од. у зеленій масі рапсу 
приходиться 180 г протеїну. Зелений ранній (раніше жита) корм багатий вітамінами А и С, 
відрізняється високою перетравністю. При введенні його в раціони різко підвищуються 
продуктивність тварин і жирність молока. 


Проміжні посіви озимого рапсу — резерв виробництва кормів весною і пізньою осінню. 
На зелений корм його висівають як озиму культуру (у серпні), а навесні й улітку — як ярову. 


Рапс — гарний попередник. Вирощування його як проміжної культури на зелений корм і 
як сидерата в 2— 3 рази зменшує розвиток кореневої гнилизни, підвищує врожайність озимої 
пшениці й озимого ячменя на 0,3—0,5 т/га. 


Поширення. Рапс походить із країн Середземномор'я, але поширився в Азії. У культуру 
введений більше 4000 років тому. Його поява в Європі відноситься до XVI в., а в Росії й 
Україні — до XVIII в.  Ріпак – найпоширеніша в Центральній Європі олійна культура. Площа 
посіву у світі – 9,3 млн. га, за іншими джерелами - 14 млн. га: 3,4 – в Індії,  2,5 – у Китаї, 1,3 
млн. га – у Канаді. Значні площі під культурою у Пакистані, Франції, Польщі, Німеччині, 
Австралії, Швеції, Фінляндії, Україні, Білорусі, країнах Прибалтики. Врожаї насіння 
досягають 2 т/га. Середня урожайність насіння 7,7 ц/га, зеленої маси – 300 ц/га і більше. 


Інтенсивна технологія вирощування. Озимий рапс — основна озима олійна культура. 
Сприятливі умови для його вирощування створюються в районах із м'якими сніжними 
зимами без різких коливань температури, особливо наприкінці зими й ранньої весни, — 
західні області України. Значно ширша географія вирощування цієї культури на корм 
(проміжні, пожнивні посіви). Посіви рапсу на перезволожених ґрунтах не витримують 
морозів — 7...—10 °С. Не менш небезпечні для нього й відлиги в зимові місяці, коли 
причиною загибелі рослин є випрівання. Озима суріпиця більш зимостійка. 


Озимий рапс — рослина довгого дня. Він вологолюбний і посуху переносить погано 
Транспіраційний коефіцієнт 500—700. Особливо необхідний достатній запас вологи в ґрунті 
в періоди цвітіння й наливу насіння. З усіх олійних хрестоцвітих рослин рапс найбільш 
вимогливий до ґрунтових умов і добре відзивається на органічні й мінеральні добрива. Кращі 
ґрунти — глибокі чорноземи з проникним підґрунтям, а також родючі суглинкові й не дуже 
легкі супіщані ґрунти. Ґрунти з близьким рівнем ґрунтових вод для рапсу непридатні. 


Посівні площі озимого рапсу на насіння складають близько 100 тис. га. Обробляючи 
рапс за інтенсивною технологією, господарства Хмельницької області при сприятливих 
умовах зимівлі й на високому агрофоні одержують до 2,5—2,6 т/га насіння, в Івано-
Франківської області в окремих господарствах врожаї досягають 4 т/га. 


Сорти. Найбільш поширені сорти Дублянський 3, Вінницький 15/59, Немерчанський 
2268, Жет-Неф, Отрадненський, Тисменицький, Промінь. Нові сорти озимого рапсу — 
Снітинський і ВЕМ безерукові, уміст лікозинолатів у шроті 3,7—2,2%. Сорти озимої 
суріпиці. Смарагдова і Веснянка. 


Місце в сівозміні. Кращі попередники рапсу й суріпиці — чорний і зайнятий пари, 
зернові колосові, однолітні трави на зелений корм (крім суданки), силосні культури. Не 
рекомендується розміщати рапс на колишньому полі раніше ніж через 4 роки, а також 
висівати його після гірчиці й капусти. Рапс не можна розміщати в бурячних сівозмінах, тому 
що в його посівах розмножується нематода. Коренева система рапсу проникає в ґрунт на 
глибину до 3 м, що сприяє поліпшенню структури ґрунту, підвищенню її родючості. Рапс — 
гарний попередник озимих і ярих зернових, кукурудзи й інших культур; рапс і суріпиця — 
гарні сидерати; їх сіяють у липні — на початку серпня, заорюють пізньою осінню. 


Обробіток ґрунту. Для дрібнонасінних культур, до яких відносяться рапс і суріпиця, 
потрібний ретельний обробіток ґрунту, що має забезпечити відсутність грудок, борозен і 
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гребенів, вирівнювання поверхні й збереження вологи у верхньому шарі ґрунту. При сівбі 
рапсу на зайнятих парах і попередниках, що рано забирають, проводять напівпаровий 
обробіток ґрунту. Після непарових попередників поле орють плугами з передплужниками на 
20—22 см з одночасним боронуванням. 


Перед посівом поле вирівнюють культиватором в агрегаті з боронами й шлейфами, а 
також ковзанками. Для цього застосовують борони БЗСС-1,0, вирівнювачі МВ-6,0 і ВПН-5,6, 
культиватори УСМК-5,4, шлейф-борони ШБ-2,5. Глибина передпосівного обробітку ґрунту 
4—5 см. 


Добриво. Рапс і суріпиця за короткий період вегетації виносять із ґрунту на одиницю 
врожаю в 1,5—2 рази більше поживних речовин, ніж зернові культури й однолітні трави. 
Отже, високі врожаї насіння й зеленої маси рапсу й суріпиці можна одержувати тільки на 
родючих ґрунтах при оптимальних дозах органічних і мінеральних добрив. Дози 
мінеральних добрив визначають з урахуванням потреби рослин у поживних речовинах, 
наявності їх у ґрунті й виносу запланованим врожаєм. 


Для формування врожаю 1 т насіння рапсу й суріпиці потрібно 50—60 кг N, 25—35 кг 
Р2О5 і 40—60 кг К2О, 40—70 кг кальцію, 14—22 кг магнію і 40 кг сірки. 


У зоні недостатнього зволоження врожайність рапсу залежить від забезпеченості рослин 
вологою. Рапс і суріпиця висувають високі вимоги до азотного живлення. Азотні добрива 
вносять дрібно: восени при оранці зябу (30—40 кг/га) і навесні при підживленні, коли 
потреба в азоті різко зростає: перший раз — по мерзлоталому ґрунті (N50-80), другий — через 
2—3 тижні (N30-60). Внесення азотних добрив, особливо дрібно, збільшує уміст білка в 
рослинах і трохи знижує кількість жиру в насінні. Усі види азотних добрив, як рідкі, так і 
тверді, практично рівноцінні. Високоефективний сульфат амонію, що містить сірку, на яку 
добре відзиваються рапс і суріпиця. 


Фосфор необхідний рапсові для розвитку кореневої системи, збільшення насінної 
продуктивності й прискорення дозрівання. Основна кількість фосфорних добрив повинна 
бути внесена під оранку або пошарово-стрічковим способом разом з азотними й калійними 
добривами. Для цього добре використовувати амофос і ЖКУ, а на бідних сіркою каштанових 
ґрунтах — простий суперфосфат, що містить сірку. Не більше 10—20 кг/га Р2О5 
рекомендується використовувати при посіві з насінням. 


Калійні добрива підвищують стійкість рослин до несприятливих погодних умов, 
ураження хворобами й шкідниками. Повну дозу калійних добрив потрібно застосовувати 
разом з фосфорними під основний обробіток або пошарово-стрічковим  способом. 


Гній краще вносити під попередню культуру. Кислі ґрунти вапнують. На ґрунтах, бідних 
бором, марганцем і сіркою, ефективне внесення цих елементів. 


Сівба. Перед сівбою насіння ріпаку протруюють проти пліснявіння, альтернаріозу, 
кореневої гнилизни віспаром (2,0-3,0 л суспензії на 10 л води на 1 т насіння), вітаваксом 200 
(2,0-3,0, на технічні цілі); проти альрернаріозу, чорної ніжки, фузаріозної кореневої 
гнилизни, пліснявіння насіння, пероноспорозу – максимом XL 035 FS (5,0 л/т); проти 
комплексу шкідників сходів – космосом 250 (8,0 л/т), модестом 480 FS (12,5 л/т); проти 
хрестоцвіті блішки та комплексу ґрунтових шкідників – круїзером 350 FS (4,0 л/га), 
нупрідом 600 (3,0-6,0 л/т); проти хрестоцвіті блішки – фураданом 35 ST (15,0 л/га), 
хінуфуром (18,0 л/т); проти квіткоїда, капустяної попелиці, хрестоцвіті блішки – чинуком 
(20,0 л/т). Одночасно з протруєнням, щоб підвищити врожайність, насіння ріпаку 
обробляють регуляторами росту рослин – агростимуліном (10 мл/т), біоагростимом-
екстра (10 мл/т), біотрансформатором (0,1 % водним розчином),  вермістимом (8-10 л/т), 
радостимом (250 мл/т), реастимом (5,0-8,0 л/т); для підвищення енергії проростання та 
польової схожості насіння, поліпшення якості продукції, збільшення врожаю – емістимом С 
(10 мл екстракту на 10 л води на 1 т насіння). При інкрустації насіння ріпаку напівсухим 
методом застосовують трептолем (20 л/т, 0,2 % розчином ). 


Використовують насіння першого й другого класів посівного стандарту (схожість 90 і 
85%, ДСТ 9824—87). В основному їх висівають звичайним рядовим способом із міжряддями 
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15 см сівалками СЗТ-3,6, можна сіяти широкорядно з міжряддями 30 і 45 см. Норма висіву 
рапсу 6—8 кг/га (1,3-1,6 млн. схожих насінин). Густота насадження восени 80—120 рослин 
на 1 м2, навесні — 60-100. Оптимальна глибина сівби насіння озимого рапсу 2—3 см, озимої 
суріпиці — 1,5-2 см. При пересиханні верхнього шару ґрунту глибину сівби збільшують до 
3—4 см. Озимі рапс і суріпицю висівають на 2—3 тижні раніше озимих зернових. 


Догляд за посівами. Після сівби поле накочують. У фазі 4—6 листів проводять осіннє 
боронування легкими або середніми зубовими боронами на малій швидкості (4—5 км/год.). 
На широкорядних посівах першу міжрядну культивацію виконують у фазі другої пари 
листів, але так, щоб не засипати рослини ґрунтом. Другу культивацію (при необхідності) 
закінчують до змикання рядків. Узимку посіви захищають від крижаної кірки й вимокання. 


З поновленням весняної вегетації, після підживлення озимого рапсу, поле боронують 
зубовими боронами поперек рядків. На широкорядних посівах культивують міжряддя. 


Контролювання бур'янів у посівах рапсу й суріпиці в основному здійснюється 
агротехнічними методами: дотриманням сівозмін і чергування культур, системою основного 
й передпосівного обробітку ґрунту, доглядом за посівами. 


В інтенсивних технологіях вирощування ріпаку на технічні цілі проти значної 
забур’яненості застосовують гербіциди.  Посіви ріпаку проти однорічних злакових бур’янів 
у фазі 2-4 листків обприскують гербіцидами: блейд (0,4-0,8 л/га), гамма ЕС (1,0-3,0), міура 
(0,4-0,8), оберіг гранд (0,25-0,4 + 0,75-1,2 ПАР Корона), селект 120 (0,4-0,8), фуроре супер 
(0,8-1,2), цетодим (0,2-0,4 л/га); проти багаторічних злакових бур’янів – антипирій (1,0-2,0 
л/га), міура (0,8-1,2), норвел (1,0-3,0), пантера (1,75-2,0) селект 120 (1,4-1,8), стилет (1,4-
1,8); проти однорічних та багаторічних дводольних бур’янів від фази 3-4 листків до появи 
квіткових бутонів у культури – галера 334 SL  (0,3-0,35 л/га), легіон (0,12-0,2), лонтрел 
гранд (0,12-0,2), лонтрел 300 (0,3-0,5), молот (0,15-0,2). Гліфоган 480 та гліфос 360 
застосовується для обприскування однорічних та багаторічних бур’янів навесні за 2 тижні до 
висівання ріпаку або восени після збирання попередника нормою 2,0-5,0 л/га. Для 
обприскування ґрунту проти однорічних дводольних та злакових бур’янів під посіви ріпаку 
застосовується прибой (0,15-0,2 л/га). 


Захист посівів від шкідників і хвороб. Рапс і суріпиця дають високий врожай насіння й 
зеленої маси тільки при дотриманні системи захисних заходів проти шкідників хвороб. 


Для захисту посівів ріпаку від хрестоцвітої блішки, ріпакового квіткоїда, попелиці в 
період вегетації застосовують альтекс 100 (0,1-0,15 л/га, востаннє за 20 днів до збирання, не 
більше 2 раз за вегетацію), альфа супер (0,1-0,15 л/га, за 30 днів, не більше 2), брейк (0,05-
0,07, за 14 днів, не більше 2); проти пильщика й квіткоїда – бульдок (0,3 л/га, за 30 днів, не 
більше 1), деціс профі (0,03-0,04 кг/га, за 30 днів, не більше 2); проти клопів, білянки, 
блішки, попелиці, ріпакового пильщика, ріпакового квіткоїда – делфіс (0,3 л/га, за 20 днів, не 
більше 2), каліпсо 480 SC (0,15-0,2 л/га, за 30 днів, не більше 1), парашут 450 (0,75 л/га); 
проти комплексу шкідників застосовують - блискавку (0,15-0,165 л/га, за 20 днів, не більше 
1), шаман ()0,5-0,6 л/га за 30 днів, не більше 2). 


Проти помилкової борошнистої роси й альтернаріозу ефективна обробка посівів 
імпактом Т (1,0 л/га, востаннє за 50 днів до збирання, не більше 2 раз за вегетацію), 
ламетилом WP (0,5-0,6, за 20 днів, не більше 2), ретардином (0,4-0,5 кг/га, за 50 днів, не 
більше 2 раз), універсалом (0,25-0,35 кг/га, за 50 днів, не більше 3 раз); проти 
циліндроспорозу, альтернаріозу – містіком (1,0 л/га, за 50 днів, не більше 2 раз), оріусом 250 
(1,0 л/га, за 50 днів, не більше 2 раз). Для обприскування використовують наземну апаратуру 
з витратою робочої рідини 400—600 л/га. 


Збирання. Рапс дозріває дуже нерівномірно, а дозрілі стручки розкриваються й 
утрачають насіння. При ранньому скошуванні насіння виходять щуплими, олія — низької 
якості, врожайність знижується, при пізній — виникають великі втрати насіння. Збирання 
проводять прямим і роздільним способами. 


Пряме комбайнування застосовують при рівномірному дозріванні й відсутності бур'янів  
при вологості насіння 18% й нижче, а скошування у валки — при вологості насіння 30—40%. 
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У валки рапс і суріпицю скошують валковими жниварками, коли нижні листи обпадають, 
біля половини стручків на рослині стають лимонно-зеленими, а насіння в них — бурими й 
чорними. Вологість насіння до цього часу знижується до 30—40%. Обмолочують валки в 
міру підсихання, через 4—7 днів після скошування, при вологості насіння 10—11%. 


Для збирання використовують зернові комбайни, спеціально пристосовані для дрібно 
насінних культур. У жарку й суху погоду обмолот проводять у ранкові, вечірні й нічні 
години, коли насіння менше губиться й дробиться. Насіння очищають і сушать у потоці зі 
збиранням на агрегатах типу ЗАВ-20 із приставкою СП-10. На збереження насіння засипають 
при вологості не більш 8%. 


Ярі рапс і суріпиця менш вимогливі до ґрунтово-кліматичних умов, тому вони 
поширені значно ширше, ніж озимі рапс і суріпиця - у всіх регіонах України. Батьківщина 
ярих рапсу й суріпиці — Європа, але їхні посіви поширені широко у світі. Врожаї ярих рапсу 
й суріпиці нижчі, ніж озимих (1,2—1,8 т/га). 


У насінні ярих рапсу й суріпиці міститься від 35 до 45% олії, що слабко висихає, 21% 
білка і 17—18% вуглеводів. Їхня олія використовується на технічні цілі. Унаслідок високого 
умісту в олії ерукової (до 35—40%) і ліноленової (до 10—13%) кислот харчові достоїнства 
його дуже низькі. Тепер створені безерукові сорти, їхня олія відрізняється високими 
смаковими якостями й широко використовується в їжу. 


Макуха містить багато білка — до 40%, добре збалансований за амінокислотами склад. 
Однак кормова цінність його низька унаслідок високого (до 6%) умісту шкідливих 
глікозинолатів, що додають йому гіркий смак і негативно впливають на роботу щитовидної 
залози (особливо у свиней і птахів). Макуха безерукових і низько глікозинолатних сортів не 
має негативного впливу на організм тварин. Зелену масу ярового рапсу й суріпиці 
використовують на корм. У ній міститься 4,9—5,1% білка, тобто в 2 рази більше, ніж у 
зеленій масі кукурудзи й соняшника. Рапс — гарний медонос. 


Ярий рапс (кольза) — однолітня трав'яниста рослина з прямим стоячим гіллястим 
стеблом, Плід — гладкий стручок із тонким довгим носиком, при дозріванні розтріскується. 
Насіння дрібне, чорне або коричневе, із гладкою поверхнею. Маса 1000 насінин 2,6—5 г. 


Яра суріпиця — однолітня трав'яниста рослина з прямо стоячим гіллястим стеблом. Плід 
— стручок, слабко горбкуватий, із вузьким довгим носиком Семена кулясті, коричневі, із 
сірим нальотом, із крупно сітчастою поверхнею. Маса 1000 насінин 2—3 г. 


Вегетаційний період ярого рапсу 95-110 днів, суріпиці — 75—90. Перші 20—30 днів 
після сходів стебло росте повільно. У цей час утворюється розетка листків. Цвітіння почина-
ється через 35—50 днів після сходів і продовжується 20—35 днів Дозрівання нерівномірне. 


Ярі рапс і суріпиця — культури холодостійкі, насіння їх починають проростати при 
температурі 1—3 °С; сходи переносять заморозки до —3. .—5 °С, а дорослі рослини — до —
8 °С. Для росту вегетативної маси потрібна помірна температура (18—20 °С), у період 
цвітіння й дозрівання насіння більш сприятлива температура 23—25 °С. Ці культури 
вологолюбні, багато води рослини споживають у період бутонізації — цвітіння. Посуха в цей 
час приводить до зниження врожаю насіння. До ґрунтів вони мало вимогливі. 


Сорти. Низьким умістом ерукової кислоти й глікозинолатів відрізняється сорт 
Золотонівський, Кубанський. Ці сорти дають високоякісну харчову олію. 


Місце в сівозміні. Кращі попередники ярих рапсу й суріпиці — чорний пар, зернові на 
пару, злаково-бобові суміші на зелений корм, зернові бобові, кукурудза. На колишнє поле їх 
повертають не раніше ніж через 4—5 років. У сівозміні неприйнятне чергування рапсу із 
соняшником, конюшиною, цукровим буряком і просом. Рапс, суріпиця — гарні попередники 
озимої й ярої пшениці, ячменю, сприяють поліпшенню структури ґрунту та родючості. 


Добриво. Ярий рапс і суріпиця на одиницю сухої маси врожаю витрачають приблизно в 
2 рази більше поживних речовин, ніж зернові культури Так, з 1 т насіння рапс виносить із 
ґрунту азоту 54—62 кг, фосфору 24—34, калію 94 і кальцію 116 кг. 


Гній (20—30 т/га) краще вносити під попередню культуру або пар. Під оранку зябу 
вносять фосфорні й калійні добрива. Азотні добрива застосовують навесні під передпосівну 
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культивацію. Поряд із повним мінеральним добривом на підзолистих ґрунтах вносять вапно, 
а на лісових  піщаних — сірку 


Обробіток ґрунту. Система основного обробітку ґрунту під ярові рапс і суріпицю 
аналогічна до тієї, що застосовують під ранні ярові зернові культури, за типом поліпшеного 
зябу. Для нагромадження вологи узимку проводять снігозатримання. При плоскорізному 
обробітку ґрунту із залишенням на зиму стерні навесні обов'язково застосовують гербіциди. 


Передпосівні вимоги до обробітку ґрунту: відсутність грудок, борозен, гребенів, гарне 
вирівнювання й збереження вологи в посівному шарі. Навесні на заораних полях проводять 
боронування у два сліди зубовими боронами БЗСС-1, а на полях із плоскірізним обробітком 
ґрунту — голчастими боронами БИГ-ЗА. Ефективний передпосівний обробіток 
комбінованим агрегатом АКП-2,5, що одночасно рихлить, вирівнює й накочує ґрунт 


Для передпосівної культивації застосовують культиватори УCMK-5,4 із плоскоріжучими 
робочими органами, боронами й шлейфами. Глибина передпосівної культивації 5—7 см. 
Після культивації сухий ґрунт накочують кільчастими ковзанками. Під передпосівну 
культивацію вносять гербіцид трефлан, М% к. е. — 2,4—6 л/га з негайним закладенням. 


Сівба. Для сівби використовують насіння першого й другого класів посівного стандарту 
(лабораторна схожість відповідно 85 і 80%). Перед сівбою насіння протруюють тими самими 
препаратами, що й озимий ріпак. 


Ярі рапс і суріпицю сіють рано, одночасно з ранніми зерновими культурами; на 
засмічених полях сіяють у середній термін, після знищення сходів бур'янів передпосівною 
культивацією Способи сівби — звичайний рядовий (15 см) і широкорядний (45 см). Норми 
висіву насіння у першому випадку 11—12 кг/га, а в другому —  7—8 кг/га. Глибина сівби 
3—4 см. Після посіву ярових рапсу й суріпиці поле накочують кільчастими ковзанками 


Догляд за посівами й збирання. Для знищення бур'янів проводять боронування сходів 
зубовими боронами у фазі 4—5 дійсних листів (у другій половині дня). Міжряддя на 
широкорядних посівах культивують 2—3 рази на глибину 5—6 і 6—8 см, застосовують 
пристрої для запобігання присипання рослин ґрунтом. 


Варто враховувати, що ріпак дозріває нерівномірно і дозрілі стручки розтріскуються, 
втрачаючи насіння, що властиво й іншим хрестоцвітим олійним. Гірчицю, рапс збирають при 
настанні повної спілості насіння прямим (однофазним) або роздільним (двохфазним) 
способами. При зберіганні вологість насіння не повинна перевищувати 10 %. 


 
 


7.6. Рицина 
 


Рицина (Rizinos) – рід багаторічних деревовидних рослин роду молочайних, висотою 6-
10 м і діаметром стовбура до 20 см. Живе до 10 років. Має три види: рицина дрібноплідна — 
Ricinus microcarpus G. Pop., рицина великоплідна — Ricinus mac-rocarpus G. Pop. і рицина 
занзібарська — Ricinus zansiba-rinus G. Pop. Походить з Африки (рис. 7.5).  


Рис. 7.5. Рицина: 
1 – квітуча гілка;  2 – маточкова квітка;  3 – тичинкова квітка; 4 – плід. 


 


В Україні обробляють рицину дрібноплідну й великоплідну. Ці види підрозділяються на 
підвиди, із яких найбільше значення мають дрібнонасінна перська (ssp. persicum), та крупно 
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насінна криваво-червона (ssp. sangui-neus). На території країн помірного клімату та в Україні 
її культивують як однорічну трав’янисту олійну й декоративну рослину. Стебло 
прямостояче, порожнисте, розгалужене, у перший рік заввишки 80-500 см.  Восени гине від 
морозів. Листки великі, чергові, пальчасто-розсічені на 5-11 лопатей, на довгих 20-60 см 
черешках. Суцвіття – китиця  завдовжки до 70 см. У нижній частині китиці розміщені 
тичинкові квітки, у верхній – маточкові. Цвіте у серпні. Запилення перехресне, інколи 
самозапилюється. Плоди – овально-кулясті коробочки із шипами на поверхні. Насіння 8-20 
мм довжиною, овальне, від сірого до темно-червоного кольору, інколи з мозаїкою. 


Значення. Насіння рицини містить 40-58 % жирної невисихаючої олії (йодне число 82—
86), понад 15 % білкових речовин, 0,1-1 %  алкалоїду рицинів, 10-12 % безазотистих речовин, 
близько 18 %  клітковини. У складі рицинової олії є однокислотний три-гліцерид рицинової 
кислоти (до 85 %), олеїнова (9 %), лінолева (3 %), стеаринова й діоксистеаринова кислоти, 
гліцерин та неомилювані речовини до (0,4 %). До складу білкових речовин входить мало 
вивчений токсальбумін-рецин – речовина надзвичайно отруйна (6 насінин рицини 
спричиняють смертельне отруєння у дітей, 20 – у дорослих). 


Рицинову (касторову) олію використовують у медицині (класичний проносний засіб), 
авіаційній, шкіряній, текстильній, лакофарбовій, хімічній, електротехнічній, миловарній, 
металургійній промисловості й техніці.  


Рицинова олія – суміш складних ефірів гліцерину й жирних кислот, що її одержують 
пресуванням або екстрагуванням із насіння рицини. Рицинова олія – в’язка рідина, добре 
розчинна в спирті, не розчиняється в бензині й мінеральних маслах.  


Насіння й макуха рицини містять дуже отруйну речовину – рицинін (токсальбулін),  що в 
олію звичайно, не переходить. Макуху використовують як добриво (містить до 7,5 % азоту), 
із неї виготовляють клей, отруйні принади для боротьби із шкідниками. З волокна стебел 
можна виготовляти мотузки, мішковину. 


Листки рицини можна використовувати для вирощування шовковичних  гусениць  
особливої   породи   (Monosoma  ricini). 


Поширення. Культура тропічних і субтропічних областей. Батьківщина виду – Східна 
Африка, де поширені суцільні зарості. Там була введена в культуру, потім була завезена у 
Індію й поширилася в Азії й інших континентах. У культурі рицина відома з   глибокої 
стародавності. Її обробляли древні єгиптяни, римляни, греки, араби. З давніх часів її 
вирощують у Закавказзі і Середній Азії. В Україну потрапила на початку ХІХ ст. (1840 р.) 
Нині культивується у тропічній Африці, Передній і Середній Азії, Афганістані, Індії, в 
південних європейських країнах, Середній і Південній Америці  (Аргентина й ін.), Індії, 
Китаї й ін. країнах. Урожайність насіння рицини 15-20 ц/га. Загальна площа посіву у світі 1,8 
млн. га. Найбільші площі посіву у Індії й Бразилії по 0,5 млн. га, у країнах СНД та Китаї – по 
0,2 млн. га. В Україні вирощують у південних областях (Запорізька, Дніпропетровська, 
Миколаївська, Херсонська, Одеська) та АР Крим. Урожайність в Україні близько 7 ц/га. 


Сорти. Розрізняють чотири групи сортів рицини: криваво-червона, перська, 
маньчжурська, занзибарська. В Україні культивують районовані сорти перших двох груп: 
ВНДІОК 165, Гібрид ранній, Донська 39/44, Круглик 5, Степова 6, Червона. 


Біологічні особливості. Рицина — теплолюбна й світлолюбна рослина з тривалим (95—
150 днів і більше) вегетаційним періодом. При температурі 10 °С рицина дає одиничні сходи, 
при 15 °С насіння проростають через 8 днів, при 20 °С — через 4—5, а при 25—30 °С — 
через 2—3 дні. Для нормального розвитку рицині потрібна температура не нижче 20—25 °С. 
При більш низьких температурах термін дозрівання розтягується й врожайність і олійність 
насіння знижуються. Занадто високі температури й посуха прискорюють розвиток, але також 
приводять до зниження олійності насіння й їхньої врожайності. Рицина досить вологолюбна. 
У районах, де за вегетаційний період випадає менше 300 мм опадів, без спеціальних заходів 
нагромадження вологи в ґрунті (глибока оранка, поливи й ін.) культура рицини ненадійна. За 
даними Херсонської дослідної станції рицина без зрошення давала 0,55 т/га, а при  трьох 
невеликих  поливах   (після  сходів,  перед цвітінням і під час цвітіння) — 1,47—1,7 т/га. 
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Вимоглива рицина до родючості ґрунту. Для неї кращі добре проникні, багаті 
поживними речовинами ґрунти (супіщані й суглинкові чорноземи). Легкі піщані ґрунти 
менш придатні. Погано вдається рицина на важких, запливаючих, солонцюватих і 
заболочених ґрунтах. Вона добре відзивається на добриво, особливо в другу половину 
вегетації, при посиленні росту й період плодоутворення. 


Інтенсивна технологія вирощування. Звичайне місце рицини в сівозмінах — просапне 
поле після озимих, зернових бобових і кукурудзи. Щоб знизити ураження рицини фузаріозом 
зів'янення повертають її на колишнє поле не раніше ніж через 8 років. 


Основний і передпосівний обробіток ґрунту під рицину не відрізняються від того, який 
застосовують під соняшник. Зяблеву оранку варто проводити на глибину 27—30 см. 


Весняний обробіток полягає в ранньому шлейфуванні, боронуванні, культивації   на 
глибину до 10—12 с із наступним боронуванням і повторною передпосівною культивацією 
лапчастими культиваторами на глибину посіву насіння. Ефективне весняне чизелювання. 


Ґрунт під посіви рицини проти однорічних злакових та дводольних бур’янів 
обприскують з негайним загортанням, під час сівби, після висівання, але до появи сходів 
трефланом 480  нормою 2,0-5,0 л/га, ураганом форте 500 (1,5-3,0 л/га). Проводять також 
обприскування цих самих бур’янів восени після збирання попередника гліфоганом 480 (4,0-
6,0 л/га), домінатором 360 (2,0-4,0 л/га), торнадо (2,0-4,0 л/га). 


Система добрива під рицину включає основне внесення органічних добрив (20-30 т/га) 
у сполученні з фосфорними, внесення навесні (перед посівом або одночасно з ним 60 кг/га) 
гранульованих добрив у рядки й підживлення під час вегетації азотом і фосфором (20-30 кг 
д.р. на 1 га). При внесенні гною врожай збільшувався в Україні — на  41,  у  республіках  
Середньої  Азії — на  26-28%. 


Рекомендуються наступні дози органічних і мінеральних добрив: гною 20—30 т, 
суперфосфату 300—400 кг (Р205 45—80 кг), сульфату амонію 100—200 кг (N 20—40 кг), 
калійної солі 100—150 кг (К2О 40—60 кг) на 1 га. Високий ефект забезпечує внесення 
добрив у рядки при посіві (із розрахунку N10P10-15). 


На звичайному чорноземі найбільш ефективні фосфорні добрива, а на сіроземах і 
вилужених чорноземах — азотні. 


Підживлення рицини при відсутності основного добрива краще проводити під першу 
культивацію міжрядь, а якщо основне добриво було внесено — на початку утворення 
центральної кисті. Кращі добрива для підживлення — аміачна селітра, сульфат амонію й 
суперфосфат, а з місцевих — пташиний послід і гноївка. Підживлення (N20P20) вносять на 
глибину 8—10 см у вологий шар ґрунту. 


Сівба. Врожайність рицини, як і інших культур, багато в чому залежить від якості 
посівного матеріалу. Для посіву варто брати сортові, найбільш велике (із центральних 
кистей) і вирівняне насіння з високоврожайних ділянок. Найбільш сприятливий термін сівби 
— час, коли посівний шар ґрунту прогріється до 12 °С. При надмірно ранній сівбі в холодний 
ґрунт насіння довго не сходять, а нерідко й загниває. Перед сівбою їх протравлюють 
гранозаном із барвником (2 кг/т) або ТМТД (4 кг/т). 


Кращий спосіб сівби — пунктирний 70х(20х35) см сівалками СУПН-8 і СПЧ-6МФ із 
густотою для гіллястих сортів (Гібрид ранній, Краснодарський 3 і ін.) 30—40 тис/га рослин і 
для слабо гіллястих сортів (ВНДІОК 165 поліпшений, Донська) 50—60 тис/га. 


Норма висіву рицини дрібнонасінних сортів 10—12 кг/га, крупно насінних — 20—25 
кг/га. Краща глибина сівби насіння 6—8 см. Вона змінюється в залежності від вологості й 
гранулометричного складу ґрунту. 


Догляд за рициною починають із досходового боронування для руйнування ґрунтової 
кірки. З появою в рослин 2-3 дійсних листів гарні результати дає боронування сходів у 
другій половині дня, коли рослини менш хрумкі. З появою сходів ґрунт у міжряддях 
підтримують у пухкому стані. 


Перший міжрядний обробіток проводять на глибину 6-7 см, другий – на 9-19 см. В 
подальшому при достатній кількості опадів, а також на зрошуваних ділянках глибина 
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міжрядного обробітку – 10-12 см. В умовах посушливого клімату глибина розпушування 
міжрядь – 6-8 см. 


Прискоренню дозрівання й підвищенню врожайності сприяє карбування рицини 
(видалення верхівкової точки росту головної гілки або бруньок бічних гілок), проведене при 
утворенні 4—5 дійсних листів. Видалення верхівкової бруньки головного стебла стимулює 
розвиток грон на гілках першого порядку, а видалення бруньок бічних пагонів — розвиток 
центрального грона і трохи прискорює дозрівання. У вологих районах, а також при зрошенні 
для попередження вивертання рослин вітром корисно проводити підгортання. 


Збирання. Великі втрати насіння бувають при запізнюванні із збиранням сортів рицини, 
що розтріскуються, унаслідок неодночасного дозрівання центральних і бічних грон. Перед 
збиранням проводять десикацію шляхом обприскування рослин розчином глдіфосатіну 
(2,0—3,0 л/га препарату розчиняють у 100 л води на 1 га), при побурінні коробочок 
центральних грон. Через 8—10 днів листки засихають і обпадають. Десикація підвищує 
продуктивність праці, поліпшує якість збирання, знижує втрати й вологість насіння. Посіви 
збирають комбайни ККС-6, ККС-8, що зрізують рослини, обривають коробочки, руйнують їх 
і очищають насіння. Зберігають  насіння  рицини  з  вологістю  не більше  8%. 


 
 


7.7. Кунжут 
 


Кунжут, сезам (Sesamum indicum) – олійна рослина родини кунжутових (рис. 7.6). 
Стебла опушені, прямостоячі, чотири -, восьмигранні, розгалужені, 80-110 см заввишки. Плід 
- видовжена багатонасінна коробочка. Цвіте у червні-липні. Походить із південно-західної 
Африки, вирощується на півдні України.  


Рис. 7.6. Кунжут. Загальний вигляд та частина стебла з плодами 
 


Значення. У насінні кунжуту міститься (у %): олії — 48—63, білка — 16,3—19, 
розчинних вуглеводів — 15,7—17,5%, лігніни, фітостерин, вітамін Е, амінокислоти, значну 
кількість фосфору та кальцію. Кунжутна (сезамова) олія — одна з кращих харчових олій, що 
наближається за смаком до маслинової (йодне число 103—112). Добута холодним способом 
олія має ясно-жовтий колір, відмінний смак і позбавлена запаху. Використовується для 
готування кондитерських виробів, кращих консервів і маргарину, а також для медичних 
цілей та як тонізуючий, антисептичний і протизапальний засіб. З кіптяви при спалюванні 
кунжутної олії одержують високоякісну туш. Розмелене й очищене від оболонок насіння 
кунжуту йде для готування вищих сортів халви (тахінна халва). Цілі насіння кунжуту 
використовують для обсипання булок, бубликів, для виготовлення цукерок і східних 
солодощів. Кунжутову макуху, після холодного пресування насіння, використовують у 
кондитерській промисловості, а в суміші з пшеничним борошном - для виготовлення 
дієтичного хліба. Посівні площі дуже обмежені. 


Походження. Батьківщиною кунжуту вважають Африку. Це одна з найдавніших 
культурних рослин Азії й Африки. На територію Середньої Азії культура кунжуту 
проникнула в древні часи з Пенджабу, а в Закавказзя — з Ірану. 


Перші досліди з вирощування кунжуту в Росії відносяться до кінця XVII ст. Кунжут 
можна сіяти на півдні України, а також у старих районах його культури — у Закавказзі і 
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Середньоазіатських республіках. Світова площа посіву кунжуту близько 7 млн. га. Найбільші 
площі він займає в Індії, Пакистані, Китаї, Бірмі й Мексиці, а також в Африці. Сіяють його й 
у країнах Європи. 


У передових господарствах збирають близько 1—1,5 т/га насіння, а у Туркменії (при 
зрошенні) — до 2,25 т/га. 


Ботанічні й біологічні особливості. Кунжут культурний, індійський, — Sesamum 
indicum L. — однолітня рослина із сімейства кунжутові — Pedaliaceae (рис. 7.6). 


Кунжут — теплолюбна й світлолюбна рослина короткого дня, що вимагає чистих і 
родючих ґрунтів. У той же час він досить засухостійкий і жаровитривалий. Семена здатні 
проростати при температурі не нижче 15—16 °С. Сходи гинуть при заморозках —1  —2 °С. 
При температурі нижче 15°С кунжут перестає рости. Вегетаційний період у залежності від 
скоростиглості сорту й умов культури коливається від 80 до 120 днів. 


Кращі ґрунти для кунжуту чорноземні, легкосуглинкові і супіщані. 
Сорти. Найбільш поширені сорти - Кубанець 55, Серахський 470 і Ташкентський 122. 
Особливості агротехніки. Кунжут вимагає ретельного обробітку ґрунту й дуже чуйний 


на добриво. Гній, щоб уникнути жирування рослин, рекомендується вносити під попередню 
культуру. Азот, фосфор і калій вносять із розрахунку 45 кг д. р. на 1 га. Внесення 
мінеральних гранульованих добрив у рядки при посіві (близько 100 кг на 1 га) дуже 
ефективно. Вирішальне значення мають допосівні й проведені безпосередньо перед посівом 
кунжуту (не раніше ніж за 2 дні до посіву) культивації на глибину 4—5 см (для збереження 
вологи). Сіють кунжут у вологий ґрунт, коли посівний шар прогріється до 15—16 °С, 
зерновими сівалками з міжряддями від 45 до 70 см. 


Маса 1000 насінин кунжуту 3—5 г. Норма висіву 6—8 кг/га, глибина сівби 2,5—3 см. 
Після посіву обов'язкове прикочування кільчастими або рубчастими ковзанками. 


В умовах зрошуваного землеробства на посівах кунжуту проводять 2—3 поливи по 
400—500 м3/га. Якщо перед посівом ґрунт сухий, проводять передпосівний полив. 


Унаслідок сильного обсипання збирати кунжут необхідно на початку дозрівання, коли 
нижні листки відпадуть або пожовкнуть, нижні коробочки побуріють, але не розкриються, а 
насіння в них набуде нормального для сорту забарвлення. 


В міру підсихання й розкриття коробочок насіння зі снопів витрушують над брезентом. 
Цей прийом повторюють 2—3 рази. При посіві на великих площах кунжут обмолочують 
самохідним комбайном із підбирачем. Відсортоване й очищене насіння зберігають при 
вологості не більшій 9 %. 


 
 


7.8. Арахіс 
 


Арахіс (земляний горіх) (Arachis) – рід Arachis hypogaea L., ssр. vul-garis L. — однолітня 
трав'яниста рослина сімейства бобові — Fabaceae, висотою 50-75 см (рис. 7.7). Стебла 
численні, прямі. Листки з двох пар опушених листочків, із великими прилистками. Квітки  в 
пазухах листків, яскраво-жовті, підземні й надземні. Підземні сорти самозапильні у закритий 
бутонах, у надземних - після запліднення зав’язь розростається, і при допомозі квіткової 
ніжки заглиблюється у ґрунт на глибину до 8-10 см. У ґрунті плоди дозрівають. Насіння 
кругле або видовжене, оболонка насіння ясно-рожева, червона, темно-коричнева. Плід 
арахісу — біб. Стулки, що не розкривається, його пухкі, із сітчастою поверхнею. Число 
насінин у бобах коливається від 1-2 до 5—7, а маса 1000 бобів — від 600 до 1500 г, 
лушпиння —20—30 % і більше; маса 1000 насінин 200—400 г. При проростанні насіння 
сім'ядолі залишаються в ґрунті. 


Значення. Арахіс (земляний горіх, китайський горіх) — одне з найбільш важливих 
джерел рослинної олії на земній кулі. Насіння його містять від 48 до 66% гарної, що не 
висихає харчової олії, яку вживають для виготовлення вищих сортів консервів, 
кондитерських виробів і маргарину (йодне число 83—103). Олія, блідо-жовта із приємним 
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горіховим присмаком. Насіння арахісу багаті білком (23—38%), безазотистими речовинами 
(7—21%) й вітамінами. Після відділення олії виходить високоякісна макуха (до 45% білка), із 
якої роблять халву, різні види печива й інші харчові продукти. 


Рис. 7.7. Арахіс. Загальний вигляд та плід у розрізі 
 


Висушені стебла й листки арахісу, що містять 11—19% білка, використовуються як сіно 
(за якістю близьке до сіна конюшини й люцерни). Лушпайка (стулки) бобів (30—35% їхньої 
маси) йде на виготовлення ізоляційних матеріалів і на паливо 


Поширення. Походить культура з Південної Америки. Пізніше потрапив у Південно-
Східну Азію, із Китаю - у Європу. В Африку був завезений у ХVІ ст., у Росію й Україну – у 
ХVІІІ ст. Уперше на теренах Росії вирощували у Одеському ботанічному саду. Нині у світі 
арахіс культивують на площі 18,9 млн. га: в Індії – 6,5, у Китаї – 2,1 млн. га. Вирощують 
також у країнах Латинської Америки, Африки, США, на Закавказзі, на півдні Росії, у 
Середній Азії, у степовій і частково лісостеповій зонах України. Урожайність в основних 
країнах вирощування – 8-24 ц/га,  в Україні - 10-20 ц/га бобів і 30-40 ц/га сіна. В умовах 
зрошення урожайність бобів зростає до 40 ц/га, а сіна – до 50 ц/га.   


Біологічна характеристика. Арахіс — дуже теплолюбна, вологолюбна й світлолюбна 
рослина короткого дня, вимоглива до родючості й пухкості ґрунту. Насіння проростають при 
температурі 12—14°С. Сходи не виносять заморозків нижче —1.. —1,5°С. Осінні заморозки 
—0,5 —1 °С ушкоджують бадилля. Засолені й заболочені ґрунти для арахісу непридатні. Па 
вилуженому чорноземі він чуйний на азотні й фосфорні добрива. 


Сорти. Відомо 7 дикоростучих видів, розповсюджених у Південній Америці. На 
території України культивують арахіс підземний (земляний горіх). Поширені сорти - 
Степняк, Валенсія українська, Валенсія 433, Грузинський місцевий, Жолудь. 


Особливості агротехніки. Арахіс сіють після озимих, розміщаючи його в просапному 
полі сівозміни до або після кукурудзи, а нерідко й у поливних овочевих сівозмінах. 


Під арахіс варто вносити гній (10—15 т/га) або інше органічне добриво в сполученні із 
суперфосфатом (40 кг Р2O5) і калійною сіллю (20—30 кг К2О) На вилужених чорноземах і на 
каштанових ґрунтах він реагує й на азотні добрива (внаслідок ослабленої діяльності 
бульбочкових бактерій). Найбільш економічне припосівне внесення азотно-фосфорних 
добрив (N10P10) і обробка насіння нітрагіном. Підживлення азотно-фосфорними добривами 
проводять на початку цвітіння — утворення зав'язей. 


Система обробітку ґрунту під арахіс така ж, як і під інші культури, що пізно висівають. 
Сіють арахіс (вилущеним насінням, а також цілими або розламаними на 2—3 частини 
бобами) спеціальними або бавовняними й кукурудзяними сівалками, коли температура 
орного шару ґрунту досягає 13—15 °С. Розламані й цілі боби можна висівати на 5— 7 днів 
раніше цього терміну. Арахіс сіють широкорядним способом із міжряддями 70 см. При 
зрошенні площу живлення зменшують — до 70х(10-15) см проти 70х(25-30) см на богарі. 


Арахіс можна обробляти квадратно-гніздовим способом при площі живлення 70х70 см 
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по 6-8 рослин у гнізді (близько 100—120 тис. на 1 га). Врожай бобів при цьому способі 
збільшується, а витрати праці з догляду за посівом скорочуються в 2 рази. 


Норма сівби вилущеного насіння у залежності від величини й способу їхнього посіву 
коливається від 30 до 80 кг/га. При висіві половинками і цілими бобами норма висіву 
повинна бути відповідно збільшена. Глибина сівби насіння 6—8 см з накочуванням рядків. 


Вегетаційний період триває 120-150 днів. Арахіс пізня просапна культура, розвивається 
дуже повільно, заростає бур’янами й глушиться. Рядки розміщують на відстані 50-70 см, у 
рядках через 15-20 см. Догляд полягає в регулярному розпушуванні ґрунту, видаленні 
бур’янів. Через п’ять днів після цвітіння гілочка із зав’яззю арахісу, яку називають 
гінофором, схиляється до землі, заглиблюється й формує урожай. Щоб полегшити гіпофору 
заглибитись у землю, на початку цвітіння рослини підгортають, як картоплю, поливають. 


Догляд за посівами арахісу полягає в підтриманні ґрунту в пухкому і чистому від 
бур'янів стані (досходове боронування, 4—5 культивацій на глибину 6—10 см із прополкою 
рядів) і в підгортанні рослин у період цвітіння й заглиблення гінофор (при зрошенні та роки з 
вологим літом). 


В умовах зрошення арахіс поливають 6—8 разів з інтервалами 10—15 днів. Зрошення 
прискорює дружне дозрівання бобів. Поливи варто припиняти на початку дозрівання бобів. 
При більш пізніх поливах розвиваються молоді зав'язі, що не устигають визріти. 


Характерні ознаки готовності арахісу до збирання — гарне наповнення бобів, легке 
відділення їх від гінофор і насіння від стулок бобів, нормальна для сорту забарвлення 
насіння, часткове пожовтіння листків, потемніння внутрішньої сторони стулок бобів. 


Для збирання арахісу використовують дворядну машину АП-70, яка витягає рослини, 
обтрушує кущі від землі й укладає їх у валки (з 4—6 рядків). Для підбору й обмолоту валків 
(відділення бобів) використовують зерновий комбайн із пристосуванням МА-1,5. 


При пізньому збиранні й у сиру осінь боби арахісу сушать у сушарках при температурі 
до 40 °С на настилах шаром 5—7 см при частому перемішуванні бобів. Вологість висушених 
і очищених від ґрунту бобів повинна бути не більш 8 %. 


 
 


7.9. Мак 
 


Ботанічна характеристика та біологічні особливості. Мак (Papauer somniferum) 
належить до родини макових (Papaver ассас). Однорічна рослина, що містить у вегетативних 
органах молочний сік. 


Корінь стрижневий, за сприятливих умов може проникати на глибину до 150 см, а бічні 
корінці — до 60—80 см. Стебло прямостояче 80—150 см заввишки, вкрите, як і листки, 
восковим нальотом, добре розгалужене, утворює 2—6 бічних гілок і таку саму кількість 
насінних коробочок. Листки чергові, еліптичні або ланцетні, до 30 см завдовжки, на краях 
пильчасті або зубчасті, хвилясті. Квітки поодинокі, великі, верхівкові, складаються з 
чотирьох пелюсток білого, червоного, фіолетового кольорів із різними відтінками. Квітки 
цвітуть один день, спочатку на головному стеблі, пізніше на бічних гілках. Крім 
самозапилення відбувається й перехресне запилення комахами. 


Плід — насінна коробочка різної форми залежно від сорту й умов вирощування. 
Примітивні форми маку мають відкриті коробочки. Розрізняють мак сипучий з відкритими 
під час достигання коробочками і мак сліпий — із закритими коробочками. Насінини дрібні, 
ниркоподібні. Вага 1000 насінин становить 0,3—0,6 г. Колір насіння різний — білий, жовтий, 
рожевий, синій, фіолетовий та ін. У сільському господарстві вирощують дві форми маку: 
олійний та опійний (лікарський) — рис. 7.8. 


Спочатку мак добре росте навіть при холодній, помірно вологій погоді. Стійкий проти 
весняних приморозків. Зниження температури до 5—6° не шкодить молодим рослинам. 
Насіння проростає вже при температурі 2—3° тепла. Під час цвітіння потребує теплої й сухої 
погоди, але не жаркої, а під час достигання — знову помірно вологої й теплої погоди. При 
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дуже вологій погоді та дощах мак пошкоджується борошнистою росою. Тривалість   
вегетаційного   періоду становить 100—120 днів. 


 
Рис. 7.8.  Мак: а — гілка; б — плоди 


 
Мак дає високі врожаї на родючих чорноземах, на суглинкових ґрунтах та ґрунтах 


річкових долин, якщо вони не заболочені. Сухі піщані та важкі перезволожені ґрунти, 
солонці й солончаки не придатні для маку. 


Значення й використання. Насіння олійного маку містить 45—56% олії, що швидко 
сохне, її використовують як харчовий продукт, а також у кондитерській, консервній та 
хлібопекарській промисловості. Олія має гарний смак, вважається однією з кращих 
рослинних олій. Олію гарячого пресування використовують для виготовлення оліфи, фарб та 
мила. Макуха містить до 30% білка і 10% жиру, є цінним кормом для тварин. 


Стінки плодів є цінною сировиною для виготовлення лікарських препаратів, в яких 
нараховується до 20 алкалоїдів, що мають важливе медичне значення. Стебла маку після 
обмолоту  використовують на паливо. 


Історія поширення культури. Батьківщиною маку вважають середземноморські країни, 
де його культура ще до нашої ери поширилась у Греції, а далі через країни Малої Азії на 
схід, до Індії та Китаю. Корисні властивості маку були відомі ще до нашої ери. У Швейцарії 
у розкопках свайних будівель епохи неоліту знайдено рештки насіння маку, яке місцеве 
населення вживало в їжу. У 460 р. до нашої ери грецький лікар Гіппократ описав спосіб 
приготування напою з маку під назвою «меконіум», що мав болезаспокійливі властивості. 
Пліній в І ст. до нашої ери описав дві форми маку — дикий і культурний; з обох тоді 
виготовляли ліки. В Індії, Китаї, Японії, Індонезії, Пакистані, Туреччині, Ірані, а також в 
АРЄ, мак вирощують переважно як опійну культуру. В Європі його культивують як олійну 
культуру. На великих площах сіють мак у Чехословаччині, Угорщині, Болгарії, Сербії. 


В Росії олійний мак займає площу близько 15 тис. гектарів. В Україні найбільше його 
сіють у Київській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій областях. Вирощувати мак на 
присадибних ділянках заборонено. 


Сорти. Найбільше поширення мають такі сорти маку: Воронезький 1042. Районований у 
Вінницькій, Черкаській, Полтавській та інших областях. Поширені й скоростиглі, 
високоолійні сорти - Мак голубий, Новинка 198 та ін. 


Агротехніка вирощування. Попередники. Найкращим місцем для маку у сівозміні є 
поле після просапних, яке залишається чистим від бур'янів, оскільки молоді рослини маку 
спочатку розвиваються дуже повільно й бур'яни їх пригнічують. Можна вирощувати мак і 
після удобреної озимини та зернобобових. Завдяки міжрядному обробітку ґрунту мак 
залишає після себе чисте від бур'янів поле при добрій структурі ґрунту, тому він є добрим 
попередником для озимої пшениці. 


Обробляють ґрунт під мак так само, як і під інші технічні культури. Перед сівбою ріллю 
вирівнюють, щоб насіння потрапляло на однакову глибину до вологого ґрунту. Перед сівбою 
поле коткують з одночасним боронуванням легкими боронами. 







 
 


205


Мак вимогливий до родючості ґрунту. Він виносить значно більше поживних речовин, 
ніж зернові. При врожаї 14 ц/га насіння і З0 ц/га соломи мак виносить з ґрунту близько 75 кг 
азоту, 73 кг калію, 31 кг фосфору і 77 кг вапна. Засвоювана здатність маку незначна, тому під 
зяблеву оранку треба вносити органічні й мінеральні добрива. Якщо мак висівають після 
зернових, під нього доцільно вносити 20—25 т/га гною і N25-40P25-40 K40-50. Мак не витримує 
кислої реакції, тому ґрунт треба вапнувати. 


Мак сіють як можна раніше, на глибину 1—2 см із міжряддям 45 см. Висівають 3—4 
кг/га насіння. Перед посівом мак змішують із сухим піском із розрахунку 6—8 кг піску на 1 
кг маку. Щоб мати дружні сходи, посіви коткують. 


Мак потребує дуже старанного догляду. Щоб знищити кірку,  перед появою сходів поле 
коткують кільчастими котками. Як тільки з'являться сходи, проводять  шарування міжрядь 
на глибину З—5 см. Коли у рослин утворяться 3—4 листочки, їх проріджують, залишаючи 
на 1 м 7—10 рослин. Часто загущені посіви букетують, залишаючи гнізда з 2—3 рослинами 
на відстані 20—25 см. Під час вегетації два-три рази проводять міжрядний обробіток ґрунту. 


Посіви маку часто уражають прихованохоботники та попелиці. Проти цих шкідників 
застосовують надземне обприскування золоном 35 (1,2-1,8 л/га, востаннє за 45 днів до 
збирання, не більше 1 разу за вегетацію) та фуфаноном (0,6-1,4 л/га, за 20 днів, не більше 2 
раз). Посіви маку проти забур’янення однорічними дводольними бур’янами обприскують у 
фазі 4-6 справжніх листків культури гербіцидом старане 250 (0,5-0,7 л/га). 


Мак вирощують також у змішаних посівах з іншими культурами, наприклад, із морквою, 
кормовими буряками. Перед сівбою змішують 1—2 кг насіння маку з 4—5 кг насіння моркви 
й висівають широкорядним способом. Під час проривання не можна залишати великої 
кількості рослин. Мак часто висівають у сумішці з кмином. Кмин дає врожаї на другий рік 
після сівби, а мак, звільняючи поле під кінець літа, сприяє доброму розвитку кмину. Урожай 
насіння маку у цій комбінації становить 9—10 ц/га. 


Збирають мак тоді, коли побуріють коробочки й насіння у них пересипається. Скошують 
мак на високому зрізі, щоб коробочки не падали на землю, оскільки насіння засмічується 
піском під час обмолоту. Збирають мак у суху погоду, як спаде роса. Мак, зібраний у вологу 
погоду, швидко пліснявіє й загниває. Скошений мак зв'язують у снопи й складають для 
просушування. Під час обмолочування слід звертати увагу на те, щоб не дробити насіння. 
Насіння просушують, насипаючи тонким шаром і перемішуючи 2—З рази на день, щоб воно 
не зігрівалось і не пліснявіло. Вологість насіння повинна становити 10%. 


 
 


7.10. Сафлор 
 


Ботанічні й біологічні особливості. Сафлор (Carthamus tinclorius) належить до родини 
кошикоцвітих. Рослина однорічна, трав'яниста, від 50 до 100 см заввишки. Корінь 
стрижневий, розгалужений, проникає у ґрунт на глибину 2 м. Стебло голе, гіллясте, із 
видовжено-ланцетними листками, які мають зубчики на краях. Суцвіття — багатоквітковий і 
багатонасінний кошик, діаметром від 1,5 до 3,5 см. На одній рослині буває від 6 до 30 й 
навіть 50 кошиків. Квітки дрібні, трубчасті, червонуватого або жовто-оранжевого кольору. 
Сафлор — перехреснозапильна рослина, запилюється переважно комахами. Насіння біле, 
голе, нагадує сім'янки соняшника. Вага 1000 насінин 30—50 г. На лузгу припадає 40—60 % 
від ваги сім'янок. Сафлор майже не обсипається. Ця культура належить до найбільш 
посухостійких. Вона добре витримує весняні приморозки до мінус 4—6°. До ґрунтів не ви-
моглива. Вегетаційний період триває 90—150 днів залежно від сорту й умов вирощування. 


Значення й використання. Сафлор — важлива олійна культура для посушливих ра-
йонів (рис. 7.9). Уміст олії у насінні становить від 25 до 32%, залежно від сорту та умов ви-
рощування. Олія має світло-жовтий колір, використовується для харчових цілей, вироб-
ництва маргарину, оліфи, фарб, мила, лінолеуму тощо. Макуха трохи гіркувата на смак, але 
тварини звикають до неї. У нашій країні його вирощують у найбільш посушливих районах на 
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незначних площах. Сафлор — посухостійка рослина. Середній врожай його становить 6—10, 
а у сприятливих умовах — 20 ц/га. 


 
Рис. 7.9.  Сафлор: 


а — загальний вигляд;   б — суцвіття  без шипів;   в — суцвіття  із  шипами. 
 


Агротехніка. Сафлор у сівозміні розміщують у просапному полі. Він е добрим 
попередником для інших культур. Обробіток ґрунту під сафлор такий самий, як і під 
соняшник. Добре реагує на внесення мінеральних добрив.  


Сіють сафлор як можна раніше. Насіння загортають на глибину З—4 см, а на легких 
сухих ґрунтах — до 6 см. Щоб мати дружні сходи, поле після сівби обов'язково коткують 
кільчастими котками. У виробництві застосовують широкорядний спосіб сівби з відстанню 
між рядками 45 см. Норма висіву становить 10—15 кг/га. Догляд за посівами сафлору такий 
самий, як і за соняшником. Збирають сафлор у фазі повної стиглості, коли насіння вже 
тверде й стигле. Добрі результати дає збирання переобладнаними комбайнами. 


 
 


7.11. Рижій 
 
Біологічні особливості. Рижій (Comelina sativa) — однорічна яра або озима рослина, яка 


належить до родини хрестоцвітих. У нашій країні найбільш поширений рижій ярий. Це 
однорічна рослина висотою від 40 до 100 см. Корінь веретеноподібний, тонкий, проникає у 
ґрунт на глибину 40—60 см.  


Стебло пряме, гіллясте, опушене, розгалужується у верхній частині. Листки ланцетні, 
охоплюють стебло до половини, слабо опушені. Квітки дрібні блідо-рожевого або темно-
рожевого кольору у вигляді видовженої китиці. Цвітіння триває 20—З0 днів. Переважно 
самозапильна рослина. Плід — грушоподібний стручок довжиною 7-12 мм, містить 8—10 
жовтих або червонувато-коричневих насінин. Насіння дрібне, довжина насінини становить 
0,6—2,5 мм, вага 1000 насінин — 0,8—1,6 г. 


Значення й використання. Жиро олійна рослина. У насінні рижію міститься від 30 до 
45% олії, що належить до групи напіввисихаючих. Олію використовують на технічні цілі, у 
суміші з льняною олією для виготовлення оліфи, лаків і фарб. Рідше використовують для 
харчування. Макуха рижію містить до 35% білка. У малих дозах згодовується худобі. 


Історія й поширення культури. Рижій відомий дуже давно. Батьківщина його — Мала 
Азія, Закавказзя, Іран. У дикому стані як бур’ян зустрічається на території Західної Європи, 
Північної Африки, Центральній і Східній Азії, як заносна рослина – у Північній Америці. 
Найбільше засмічує посіви льону. Загальна посівна площа в Україні невелика. Вирощують 
рижій у північних районах лісостепової зони, у західних областях та па Поліссі.  


Сорти. Із селекційних сортів рижію в Україні поширені Воронезький 349, Омський 
місцевий. Урожай насіння рижію за умов високої агротехніки становить 12—15 ц/га. 
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Особливості вирощування. До тепла, вологи, ґрунтів рижій маловимогливий, 
відрізняється скоростиглістю. Рижій можна вирощувати на легких піщаних ґрунтах, але най-
більші врожаї він дає на середньо-зв'язаних з достатньою кількістю гумусу ґрунтах. Не 
придатні для рижію важкі глинисті ґрунти, на яких утворюється ґрунтова корка. 


Попередники. Сіють рижій  після озимих культур. Іноді використовують його для пере-
сіву озимини, що загинула під час перезимівлі. Обробіток ґрунту такий самий, як під ріпак.  


Сіють рижій як можна раніше — одночасно з ранніми ярими культурами. Норма висіву 
становить 10—12 кг/га три сівбі рядковим способом. Насіння загортають на глибину 1,5—2 
см. Після сівби площу коткують легкими котками.  


Мінімальна температура проростання насіння становить 1°С, оптимальна — 10—12°С. 
Сходи з'являються через 8—10 днів після сівби. Після появи сходів рижій росте повільно, 
тому найкраще його розміщувати у сівозміні після просапних. Рижій належить до рослин 
довгого дня і при поширенні на північ швидше достигає. 


Рижій реагує на внесення повного мінерального добрива. Орієнтовні норми внесення 
мінеральних добрив — 30—45 кг/га діючої речовини кожного елемента. Догляд за посівом 
рижію полягає у виполюванні бур'янів і знищенні корки. Вегетаційний період 80—110 днів.  


Збирання врожаю починають, коли більшість стручків пожовкне та набуде коричневого 
кольору. Збирають роздільним способом. Після обмолоту насіння підсушують, доводячи 
його вологість до 10%. 
                                                             
 


7.12. Перила (Судза) 
 


Біологічні особливості. Перила (Perilla ocymoides) — рис. 7.10 — належить до родини 
губоцвітих і є однорічною рослиною. Стрижневий корінь сильно розгалужений, проникає у 
ґрунт на глибину до 1,5 м. Стебло пряме, гіллясте, виростає до 60—120 см, знизу сильно 
розгалужується, спочатку зелене, під кінець вегетації набуває червоного кольору. Рослина 
сильно вкрита листками, опушена. Листки черешкові, широкоовальні, загострені на кінцях, 
зелені. Квітки дрібні, 5-8 мм довжини, білі, на коротких квітконіжках, зібрані у китиці 6-10 
см завдовжки. Самозапильна рослина, проте буває й перехресне запилення комахами. 
Насінини дрібні, із сітчастою поверхнею, сірі, жовті, коричневі. Вага 1000 насінин 2—2,5 г. 
Насіння й рослина мають лимонний запах. Теплолюбна. Починає проростати при 
температурі 12°С. Переносить незначні приморозки (мінус 2°С). У період цвітіння та 
наливання зерна потребує багато вологи, під час достигання — більше тепла й сонця. 


 
Рис. 7.10. Перила (судза). 


 


Значення й використання. У насінні перили міститься від 40 до 58% технічної олії з 
високим йодним числом — 180—206. Олія швидко висихає, утворює еластичну блискучу 
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водостійку плівку. Вона придатна для виготовлення лаків, фарб, оліфи, водонепроникних 
тканин, штучної шкіри, застосовується у типографській справі. Макуха містить до 25% білка 
і є добрим кормом для великої рогатої худоби. Солома містить ефірні масла лимонного 
запаху, а тому на корм тваринам не придатна. 


Історія й поширення культури. У дикому стані зростає в Гімалаях, Індії, Бірмі, Китаї. 
Перила — стародавня культура. У культуру вперше введена в Китаї. У Китаї, Японії, на 
Далекому Сході Росії її сіють із давніх часів. Сприятливі для неї лісостепові райони України. 
Урожай насіння у світі 10—13 ц/га, на сортодільницях – 15—17 ц/га. Районовані сорти - 
Новинка й Сіра господарська. 


Особливості вирощування.  Теплолюбна, вологолюбна рослина. Найкращі врожаї 
перила дає на глибоких чорноземах, родючих ґрунтах річкових долин. Піщані й заболочені 
важкі ґрунти для неї не придатні. 


Кращими попередниками для перили є просапні культури, її висівають і після озимої 
пшениці та зернобобових. Під перилу ґрунт обробляють, як і під технічні культури. У 
лісостепових районах під зяблеву оранку рекомендується вносити 15 т/га гною та по 30-45 
кг/га діючої речовини NPK. Більші норми органічних та мінеральних добрив затягують час 
дозрівання насіння. 


Перилу треба сіяти у прогрітий ґрунт, коли температура на глибині 5—6 см становить 
10—12°С, що буває після сівби ранніх зернових. У лісостепових районах припадає на кінець 
першої та початок другої декади весняних польових робіт. Сіють її широкорядним способом 
з міжряддям 45—60 см залежно від вегетаційного періоду. Норма висіву становить 6— 8 
кг/га. Насіння висівають на глибину 3—4 см. Кірку на посівах знищують ротаційною 
мотикою або боронуванням упоперек рядків. Ґрунт у міжряддях розпушують протягом 
вегетаційного періоду 3—4 рази та виполюють бур'яни у рядках. 


Достигає перила нерівномірно. Спочатку достигає насіння головного стебла. Збирають її 
роздільним способом, скошуючи жатками, коли 15—20% насіння набуде нормального 
забарвлення. Для зберігання вологість насіння не повинна перевищувати 9 %. 


 
 
 


7.13. Лялеманція іберійська 
 


Ботанічні властивості. Лялеманція (Lallemantia iberica) — рис. 7.11 — однорічна 
рослина, висотою до 70 см, що належить до родини губоцвітих. Стебло пряме, гіллясте 
майже від основи, із густим листям. Листки довгасті, нижні коротко черешкові, верхні майже 
сидячі. Квітки білі, рожеві або сині, зібрані по 4-8 у несправжні мутовки в пазухах листків. 
Приквітки клиноподібні, з 5-6 довго-остистими зубцями. Горішки видовжені, 3-5 мм 
довжини, темно-фіолетові або коричневі з білуватим рубчиком нам кінці.  


Господарське значення й використання.  Важлива олійна  рослина. Насіння містить 
35—42% олії, що швидко висихає. Олія придатна для їжі. Використовують олію для 
виробництва фарб, оліфи й лаків високої якості. Макуху згодовують тваринам. Лялеманція 
— медоносна рослина. 


Історія й поширення культури. Як бур’ян зустрічається в країнах Малої Азії, Ірані, 
Вірменії, на півдні України. У Вірменії здавна вирощують як олійну культуру. Тепер 
невеликі площі посіву є в Ірані й деяких країнах СНД (на площі кілька тисяч гектарів). 
Вирощується на півдні України. 


Сорти. Для механізованого збирання придатний сорт Високоросла 26 – гібрид 
лялеманції іберійської і лялеманції щіткоподібної. Сіють її на незначних площах у степових і 
лісостепових районах. Лялеманція дає врожаї насіння 15—20 ц/га.  


Особливості біології й вирощування. Зовсім невибаглива, засухостійка, не висуває 
високих вимог до тепла й ґрунту. Висівають після озимих і просапних культур весною, у 
найбільш ранні терміни. Високі врожаї лялеманція дає на родючих ґрунтах. Кращими 
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попередниками для неї є просапні культури. Добре реагує на внесення органо-мінеральних 
або мінеральних добрив. Сівбу проводять як можна раніше навесні з міжряддям 45 см. 
Норма висіву становить 6—8 кг/га. Насіння загортають на глибину 3—4 см. Вегетаційний 
період – 70-90 днів. 


 
Рис. 7.11. Лялеманція 


 


Дозріле насіння у вологу погоду і під час росту сильно обсипається, тому що 
ослизнюється, набухає й виштовхується з чашечки, краї якої при зволоженні відгинаються. 
До збирання приступають, коли насіння в лутовках нижніх і середніх ярусів сформується й 
набуде фіолетового забарвлення. Скошують на низькому зрізі, підсушують у валках і 
обмолочують. Насіння для зберігання доводять до вологості 9—10%. 


 
Контрольні питання 


 


1. Які культури відносяться до технічних і на які групи вони поділяються? 2. Які культури відносяться до 
олійних? Які особливості їх біології? 3. Що таке йодне число? Дайте характеристику рослинних масел. 4. 
Розкажіть про значення й розповсюдження соняшника. 5. Перерахуйте біологічні особливості соняшника. 
Дайте характеристику його сортів. 6. Яке місце займає соняшник у сівозміні? Як готують ґрунт під його сівбу? 
7. Назвіть способи сівби соняшнику і оптимальне число рослин при збиранні у основних зонах країни. 8. Якого 
догляду потребують посіви соняшника? 9. Охарактеризуйте інтегровану систему захисту рослин соняшника. 10. 
Як проводять збирання соняшника? 11. Розкажіть про особливості агротехніки вирощування рицини? 12. 
Охарактеризуйте значення й розповсюдження сої. 13. Які біологічні особливості сої? Назвіть основні сорти цієї 
культури. 14. Розкажіть про інтенсивну технологію вирощування сої. 15. Перерахуйте заходи захисту рослин 
сої від шкідників і хвороб. 16. Розкажіть про озимий ріпак та суріпицю. Їх значення у виробництві олії та 
кормів. 17. Які біологічні особливості озимих ріпаку та суріпиці? 18. Охарактеризуйте інтенсивну технологію 
вирощування озимих ріпаку та суріпиці. 19. Які особливості збирання ріпаку та суріпиці? 20. Розкажіть про 
значення й розповсюдження ярих ріпаку та суріпиці. 21. Розкажіть про біологічні особливості ярих ріпаку та 
суріпиці. 22. Яке значення й біологічні особливості вирощування рицини. 23. Розкажіть про особливості 
вирощування кунжуту. 24. Як використовують і вирощують арахіс. 25. Що Ви знаєте про такі олійні культури 
як мак, сафлор, рижій, перила та лялеманція?   
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