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ВСТУП 

 

Дисципліна «Агроекологічні заходи вирощування зернових 

колосових культур» є важливою в системі підготовки аспірантів за 

спеціальністю 201 - Агрономія, та відноситься до спеціалізації 

«Рослинництво». Спеціалізація «Рослинництво» передбачає поглиблене 

викладення теоретичних і методичних прийомів складання сучасних 

технологічних схем вирощування польових культур на основі знання 

біологічних, морфологічних, ботанічних та фізіологічних особливостей 

культури, з урахуванням росту і розвитку рослинного організму, 

ознайомлення із найбільш застосовуваними технологіями в сучасному 

рослинництві. 

Предметом дисципліни є вивчення загальних, комплексних 

проблем інтенсифікації рослинництва в Україні, їх сутність і шляхи 

вирішення. 

Передумова. Навчальна дисципліна «Агроекологічні заходи 

вирощування зернових колосових культур» базується на знаннях, 

отриманих студентами при вивченні ботаніки, загальної біології, 

фізіології, ґрунтознавства, землеробства, ентомології, фітопатології, 
агрохімії, фітофармакології, а також фундаментальних наук: математики, 

хімії, фізики тощо. 

Мета дисципліни – надати майбутнім науковцям теоретичні знання 

з сучасних методик проведення досліджень та практичні навички з 

розробки та застосування інноваційних заходів вирощування зернових 

колосових культур. 

Задачі навчальної дисципліни 

1. Аспірант повинен знати: 

1.1. - вітчизняний та світовий досвід вирощування основних зернових 

колосових культур; 

1.2. - основні методики організації і проведення польових і 

лабораторних дослідів; 

1.3. - сучасні методики агрохімічного аналізу ґрунту та рослин; 

1.4. - сучасні методики визначення показників якості зерна; 

1.5. - методи статистичного аналізу отриманих результатів 

досліджень; 

1.6. - організацію виробничих процесів під час вирощування зернових 

колосових культур. 
2. Аспірант повинен вміти: 

2.1. - розробляти і реалізовувати сучасні технології вирощування; 
2.2. - контролювати розвиток посівів та регулювати формування врожаю 

у польових умовах; 
2.3. - планувати та організовувати проведення польових, і 

лабораторних досліджень; 
2.4. - відбирати і проводити аналізи проб рослин, ґрунту; 
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2.5. - проводити і аналізувати статистичну обробку результатів 

досліджень. 

Деталізація результатів навчання:  

аспірант повинен  

знати: 

 - наукові основи дослідження ґрунтозахисних систем обробітку ґрунту 

та сівби, впровадження науково обґрунтованих різноротаційних сівозмін; 

- методичні основи та закономірності добору адаптованих сортів 

зернових колосових культур з високою екологічною пластичністю; 

- технології застосування засобів хімізації (добрив, засобів захисту 

рослин) і використання ріст регулюючих препаратів різного походження та 

напряму дії;  

- загальні принципи організації інноваційних систем контролю стану 

рослин і догляду за посівами зернових колосових культур; 

- наукові засади формування врожайності та якості зерна необхідного 

цільового використання, особливості проведення комплексу збиральних 

робіт; 

- наукові цілі та принципи формування цін на товарну й насіннєву 

продукцію зернових колосових культур, використання маркетингових рішень 

у зерновиробництві та рослинництві; 

вміти:  

- проводити науково-дослідні роботи в польових та лабораторних 

умовах; 

- застосовувати технологічні регламенти щодо агробіологічних 

особливостей формування високоврожайних посівів зернових колосових 

культур у практичній науковій діяльності; 

- обирати ефективні системи виробництва зернових колосових культур 

на основі наявного ресурсного забезпечення та умов вирощування;  

- аналізувати результати польових та лабораторних досліджень; 

- встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між станом рослин у 

посівах, системою чи технологією і ґрунтово-кліматичними умовами зони 

вирощування зернових колосових культур; 

- правильно спланувати польовий та лабораторний експеримент і 

сформувати робочу гіпотезу для пояснення отриманих результатів; 

- в процесі комунікації з науковою спільнотою та суспільством 

доносити та пояснювати цілі, досягнення та перспективи наукових 

досліджень з агробіологічних особливостей формування врожайності та 

якості зерна колосових культур. 
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АГРОЕКОЛОГІЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИРОЩУВАННЯ 

ОЗИМИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР 

 

Рослинництво, як одна із провідних галузей сільського господарства, 

відіграє найбільш вагому роль у світовому виробництві продуктів 

харчування. Основою всього виробництва продукції рослинництва є зерно 

пшениці, рису, кукурудзи, ячменю, проса, вівса та жита. Експертні оцінки 

аналітиків ринку USDA свідчать про те, що Україна входить у число 

провідних світових виробників зерна. За оперативними даними регіональних 

підрозділів Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України, аграрний сектор вже сім років поспіль (з 2013 р.) 

забезпечує валове виробництво зерна в державі у обсягах понад 60 млн. т.  

Україна володіє значним експортним потенціалом на світовому ринку і 

цей потенціал в останні роки нарощується. Так, експорт зернових з 13,9 млн. 

т у 2010 р. збільшився в 2017 р. до 41,8 млн. т, а експорт зерна пшениці, 

основної продовольчої культури, відповідно підвищився з 10,5 до 17,3 млн. т. 

Серед зернових колосових культур в Україні провідна роль належить 

озимим, які, порівняно з ярими, використовуючи осінні, зимові та 

ранньовесняні запаси вологи, мають набагато більші перспективи у 

формуванні високих врожаїв. Сучасні сорти озимих зернових культур 

характеризуються високим біологічним потенціалом продуктивності, проте 

реалізація його у виробничих умовах досить низька, тому завдання щодо 

одержання стабільних урожаїв продовольчого та кормового зерна набуває 

нині все більшої актуальності. 

Найвагоміші посівні площі зернових культур в Україні знаходяться у 

Вінницькій, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Одеській 

областях; частка пшениці озимої у структурі посівних площ є найбільшою у 

таких областях: Одеській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та в АР 

Крим.  

Найвищу концентрацію посівів пшениці озимої в Україні відмічають в 

Степу та Лісостепу; тритикале озимого та жита озимого – в Лісостепу та 

Поліссі, ячменю озимого – в південній частині Степу (в Миколаївській, 

Херсонській та Одеській областях). 

Згідно Державної служби статистики України посівна площа озимих 

зернових культур в Україні, наприклад, під урожай 2020 р., становить 

близько 7,6 млн. га (порівняно з минулим роком вона збільшилася на 0,2 %), 

зокрема пшениці – 6,4 млн. га; жита – 135 тис. га; ячменю – 1,3 млн. га. 

Площа посіву ріпаку озимого становить близько 1,3 млн га. Найбільші 

посівні площі озимих зернових культур під урожай 2020 р. розміщуються в 
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таких областях: Одеській (1,045 млн. га), Запорізькій (862 тис. га), 

Миколаївській (750 тис. га).  

Відомо, що озима культура – форма однорічних сільськогосподарських 

зернових (зазвичай злакових), життєвий цикл яких вимагає перезимівлі (від 

одного до кількох місяців) в умовах знижених температур. В онтогенезі 

рослини колосових проходять 12 етапів органогенезу і такі фенологічні 

фази: сходи, кущіння, вихід у трубку, колосіння, цвітіння, достигання 

(молочна, воскова і повна стиглість зерна) (табл. 1). 

Озимі зернові культури висівають восени за 45–60 діб до настання 

стійких морозів, врожай отримують після перезимівлі в наступному році. 

А отже, розвиток озимих хлібів протікає в два періоди: перший 

проходить восени – від посіву до стійких заморозків; другий починається 

навесні і завершується плодоношенням і відмиранням рослин (від 75 діб на 

наступний рік). Між цими періодами у рослин настає стан спокою, в якому 

вони перебувають упродовж зими. При весняній сівбі озимі культури, як 

правило, не здатні утворювати репродуктивні органи.  

Восени у них інтенсивно збільшуються коренева система і листкова 

поверхня. При зниженні температури і скороченні довжини дня ростові 

процеси призупиняються, в рослинах накопичується велика кількість 

запасних пластичних речовин, особливо розчинних вуглеводів (цукрів). За 

дослідженнями, проведеними в ДУ ІЗК НААН, найбільша кількість цукрів 

сконцентрована у вузлах кущіння, менша – в листках та пагонах, а найменше 

їх міститься в коренях. 

Вирощування озимих культур в регіонах із підвищеним погодним 

ризиком зумовлює значні втрати у сільськогосподарському виробництві. В 

Україні загибель на площі понад 20 % у пшениці озимої фіксується 

приблизно в 2–3 роки із десяти, жита і тритикале озимих, як більш 

морозостійких культур – 1–3 рази. 

Щорічно в країні гине до 5–10 % посівів пшениці озимої. Значні площі 

загиблих посівів потребують пересіву у весняний період, на що необхідні 

додаткові фінансові та енергетичні витрати. 

Ряд дослідників вважають, що найбільший вплив на формування 

зимостійкості озимих культур при ґрунтовому живленні має калій, який 

сприяє покращенню функціонування кліткових мембран, які відповідають за 

рух води, катіонів і вуглеводів у рослинах. За дослідженнями Артюха О. Д. 

(1982), важливу роль у формуванні високої зимостійкості має 

збалансованість факторів росту. В цьому розумінні кращими агротехнічними 

прийомами будуть ті, які дозволять за погодних умов, які склалися, досягти 

оптимального габітусу і фізіологічного стану рослин перед виходом в зиму. 
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1. Формування елементів продуктивності пшениці озимої на різних 

етапах органогенезу (по Куперман і Семенову) 
Фенофази Етапи органогенезу Елементи продуктивності 

Сходи 
І етап 

Клітково-тканинна 

диференціація меристеми 

Проростання, схожість, 

густота стояння рослин на 

1 м
2
 

Третій листок, кущіння 

ІІ етап 

Диференціація основи 

конуса на зародкові вузли, 

міжвузля і стеблові листки 

Габітус рослин (висота, 

кількість листків), 

коефіцієнт кущіння, 

зимостійкість 
ІІІ етап 

Диференціація головної осі 

зародкового суцвіття 

Кількість члеників 

колосового стрижня 

Початок виходу в трубку 
ІV етап 

Утворення конусів 

наростання другого порядку 

Кількість колосків в 

колосі і продуктивна 

кущистість 

Вихід в трубку 

V етап 

Закладання покривних 

органів квітки, тичинок і 

маточки 

Кількість квіток в 

колосках 

VІ етап 

Формування суцвіття і 

квітки (мікро-

макроспорогенез) 

Фертильність квіток  

VІІ етап 

Гаметофітогенез, ріст 

покривних органів, 

видовження члеників 

колосового стрижня 

Колосіння 

VІІІ етап 

Гаметогенез, завершення 

процесів формування всіх 

органів суцвіття і квітки 

Цвітіння 

ІХ етап 

Запліднення і утворення 

зиготи 
Озерненість колосу 

Х етап 

Ріст і формування зернівки 
Величина зернівки 

Налив зернівки – молочна 

стиглість 

ХІ етап 

Накопичення поживних 

речовин в зернівці 

Вага зернівки 

Воскова і повна стиглість 

ХІІ етап 

Перетворення поживних 

речовин в запасні речовини 

в зернівці 

 

Щоб витримати усі несприятливі умови взимку, рослина повинна 

перейти із активного вегетуючого в якісно інший, пасивний стан, або стан 

спокою. Таким чином, підготовка до зими – це комплекс багатьох складних 
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біохімічних процесів, які об’єднані одним загальним терміном – 

“загартування рослин”. 

Розрізняють дві фази загартування: 

перша фаза – за температури вдень близько 8–10 °С, а вночі – від 0 до 

4°С; 

друга фаза – за середньої температури від 0 до -5 °С. 

Упродовж першої фази у вузлах кущіння накопичуються розчинні 

вуглеводи, другої – зменшується в клітинах вміст так званої вільної води, яка 

легко замерзає, і підвищується вміст зв’язаної води, яка замерзає лише при 

критично низьких температурах, підвищується концентрація цукрів. 

Добре загартована пшениця витримує знижені температури у вузлах 

кущіння до -18– -20 °С, тритикале озиме – до -19– -21 °С, жито озиме – до       

-23– -24 °С, а ячмінь озимий – до -14– -15 °С. 

 

Пшениця озима – основна зернова культура, що вирощується на 

території України. Її посіви щорічно займають більше 40 % площ усіх 

зернових культур. Пшениця озима характеризується високою врожайністю – 

до 7,0–9,0 т/га.  

За останні 20 років відбулися поступові зміни як кліматичних ресурсів, 

так і загальної культури зерновиробництва в нашій державі. Надійною 

основою протистояння посушливим погодним умовам на сучасному етапі 

розвитку сільськогосподарського виробництва є підвищення загальної 

культури землеробства в господарствах, максимальне дотримання вимог 

існуючих технологій вирощування, що передбачає впровадження науково 

обґрунтованих сівозмін із відповідним чергуванням культур, 

вологозберігаючих систем обробітку ґрунту, ефективне й раціональне 

використання органічних та мінеральних добрив, місце і час внесення яких 

під пшеницю озиму (особливо азотних) мають бути переглянуті, а також 

своєчасну боротьбу з бур’янами, шкідниками і хворобами. 

Водний режим ґрунту на посівах пшениці озимої. Водний режим 

ґрунту включає надходження та вбирання води, її переміщення, 

випаровування та використання упродовж вегетації культури. За 

дослідженнями ряду вчених встановлено, що накопичення вологи в ґрунті та 

ефективне її використання має для врожаю пшениці озимої у степовій зоні 

вирішальне значення. Вищі запаси доступної вологи в метровому шарі ґрунту 

під посівами після всіх попередників спостерігаються в районах північного 

Степу, а значно нижчі її запаси – в південному посушливому Степу. 

Найгірша водозабезпеченість ґрунту відмічається в Херсонській, Луганській, 
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Донецькій областях, степових районах Криму, а також у південних районах 

Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської і Запорізької областей. 

Загальна динаміка вологості ґрунту на посівах пшениці озимої має таку 

закономірність: в осінньо-зимовий період іде накопичення вологи в ґрунті і 

до весни її запаси досягають максимуму, після чого вони починають 

витрачатися посівами та відбувається їх зниження до кінця вегетації. 

Але кожного року запаси вологи в ґрунті та інтенсивність їх витрат на 

посівах пшениці різні, що зумовлюється кількістю опадів, температурою і 

вологістю повітря, станом посівів тощо. В останні роки звичним явищем 

стало те, що упродовж сільськогосподарського року у різні періоди вегетації 

(особливо в критичні) спостерігаються значні аномалії температур повітря, 

нерівномірний розподіл опадів у часі та по території, тривалі посушливі 

періоди, суховійні явища, несприятливі, небезпечні та стихійні 

метеорологічні і агрометеорологічні явища. 

Внаслідок частих посух під час передпосівного та посівного періодів в 

останні роки умови для сівби озимих зернових культур стали більш 

жорсткими. Незадовільне зволоження ґрунту призводить до значного 

відставання початку сівби від оптимальних агрокліматичних строків. 

Особливо критична ситуація складається після непарових попередників.  

Так, за даними, одержаними на Синельниківській дослідній станції ДУ 

ІЗК НААН, запаси продуктивної вологи перед сівбою по чорному пару у 

шарі ґрунту 0–10 см за кліматичної норми 10 мм у 2015–2018 рр. становили 

від 5 до 8 мм, після соняшнику – від 0 до 5 мм. Недостатні запаси вологи в ці 

роки (окрім 2017) були і в більш глибоких шарах ґрунту (0–20 та 0–100 см). 

До припинення осінньої вегетації відбувалося поповнення вологи за рахунок 

опадів, але все ж у більшість років воно було недостатнім. Практичний 

досвід показує, що в умовах північного Степу на час відновлення весняної 

вегетації у шарі ґрунту 0–20 см достатніми є запаси продуктивної вологи на 

рівні 50 мм, а у метровому – 170–200 мм, у фазі виходу рослин в трубку у 

шарі ґрунту 0–100 см запаси вологи мають бути не меншими, ніж 150–160, а 

у фазі колосіння – 120–130 мм.  

В окремі періоди вегетації пшениці озимої негативний вплив нестачі 

води проявляється особливо сильно. Ці періоди називають критичними. 

Критичним до нестачі вологи є передусім осінній період вегетації пшениці. 

Рівень забезпеченості рослин цієї культури вологою восени має вирішальне 

значення для формування високопродуктивних її посівів. За даними І. Т. 

Нетіса та ряду інших вчених, які проводили свої дослідження в умовах 

Степу, виявлено тісну залежність урожаю пшениці озимої від 

водоспоживання в період від початку весняної вегетації до виходу рослин у 
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трубку і від виходу рослин у трубку до колосіння, коли відбувається 

формування репродуктивних органів. 

Нестача вологи сильно впливає і на цвітіння пшениці та запліднення 

квіток. Пшениця дуже чутлива до води також і в період формування й наливу 

зерна. 

Попередники. Серед зернових культур пшениця озима найбільш 

вимоглива до умов вирощування, тому більшу частину її площ 

рекомендується розміщувати після кращих попередників: чорний та зайнятий 

пар, багаторічні і однорічні трави, зернобобові культури. В зоні Степу на 

чорноземних ґрунтах агротехнічне значення попередників більшою мірою 

визначається запасами вологи та поживних речовин в ґрунті, які 

залишаються після їх збирання. 

Чорний пар – це практично єдиний попередник, після якого пшениця 

озима має можливість повністю реалізувати свою потенційну 

продуктивність. В Степу, особливо у південній його частині, площа чорного 

пару має займати в сівозміні не менше 8–12%.  

Серед непарових попередників кращим є горох, який за збором зерна 

пшениці озимої при сприятливих погодних умовах наближається не тільки до 

зайнятого пару, а й до чорного. Але після гороху на зерно, сої, а тим більше 

після таких культур, як колосові, ріпак, соняшник, очікувати одержання 

повноцінних своєчасних сходів озимини можливо лише за умови достатнього 

зволоження ґрунту. 

Добрими попередниками в польових сівозмінах можуть бути 

багаторічні та однорічні трави, зернобобові культури, які рано звільняють 

поля, що дає достатньо часу для підготовки ґрунту та накопичення 

продуктивної вологи. На жаль, на сьогоднішній день питома вага цих 

попередників в структурі посівних площ суттєво зменшилась. Відомо, що в 

останні роки як попередники для озимих використовуються озимий, ярий 

ріпак, гірчиця та інші культури з родини капустяних. Враховуючи той факт, 

що ці культури дуже виснажують ґрунт на поживні речовини, слід 

передбачити внесення мінеральних добрив як для стартової вегетації в 

осінній період, так і впродовж весняно-літнього періоду. Крім того, в ґрунті 

після вирощування рослин з родини капустяних формується несприятливий 

мікробіологічний фон, який інфікує кореневу систему пшениці озимої 

збудниками хвороб. Тому, для запобігання ураження рослин хворобами 

необхідно передбачити застосування фунгіцидів. 

При розміщенні пшениці озимої після стерньових попередників 

обов’язково слід планувати виконання системи захисту рослин від таких 

шкідників, як турун, озима совка та хлібні жуки, а у весняно-літній період 
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вегетації захистити посіви від епіфітотій кореневих гнилей, септоріозу, 

фузаріозу та борошнистої роси. Для зниження впливу вище згаданих 

факторів на рослини пшениці озимої велику увагу необхідно звернути на 

якість підготовки ґрунту в допосівний період і особливу – на якість збирання 

з поля рослинних решток, що досягається шляхом низького зрізу під час 

збирання врожаю попередника та своєчасного обробітку ґрунту, і ні в якому 

разі не за рахунок спалювання стерні. 

При розміщенні посівів пшениці озимої після соняшнику слід 

передбачити, перш за все, вирощування попередника при більш ранніх 

строках його посіву, використання ранньостиглих гібридів. Крім того, на 

сьогодні з’явилася потужна комплексна техніка, здатна в стислі строки 

підготувати після соняшника ґрунт під сівбу озимини. Обов’язковим заходом 

має бути внесення в допосівний весняний період мінеральних добрив з 

урахуванням кількості їх виносу з урожаєм цієї олійної культури.  

На основі багаторічних наукових досліджень, проведених в зоні Степу, 

з’ясовано, що парові попередники забезпечують не тільки вищий врожай 

зерна порівняно з непаровими, але й кращу якість зерна. За 

ресурсозберігаючої технології вирощування пшениці озимої, яка передбачає 

помірне внесення мінеральних добрив та проведення захисту рослин від 

шкідників, хвороб та бур’янів лише за перевищення ЕПШ, урожайність 

пшениці озимої становить 4,0–6,0 т/га, вміст білка в зерні – 11,0–13,0 %, 

сирої клейковини – 21,0–24,0 %. За інтенсивної, при поєднанні підвищеного 

агрофону, весняно-літніх підживлень посівів і захисного комплексу, із 

використанням сортів відповідного типу, формується 5,5–8,0 т/га зерна з 

кількістю білка 12,5–14,5 % та клейковини – 23,0–28,5 % (табл. 2). 

 

2. Урожайність та якість зерна пшениці озимої залежно від 

попередників та технології вирощування в Степу 

(за даними ДУ ІЗК НААН) 

Попередники Показник 
Технологія 

ресурсозберігаюча  інтенсивна 

Парові 

урожайність, т/га 4,0–6,0 5,5–8,0 

вміст білка в зерні, % 11,0–13,0 12,5–14,5 

вміст клейковини в зерні, % 21,0–24,0 23,0–28,5 

Зернобобові 

культури 

урожайність, т/га 3,5–5,0 4,5–6,5 

вміст білка в зерні, % 10,5–12,0 12,0–13,0 

вміст клейковини в зерні, % 19,0–22,5 22,0–25,0 

Колосові 

культури, 

урожайність, т/га 2,5–4,0 3,5–5,0 

вміст білка в зерні, % 9,5–11,5 11,0–12,4 
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ріпак, 

соняшник 
вміст клейковини в зерні, % 17,5–21,5 21,0–23,5 

Після зернобобових культур за ресурсозберігаючої технології 

вирощування урожайність пшениці озимої, як правило, варіює у межах 3,5–

5,0 т/га, а після гірших непарових попередників вона знижується до 2,5–4,0 

т/га. При застосуванні інтенсивної технології вирощування урожайність після 

зернобобових культур зростає до 4,5–6,0 т/га, після колосових культур, 

ріпаку та соняшнику – до 3,5–5,0 т/га. Окрім цього відмічається у суттєве 

підвищення вмісту білка та клейковини в зерні.  

Обробіток ґрунту. Висока ефективність вирощування озимих 

зернових культур залежить від застосування правильної системи 

передпосівного обробітку ґрунту з урахуванням попередника, фізичного 

стану ґрунту, забур’яненості та обов’язкового створення умов по 

накопиченню і збереженню продуктивної вологи в ґрунті. При 

недостатньому та нестійкому зволоженні ґрунту важливого значення слід 

надавати зайнятому та чорному пару.  

Слідом за збиранням попередника проводять лущення на глибину 8–10 

см. На полях, засмічених багаторічними бур’янами, після їх проростання 

лущення повторюють. Глибину основного обробітку слід встановлювати в 

залежності від типу ґрунту, ступеня його засміченості, внесених добрив, 

рельєфу місцевості. На еродованих землях слід застосовувати безполицевий 

основний обробіток ґрунту. 

Весною, після підсихання верхнього шару ґрунту, чисті пари 

рекомендується заборонувати голчастими або зубовидними боронами. 

Першу культивацію необхідно зробити після проростання бур’янів на 

глибину 12–14 см. Наступні культивації слід виконувати при появі бур’янів, 

застосовуючи пошаровий різноглибинний обробіток. 

Для збереження вологи в ґрунті на парових полях у другій половині 

літа після опадів культивації варто чергувати з боронуванням. Проводити 

його краще пружинними або зубовидними боронами. Догляд за паром в усіх 

випадках має здійснюватися сучасною технікою з використанням 

широкозахватних агрегатів. 

Після стерньових попередників в умовах осінньої посухи доцільно 

провести мілкий (10–12 см) обробіток ґрунту сучасними знаряддями.  

Після зернобобових, олійних та просапних культур кращі результати 

дає розпушування ґрунту дисковими знаряддями БДТ-7, БДТ-10. Непогані 

результати будуть одержані при обробітку АКП-2,5, АКП-5, АГРО-3, АРП-3 

“Резидент”, КР-6, КР-5. При значному ущільненні ґрунту і засміченні 

багаторічними бур’янами доцільно обробіток ґрунту проводити КПЕ-3,8. 
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Поля після багаторічних трав слід обробляти із застосуванням глибокого 

рихлення, якому має передувати ретельне дискування у двох напрямках. 

Поверхню ґрунту на глибину загортання насіння необхідно довести до 

дрібно-грудкового стану, а коли цього не вдається досягти дисковими та 

зубовидними боронами, грудки на поверхні можна розробити за допомогою 

кільчасто-шпорових котків. Перед сівбою, незалежно від попередника, поле 

обробляють лаповими культиваторами на глибину загортання насіння. 

Удобрення. Добрива у вигляді основного і припосівного внесення 

доцільно застосовувати під пшеницю озиму після усіх попередників і під усі 

сорти. При розрахунках дози слід враховувати рівень родючості ґрунту, 

винос поживних речовин з урожаєм попередника, сортові особливості, строк 

сівби, економічну доцільність та інше. Пшениця озима для формування 

врожаю 5–6 т/га використовує 150–200 кг азоту. Найкращий результат від 

застосування азотних добрив досягається в тому випадку, коли його вносити 

у відповідності з потребами рослин упродовж вегетації при збалансованому 

забезпеченні фосфором і калієм.  

В осінній період рослини пшениці озимої дуже чутливі до поживних 

речовин, хоча і засвоюють у цей час відносно невелику їх кількість (до 30 % 

від річної потреби). Тому, якщо до сівби добрива не застосовували, їх 

необхідно внести при сівбі або в осіннє підживлення в нормі N30Р30-40К30. 

Під пшеницю озиму після угноєних чистих парів азотні добрива можна 

не вносити. Там, де органічні добрива не застосовували, частину азоту (до 30 

кг/га) слід внести під основний обробіток ґрунту, решту – в підживлення у 

період весняно-літньої вегетації. При розміщенні пшениці озимої по 

зайнятих парах половину азотних добрив вносять до сівби, а решту – навесні, 

шляхом прикореневого підживлення, тобто в кінці весняного кущіння – на 

початку виходу рослин в трубку. 

Навесні для більш інтенсивного відростання пшениці озимої 

підживлення азотними добривами здійснюють в першу чергу на посівах, де 

пшениця не розкущилася. При весняному підживленні слід застосовувати 

помірні (30–45 кг/га д.р.) дози азоту. Подальше їх збільшення може 

викликати інтенсивне кущіння і створення великої кількості непродуктивних 

стебел. 

Слід також знати, що в залежності від погодних умов весняної 

вегетації, діапазон термінів проведення підживлень може варіювати від 

ранньовесняних по мерзлоталому ґрунту до завершального етапу фази 

виходу рослин в трубку – прапорцевого листка. 

Фосфор має позитивний вплив на розвиток кореневої системи, 

генеративні процеси, прискорює дозрівання рослин. Тому фосфорні добрива 
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краще вносити під основний обробіток ґрунту. В якості рядкового добрива 

слід застосовувати 15–20 кг/га Р2О5. Калійні добрива (30–60 кг/га д.р.) 

доцільніше вносити разом з фосфорними під основний обробіток ґрунту. 

Після непарових попередників середня доза добрив складає N60-90Р60-90К30-60. 

Ефективність добрив можна підвищити на 30–40 % шляхом внесення їх 

локально (рядками) на глибину 8–10 см за допомогою зерно-тукових сівалок. 

Дотримуючись екологічного принципу керування мінеральним 

живленням пшениці озимої упродовж вегетаційного періоду, слід найбільш 

повно використовувати широкий спектр водорозчинних добрив на хелатній 

основі, які мають більш збалансоване співвідношення макро- та 

мікроелементів в порівнянні з твердими туками. 

Комплексні водорозчинні добрива кристалон, плантофол, еколист, 

новалон, фоліар, агроліф тощо забезпечують високий коефіцієнт 

використання біогенних елементів (до 90–95 %). Азот в добривах серії 

Плантофол представлений аміачною, нітратною та амідною формами. 

Комплексні водорозчинні добрива застосовуються сумісно з пестицидами, 

стимуляторами росту, не змінюючи частки їх діючої речовини. 

Необхідно пам’ятати, що на поверхні ґрунту залишається велика 

кількість пожнивних органічних решток. З метою покращання їх 

використання на 1 т біомаси необхідно додатково вносити по 8–10 кг азоту.  

У першу чергу добрива слід застосовувати на збіднених ґрунтах, після 

гірших попередників, а також на полях, де озимі культури вирощуються за 

інтенсивними технологіями із використанням сортів відповідного типу та 

хімічних заходів захисту рослин від шкідників і хвороб. 

Сорти. Впровадження нових сортів пшениці озимої, які поряд із 

високою врожайністю і якістю зерна характеризуються раціональним 

використанням елементів живлення, а також підвищеною стійкістю щодо 

стресових явищ середовища, дає можливість істотно зменшити виробничі 

витрати праці та ресурсів при вирощуванні культури і підвищити 

стабільність виробництва зерна. 

Нерівномірний, а іноді аномальний прояв таких кліматичних факторів, 

як температура повітря і опади, досить часто негативно впливає на ріст, 

розвиток і продуктивність пшениці озимої. Пошкодження і загибель цієї 

культури трапляється тоді, коли під час вегетації бувають посухи, суховії, а 

взимку – низькі температури, нестійкий сніговий покрив, безсніжжя, відлиги, 

льодова кірка. Це зумовлює необхідність урізноманітнення і збагачення 

сортового складу пшениці озимої з різним адаптивним потенціалом.  

Вибір сортів пшениці озимої досить широкий і з кожним роком 

поповнюється значною кількістю перспективних новинок. На даний час у 
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Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, 

налічується близько 480  сортів пшениці м’якої озимої. 

Особливої уваги заслуговують сорти пшениці твердої озимої, культури, 

яку вперше у світовій селекції створено в Селекційно-генетичному інституті 

в 1960 р. академіком ВАСГНІЛ Ф. Г. Кириченком. Показники якості 

макаронів з борошна такої пшениці – на рівні світових стандартів.  У 

Державному реєстрі на сьогоднішній день є 25 таких сортів. Серед них 

найбільш поширені такі: Перлина одеська, Золоте руно, Лагуна, Бурштин, 

Континент, Крейсер, Гавань, Босфор.  

Залежно від погодно-кліматичних умов зимового періоду виробництво 

сортів з високою зимостійкістю має зменшуватись з поліпшенням умов 

зимівлі пшениці озимої. Але використання низько зимостійких сортів 

недоцільне. 

Скільки і яких сортів доцільно висівати в умовах конкретних 

агроформувань тієї чи іншої області визначається площею посіву, 

ґрунтовими і погодними умовами, рівнем ресурсного забезпечення. 

Як свідчить науковий досвід та виробнича практика, новий сорт, більш 

адаптований до негативного впливу відповідних хвороб рослин, шкідників та 

бур’янів, за умови інтенсивної технології його вирощування здатний 

забезпечити до 50 відсотків збільшення врожаю.  

Залежно від ресурсного забезпечення технології вирощування пшениці 

озимої, сорти можна розподілити на три умовні групи: високоінтенсивного, 

напівінтенсивного типу і універсального використання (табл. 3). 

 

3. Групи сортів пшениці м’якої озимої різного типу використання 

Високоінтенсивного типу 
Універсального 

використання 
Напівінтенсивного типу 

Благодарка одеська (СЛ) Коханка (СЛ) Зіра (СЛ) 

Наснага (СЛ) Голубка одеська (СЛП) Польовик (С) 

Мудрість одеська (СЛ) Нива одеська (СЛП) Бунчук (СЛП) 

Житниця одеська (СЛП) Ліга одеська (СЛП) Ужинок (СЛП) 

Здобна (СЛ) Розкішна (СЛ) Пилипівка (СЛП) 

Диво (СЛ) Статна (СЛП) Досконала (Л) 

Гармоніка (СЛ) Фермерка (СЛ) Привітна (С) 

Краса ланів (СЛ) Злука (СЛП) Принада (С) 

Гілея (СЛП) Лимарівна (СЛП) Сонечко (СЛ) 

Астарта (СЛП) Малинівка (СЛП) Донецька 48 (СЛ) 

Примітка. С – Степ; Л – Лісостеп; П – Полісся. 

 

Високоінтенсивні сорти мають великий потенціал врожайності (понад 

10 т/га). Для реалізації цього потенціалу потрібні високий агрофон, 
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сприятливі погодні умови, суворе дотримання технології вирощування, 

надійний захист посівів від хвороб і шкідників. Віддача від внесення добрив 

у цієї групи сортів пшениці озимої найвища. Переважно це короткостеблові 

сорти, не схильні до вилягання. В умовах низького агрофону, після гірших 

непарових попередників, за недостатнього ресурсного забезпечення та в разі 

прояву екстремальних погодних явищ високоінтенсивні сорти можуть 

знижувати урожайність більшою мірою, ніж напівінтенсивні та універсальні.  

Основною особливістю універсальних сортів є високий рівень 

урожайності за інтенсивної технології вирощування та досить високий 

нижній поріг урожайності за середніх умов господарювання, тобто на 

середніх та низьких агрофонах, при дещо нижчому рівні агротехнологічного 

процесу.  

Напівінтенсивні сорти найбільш адаптовані до несприятливих факторів 

зовнішнього середовища, ефективніше порівняно з іншими реалізують 

природні ресурси ґрунтів. Їх можна розміщувати після посередніх і гірших 

попередників, вони пластичніші щодо строків сівби. При розміщенні таких 

сортів на високих агрофонах, після кращих попередників, за сприятливих 

умов вологозабезпечення ці сорти можуть вилягати, що негативно впливає на 

врожайність. 

Практичний досвід показує, що деякі господарства використовують 

лише високоінтенсивні сорти, які характеризуються низькими адаптивними 

властивостями. Не враховуються реальні можливості щодо забезпечення 

належного ресурсного забезпечення їх культивування, що буває однією з 

основних причин низької врожайності або зниження продуктивності цих 

сортів у несприятливі за погодою роки чи за інших екстремальних умов. 

Для раціонального використання сортового складу та з метою 

щорічного одержання сталих врожаїв слід висівати в господарствах по 

декілька сортів, які відрізняються між собою біологічними і господарськими 

ознаками – зимостійкістю, скоростиглістю, посухостійкістю, неоднаковою 

реакцією на попередники, строки сівби, добрива та інше. Рекомендується 

висівати близько половини площ безостими формами пшениці озимої, які 

відрізняються стійкістю до осипання зерна, за рахунок цього втрати при 

збиранні урожаю зменшуються. 

За результатами досліджень, проведених в умовах північного Степу, 

виявлено, що після непарових попередників непогані врожаї одержують за 

використання таких сортів пшениці м’якої озимої: Зіра, Коханка, Нива 

одеська, Пилипівка, Антонівка, Сонечко, Лист 25, Розкішна. 

Строки сівби. Однією з основних умов формування вагомих врожаїв 

озимих зернових культур є проведення сівби в оптимальні строки. При 
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недотриманні цього слід пам’ятати про високу вірогідність зниження 

урожайності озимих на 15–45 % із-за одержання або перерослих, або слабких 

(нерозкущених) рослин перед початком зимового періоду. Визначаючи 

календарні строки сівби, слід враховувати, що рослини до початку зимівлі 

повинні вегетувати 45–60 днів і створити три-чотири пагони. Рослини 

пшениці озимої як ранніх, так і пізніх строків сівби мають недостатню 

зимостійкість і значно знижують свою продуктивність.  

За ранніх строків сівби рослини пшениці озимої розвивають велику 

надземну вегетативну масу і тому використовують восени більше вологи та 

поживних речовин з ґрунту, ніж рослини оптимальних строків сівби. У 

зв’язку з осіннім переростанням і фізіологічним старінням рослин такі посіви 

упродовж зими часто пошкоджуються і значно зріджуються під час весняно-

літньої вегетації, що призводить до суттєвого зниження врожайності. 

За пізніх строків сівби рослини не повністю використовують запаси 

вологи та поживних речовин ґрунту, не встигають розвинути достатню 

вегетативну масу, утворити вузол кущіння і накопичити необхідну кількість 

пластичних речовин, внаслідок чого погано переносять зимові негоди і 

значно знижують врожайність. 

На підставі багаторічних досліджень, проведених на Розівській 

дослідній станції Інституту зернових культур, яка знаходиться у Запорізькій 

області, та інших наукових установ, оптимальна тривалість осінньої вегетації 

в агроекологічному аспекті визначається умовами зволоження ґрунту 

(залишкові вологозапаси + опади) і тепловим ресурсом (сума 

середньодобових температур повітря) у період від сівби до припинення 

осінньої вегетації). Із-за неоднакового надходження тепла залежно від 

строків сівби і різних термінів припинення осінньої вегетації, її тривалість 

значно змінюється. У комплексі з іншими факторами тепловий ресурс 

осіннього періоду значно впливає на урожайність пшениці озимої.  

У середньому за 44 роки досліджень найвищу врожайність пшениці 

озимої одержано при сівбі у другій декаді вересня з тривалістю осінньої 

вегетації 54–44 дні і сумою ефективних температур (>5°С) 312–211°. По 

чорному пару сівба раніше оптимальних строків в умовах підвищеного 

термічного режиму осені призводила до зниження урожайності пшениці 

озимої. При запізненні з сівбою зернова продуктивність більше знижувалась 

в умовах прохолодної та помірної осені (табл. 4). 

Після непарового попередника (кукурудза на силос) у дві третини років 

найвищий урожай пшениці озимої формувався за сівби в оптимальні строки, 

що встановлені для умов достатнього зволоження ґрунту. У решті випадків 

максимальний збір зерна забезпечувався за межами оптимального періоду з 
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відхиленням від нього на п’ять-сім днів. Такі строки сівби віднесені до 

категорії допустимих. При сівбі пшениці озимої в допустимо ранні строки 

більший недобір зерна відмічено за умов помірного і підвищеного теплового 

ресурсу, а в допустимо пізні – в роки з прохолодною осінню. Початок 

оптимальних строків сівби співпадає з переходом багаторічної 

середньодобової температури через 17,0°, а їх кінець – через 15,0°. Допустимі 

строки сівби пшениці озимої знаходяться за межами оптимальних і 

відповідають інтервалу середньодобових температур 18,0–17,0° і 15,0–13,0° з 

сумою ефективних температур 370–312° і 211–168° відповідно.  

 

4. Урожайність пшениці озимої та її зниження залежно від теплового 

ресурсу, попередника, тривалості вегетації в осінній період, 

за 1965–2008 рр. 
 

Строк 

сівби 

Трива-

лість 

вегета-

ції,  

днів 

Сума 

середньодобових 

температур 

повітря, °С 

Середня 

темпера-

тура 

повітря,  

°С 

Кіль-

кість 

опадів  

за веге-

тацію,  

мм 

Урожайність та її зниження від 

максимальної, т/га 

чорний пар 
кукурудза на 

силос 

актив-

них 

ефектив-

них 
середня щоденно середня щоденно 

01.09 63 724 414 11,5 66 4,58 0,027 2,73 0,017 

05.09 59 660 370 11,2 61 4,76 0,023 2,84 0,015 

10.09 54 577 312 10,7 55 4,95 0,008 2,94 0,010 

15.09 49 500 261 10,2 50 4,99 – 2,99 – 

20.09 44 425 211 9,7 45 4,85 0,028 2,89 0,020 

25.09 39 376 168 9,6 40 4,36 0,063 2,77 0,022 

30.09 34 275 114 8,1 32 3,67 0,088 2,51 0,032 

05.10 29 229 90 7,9 30 3,13 0,093 2,15 0,042 

 

Із-за глобального потепління в останні роки відбувається підвищення 

температури повітря, зокрема в осінно-зимовий період і навесні, що впливає 

на показники температурного режиму при вирощуванні пшениці озимої. Це 

чітко проявляється після 2000 р. 

Разом з цим спостерігається аномальне коливання опадів по місяцях і 

порах року, хоча дещо збільшується осіння кількість опадів в цілому. Такі 

зміни гідротермічного режиму в період вегетації й зимового спокою 

потребують коригування строків сівби пшениці озимої. 

За середніми багаторічними даними, одержаними на Синельниківській 

селекційно-дослідній станції Інституту зернових культур НААН, найвища 

урожайність пшениці озимої формується за сівби 15 вересня. Та в останні 

роки спостерігається певна тенденція до збільшення рівня врожайності при 

більш пізніх строках сівби. Так, за дослідженнями, проведеними в 2007–
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2013 рр., найвищою урожайність пшениці озимої по чорному пару, після 

гороху та ячменю ярого була за сівби 25 вересня, а після соняшнику – за 

сівби 5 жовтня. У середньому за сім років найвищі показники продуктивності 

пшениці озимої (4,98 т/га) були забезпечені по чорному пару, що 

перевищувало урожайність озимини після гороху, ячменю ярого та соняшнику 

відповідно на 0,67; 1,09 та 2,28 т/га (табл. 5).  

 

5. Урожайність пшениці озимої (т/га) залежно від строків 

сівби та попередника, 2007–2013 рр. 

Строк сівби 
Попередник 

чорний пар горох ячмінь ярий соняшник 

15 вересня 4,71 4,11 3,82 2,39 

25 вересня 5,20 4,46 3,98 2,75 

5 жовтня 5,02 4,35 3,86 2,96 

Середнє 4,98 4,31 3,89 2,70 

 

Серед непарових попередників кращим є горох, який за збором зерна 

пшениці озимої при сприятливих погодних умовах наближається до 

зайнятого, і навіть чорного пару. Але після гороху на зерно очікувати 

одержання повноцінних своєчасних сходів озимини можна тільки в 70 % 

років. 

Числені дані дослідів і виробнича практика свідчать про те, що сіяти 

озимі в напівсухий ґрунт, особливо в ранні строки, недоцільно, бо запаси 

вологи при цьому не забезпечують дружних сходів і посіви зріджуються. 

Крім того, різновікові рослини в таких посівах бувають дуже слабкими, 

повільно розвиваються і значно пошкоджуються в період зимівлі. 

Отже, якщо на полях після непарових попередників, а в окремі роки і 

по зайнятих парах вміст у верхніх шарах ґрунту вологи на початок 

оптимальних строків не може забезпечити дружних сходів, сівбу озимих 

доцільно відкласти до випадання ефективних опадів.  

Норми висіву. У північній частині Степу України кращою нормою 

висіву районованих сортів пшениці озимої при оптимальних строках сівби по 

чорному пару є 4,0–4,5, а після непарових попередників – 4,5–5,0 млн схожих 

насінин на гектар. 

При сівбі пшениці озимої після непарових попередників, особливо 

після соняшника та кукурудзи на зерно, у кінці допустимо пізніх строків, 

норма висіву становить 5,5–6,0 млн схожих насінин/га.  
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Для південних районів Степу норму висіву насіння пшениці озимої 

доцільно збільшувати: по чорному пару – до 5,0 млн/га, а після непарових 

попередників – до 6,0 млн/га. 

Якщо сівба проводиться в кінці допустимих строків, норму висіву 

збільшують на 15–20%. 

Розрахунок норм висіву насіння проводиться на задану густоту 

продуктивного стеблостою на початок збирання – 500–600 шт./м
2
. Таку 

густоту посіву забезпечують при нормах висіву насіння пшениці озимої 

високорослих сортів 4–4,5 млн; середньорослих – 4,5–5,0 (по чистих парах – 

4,0 млн); короткостеблових – 5,0–6,0 млн схожого насіння на 1 гектар. За 

інтенсивної технології вирощування, коли висіваються переважно 

короткостеблові сорти і внаслідок комплексу агрозаходів для рослин 

створюються кращі умови, коефіцієнт продуктивного кущіння збільшується, 

за вищеозначених норм висіву формується 600–700 колосів на м
2
, що 

забезпечує вищу врожайність. 

Дослідженнями встановлено, що збільшення без об’єктивних причин 

норм висіву пшениці озимої від 4,5 до 6,0 млн/га схожих насінин для 

середньо- та високорослих рослин істотно не впливає на урожайність, а в 

окремі роки призводить до негативних наслідків – ураження рослин 

грибними хворобами та до вилягання. 

При сівбі на початку оптимальних строків при достатньо зволоженому 

ґрунті слід дотримуватися нижньої, а в кінці оптимальних – верхньої межі 

рекомендованих норм висіву. 

Слід пам’ятати, що прорахунки, які були допущені в господарстві при 

виборі попередника пшениці озимої, підготовці ґрунту, внесенні добрив та 

недотримання кращих строків сівби неможливо компенсувати зменшенням 

чи збільшенням норми висіву насіння. 

Глибина загортання насіння. В районах недостатнього зволоження, 

що є характерною особливістю більшої частини Степу, для забезпечення 

своєчасних сходів пшениці озимої важливе значення має встановлення 

диференційованої глибини загортання насіння. Вона залежить від вологості 

ґрунту, розміру та вирівняності насіння і визначається глибиною формування 

вузла кущіння, а тому насіння слід загортати дещо глибше місця, де він буде 

знаходитися. 

При достатньому зволоженні ґрунту глибина загортання насіння 

пшениці озимої становить 5–6 см. Якщо верхній шар ґрунту сухий, а в більш 

глибоких горизонтах є достатні запаси вологи для одержання сходів, глибину 

загортання насіння пшениці озимої за оптимальних строків сівби доцільно 

збільшувати до 8–10 см. Для цього слід використовувати більш крупне 
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насіння. При сівбі в допустимо пізні строки, а також при обробці насіння 

препаратами, які мають ретардантний ефект (байтан, вінцит та ін.) глибину 

загортання насіння зменшують до 3–4 см, а норму висіву дещо збільшують. 

При мілкому загортанні насіння пшениці озимої вузол кущіння у 

рослин формується близько до поверхні ґрунту, а тому вони недостатньо 

кущаться, погано вкорінюються і входять у зиму слаборозвиненими, що 

призводить до їхнього пошкодження і загибелі. 

Недоцільно застосовувати глибоке загортання насіння на площах, де 

вологи недостатньо для одержання своєчасних сходів, а також при пізніх 

строках сівби, бо це призводить до зниження польової схожості, зрідження 

посівів і зменшення врожаю. 

У посушливі роки для покращення умов зволоження посівного шару 

ґрунту та одержання своєчасних сходів доцільно після сівби застосовувати 

коткування ґрунту. 

Для покращення проведення всіх технологічних операцій по догляду за 

вегетуючими рослинами на посівах необхідно передбачити утворення 

постійної технологічної колії. Ширина її повинна відповідати ширині колії 

машин, які використовуються в господарствах для внесення мінеральних 

добрив та обробки посівів хімічними засобами захисту рослин. 

 

Жито озиме сіють здебільшого після непарових попередників: гороху, 

ріпаку, кукурудзи на силос, а також ранніх ярих культур. Треба враховувати і 

те, що жито на еродованих ґрунтах забезпечує більш високі врожаї, ніж 

пшениця озима. 

Оскільки жито озиме вирощується після непарових попередників, то 

застосовується, як правило, поверхневий або мілкий обробіток ґрунту, який 

проводиться дисковими знаряддями, чизельними чи плоскорізними 

культиваторами або комбінованими агрегатами. 

Найбільш економічним і продуктивним прийомом є застосування 

комбінованих агрегатів типу “Європак”, АКП-2,5, АКП-5, АРП-3, “Агро-3”. 

Ці агрегати за один прохід забезпечують високу якість підготовки ґрунту і 

значну економію пального, а також одержання дружних сходів. 

Удобрення. Жито озиме характеризується кращим розвитком і 

підвищеною здатністю кореневої системи засвоювати поживні речовини. 

Воно добре використовує фосфор і калій з ґрунту, позитивно реагує і на 

азотні добрива. 

Загальна норма внесення мінеральних добрив має складати в 

середньому N60Р40К40. Фосфорні, калійні і третину азотних добрив вносять 
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під основний обробіток ґрунту, оскільки вони найбільш інтенсивно 

використовуються рослинами в перший місяць вегетації. 

Слаборозвинені з осені посіви слід підживити азотними добривами з 

розрахунку 30–40 кг/га д.р. по мерзлоталому ґрунту. 

В рядки при сівбі краще застосовувати комплексні добрива 

(нітроамофоску або нітрофоску) у нормі по 10–15 кг/га д.р. або 

гранульований суперфосфат по 50–60 кг/га у фізичній масі. 

Сорти та гібриди. На зерно доцільно висівати такі сорти та гібриди 

жита озимого селекції установ НААН (Інститут рослинництва ім. В. Я. 

Юр’єва, Інститут землеробства, Носівська сел.-досл. станція): Хамарка, 

Пам’ять Худоєрка, Харлей F1, Сіверське, Синтетик 38, Хлібне, Жатва, а 

також висоврожайні гібриди німецької селекції: ЗУ Бендікс, ЗУ Драйв, ЗУ 

Коссані, ЗУ Мефісто, ЗУ Незрі та ін. 

Сівба. Жито озиме менш вимогливе до строків сівби і їх допустимий 

діапазон більший, ніж у пшениці озимої. Проте, щоб запобігти переростанню 

і зниженню зимостійкості, його слід висівати в рекомендовані оптимальні 

строки для кожної зони. На Поліссі жито рекомендується висівати у першій 

декаді, в Лісостепу – в другій декаді, а в Степу – в другій-третій декадах 

вересня. Але в кожному конкретному випадку строки сівби слід коригувати в 

залежності від особливостей сорту, вологості ґрунту, попередника та ін. 

Осінній період вегетації жита має складати 40–50 днів із сумою 

середньодобових температур 450–550°С.  

Оптимальна норма висіву жита становить 3,5–4 млн шт. схожих 

насінин на гектар. Глибина загортання насіння – 5–6 см. Після посіву поле 

прикочують кільчасто-шпоровими котками ЗККШ-6А. 

В однорідних агроекологічних умовах жито озиме має втричі нижчу 

забур’яненість, ніж пшениця озима. Тому в посівах цієї культури рідко 

виникає необхідність в проведенні хімічної обробки. Коли ж така потреба 

виникає, то застосовують препарати згідно з регламентами, затвердженими 

для пшениці озимої. 

 

Тритикале озиме. Для тритикале властиве унікальне поєднання 

кращих господарсько-біологічних ознак пшениці та жита. Високий потенціал 

урожайності зерна та зеленої маси, підвищені адаптивні властивості до 

несприятливих умов (зимостійкість, посухостійкість, невибагливість до 

ґрунтів, стійкість до грибних хвороб) та висока якість зерна забезпечили 

визнання цієї культури в світі як продовольчої та кормової. За даними FAO, 

посівні площі та валовий збір зерна тритикале зростає, що свідчить про 

перспективний розвиток цієї культури. 
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Найбільш широкого розповсюдження культура набула у Польщі, де її 

площі досягли більше, ніж 1,2 млн гектарів. У 2010 р. понад 425 тис. га 

тритикале вирощувалося у Білорусі. Середня урожайність цієї культури у 

Німеччині досягла 5,4–5,7 т/га за вирощування на площі понад 400 тис. 

гектарів. 

Попередники. Як інтенсивна зернова культура, тритикале озиме 

формує більш високий врожай при вирощуванні після кращих попередників: 

чорного та зайнятого пару, зернобобових культур. Відносно гіршими 

попередниками є ріпак, кукурудза на силос і особливо стерньові та 

соняшник. 

Обробіток ґрунту. Застосовується поверхневий або мілкий 

безполицевий обробіток ґрунту, який проводять дисковими знаряддями, 

чизелями, плоскорізними культиваторами або комбінованими агрегатами. 

Одразу ж після збирання попередньої культури без розриву в часі ґрунт 

обробляють дисковими лущильниками на глибину 6–8 см, вносять 

мінеральні добрива і проводять основний його обробіток важкими дисковими 

боронами, комбінованими агрегатами. 

Удобрення. Ефективність застосування мінеральних добрив під 

тритикале озиме цілком залежить від наявності у ґрунті основних елементів 

живлення рослин та схильності до вилягання. При середній забезпеченості 

ґрунтів рухомими формами поживних речовин оптимальна норма 

мінеральних добрив після кращих попередників – N30-60, Р40-60, К30, а після 

гірших – N60-90, Р40-60, К30. Тритикале дуже чутливе до азотних добрив, які 

вносять навесні у фазу кущіння. В першу чергу по мерзло-талому ґрунту 

підживлюють дозою N30 слаборозвинені з осені та зріджені посіви. На добре 

розвинених посівах підживлення цією ж дозою слід проводити пізніше – в 

кінці весняного кущіння локальними способом. 

Для припосівного удобрення після зернобобових культур доцільно 

застосовувати в рядки гранульований суперфосфат у нормі 50–60 кг/га (у 

фізичній масі), а навесні провести підживлення рослин азотом N30. Після 

інших попередників при сівбі в рядки краще застосовувати комплексні 

добрива (амофос, нітрофоску, нітроамофоску) у дозах (NРК)10-15. При 

вирощуванні високорослих сортів, наприклад тритикале озимого 

Папсуєвська, слід дуже обережно проводити підживлення посівів азотом, 

особливо підвищеними дозами N45-60 кг/га д.р., оскільки даний сорт має 

схильність до вилягання. В разі необхідності цей захід рекомендується 

проводити виключно на основі листкової діагностики, обов’язково 

використовувати при цьому регулятори та ретарданти росту, що дасть змогу 

зменшити висоту рослин на 10–15 см. 
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Сорти. У Державному реєстрі сортів рослин налічується близько 40 

сортів тритикале озимого, як правило, зернового використання. Більшість 

сортів створено науковцями установ НААН. Плеяда нових сортів – це: 

Ніканор, Маркіян, Павлодарський, Тимофій, Пластун волинський, Донець, 

Ярослава (Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва); Мольфар, Петрол 

(Інститут землеробства), Благодарське (Інститут кормів та сільського 

господарства Поділля). 

Сівба. Оптимальні строки сівби тритикале озимого після кращих 

попередників – з 15 по 25 вересня, допустимі – до 30 вересня. 

Оптимальна норма висіву насіння для більшості сортів після непарових 

попередників – 5,0–6,0 млн шт. схожих насінин на гектар. Глибина 

загортання насіння – 5–6 см. 

Агротехнічні заходи по догляду за посівами тритикале озимого такі ж, 

як і за посівами пшениці озимої або жита, але ця культура значно стійкіша до 

ураження хворобами та шкідниками, ніж озимі пшениця та жито і практично 

не потребує обробок посівів гербіцидами. 

 

Ячмінь озимий – одна з найбільш скоростиглих зернових культур. Він 

достигає на 8–12 днів раніше пшениці озимої, що зменшує напругу в період 

збирання врожаю і дає можливість успішно вирощувати багато культур у 

післяжнивних посівах. У районах з тривалою теплою осінню ячмінь озимий є 

цінним попередником пшениці озимої. 

Зерно ячменю за збалансованістю незамінних амінокислот – лізину, 

метіоніну і триптофану – має перевагу порівняно з пшеницею і кукурудзою. 

У багатьох країнах з високорозвиненим тваринництвом ячмінь озимий став 

основною зернофуражною культурою, площі посіву його в останні роки 

збільшилися вдвоє, а в деяких країнах Західної Європи – в 4–5 разів.  

Ячмінь озимий має високий потенціал урожайності. В основних 

регіонах вирощування він здатний давати 6,0–8,0 т/га і більше зерна. За 

даними польових дослідів Інституту зрошуваного землеробства НААН 

урожайність його при зрошенні становить 8,1–8,5 т/га. Генетичний потенціал 

існуючих у виробництві, а також нових сортів ячменю інтенсивного типу в 

умовах зрошення зростає до 8,0–12,0 т/га. 

За своїми біологічними особливостями ця культура добре використовує 

осінньо-зимові опади і порівняно з ячменем ярим забезпечує більший 

урожай. Але головною перешкодою для розширення площ вирощування є 

недостатня зимостійкість. 

Попередники. Ячмінь озимий добре реагує на поліпшення умов 

вирощування, зокрема на попередники. Більші врожаї він забезпечує на 
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зайнятих парах, після гороху, сої, кукурудзи на силос і набагато менші – 

після стерньових. Разом з тим ячмінь озимий менш вимогливий до 

попередників, ніж пшениця озима. 

Обробіток ґрунту. Кращим способом обробітку ґрунту під ячмінь 

озимий після зернобобових, кукурудзи на силос та інших просапних культур 

є поверхневий обробіток ґрунту на 8–12 см переважно дисковими 

знаряддями. 

Добрива. Ячмінь озимий вимогливий до азотного живлення, особливо у 

ранньовесняний період, коли мікробіологічні процеси ґрунтів проходять 

повільно. При підживленні посівів навесні азотом в дозі 30 кг/га д.р. приріст 

врожаю зерна становить 0,42–0,55 т/га. Під основний обробіток ґрунту після 

стерньових, соняшнику доцільно вносити повне мінеральне добриво 

(N30Р45К30). 

Строки сівби, норми висіву, сорти. Оптимальний строк сівби типово 

озимих сортів ячменю (Селена стар, Академічний, Буревій, Борисфен, 

Паладін Миронівський, Атлант Миронівський, Жерар, Лестер) настає в кінці 

оптимального періоду сівби пшениці озимої, а для сортів дворучок 

(Достойний, Абориген, Дев’ятий вал, Снігова королева, Валькірія, Ковчег, 

Тутанхамон, Сейм) на 5–7 днів пізніше. За даними Синельниківської 

селекційно-дослідної станції сорт ячменю озимого Миронівський 87 в 

сприятливих умовах 2008 р. після попередника горох сформував таку 

урожайність: при сівбі 10.09 – 4,57; 20.09 – 5,07; 30.09 – 5,30 т/га, в той час як 

після соняшнику відповідно до строків сівби – 2,25; 3,23; 3,61 т/га. В 

жорстких умовах 2007 р. врожайність його була значно меншою. Сівбу в 

межах оптимальних строків (10 календарних днів) доцільно проводити при 

нормі висіву 4,5 млн схожих насінин на 1 га. Глибина загортання насіння у 

добре підготовлений і вологий ґрунт не має перевищувати 6 см. При 

зміщенні строків сівби на кінець вересня і в умовах зниженої вологості 

ґрунту норму висіву насіння слід збільшувати до 5–6 млн шт./га. 

 

Агротехнічний догляд за посівами озимих зернових культур. 

Пошкодження і загибель посівів пшениці озимої та інших озимих зернових 

культур в період зимівлі можуть зумовлюватись різними причинами, але 

найчастіше це низькі температури, льодова кірка, випирання і видування 

рослин, зимова посуха, випрівання та вимокання. 

Здатність озимих культур витримувати низькі температури залежить 

від цілого ряду чинників і насамперед від таких, як ступінь розвитку рослин 

восени, умови проходження ними загартування перед початком зимівлі і 

тривалість дії морозу. Найбільш небезпечні різкі зниження температурного 
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режиму на початку зими, коли рослини ще не пройшли необхідного 

загартування і критичні температури для них коливаються від -10 до -13 °С, а 

також наприкінці зимівлі, коли через витрату захисних речовин, особливо 

після раптових і тривалих потеплінь, стійкість озимих значно послаблюєтья. 

У передзимовий період підвищена вологість ґрунту призводить до 

перенасичення тканин рослин водою, що також викликає зниження їх 

морозостійкості.  

Для зменшення шкоди, спричиненої вимерзанням, необхідно 

використовувати найбільш морозостійкі та зимостійкі сорти озимих. 

Необхідним заходом є також внесення під посів фосфорно-калійних добрив, 

що потрібні рослинам за всіх фаз розвитку. Дефіцит цих добрив зменшує 

стійкість до вимерзання. Для того, щоб вберегти озимі культури від 

вимерзання та повної загибелі, слід проводити снігозатримання. Його 

здійснюють під час випадання снігу снігозатримувачами, утворюючи валки 

впоперек руху переважаючих вітрів. Також для затримання снігу можна 

висівати смугами високостеблові (кулісні культури). Окрім цього, треба 

дотримуватися оптимальних строків сівби. Рання сівба може призвести до 

переростання озимих, збільшується ризик їхнього випрівання, пізня – до 

недорозвинення рослин. Порушення строків сівби призводить до зниження 

стійкості до низьких температур.  

Крім вимерзання, великої шкоди озимим хлібам приносить льодова 

кірка, яка може утворюватися після зимових відлиг або дощів, які випадають 

в цей період. При утворенні на посівах льодової кірки відбувається загибель 

рослин в понижених місцях, де накопичується вода. Найбільшої шкоди 

завдає притерта кірка. Шкідливість льодової кірки залежить від її товщини та 

тривалості впливу на рослини. За тривалого знаходженні на поверхні поля 

вона здатна спричинити випрівання рослин. Дослідами, проведеними в ДУ 

Інститут зернових культур НААН у вегетаційних посудинах зі штучною 

льодовою кіркою, встановлено, що при товщині її від 6 до 10 см більша 

частина рослин гине вже через 10–15 діб. При меншій товщині кірки (від 2 до 

4 см) її шкідлива дія спостерігається через 20–30 діб, а кількість загиблих 

рослин зменшується. Для послаблення негативної дії на рослини льодової 

кірки рекомендується стежити за вирівнюванням полів, проводити обробіток 

ґрунту, який сприяє кращому проникненню води у ґрунт, а також відводити 

застійні води.   

Для того, щоб попередити вимокання посівів, потрібно провести 

мілкий закритий дренаж та  облаштування системи відвідних канав на полях. 

Також необхідно систематично вносити мінеральні та органічні добрива, 

вчасно вапнувати кислі ґрунти. 
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При випиранні рослин, зазвичай, частково або повністю оголюється 

їхній вузол кущіння. Відбувається це при замерзанні, коли верхній шар 

ґрунту піднімає вмерзлі в льодовий прошарок рослини. Після танення льоду 

ґрунт осідає, а рослини залишаються вище початкового рівня, що призводить 

до пошкодження кореневої системи. Причиною випирання може бути 

чергування заморозків і відлиг при достатньо зволоженому ґрунті, а також у 

разі посіву восени в сильно розпушений ґрунт. Такі рослини гинуть або слабо 

розвиваються.  

Для запобігання випирання рослин посіви прикочують кільчасто-

шпоровими котками, це покращує контакт рослин з ґрунтом, рослини краще 

укорінюються. При сівбі у свіжозораний ґрунт, його попередньо прикочують 

та збільшують глибину заробки насіння. 

За тривалої відсутності снігового покриву і сильних вітрів рослини 

пшениці озимої часто страждають від зимової посухи. Як відомо, втрата води 

вегетативною масою рослин внаслідок випаровування відбувається і при 

сильних морозах. Рослини зневоднюються і починають відмирати, причому в 

першу чергу гине надземна маса.  

Слід зазначити, що вузол кущіння, який знаходиться під захистом 

мерзлого ґрунту, утримує вологу і залишається живим, навіть якщо надземна 

маса повністю відмерла. Там же, де вузли кущіння перебувають у 

пересушеному шарі ґрунту, їхнє сильне зневоднення призводить до загибелі 

рослин. Найбільш небезпечною є дія зимової посухи на сильно ушкоджені 

морозом рослини.  

У період зимівлі озимих культур, особливо в роки з несприятливими 

погодними умовами, виникає необхідність систематичного спостереження за 

станом посівів. Визначення стану озимих за зовнішнім виглядом, як правило, 

є ненадійним. Бувають випадки, коли після сильних морозів без наявності 

снігового покриву повністю гине надземна маса рослин, поле виглядає 

абсолютно неживим, однак, при збереженні вузлів кущіння, озимі весною 

починають рости і за сприятливих умов дають пристойний урожай.  

Іноді рослини можуть мати зелене забарвлення, що спостерігається під 

притертою льодовою кіркою, а при відновленні вегетації вони виявляються 

загиблими.  

Для визначення стану озимих посівів взимку є ряд методів. Найбільш 

надійним методом визначення життєздатності озимих культур є метод 

монолітів. Відбір монолітів, тобто зразків рослин для відрощування 

рекомендується проводити в у січні, лютому і березні, а також після кожного 

значного пониження температури. Це дає можливість упродовж всієї зими 

слідкувати за станом посівів.  
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Відбирають моноліти з кожного поля в 2–4-х типових місцях. 

Одночасно заміряють і висоту снігового покриву, а при наявності льодової 

кірки – її товщину. Моноліти поміщають у заготовлені дерев’яні ящики 

розміром 30х30 см і висотою 15 см. У ящик мають входити рослини з 2-х 

суміжних рядків, що дозволяє характеризувати стан рослин залежно від 

мікрорельєфу.  

Після відтавання ґрунту при температурі не вище 5–10 °С у рослин 

відрізається надземна маса на висоті 5–6 см, потім їх відрощують у світлих 

приміщеннях за температури 15–20 °С. У період відрощування проводять 

полив рослин водою кімнатної температури, не допускаючи при цьому 

перезволоження ґрунту. Окрім цього розпушують ґрунт для поліпшення його 

аерації. При сприятливих штучно створених гідротермічних умовах живі, 

мало ушкоджені рослини швидко відростають. Перший (візуальний) облік 

життєздатності рослин можна проводити через 10 діб, а остаточний облік 

(для більшої впевненості в результатах) – через 15–20 діб.  

Загальну оцінку життєздатності пшениці озимої необхідно надавати, 

враховуючи такі показники, як відсоток живих рослин і стебел, інтенсивність 

відростання листків і кореневої системи. Знаючи площу моноліта і кількість 

збережених в ньому рослин, можна визначити густоту стеблостою в полі і 

орієнтовну величину майбутнього врожаю.  

Водний метод. Методом більш швидкого визначення стану озимих є 

відрощування рослин у воді. Після відтавання рослини кожного зразка 

відокремлюють від ґрунту і промивають водою кімнатної температури. 

Потім у них обрізають корені на відстані 3–4 см і стебла з листками на 

відстані 5–6 см від вузлів кущіння. Підготовлені рослини поміщають в 

лабораторні циліндричні низькі стакани, наполовину наповнені водою. 

Корінці і вузли кущіння при цьому мають знаходитися у воді. 

При розміщенні рослин в освітленому приміщенні з температурою 

повітря 15–20 °С поява нових листочків і корінців стає помітною вже з 

перших днів відрощування. На сьомий день після взяття зразків проводять 

облік живих рослин. Критерій визначення їхньої життєздатності 

аналогічний тому, що і при аналізі монолітів. Загиблі рослини не 

утворюють нових листків і вузлових коренів. 

Цукровий метод. Для прискореного визначення стану посівів 

застосовується також метод відрощування рослин у цукровому розчині. При 

цьому в посудини з рослинами, підготовленими для відрощування, 

наливають спочатку 2 %-й цукровий розчин (20 г цукру на 1 л води). У 

цьому розчині рослини витримують 13–15 годин, після чого цукровий 

розчин замінюють звичайною водою, в якій і відбувається подальше 
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відрощування. Життєздатність рослин визначається через 1–2 доби після 

утворення у них коренів. Але, оскільки по відростанню кореневої системи 

не можна встановити об’єктивний стан посівів, слід подовжити тривалість 

відрощування до 5–7 діб, коли з’являться нові листки.  

Має місце застосування й інших методів діагностики життєздатності 

рослин в зимовий період, які менш поширені у виробничій сфері: фарбування 

тканин рослин фуксином кислим та тетразолом; визначення стану конусів 

наростання у рослин за допомогою бінокулярної лупи. До непрямих методів 

належить визначення стану посівів по електропровідності рослинних тканин. 

Непрямі методи дозволяють поставити діагноз у більш короткий термін, але 

достовірність їх є нижчою в порівнянні з прямим відрощуванням рослинних 

зразків. Крім того, в господарствах не завжди бувають необхідні хімічні 

препарати і прилади. Ці методи ширше застосовуються в науково-дослідних 

установах.  

Догляд за посівами навесні обумовлюється умовами зимівлі та станом 

озимих зернових культур навесні. Якщо рослини озимини на переважній 

частині площ є недостатньо розкущеними, з відновленням активної весняної 

вегетації одним з основних завдань для господарств буде своєчасне і 

достатнє підживлення посівів азотними добривами. 

В ранньовесняний період по мерзло-талому ґрунту – це посіви пізніх 

строків сівби після непарових попередників, особливо тих, які розміщені 

після соняшнику та кукурудзи на зерно, на решті посівів слід враховувати 

стан рослин та забезпеченість їх поживними речовинами з осені, але не слід 

повністю розраховувати на прикореневе (локальне) підживлення по 

завершенні весняного кущіння рослин, коли з пересиханням верхнього шару 

ґрунту ефективність добрив різко знижується. Такі підживлення, особливо за 

посушливих умов степової зони, рекомендується проводити при першій 

можливості заходу агрегату в поле, коли ґрунт ще є достатньо зволоженим. 

Як правило, це кінець березня – початок квітня. 

У зв’язку з цим, першочерговим заходом, який необхідно провести до, 

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

обстеження посівів з метою встановлення кількості рослин на одиниці площі, 

визначення їхнього розвитку та ступеня можливого пошкодження за час 

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

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

урожай близько 2,5–3,0 т/га (табл. 6). 

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

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

За наявності на 1 м
2
 менше 150 розкущених або 200–250 нерозкущених 
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рослин доцільно провести пересів таких площ. Ремонту (підсіву) підлягають 

посіви з густотою 150–200 розкущених рослин або 250–300 нерозкущених, а 

також площі, де на період відновлення вегетації рослини перебувають у фазі 

сходів, але їхня густота становить не менше 300 шт./м
2
. Нормально розвинені 

рослини, що мають 3–4 пагони, можуть давати 1,5–2,0 продуктивних стебла. 

Для забезпечення урожаю 2,5–3,0 т/га таких рослин повинно бути не менше 

200 шт./м
2
. На насінницьких площах можна залишати посіви з меншою 

кількістю рослин. 

 

6. Величина очікуваного врожаю залежно від стану озимих зернових 

культур на час відновлення весняної вегетації 

Стан рослин на час 

відновлення 

весняної вегетації 

Кількість рослин, 

шт./м
2 

Очікувана 

врожайність, т/га 

Рекомендації щодо 

подальшого 

використання 

посівів 

3–4 пагони 

400–450 5,0–5,5 залишити 

300–350 4,0–4,5 залишити 

200–250 3,0–3,5 підсіяти 

100–150 2,0–2,5 пересіяти 

2–3 листки 

400–450 2,5–3,0 залишити 

300–350 2,0–2,5 підсіяти 

200–250 1,5–2,0 пересіяти 

100–150 1,0–1,5 пересіяти 

 

При весняному обстеженні стану посівів ячменю озимого, особливо в 

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

при пошкодженні чи загибелі надземної маси рослин вузол їх кущіння 

залишається живий, що при доброму волого забезпеченні цієї культури, яка 

має природну властивість швидко відновлювати вегетативну масу та добре 

кущитись, дозволяє їй формувати задовільну врожайність. Але рано весною 

такі площі обов’язково слід підживити азотними добривами. 

Система догляду за пшеницею озимою та іншими озимими зерновими 

культурами у весняно-літній період вегетації повинна спрямовуватися на 

створення оптимальної щільності продуктивного стеблостою: 550–600 

шт./м
2
, якомога повнішого забезпечення рослин елементами живлення і 

вологою, контролювання та дотримання задовільної фітосанітарної ситуації 

на полях. Тому мета комплексного обстеження посівів, крім визначення 

густоти, фази розвитку та життєздатності рослин після зимівлі, має 

передбачати визначення наступних показників: 

– забур’яненості посівів (видовий та кількісний склад бур’янів); 

– ураженості рослин хворобами та шкідниками;  

– забезпеченості ґрунту елементами живлення, зокрема мінеральними 

формами азоту. 
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Враховуючи зазначені вище параметри, а також беручи до уваги час 

відновлення вегетації та можливе стрімке наростання температури повітря, 

яке часто спостерігається в останні роки, планують подальші технологічні 

рішення. 

Після відновлення весняної вегетації пшениці озимої важливо створити 

для рослин сприятливі умови живлення, в першу чергу – підживити азотом 

ще до початку переходу їх до четвертого етапу органогенезу, коли 

відбувається закладання колоскових бугорків. Підживлення сприяє кращому 

кущінню рослин, інтенсивному відростанню надземної частини, збільшенню 

кількості колосків, озерненості колосів, особливо за умов оптимального 

зволоження ґрунту і помірних температур. Насамперед варто підживлювати 

неудобрені з осені посіви з оптимальною густотою стеблостою, які можуть 

забезпечити найбільшу віддачу. 

Застосування мінеральних добрив. В господарствах, де озимі зернові 

культури розпочали зимівлю у фазі повних сходів, навесні слід провести 

дворазове підживлення посівів азотними добривами: перше – по мерзло-

талому ґрунту (або за першої можливості виходу агрегатів у поле) – для 

відновлення та нарощування вегетативної маси у рослин, які не розкущилися, 

або утворили не більше чотирьох пагонів; друге – локальним чи 

позакореневим способом до початку виходу рослин в трубку – для 

безпосереднього підвищення зернової продуктивності, що стосується всіх без 

винятку посівів. 

Пшеницю озиму, розміщену після непарових попередників, необхідно 

підживлювати більш високими дозами. Слід відмітити, що при пересиханні 

верхнього шару ґрунту ефективність добрив різко знижується, а тому за 

можливості підживлення посівів локальним способом це можна проводити і 

в більш ранні строки. Особливою умовою здійснення даного технологічного 

заходу є наявність достатньої кількості вологи у прикореневому шарі ґрунту, 

необхідної для розчинення азоту та оптимального засвоєння його рослинами. 

Разом з тим, використання добрив під озимі зернові культури має 

здійснюватися диференційовано з урахуванням попередників та запасів 

доступних рослинам елементів живлення. Дози добрив доцільно визначати за 

даними агрохімічного аналізу ґрунту (табл. 7).  

За ранньої весни та оптимальної густоти розкущених рослин після 

зимівлі, якщо добрива вносилися в осінній період, підживлення посівів по 

мерзло-талому ґрунту проводити недоцільно, оскільки внесений азот буде 

стимулювати утворення непродуктивних пагонів. У вологі роки, коли 

складаються сприятливі умови для засвоєння азоту, дози його можуть бути 

підвищені до 150 кг/га д.р. залежно від стану посівів. Так, якщо посіви 
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зріджені до 200–250 рослин на 1 м
2
, під час першого підживлення можна 

вносити N60–80  (табл. 8). 

 

7. Нормативні рівні забезпеченості озимих зернових культур мінеральним 

азотом в шарі ґрунту 0–60 см у фазі весняного кущіння рослин 
Рівень 

забезпеченості 

рослин азотом 

Вміст мінерального азоту Рекомендована доза азоту 

для внесення, 

кг/га д.р. 
мг/кг ґрунту кг/га 

Дуже низький менше 10 70 60 

Низький 11–15 71–100 45 

Середній 16–24 101–130 30 

Підвищений 25–30 131–150 20 

Високий 31–35 151–180 0 

Дуже високий більше 35 більше 180 0 

 

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

густоти рослин, фази їх розвитку та часу відновлення весняної вегетації 

Час 

відновлення 

весняної 

вегетації 

Фаза 

розвитку 

рослин 

Густота рослин, шт./м2 

200–300 300–400 400–500 

час підживлення 

по 

мерзло-

талому 

ґрунту 

локально 

в кінці 

фази 

кущіння 

по 

мерзло-

талому 

ґрунту 

локально 

в кінці 

фази 

кущіння 

по 

мерзло-

талому 

ґрунту 

локально 

в кінці 

фази 

кущіння 

До 15.03 

(ранній) 

2–3 

листки 
45 45 45 45 60 45 

2–4 

пагони 
30 60 45 60 45 60–75 

>4 

пагонів 
– 60 – 60 – 60–75 

20–25.03 

(кліматична 

норма) 

2–3 

листки 
45 45 45 45 60 45–60 

2–4 

пагони 
45 60 45 60 45 60–75 

>4 

пагонів 
45 60 – 60–75 – 60–75 

Після 5.04 

(пізній) 

2–3 

листки 
60 30–45 60 45–60 60 45–60 

2–4 

пагони 
45 60 60 60 60 60–75 

>4 

пагонів 
30 60 45–60 60 60 60–75 

 

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

сприятливої вологозабезпеченості ґрунту. Для слабких посівів особливо 

ефективним є внесення азотних добрив по мерзло-талому ґрунту. Для цього 



34 
Агроекологічні заходи вирощування зернових колосових культур 

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

рівномірно розкидають добрива на полі. Високі результати також 

забезпечуються при проведенні прикореневого (локального) підживлення 

рослин з використанням зернових сівалок (С3-3,6А-01, СЗ-5,4-01) з 

боронами, коли гранули добрив зароблюються в ґрунт. Також ефективним є 

застосування позакореневого підживлення пшениці озимої азотними 

добривами у вигляді КАС. 

Найбільш поширені форми азотних добрив, які використовуються у 

виробництві, це аміачна селітра, карбамід, КАС, сульфат амонію тощо. Добрі 

результати забезпечує використання водорозчинних добрив на хелатній 

основі, які мають збалансоване співвідношення макро- та мікроелементів, 

порівняно з твердими туками. Але, за всіх можливих умов, дози внесення 

мінеральних добрив необхідно коригувати залежно від вмісту поживних 

речовин у ґрунті та рослинах на підставі ґрунтової та рослинної діагностики. 
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ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС ВИРОЩУВАННЯ ЯРИХ КУЛЬТУР 

 

Аномально тепла погода в Україні впродовж більшої частини останніх 

зим, які згідно метеорологічних спостережень, виявляються не тільки 

найтеплішими за останнє століття, але й одними з найпосушливіших, умовно 

перетворюють грудень і січень місяці фактично на четвертий і п’ятий місяці 

осені. Зважаючи на ці обставини в агровиробників є серйозні підстави для 

занепокоєння, адже дана ситуація може призвести до серйозних проблем у 

сільськогосподарському виробництві зони Степу та України в цілому. Тому, 

повернення морозів у лютому місяці та ймовірний прихід пізньої весни в 

останні роки і можливість швидкого наростання температурного режиму за 

весняної посухи, яка все частіше відмічається у регіоні, важливо: 

- максимально ефективно використати наявні запаси вологи в ґрунті; 

- сівбу ранніх ярих культур провести в оптимально ранні строки по мірі 

настання фізичної стиглості ґрунту; 

- урахувати умови пізньої весни, а відтак сівбу ранніх польових культур 

одночасно з доглядом за озиминою та в подальшому, без розриву в часі, 

проведення сівби пізніх ярих; 

- оптимізувати площі та строки сівби кукурудзи на зерно, оскільки за 

пізньої сівби період цвітіння рослин може співпасти з повітряною посухою, 

що призведе до череззерниці початку та втрати врожаю зерна; 

- серед культур ранніх строків сівби перевагу слід надавати таким ярим 

зерновим, як ячмінь та овес, оскільки вони найбільш ефективно 

використовують зимово-весняні запаси продуктивної вологи ґрунту завдяки 

мичкуватій кореневій системі; 

- за потреби в пересіві озимини доцільним буде використання пізніх 

культур, в першу чергу кукурудзи, проса, гречки та соняшника. Пересів 

соняшником є можливим за умов, якщо його площі вирощування суттєво не 

порушують установлену в господарстві структуру посівів; 

використовувати увесь наявний арсенал посівної техніки, особливо сівалок 

для прямої сівби. 

Ячмінь ярий та овес. В умовах поточного року особливо важливо 

розмістити ячмінь ярий і овес після кращих попередників: кукурудзи, 

картоплі, баштанних та зернобобових культур, а також пшениці по пару. 

Під ярі колосові культури слід застосовувати диференційовану систему 

допосівного обробітку ґрунту з урахуванням особливостей кожного поля. 

Обробляти ґрунт слід тільки при фізичній стиглості, в стислі строки з 

використанням сучасних високоефективних комбінованих машин, знарядь і 

широкозахватних агрегатів. Якщо поверхня поля якісно вирівняна і посівний 
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шар розпушений, то доцільно обмежитися боронуванням, використовуючи 

важкі борони, і провести пряму сівбу з одночасним внесенням мінеральних 

добрив у рядки. Використання зернових сівалок, переобладнаних анкерними 

та долотоподібними сошниками, забезпечить рівномірне загортання насіння, 

навіть при підвищеній вологості посівного шару ґрунту, що на 3–4 доби 

раніше дозволить розпочати сівбу. 

Ярі культури ячмінь та овес можна удобрювати навесні локальним 

способом помірними дозами (30–40 кг/га д.р.) на глибину 8–10 см у вологий 

шар ґрунту. Для прискорення ростових процесів, утворення та розвитку 

вузлових коренів, а також підвищення посухостійкості й продуктивності 

рослин, обов’язковим заходом має бути припосівне внесення складних 

мінеральних добрив у рядки дозою 10 кг/га д.р. по фосфору. При 

застосуванні повного мінерального добрива під ярі колосові культури 

сумарні витрати ґрунтової вологи на утворення 1 т зерна ячменю 

зменшуються на 20–30 % при одночасному підвищенні зернової 

продуктивності культур. 

До найбільш продуктивних сортів ячменю ярого в умовах Степу слід 

віднести: Аватар, Аграрій, Адапт, Аверс, Авгій, Вакула, Виклик, Водограй, 

Воєвода, Всесвіт, Геліос, Доказ, Донецький 12–15, Дорідний, Еней, Етикет, 

Ілот, Козак, Крок, Лука, Партнер, Резерв, Самородок, Святогор, 

Святоимихайлівський, Совіра, Созонівський, СН-28, Сталкер, Статок, 

Степовик, Щедрик. 

Із сортів вівса для вирощування в господарствах зони рекомендуються 

такі: Артур, Бусол, Візит, Стерно, Закат, Спурт, Чернігівський 28, Ірен, Регбі, 

Мусон, Мустанг, Скарб України. 

Ярі колосові культури необхідно висівати в якомога ранні і стислі (2–3 

доби) строки, використовуючи широкозахватні посівні комплекси і агрегати. 

В першу чергу висівають ячмінь, а закінчують сівбу вівсом. За даними 

Ерастівської дослідної станції ДУ ІЗК НААН запізнення із сівбою на 5–10 діб 

призводить до зниження врожайності ярих колосових культур на 10–36 %. 

Сорти ячменю ярого та вівса краще висівати з нормою 4,5–5,5 млн 

схожих насінин на 1 га. В умовах посушливої весни норми висіву доцільно 

підвищувати на 10–15 % від рекомендованої. Насіння слід загортати у 

вологий шар ґрунту на глибину 4–5 см. 

Важливим заходом у догляді за посівами є прикочування, особливо в 

умовах посушливої весни. З метою підвищення адаптивних властивостей 

рослин ярих колосових культур, їх урожайності та якості зерна важливого 

значення набувають позакореневі підживлення посівів азотними добривами, 

краще всього водним розчином карбаміду (N10–15) у період кущіння. 
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Підвищити ефективність позакореневого підживлення можна за рахунок 

поєднання обприскування посівів азотними добривами із застосуванням 

регуляторів росту. 

Пшениця яра. Пшениця яра краще росте і розвивається при сівбі після 

бобово-злакових сумішок, гороху, сої, кукурудзи. 

Основний обробіток ґрунту – зяблевий, полицевий або безполицевий. 

За розміщення її після кукурудзи на зерно проводять дискування важкими 

боронами з метою подрібнення пожнивних решток попередника і оранку на 

глибину 20–22 см. 

Передпосівний обробіток ґрунту під пшеницю яру складається із 

ранньовесняного боронування за оптимальної фізичної стиглості ґрунту та 

передпосівної культивації безпосередньо у день сівби на глибину загортання 

насіння – 5–7 см. 

Мінеральні добрива можна вносити під зяблеву оранку або в 

передпосівну культивацію. Оптимальною дозою повного мінерального 

добрива в основне внесення є 40 кг/га д.р. За умов достатнього 

вологозабезпечення дозу азоту доцільно збільшити до 60 кг/га. Пшениця яра 

добре використовує добрива, внесені при сівбі, тому необхідно вносити в 

рядки при сівбі 15–20 кг/га д.р. комплексних добрив. Для отримання 

високоякісного зерна обов'язковим є забезпечення рослин достатньою 

кількістю азоту. За оптимального водного режиму необхідне дробне 

застосування азотних добрив – 30% дози у період кущіння та виходу рослин 

в трубку, а решту – у період колосіння та формування зерна. 

В Степу України ефективно реалізують потенціал продуктивності такі 

сорти пшениці ярої як: Арабелла, Деміра, Династія, Елегія Миронівська, 

Етюд, МІП Візерунок, Оксамит миронівський, Септіма, Спадщина, Тера, 

Харківська 39 та інші. Для підвищення стабільності виробництва зерна 

пшениці ярої в  кожному господарстві доцільно вирощувати 2–3 сорти з 

різною реакцією на умови вирощування. 

Оптимальною нормою висіву пшениці ярої в північній частині Степу є 

5,0–6,0, в центральних районах – 4,5–5,5, у південних – 3,5–4,5, а на зрошенні 

– 5,0–5,5 млн шт. схожих насінин на 1 га. В умовах посушливої весни норму 

висіву необхідно підвищувати на 10–15 % від рекомендованої. Рослини 

пшениці ярої слабо кущаться, тому норму висіву не треба занижувати. 

Важливо пам’ятати, що прикочування посівів після сівби особливо 

необхідне в умовах посушливої весни. Боронувати посіви пшениці ярої слід 

на важких запливаючих ґрунтах, коли після проведення посівних робіт 

випадають інтенсивні опади і утворюється ґрунтова кірка. Застосовувати 

пестициди бажано тільки за результатами моніторингу фітосанітарного стану 
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посівів, при перевищенні економічних порогів шкодочинності. Для боротьби 

з виляганням посівів, особливо на високих агрофонах, необхідно 

застосовувати ретарданти. 

Тритикале яре. Кращими попередниками для тритикале ярого є 

багаторічні та однорічні бобові трави, бобово-злакові сумішки, зернобобові 

культури (горох, соя), кукурудза, картопля. Допускається сівба культури 

після пшениці озимої та соняшнику. 

Високий потенціал продуктивності мають сорти тритикале ярого Воля 

харківська, Вуйко, Гусар харківський, Зліт харківський, Дархліба 

харківський, Сонцедар харківський та інші. Для підвищення стабільності 

виробництва зерна тритикале ярого в господарстві доцільно вирощувати 2–3 

сорти з різною групою стиглості та неоднаковою реакцією на умови 

вирощування. 

Кращим протиерозійним способом основного обробітку ґрунту на 

чорноземах є безполицеве розпушування на глибину 20–22 см із попереднім 

лущінням дисковими лущильниками на глибину 6–8 см. Після кукурудзи на 

зерно доцільно провести полицеву оранку на таку ж глибину. Під тритикале 

яре, особливо при розміщенні його після цукрових буряків, необхідно 

виконувати безполицевий обробіток із застосуванням знарядь чизельного 

типу з метою знищення плужної підошви, що значно покращує агрофізичні 

властивості ґрунту та сприяє накопиченню ґрунтової вологи. Це також дає 

змогу на 5–6 діб раніше розпочати сівбу і забезпечує підвищення зернової 

продуктивності культури. 

Дози внесення мінеральних добрив під тритикале яре слід визначати 

залежно від забезпеченості ґрунту поживними елементами. 

Сіяти тритикале краще рано – в «лютнево-березневі вікна», що є досить 

ефективним. 

Сорти тритикале ярого найвищу врожайність забезпечують після 

кращих попередників за норми висіву 4,5–5,0 млн шт. схожих насінин на 1 га 

та 5,0–5,5 млн/га – після задовільних. 

Важливим у догляді за посівами тритикале ярого є захист від бур’янів, 

насамперед коренепаросткових за допомогою гербіцидів. При появі 

шкідників, вище порогу шкодочинності, застосовують інсектициди. Завдяки 

високій стійкості та імунності проти поширених листкових хвороб у посівах 

тритикале ярого майже не застосовують фунгіциди. Винятком може бути 

лише епіфітотійний розвиток септоріозу листя. 

Горох. Під горох ефективно використовувати безполицеве (чизельне) 

розпушення ґрунту на глибину 20–22 см. Добрі наслідки на необроблених з 

осені полях забезпечує подрібнення навесні рослинних решток дисковою 
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бороною. Це сприяє рівномірному мульчуванню поверхні поля, що 

обумовлює його раннє дозрівання та дозволяє вести пряму сівбу гороху без 

боронування і передпосівної культивації. 

Горох добре реагує на внесення добрив. Для покращення умов росту і 

розвитку рослин гороху навесні застосовують припосівне внесення 

комплексних мінеральних добрив, до складу яких входить помірна кількість 

азотних – 10–15 кг/га д.р. 

В умовах Степу краще вирощувати такі сорти гороху: Астронавт, 

Атанас, Боксер, Гамбіт, Глянс, Девіз, Готівський, Грегор, Клеопатра, Круїз, 

Мадонна, Меценат, Отаман, Профіт, Слован, Стабіл, Факел та інші. 

Проти грибкових хвороб насіння гороху слід обробити 

рекомендованими протруйниками в чіткій відповідності з регламентами їх 

застосування. В день сівби доцільно також провести нітрагінізацію насіння 

рекомендованими для гороху бактеріальними препаратами (ризоторфін, 

ризоагрін або ризогумін тощо), поєднуючи її з внесенням молібденового та 

борного добрива. 

Горох необхідно висівати відразу після настання фізичної стиглості 

ґрунту звичайним рядковим способом з міжряддями 15 см сівалками з 

анкерними сошниками, які краще витримують глибину заробки насіння. 

Оптимальна норма висіву більшості середньостиглих сортів становить 

1,0–1,2; середньопізніх – 0,8–1,0 млн/га схожого насіння. Глибина загортання 

насіння при нормальному зволоженні посівного шару 6–8 см, на легких 

ґрунтах та при швидкому висушуванні поверхневого шару – 8–10 см. 

Важливим у догляді за посівами гороху є коткування ґрунту, а також 

боронування легкими боронами. Досходове боронування найкраще 

проводити на 4–5 добу після сівби гороху, післясходове – коли рослини 

знаходяться у фазі 3–4 листка. 

Необхідно передбачити також комплексний захист посівів гороху від 

бур’янів, шкідників і хвороб та використовувати рекомендовані пестициди у 

чіткій відповідності з регламентами їх застосування. 

Соя. Навесні зяб боронують в два сліди під кутом до напрямку 

основного обробітку з метою збереження вологи і вирівнювання поверхні 

поля, що забезпечує рівномірне загортання насіння і гербіцидів, сприяє 

якісному висіву насіння на оптимальну глибину, дружній появі сходів та 

рівномірному дозріванню посівів. 

Передпосівну культивацію під сою проводять на глибину загортання 

насіння, під кутом до напрямку оранки і сівби. 

Основним критерієм настання оптимальних строків сівби сої є 

прогрівання ґрунту до 10–12 °С на глибині 10 см. За календарними строками 
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це припадає на третю декаду квітня – першу декаду травня. 

Сою висівають з міжряддями 15 см, 30, 45 і 70 см. Норма висіву 

насіння для ранньостиглих сортів 500–650 тис., на зрошенні – 800 тис. 

схожих насінин на 1 гектар. Для проведення сівби використовують різні типи 

сівалок: овочеві СКОН-4,2; СО-4,2; добру якість сівби з міжряддям 45 см 

забезпечують бурякові сівалки ССТ-12, обладнані пристроєм СТЯ-31000; 

УПС-12; Мульті-Корн; Майя; Нодет; а з міжряддям 70 см – СУПН-8А-02; 

Клен-5,6; Кінзе; Містраль 6000; Сігма та ін. 

В умовах недостатнього зволоження зони Степу необхідно вирощувати 

сорти сої ранньостиглої групи: Ариадна, Атланта, Бісер, Брюненсіс, Відра, 

Голубка, Діадема Поділля, Златослава, Золоте руно, Золушка, Кардифф, 

Кент, Кобза, Кофу, Красуня, Криниця, Крістіна, Луна, Мавка, Марко, Муза, 

Райдуга, Ранок, Рапсодія, Різдвяна, Рогізнянка, Сінара, Софія, Тріада, 

Фаворит. Глибина загортання насіння сої 3–4 см, при пересиханні посівного 

шару ґрунту її збільшують до 5–6 см. 

Фосфорні добрива необхідно вносити восени під оранку по 60 кг/га 

д.р., калійні – по 20–30 кг/га, а навесні азотні добрива – по 20–30 кг/га д.р. На 

зрошуваних землях зазначені норми добрив збільшують на 20–25 %. Якщо 

восени під оранку не вносили мінеральних добрив, то їх слід внести під 

передпосівну культивацію навесні в помірній дозі – N60P45K30. В системі 

удобрення сої позитивну роль також відіграють хелатні добрива для 

позакореневих підживлень (кристалон, реаком, вуксал, акварін тощо), які 

досить добре засвоюються рослинами. 

В процесі вирощування сої необхідно передбачити також комплексний 

захист її посівів від бур’янів, шкідників і хвороб та використовувати 

рекомендовані пестициди у чіткій відповідності з регламентами їх 

застосування. 

Якщо соя висівається на відведеній площі вперше, то обробка 

бактеріальними препаратами є обов'язковим елементом технології 

вирощування. До проведення сівби насіння обробляють азотфіксуючими 

бульбочковими бактеріями, мікродобривами, стимуляторами росту. При 

недостатньому розвитку бульбочок на коренях рослин (менше 5 шт.) 

проводять підживлення фосфорними і азотними добривами у нормі 20–30 

кг/га д.р. в фазі бутонізації, а в фазі утворення зелених бобів у нижньому 

ярусі агроценозу – позакореневе підживлення препаратами, що включають 

такі елементи як азот, фосфор, калій, молібден та бор. 

Квасоля. В Україні широко вирощується кущова квасоля. Стебло у неї 

заввишки 25–45 см, має вертикальне положення. У виткої квасолі пагони 

висотою 2 м і вирощують їх з підпоркою, переважно кукурудзою. 
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Квасоля користується великим попитом у населення як улюблена 

культура для харчування. Недостиглі боби використовуються на «лопатку» 

або споживаються вареними. В Степу можна одержувати урожайність 

стиглої квасолі більше 2 т/га, а на «лопатку» – до 7 т/га. 

 Квасоля – теплолюбна культура, її насіння проростає при температурі 

ґрунту 8–10 ºС, проте найсприятливіша температура для проростання – 18–22 

ºС. При сівбі на глибину 6–8 см вона сходить через 8–10 діб, а при теплій, 

вологій погоді – через 5–6 діб. Квасоля чутлива до приморозків – 2–3 ºС, а 

температура повітря вище 30 ºС ослаблює цвітіння, квітки опадають, боби 

майже не зав’язуються. Для культури характерно також повторне цвітіння у 

посушливі роки після випадання дощів і утворення плодів. Довжина 

вегетаційного періоду в різних сортів коливається в межах 75–125 діб. На 

коренях рослин звичайно утворюються бульбочки, які фіксують азот повітря, 

тому квасоля є добрим попередником для багатьох культур. 

Найкращими попередниками квасолі є озимі зернові культури, 

кукурудза, картопля, буряки цукрові. Сіяти її на одному й тому ж полі раніше 

як через 5 років не слід, бо це приведе до посилення ураження хворобами і 

зниження врожаю. 

В Степу Україні вирощують такі сорти квасолі: Білосніжка, Веселка, 

Докучаєвська, Буковинка, Несподіванка, Отрада, Щедра, Ясочка, Панна, 

Галактика. 

Корені квасолі здатні краще за інші культури засвоювати поживні 

елементи із важкорозчинних сполук. Добрива можна внести під культивацію 

навесні. Найбільше значення для квасолі мають фосфорні та калійні добрива. 

Загальна кількість добрив на чорноземі звичайному має бути N30P40K30. Дуже 

ефективні бактеріальні добрива, тому насіння перед сівбою слід обробити 

нітрагіном. 

Після стерньових попередників проводять дворазове лущення стерні та 

зяблеву оранку на глибину 25–27 см, після просапних – лущення і оранку. 

Поверхню ґрунту важливо вирівнювати. Тому, навесні, на початку польових 

робіт зяб боронують, проводять 2 культивації на 10–12 та 7 см. Сіють її при 

температурі ґрунту 12–15 ºС переважно з міжряддями 45 см і нормою висіву 

300–400 тис. насінин на 1 га. Насіння в рядках необхідно розміщувати на 

відстані 7 см одне від одного. Зернові сівалки встановлюють на верхній 

висів, а насіння загортають на 5–6 см, при пересиханні цього шару – на 8–10 

см. Квасолю витких сортів висівають у рядки між сходами кукурудзи. 

Для одержання повноцінних сходів поле коткують, а при утворенні 

ґрунтової кірки її руйнують за допомогою боронування. З метою рихлення 

міжрядь, а також знищення бур’янів до змикання рядків слід проводити 
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обробки міжрядь на глибину 7–8 см. 

В процесі вирощування квасолі необхідно передбачити також 

комплексний захист її посівів від бур’янів, шкідників і хвороб та 

використовувати рекомендовані пестициди у чіткій відповідності з 

регламентами їх застосування. Обробка насіння бактеріальними препаратами 

є обов'язковим елементом технології вирощування. 

Збирання виткої квасолі в змішаних посівах із кукурудзою проводять 

вручну, а кущових форм – комбайном роздільним способом. 

Соняшник. Сіяти соняшник краще після озимих культур, кукурудзи, 

зернобобових, ячменю. У структурі посівних площ під його посіви відводити 

не більше 20 %, повертаючи на попереднє місце через 5–6 років. Гібриди, 

чутливі до ураження вовчком та комплексом хвороб, повертати на попереднє 

місце в сівозміні не раніше 7–8 років. 

Після стерньових попередників зяблевий обробіток (оранку або 

безполицевий обробіток) слід починати з післяжнивного лущення або 

обробітку культиваторами-плоскорізами, а основне розпушення виконувати 

на 20–22 см після останнього відростання падалиці та бур’янів. На полях, 

забур’янених багаторічними коренепаростковими бур’янами, прийоми 

обробітку треба проводити з метою виснаження і знищення бур’янів. Для 

цього відразу після збирання пшениці необхідно в міру відростання бур’янів 

проводити дво-, триразове підрізання їх на 6–8 і 10–14 см, а за 12–15 діб до 

останнього глибокого розпушення бур’яни обробити гербіцидом раундап (4 

л/га) або його аналогами. 

На схилах оранку необхідно замінити безполицевим обробітком 

(плоскорізи, чизелі) на 16–22 см із залишенням на поверхні рослинних 

решток. При цьому треба посилити хімічні засоби боротьби з бур’янами, 

шкідниками та хворобами, кількість яких за такого обробітку збільшується. 

Навесні необхідно закрити вологу, обробляючи поле важкими 

боронами по діагоналі до зяблевого обробітку. Якщо зяб не вирівняний, 

треба одночасно з підготовкою ґрунту під ранні ярі культури провести першу 

культивацію на глибину 10–12 см, а другу – після масового проростання 

бур’янів перед сівбою соняшнику культиваторами, обладнаними 

стрілчастими лапами на глибину 6–8 см. До культиватора приєднують 

борони БЗСС-1,0 для вирівнювання і кришіння ґрунту. На вирівняних полях 

можна обмежитись однією передпосівною культивацією на 6–8 см. 

Серед величезної кількості внесених до Реєстру районованих 

вітчизняних і закордонних сортів і гібридів соняшнику слід впроваджувати у 

виробництві лише найпродуктивніші зразки, залежно від групи їх стиглості, 

напряму цільового використання, рекомендованої зони та системи 
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вирощування: Агент, Агрономічний, Акорд, Антрацит, Базальт, Гайчур, 

Горизонт, Дарій, Запорізький 28, Запорізький 32, Запорізький кондитерський, 

Зорепад, Каменяр, Квін, Кирило, Колорит, Купець, Ліміт, Набір, Первісток, 

Планета, Політ 2, Початок, Пріоритет, Приз, Прометей, Ратник, Регіон, 

Резон, Романс, Рюрик, Серпанок, Степовий, Символ, Синтез, Форвард, Хазар, 

Ясон. 

При вирощуванні соняшника необхідно передбачити також 

комплексний захист його посівів від бур’янів, шкідників і хвороб та 

використовувати рекомендовані пестициди у чіткій відповідності з 

регламентами їх застосування. Часто ефективними бувають міжрядні 

обробітки і присипання бур’янів у рядках. 

Всі існуючі види добрив можна вносити під соняшник. Органічні 

добрива велике значення мають не тільки як джерело поживних речовин, а і 

як фактор стабілізації родючості ґрунту. 

В умовах дефіциту гною позитивний ефект дає заробка в ґрунт соломи 

попередника, але при цьому на компенсацію мікробіологічної діяльності 

бактерій необхідно на кожну тону соломи вносити 8–12 кг азоту. У дослідах 

заробка в ґрунт 5,5–6,0 т/га соломи пшениці озимої і додавання 10 кг/т азоту 

підвищили урожайність соняшника на 0,27 т/га. 

Для некореневого підживлення доцільно застосовувати у фазі 5–6 пар 

листків ЖКУ-10-34 та КАС-28 або мікродобрива та фізіологічно-активні 

речовини (вимпел, 0,5 л/га). 

При розміщенні після пшениці озимої соняшник можна вирощувати 

без гербіцидів, застосовуючи досходові та післясходові боронування і два–

три міжрядні обробітки, в тому числі й для присипання бур’янів у рядках. 

Календарно оптимальні в Степу строки сівби настають у період з 15 

квітня, а закінчуються 10 травня. В окремі роки ранньостиглі гібриди можна 

сіяти й до 20–25 травня, але тоді слід використовувати для підсушування 

кошиків десиканти (реглон, 2 л/га). 

Густота стояння рослин середньоранніх гібридів перед збиранням 

повинна бути: у південному Степу – 35–40 тис. шт./га, у північному – 50–60, 

у Лісостепу – 55–65 тис./га. Для ранньостиглих короткостеблових гібридів її 

слід збільшити на 5 тис./га. Страхова добавка до передзбиральної густоти на 

гербіцидному фоні – 30, а без гербіцидів – 50 %. Це дасть змогу провести 

необхідний механізований догляд за посівами. 

В ДУ ІЗК НААН розроблено також технологію вирощування 

соняшнику на основі звужених міжрядь. Мета її – підвищення врожайності 

насіння соняшнику при зниженні затрат на вирощування завдяки скороченню 

прийомів догляду за посівами, повнішому використанню факторів 
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зовнішнього середовища за більш рівномірного розміщення рослин на площі. 

Цього досягають при висіванні соняшнику після озимих хлібів. Підготовку 

ґрунту, внесення добрив, гербіцидів здійснюють так само, як і за звичайною 

технологією. Однак сівбу проводять сівалкою HORCH-1835 з міжряддями 

30–35 см, а густоту стояння рослин до збирання формують більшу на 15–20 

% за оптимальну для широкорядного посіву з міжряддями 70 см (залежно від 

морфотипу гібрида в межах 70–80 тис./га). За необхідності після сівби 

проводять прикочування ґрунту, боронування до і після появи сходів 

соняшнику для знищення бур’янів. Збирають урожай звичайними 

приставками або комбайнами з ліфтерами. Технологія вирощування за 

звужених міжрядь забезпечує врожайність соняшнику на 0,3–0,4 т/га вище за 

традиційну. 

В роки з достатньою вологозабезпеченістю і на зрошенні в Лісостепу і 

Степу скоростиглі гібриди і сорти соняшнику можна вирощувати на насіння 

в післяукісних і післяжнивних посівах. Сіяти його треба після поверхневого 

обробітку або використовувати сівалки для прямої сівби в необроблений 

ґрунт. 

Гречка. Навесні площу під гречку боронують і проводять 1–2 

культивації на 10–12 см та 6–8 см, що сприяє вирівнюванню поля і знищенню 

бур’янів. 

Гречка добре реагує на добрива, які можна вносити під основний 

обробіток ґрунту восени або під культивацію навесні. Ефективно також під 

час сівби в рядки внести P10, а при першому міжрядному обробітку 

підживити широкорядні посіви складними добрива по 20–30 кг д.р. 

Гречка добре реагує на післядію добрив. У дослідах ДУ ІЗК НААН 

внесення під оранку N60P60K45 забезпечило підвищення урожайності гречки 

на 0,68 т/га. Позитивно впливала на урожайність обробка насіння разом з 

протруюванням мікроелементами бором, цинком, молібденом, марганцем. 

Сіяти гречку треба після стійкого прогрівання ґрунту до 10–12 °С, 

краще з міжряддям 45 см. При сівбі за цих умов сходи її з’являються на 6–8 

добу, а цвісти вона починає наприкінці травня або на початку червня, на 30-у 

добу. При більш пізніх строках сівби гречка зацвітає у жарку посушливу 

пору літа, що зумовлює запали посівів і значне зниження врожайності. 

В дослідах ДУ ІЗК НААН широкорядні посіви з міжряддями 45 см і 

нормою висіву насіння 2,5 млн шт./га забезпечували додатково 0,2–0,5 т/га 

зерна порівняно зі звичайним рядовим (15 см). 

Оптимальна глибина заробки насіння – 4–5 см. 

В Степу Україні вирощують такі сорти гречки: Воля, Дев’ятка, Оранта, 

Руслана, Селяночка, Син-3/02, Софія, Ярославна та ін. 
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Догляд за посівами включає післяпосівне коткування ґрунту, 

боронування до появи сходів і у фазі утворення 1–2 справжніх листків у 

гречки. При боронуванні середніми боронами у фазі 1–2 справжніх листків 

посіви гречки зріджуються на 15–20 %. На широкорядних посівах при появі 

бур’янів, утворенні ґрунтової кірки необхідно провести міжрядні обробітки, а 

також підгортання рослин у рядках. 

В процесі вирощування гречки необхідно передбачити також 

комплексний захист її посівів від бур’янів, шкідників і хвороб та 

використовувати рекомендовані пестициди у чіткій відповідності з 

регламентами їх застосування. 

Просо. В умовах Степу України просо краще розміщувати після 

удобрених озимих зернових культур. Цінними попередниками для нього є 

зернобобові культури і багаторічні трави. 

Поля, засмічені багаторічними бур’янами, дискують важкими 

боронами. Зяблеву оранку проводять на глибину 20–22 см. 

Весняний обробіток ґрунту має забезпечити очищення його від 

бур’янів, зберігання вологи й створення пухкого посівного шару ґрунту. 

Після загиблої озимини слід проводити дві культивації – на 8–10 і 5–7 см. 

Добрива в дозі N60P60 краще вносити під зяблеву оранку або перед 

сівбою. Якщо основного внесення мінеральних добрив не проводили, 

доцільно довнести їх під час сівби в рядки з розрахунку 10–15 кг/га д.р., на 

широкорядних посівах – з обробітком міжрядь. 

Просо висівають переважно суцільним рядковим способом, з нормою 

висіву 3,5–4,0 млн/га. На забур’янених полях краще застосовувати 

широкорядну сівбу (45 см) з нормою висіву 2,0–2,5 млн/га схожих насінин. 

Просо слід висівати, коли ґрунт на глибині 10 см прогріється до 12–15 

°С. Насіння загортають на глибину 3–5 см, а якщо вологи недостатньо, 

загортання збільшують до 5–7 см. 

В Степу Україні вирощують такі сорти проса: Альтернативне, 

Аскольдо, Біла альтанка, Богатирське, Веселка, Вітрило, Живинка, Козацьке, 

Незалежне, Особливе, Полто, Поляно, Скадо, Сонечко слобідське, Таврійське 

та ін. 

Важливим заходом догляду за посівами є коткування ґрунту слідом за 

сівбою, що сприяє дружньому проростанню насіння і прискорює появу 

сходів. 

Мають значення також до- і післясходові боронування проса, адже 

руйнується ґрунтова кірка, полегшується поява сходів, знищуються бур’яни. 

На широкорядних посівах боронування доповнюють обробітком 

міжрядь. Перший раз їх обробляють на глибину 3–4 см, коли добре 
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позначаться рядки. Другий міжрядний обробіток проводять залежно від 

появи бур’янів і ущільнення ґрунту на глибину 5–8 см. 

Найшкодочиннішими бур’янами проса є пізні ярі – мишій і куряче 

просо. Вони сходять наприкінці травня – у червні. Поява весняних сходів їх 

майже збігається з появою сходів проса. Цьому можна запобігти, посіявши 

просо у вказані строки з тим, щоб масове проростання насіння названих 

бур’янів припало на період появи зміцнених сходів проса. Це дасть змогу 

ефективно боротись з мишієм і плоскухою за допомогою післясходових 

боронувань. 

Саме тому, в процесі вирощування проса необхідно передбачити також 

комплексний захист його посівів від бур’янів, шкідників і хвороб та 

використовувати рекомендовані пестициди у чіткій відповідності з 

регламентами їх застосування. При цьому слід прийняти до уваги те, що 

просо найменш чутливе до дії гербіцидів у період від появи сходів до 

закінчення кущіння, тому їх можна поєднувати з позакореневим 

підживленням ФАР та азотними добривами, додаючи до гербіцидів аміачну 

селітру з розрахунку 10–15 кг/га, що значно посилює дію гербіцидів. 

Післяжнивні посіви проса і гречки. Після збирання озимих ячменю й 

пшениці до осінніх заморозків залишається 90–100 діб із сумою температур 

до 1000 °С. Цієї кількості тепла достатньо для дозрівання проса і гречки. 

Досліди показують, що просо в післяжнивних посівах забезпечує 

врожайність 2,0–2,5 т/га, гречка – 0,8–1,2 т/га. 

Сіяти їх краще після дискування та культивації, або без попередньої 

підготовки ґрунту сівалками для прямої сівби. Оптимальна норма висіву 

проса – 4 млн, або 25–30 кг/га, а гречки – 2,5 млн схожих насінин на гектар, 

або 50–60 кг/га. До сівби вносять добрива з розрахунку N60P40. 

Захист основних сільськогосподарських культур від бур’янів 

Соняшник. Проблемними бур'янами які засмічуватимуть посіви 

соняшнику цьогорічного виробничого сезону очевидно будуть плоскуха 

звичайна, мищій зелений, види щириць, лобода біла, осот рожевий, березка 

польова, види осотів. 

У зв’язку зі змінами клімату, сівба соняшнику в Степу відбувається у 

більш ранні строки починаючи з кінця першої декади квітня. В цей час ґрунт 

містить достатню кількість вологи, тому є сенс планувати грунтову систему 

захисту олійної  культури, що вирощується на основі гербіцидів (Прмекстра 

TZ Голд, Гвардіан Тетра та інші препарати, дозволені до використання згідно 

Переліку). 

При цьому перевага надається хімічним продуктам, діючі речовини 

яких не спричинятимуть інгібіторного впливу у випадку їх міграції з 
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дощовою водою і потрапляння в зону розміщення коренів культурних 

рослин. 

На площах, які не встигли обробити (підготувати), за недостатньої 

ефективності досходових препаратів, зневоднення верхнього шару ґрунту, 

наявності рослинних  решток  на поверхні поля, а також за грубо 

грудочкуватої структури ріллі, проти злакових бур'янів слід внести страхові 

гербіциди, дотримуватись регламентів їх застосування (Імпекс Дуо, Квін 

Стар Макс, Віталайт Плюс та інші препарати згідно Переліку). 

З огляду на ступінь потенційної засміченості орних земель, 

різноманітність видового складу бур'янів та набуту ними резистентність, 

погодні збурення тощо, система хімічного захисту посівів може поєднувати 

до- та післясходові гербіциди, наприклад. (Примекстра Голд + Експрес Голд 

+ ПАР Тренд та інші). Поширення набуває виробнича система для 

соняшнику Clearfield до позитивів якої зараховують гнучкість у виборі норми 

та часу внесення гербіцидів (Евро-Лайтнінг, Євро-Лайтнінг Плюс, Каптора 

Плюс), відповідно до особливостей регіону, менша залежність від кількості 

опадів, можливість використання за мінімального та нульового обробітну 

ґрунту, до умовних (відносних) ризиків – досить високі витрати на засоби 

захисту рослин та насіння. Окупність їх забезпечує урожайність насіння на 

рівні 3 т/га. 

Слід пам’ятати, що окремі гербіциди можуть мати негативну післядію 

на наступні культури сівозміни. Так, при застосуванні продуктів, до складу 

яких входить діюча речовина  мезотрон, після кукурудзи не бажано 

розміщувати цукрові буряки та горох, соняшник, сою та ріпак потрібно сіяти 

на фоні оранки, яка сприяє детоксикації ґрунту. Недопускається внесення 

сульфонілсечовини 2 роки поспіль на одному полі, обмежується висівання на 

цьому полі чутливих рослин (соняшник). 

Ранні ярі культури. Ярі культури в зв’язку з частими посухами 

навесні не завжди можуть сформувати щільний стеблостій, через 

недостатньо розвинену вторинну кореневу систему, рослини часто 

забур'янюються і, як наслідок, мають низьку продуктивність. Найчастіше ці 

культури засмічують переважно ранні (редька дика, гірчиця польова, лобода 

біла та ін.) і пізні ярі (амброзія полинолиста, мишій сизий та зелений), а 

також багаторічні коренепаросткові (осот рожевий і польовий, берізка 

польова, гірчак рожевий) бур'яни. Недобір урожаю зерна на забур'янених 

полях значний і може сягати до 25–40% і більше. 

Великої  шкоди завдають  високорослі бур'яни з порівняно довгим 

періодом вегетації (осоти, лобода, гірчиця та ін.). Вони ускладнюють 

збирання врожаю, призводять до частих поломок комбайнів, збільшують 
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плівчастість зерна ячменю. 

Сильно знижує продуктивність рослин присутність на полі пирію 

повзучого. Хімічна боротьба з ним на зернових ускладнена. Якщо пирієм 

вкрито 5–10% площі, або 30 колосоносних стебел на 1 м
2
, це викликає великі 

втрати зерна. Успішно можна боротися з пирієм шляхом застосування 

гербіцидів раундап, гліфос та ін. Їх можна вносити за два тижні до збирання 

(3–5 л/га). Крім загибелі пирію ці препарати підсушують зернові культури, 

роблять менш затратним збирання останніх. Раундап, гліфос та інші 

гербіциди суцільної дії можна вносити також по стерні. 

Бобові культури. Для бобових культур економічний поріг 

шкодочинності (ЕПШ) бур’янів становить (залежно від типу забур’яненості) 

5 злакових або 3 дводольних рослини на 1 м
2
, а за змішаного типу 

забур’яненості – 3 злакових + 3 дводольних бур’яни на 1 м
2
. Більщість 

бобових на початку вегетації ростуть повільно, що значно знижує 

конкуренцію з бурянами, через що втрати врожаю від бур’янів можуть 

складати 30–50 %. 

Дослідженнями встановлено, що бобові вимагають довгострокової 

стратегії боротьби з бур’янами, що включає сівозміну, адже багаторічні 

бур’яни можна контролювати і на культурі-попереднику. Застосовуючи 

хімічний метод захисту слід враховувати, що внесення гербіцидів буде 

ефективне до фази 10 справжніх листків, після якої бур’яни вже мало 

шкодять врожаю. 

У післясходовий період для контролювання однорічних 

двосім’ядольних бур’янів вносять базагран, в.р. (3,0 л/га) у фазі 5–6 листків 

культури; у посівах сої – 1,5–3,0 л/га у фазі 1–3 справжніх листки у культури. 

У боротьбі з однорічними злаковими бур’янами у посівах цих культур можна 

застосовувати: центуріон КЕ, (0,2–0,4 л/га) + ПАР аміго (0,8–1,2 л/га); 

фюзілад форте к.е. (0,5–1,0 л/га) у фазі 3–4 листків бур’янів, селект, к.е. (0,4–

0,8 л/га) за висоти бур’янів 3–5 см, пантера к.е. (1,0 л/га). Для знищення 

багаторічних злакових, висота яких становить 10–15 см норми внесення цих 

гербіцидів підвищують у 1,5–2,0 рази. 

Захист польових культур від шкідників і хвороб 

Враховуючи запас інфекції хвороб і шкідників та сприятливі для них 

умови перезимівлі, є загроза ураження посівів озимих культур хворобами та 

пошкодження шкідниками у ранньовесняний та літній періоди, що особливо 

небезпечно для ослаблених перезимівлею озимих. Тому, необхідно 

проводити постійний моніторинг фітосанітарного стану посівів для 

своєчасного застосування заходів захисту. 

Ярі зернові колосові культури. Протруювання насіння є обов’язковим 
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профілактичним хімічним заходом захисту. Більшим спектром дії володіють 

препарати, які в своєму складі мають комбінацію фунгіцидів: іншур 

перформ, т.к.с., вітавакс 200 ФФ, в.с.к. та ін. Проти борошнистої роси та 

септоріозу листя на ранніх етапах розвитку рослин ефективні кінто дуо, к.с., 

раксіл ультра 120 FS та ін. 

У разі вимушеної сівби після колосових попередників для захисту 

посівів від хлібного туруна, підгризаючих совок, дротяників та інших 

ґрунтових шкідників слід обробити насіння перед сівбою такими 

комбінованими препаратами: нупрід макс ТН, с.к. (2,0 л/т), селест макс 165 

FS, ТН (1,5–2,0л/т), юнта квадро 373,4 FS, к.с. (1,4–1,6 л/т), які крім 

інсектицидної мають фунгіцидну дію проти сажкових хвороб, кореневих 

гнилей, септоріозу листя, пліснявіння насіння, темно-бурої плямистості, 

борошнистої роси, жовтої іржі. 

Для підвищення стійкості рослин проти вірусних хвороб та інших 

шкідливих факторів одночасно з протруюванням насіння обробляють 

мікроелементами (сполуки добирають з урахуванням результатів 

агрохімічного аналізу ґрунту) і біостимуляторами росту рослин 

агростимулін, в.с.р. (5–10 мл/т), вермистим, в.р. (8–10 л/т),  емістим С, в.с.р. 

(10 мл/т) тощо. 

У фази сходи – 3-й листок за чисельності шкідників вище ЕПШ 

проводять крайове або суцільне обприскування посівів одним з 

рекомендованих інсектицидів: бі-58 новий, к.е. (1,5 л/га), данадим Мікс, к.е. 

(1,0 л/га), карате 050 ЕС, к.е. (0,15–0,20 л/га) тощо. 

У фази вихід у трубку – колосіння ячменю та вівса за чисельності 

п’явиць 150–200 і більше личинок на 1 м
2
; злакових попелиць – 5–10 імаго на 

стебло проводять вибіркове обприскування посівів в осередках шкідника 

одним із препаратів: біммер, к.е. (1,0–1,5 л/га), золон 35, к.е. (1,5–2,0 л/га) 

тощо. 

У фази вихід у трубку – цвітіння може виникнути необхідність у 

захисті посівів від плямистостей листя, борошнистої роси, іржі, септоріозу 

листя та колоса, фузаріозу колоса із застосуванням фунгіцидів: бампер Супер 

490, к.е. (0,8–1,2 л/га), рекс Дуо, к.е. (0,4–0,6 л/га) тощо. За помірного 

розвитку хвороб рекомендується використовувати біологічні препарати. 

У період формування зерна необхідно запобігти втратам зерна від 

шкідників за чисельності, що перевищує ЕПШ. Обприскування крайових 

смуг або суцільно проводять одним із рекомендованих інсектицидів: децис 

ф-Люкс ЕС, к.е. (0,20–0,25 л/га), карате 050 ЕС, к.е. (0,15–0,20 л/га), карате 

Зеон 050 СS, мк.с. (0,1–0,3 л/га) та ін. 

Соя. Проти збудників грибних і бактеріальних хвороб проводять 
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передпосівне протруювання насіння одним із препаратів: бенорад, з.п. (3 

кг/т), віал Траст, к.с. (0,4–0,5 л/т) або ін. 

Проти комплексу наземних і ґрунтових шкідників сходів (дротяників, 

личинок пластинчастовусих жуків, бульбочкових довгоносиків, озимої совки, 

паросткової мухи та ін.) застосовують інсектицидний протруювач табу, к.с. 

(0,4–0,6 л/т), команч WG, в.г. (7,0 л/т). У день сівби посівний матеріал сої 

обробляють штамами азотфіксувальних та фосформобілізувальних бактерій: 

ризоторфіном, п. (200 г/га), ризобофіт, р. (0,3–3,0 л/га), агат 25-К, (30–40 г/т) 

з додаванням мікроелементів. Для підвищення врожайності та імунітету 

рослин до хвороб проводять інкрустацію насіння біоінокулянтом – БТУ-т, п. 

(1–4 кг/т), мікосан Н, в.р.к. (6 л/т). При обробці слід пам’ятати, що пряме 

сонячне проміння згубно діє на бульбочкові бактерії. 

В період вегетації культури, при появі на листках перших ознак 

аскохітозу, пероноспорозу, борошнистої роси, іржі, фузаріозу, септоріозу, 

антракнозу та інших хвороб посіви сої обробляють препаратами: фортеця 

Тотал ЕС, к.е. (1,0 л/га), бенорад, з.п. (1,5 кг/га) або їх аналогами. 

Для захисту культури в період вегетації від комплексу шкідників, 

чисельність яких досягла ЕПШ, використовують інсектициди: борей, к.с. 

(0,10–0,12 л/га проти акацієвої вогнівки, біланів; 0,14 л/га проти совок), 

брейк, м.е. (0,07–0,10 л/га проти акацієвої вогнівки, трав’яних клопів), бі 58 - 

новий, к.е. (0,5–1,0 л/га проти вогнівок, попелиць), децис f-Люкс, к.е. (0,25-

0,30 л/га проти люцернової та бобової совок), драгун, к.е. (1,2 л/га проти 

листогризучих совок, соєвої плодожерки, тютюнового трипса, акацієвої 

вогнівки), енвідор 240 SC, к.с. (0,4–0,5 л/га проти комплексу шкідників), 

золон 35, к.е. (2,5 л/га проти кліщів, трипсів, совок, п’ядунів), золон 35, к.е. 

(3,0 л/га проти плодожерки соєвої), цезар, к.е. (0,2 л/га проти кліщів, 

акацієвої вогнівки, клопів). 

В роки з підвищеною кількістю опадів перед збиранням врожаю за 

вологості насіння не більше 35–40 % проводять десикацію посівів за 14 днів 

до збирання врожаю препаратами гефест, в.р. (3,0 л/га), баста 150 SL, р.к. (2,0 

л/га) та ін. на початку побуріння бобів нижнього і середнього ярусів. 

Горох. Проти кореневих гнилей, аскохітозу, пероноспорозу, сірої гнилі 

проводять передпосівне оброблення насіння препаратами фундазол, з.п. (2,0 

кг/т), вітавакс 200 ФФ, в.с.к. (2,5 л/т), вінцит,          050 CS, к.с. (2,0 л/т) або ін. 

З появою сходів проводять систематичне обстеження посівів з метою 

своєчасного виявлення шкідників, хвороб та виконання заходів по боротьбі з 

ними. Проти бульбочкових довгоносиків (за чисельності 10–15 екз./м
2
) 

проводять крайові чи суцільні обробки інсектицидами: карате 050 ЕС, к.е. 

(0,10–0,125 л/га), коннект 112,5 SC, к.с. (0,4–0,5 л/га) або ін. 
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На початку цвітіння – утворення бобів проти горохового зерноїда, 

горохової плодожерки, трипсів, попелиць та інших шкідників обприскують 

посіви препаратами: нурел Д, к.е. (0,1 л/га), фастак, к.е. (0,15–0,25 л/га), енжіо, к.с. 

(0,18 л/га), фаскорд, к.е. (0,1 л/га) тощо. 

Проти горохової плодожерки, акацієвої вогнівки, лучного метелика, 

совок на початку та в період масового відкладання яєць доцільно випускати 

буру та жовту трихограму. 

Гречка. В її системі захисту перевага надається агротехнічному та 

біологічному заходам. 

Важливе значення в боротьбі зі збудниками хвороб має очищення 

насіння та доведення його до високих посівних кондицій. Для підвищення 

урожайності бажано провести оброблення насіння регуляторами росту: 

агростимулін, в.с.р. (10 мл/т), емістим С, в.с.р. (10 мл/т) або іншими 

аналогами. Сівбу слід проводити в оптимальні строки, що обмежує 

ураженість рослин хворобами. 

Після появи сходів бур’янів та за утворення кірки проводять 

розпушення за допомогою легких борін, що призводить до знищення 

бур’янів та обмежує ураженість рослин кореневими гнилями. 

При загрозі пошкодження посівів гречки совками або лучним 

метеликом у період відкладання ними яєць випускають трихограму в два 

строки. 

Протягом вегетації до змикання рядків гречки посіви обробляють 

регуляторами росту: вермістим, р. (8–10 л/га), вимпел (агролайт), р. (300–500 

г/га), радостим, в.с.р. (50 мл/га) або ін. 

Соняшник. Рано навесні, перед сівбою, проводять знезаражування 

насіння від збудників хвороб (пероноспорозу, білої та сірої гнилі, фомопсису, 

фомозу, пліснявіння насіння) такими препаратами, як апрон XL 350 ES, т.к.с. 

(3,0 л/т), вінцит 050 CS, к.с. (2,0 л/т), колфуго Супер, в.с. (2,0 л/т) або ін. 

Для захисту соняшнику від ґрунтових шкідників (за досягнення ними 

ЕПШ 5 екз./м
2
) та за високої прогнозованої чисельності шкідників сходів 

проводять передпосівне оброблення насіння одним із інсектицидних 

протруйників: круїзер 350 FS, т.к.с. (6,0–10,0 л/т), табу, к.с. (6,0 л/т) або їх 

аналогами. 

За потреби, проти комплексу ґрунтових шкідників (якщо сівбу 

проводили непротруєним насінням) під час сівби в ґрунт вносять ґрунтовий 

системний інсектицид регент 20 G, г. (5,0 кг/га) спеціальними сошниками та 

дозаторами або перед сівбою 10 кг/га суцільним способом з подальшим 

загортанням у ґрунт. 

У фазі 2–4 пар справжніх листків проти несправжньої борошнистої 
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роси соняшник обробляють фунгіцидами амістар Екстра 280 SC, к.с. (0,75–

1,0 л/га), дерозал 500 SC, к.с. (0,5 л/га). За умов очікування епіфітотій (гнилей 

кошиків, фомопсису, пероноспорозу) проводять обробку посівів (перша – на 

початку цвітіння, друга – через 14 діб після першої) препаратами дерозал 500 

SC, к.с. (0,5 л/га), тайтл 50, в.г. (0,4–0,6 л/га) або ін. 

Після проведення обстежень за виявлення квітконосів вовчка 

випускають муху фітомізу. Під час масового відкладання яєць лускокрилими 

випускають трихограму (за рекомендаціями). За чисельності гусениць І-го 

покоління лучного метелика 8–10 екз./м
2
, ІІ-го покоління – 20 екз./м

2
; 

заселенні понад 20% рослин і наявності на кожній 40–50 екз. попелиць та за 

відсутності ентомофагів посіви обробляють одним із інсектицидів: децис f-

Люкс, к.е. (0,3 л/га), енжіо 247, к.с. (0,18 л/га), моспілан, р.п. (0,50–0,075 

кг/га) тощо. 

На початку побуріння кошиків, за високої вологозабезпеченості 

(ГТК>1,5) і вологості насіння 25–30% проводять десикацію препаратами: 

аргумент, в.р. (3,0 л/га), вулкан Плюс, в.р. (3,0 л/га), баста 150 SL, р.к. (2,0 

л/га); за вологості насіння 33–37% – везувій, в.р.к. (2,0–3,0 л/га) або ін. 

Збирання ярих зернових колосових і зернобобових культур 

Збирання врожаю матиме свою специфіку, пов’язану зі строкатістю 

посівів ярих зернових колосових і зернобобових культур щодо свого стану на 

час жнивування. Передусім, це зумовлено агротехнологією вирощування 

(попередники, строки сівби, забезпеченість елементами живлення) та 

сортовими особливостями. Значним чином на посіви вплинули і 

гідротермічні умови: температура й опади, які мали локальний характер. 

Навіть у межах одного господарства можна знайти різні за станом розвитку й 

дозрівання посіви: як добре розвинені, так і низькорослі, забур’янені, полеглі. 

Тож технологія збирання зерна має бути індивідуальною і враховувати 

особливості кожного поля, а також рівень матеріально-технічного 

забезпечення збиральних робіт і післязбиральної доробки врожаю. Сумарні 

втрати зерна за жаткою комбайну не повинні перевищувати 0,5 %, а при 

обмолоті полеглих хлібів – 1,5%. 

Ярі колосові культури. Складаючи плани збиральних робіт вони 

можуть уточнюватись в процесі збирання. Двофазним способом доцільно 

збирати забур’янені та полеглі посіви з неодночасно достигаючими 

рослинами. Доцільно збирати однофазним способом хліба низькорослі 

(нижче 0,6 м) та зріджені (менше 260 рослин на 1 м
2
). Такий спосіб збирання 

дає змогу на 5–7 діб раніше почати збиральні роботи. Кращим строком 

скошування колосових хлібів є середина воскової стиглості зерна. Вологість 

на початку воскової стиглості в зерні ячменю складає 25–30 %. Обмолот 
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однофазним способом необхідно здійснювати протягом п’яти діб після 

настання повної стиглості. Збиральний масив у валки косять не пізніше кінця 

воскової стиглості при вологості зерна 25–30 %, підбирають валки через 3–4 

доби, коли вологість зерна зменшується до 14–18 %. Швидкість прямого 

комбайнування становить 6–7, а на обмолоті валків – не більше 4–5 км/год.  

Правильне регулювання збиральних комбайнів залежно від вологості 

зерна та вегетативної маси дасть змогу попередити значні втрати врожаю. 

Якщо культура низькоросла, має густий і вологий стеблостій, необхідно 

здійснити регулювання ріжучого апарату жатки. Коли стеблостій високий, 

мотовило підіймають вище, а коли низький чи полеглий – опускають ближче 

до ріжучого апарату і виносять трохи вперед, щоб планка мотовила торкалась 

стебел на 1/3 їх довжини, рахуючи зверху. Якщо частина зрізаної маси 

залишається на різальному апараті, на планці мотовила набивають еластичні 

накладки, завдяки чому хлібна маса скидається на велике полотно. При 

неповному вимолочуванні зерна збільшують оберти барабана і зменшують 

зазори між барабаном і підбарабанням. 

Зібране зерно старанно очищують, за потреби пропускають через 

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

призначенням. Варто пам’ятати, що при затримці зі збиранням врожаю 

знижується також якість зерна. Якщо збирати зерно у повній стиглості, воно 

матиме більше крохмалю. Збирання ячменю на 10 добу після початку повної 

стиглості знижує масу 1000 зерен на 2–4 г і натуру – на 4–10 г/л. Пивоварні 

сорти ячменю швидше інших зернових культур проростають у валках і 

колосі. Тому, збирання треба проводити своєчасно і у стислі строки. 

Горох. Починають скошувати його у валки при пожовтінні  

60–75 % бобів. У цей час нижня й середня частини стебла стають жовтими, а 

верхня – блідо-зеленою. Забарвлення зерна в таких бобах набуває 

характерного для сорту кольору, а вологість знаходиться в межах 30–35 %. 

Через 3–4 доби після скошування і підсихання маси можна починати 

підбирання і обмолот валків зерновими комбайнами. Вологість зерна 

зменшується до 16–19 %. При вологості зерна вище 20 % пошкоджується 

зародок насіння, а при зниженні вологості менше 15 %, зерно сильно 

подрібнюється. Для запобігання подрібнення частоту обертання барабана 

зменшують до 400–500 обертів за хвилину, а підбарабання опускають у 

нижнє положення. На чистих від бур’янів посівах, у суху погоду, при 

вирощуванні короткостеблових, стійких до осипання сортів, застосовують 

однофазне збирання при повній стиглості бобів і зниженні вологості зерна до 

15–17 %. Безлисточкові сорти гороху придатні для прямого комбайнування. 

Рослини переплітаються й практично не вилягають, залишаються 
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прямостоячими до фази повної стиглості. Збирають напряму горох також при 

проведенні десикації посівів, використовуючи препарати раундап (3,0 л/га), 

домінатор (3,0 л/га), обприскуючи посіви при побурінні 70–75 % бобів. 

Десикантом реглон супер 150WS (2,0–3,0 л/га) посіви обприскують у період 

пожовтіння нижніх бобів та за вологості зерна нижче 45%. У забур’янених 

посівах гороху, які утворили неполеглий щільний стеблостій, доцільно 

провести десикацію препаратом реглон (2 л/га) у суміші з аміачною селітрою 

(10 кг/га) за 7–10 діб до проведення прямого комбайнування. Десиканти 

припиняють вегетацію рослин і сприяють їх швидкому підсиханню. Раундап, 

крім того, ще знищує і вегетуючі бур’яни (пирій), тому його доцільно 

застосовувати, насамперед, на забур’янених посівах. 

Для попередження травмування зерна комбайни повинні бути 

відрегульовані на оптимальний режим роботи, а збирання здійснюватися при 

вказаній вологості зерна. Регулюється частота обертання барабана і величина 

зазорів на вході й виході між битами барабана і планками підбарабання 

комбайнів. Очищене зерно зберігають за вологості не більше 14–15% шаром не 

вище 1,5 м. 

Ріпак ярий. Роздільне збирання культури рекомендується проводити 

на забур’янених площах та при нерівномірному дозріванні насіння. Кладуть 

ріпак у валки при вологості 25–35 %. Висота зрізу рослин – 30–40 см. 

Обмолот проводиться при вологості 10–12 %. На чистих від бур’янів та не 

загущених посівах ріпаку з одночасним дозріванням проводять пряме 

комбайнування, яке починають коли насіння повністю дозріло і має вологість 

не вище 12 %. З метою прискорення збирання ріпаку прямим 

комбайнуванням рекомендується застосовувати десиканти згідно «Переліку 

пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні». 

Післязбиральна доробка насіння включає очистку вороху. Товарне 

насіння після первинної очистки доводять до вологості 8–10% і реалізують 

або складають для зберігання в складському приміщенні насипом чи в 

мішках. 

 

Гречка. Краще збирати культуру роздільним способом. Чекати повної 

стиглості насіння гречки на рослині не слід, бо можна втратити врожай від 

осипання першої зав’язі. Рано збирати гречку також недоцільно, оскільки 

велика кількість недостиглого, щуплого і недозрілого зерна призведе до 

недобору врожаю. Її скошують у валки при побурінні 75–80 % плодів. Спосіб 

руху агрегату – круговий всклад і врозгін, висота зрізу – 15–20 см. Полеглу 

гречку скошують жатками ЖРБ-4,2, ЖСК-4А, низькорослу – ЖВР-10, 

високорослу – ЖРС-4,9А. Для зменшення втрат зерна до лопатей мотовила 
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прикріплюють прогумовані накладки, щоб вони виступали за межі на 5 см по 

радіусу і 7–8 см у боки. Обмолочувати валки починають через 4–6 діб, коли 

маса підсохне до 30–35 %, а зерно – до 16–18 %. Щоб запобігти подрібненню 

зерна оберти барабана молотарки  комбайна знижують до 400–550 об./хв. 

Молотильні зазори встановлюють на вході 18–20 мм, а на виході – 8–10 мм.  

Просо. До скошування культури у валки треба приступати тоді, коли 

на рослинах достигне 74–80 % зерен. Щоб запобігти втратам врожаю під час 

скошування до лопатей мотовила жатки прикріплюють накладки із 

прогумованого паса, що пом’якшує удар мотовила по волоті. Звичайні 

рядкові посіви скошують у напрямку рядків, а широкорядні – впоперек, або 

під кутом 45–60°. Так само треба косити і полегле просо – по відношенню до 

напрямку полеглості. Висоту скошування встановлюють залежно від маси 

рослин і способу сівби. На широкорядних посівах вона становить  

12–15 см, а на звичайних рядкових – 18–20 см. До обмолочування валків 

приступають через 3–6 діб, коли вологість зерна зменшиться до 15–16%. При 

обмолоті валків оберти барабана комбайна встановлюють  

500–600 об./хв. Зазори між планкою барабана і контрпривода встановлюють 

на вході 12–18 мм, а на виході – 4–7 мм. Регулюють решета молотарки, 

обороти вентилятора та ін. Зерно проса одразу після збирання потрібно 

ретельно очистити. 

Забезпечення фітосанітарного захисту зерна 

при збиранні та підготовці до зберігання 

Фітосанітарна ситуація в посівах зернових культур значною мірою 

визначає урожайність та її стабільність. Особливу загрозу в порушенні цієї 

стабільності являють спалахи масового розвитку та поширення захворювань і 

шкідників. В Україні втрати від фітофагів і патогенів у середньому 

становлять не менше третини отримуваного урожаю, погіршуються посівні, 

продовольчі і кормові якості зерна. Крім того шкодочинні об’єкти 

спричиняють погіршення якості зерна, не тільки в полі, але й при його 

зберіганні. 

В останні роки спостерігається незначний розвиток септоріозу, 

іржастих хвороб, помірний – борошнистої роси, гельмінтоспоріозу. Все 

частіше в посівах виявляється піренофороз (жовто-бура плямистість) та 

мозаїки. За сівби не протруєним насінням зустрічаються осередки ураження 

летючою сажкою. Завдають шкоди посівам зернових культур клопи 

черепашки, злакові попелиці, злакові трипси та хлібні жуки, осередками 

шкодили п’явиця, хлібні блішки та злакові мухи. 

Найбільш шкодочинним об’єктом залишається клоп шкідлива 

черепашка. У поточному році в окремих посівах його кількість перевищує 
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ЕПШ, що вимагає проведення хімічних обробок для збереження кількості та 

якості зерна. 

Внаслідок пошкодження рослин дорослими клопами (імаго) виникає 

часткова або повна білоколосиця, личинками – формується деформоване та 

щупле зерно, що призводить до кількісних втрат, погіршення кондицій 

насіння пшениці. Так, при 6 % пошкодженні зародка схожість насіння 

зменшується на 22–25 %, а енергія проростання на 18–21 %. Проте найбільшу 

шкоду личинки завдають смаковим, хлібопекарським властивостям 

(зниження вмісту клейковини та погіршення її якості), погіршують й інші 

технологічні показники зерна. Живлення личинок і молодих клопів триває до 

збирання врожаю, при вологості зерна вище 14 %.  

Для збереження якості зерна на посівах пшениці озимої та ячменю 

ярого, де чисельність шкідливої черепашки перевищує рівень економічних 

порогів шкодочинності (2 екз/м
2
 на посівах сильних і цінних сортів пшениці, 

5–6 личинок/м
2
 на товарних; ячмень 3–4 личинок на кв.м,) доцільно 

застосовувати інсектициди. Для забезпечення високої ефективності хімічних 

обробок посівів необхідно дотримуватись визначених строків застосування, 

рекомендованих норм витрати препаратів та технології їх застосування. 

Проти комплексу шкідників ефективними будуть обприскування посівів 

одним із інсектицидів: актара, в.р.г., борей, КС, к.е., фастак, к.е. (0,12 кг/га), 

карате зеон, мк.с. (0,15 л/га), Бі-58 новий, к.е. (1,5 л/га), вантекс, мк.с. (0,06 

л/га), децис профі, в.г. (0,04 кг/га), данадим стабільний, к.е. (1–1,5 л/га), 

моспілан, р.п., ф'юрі, к.е. (0,07 л/га), протеус, о.д. (0,5–0,75 л/га), штефесін, 

к.е. (0,25 л/га), фуфанон, к.е. (1,2 л/га) та ін. дозволеними до використання, а 

також сумішами фосфорорганічних і піретроїдних препаратів у половинних 

нормах витрат. 

Для збереження товарних та насіннєвих якостей збирання урожаю 

потрібно провести в ранні і стислі строки. Цей захід знизить пошкодженість 

зерна клопом черепашкою та пригнічуватиме розвиток популяції шкідника 

(зменшить чисельність окрилених клопів та скоротить період нажировочного 

живлення). Тривале збирання врожаю збільшуватиме пошкодженість зерна 

клопом черепашкою, кожна доба затримки збирання збільшує 

пошкодженість зерна клопом на 15–20 %, а за тиждень – вона подвоюється. 

При тривалому харчуванні шкідника як на корені, так і в валках, чисельність 

черепашки збільшується в два-десять разів, а пошкодженість зерна зростає в 

два-п'ять разів. Доцільно збирати урожай в першу чергу на посівах найбільш 

заселених клопами, а також ті, де очікується високоякісний урожай. Волога  

погода під час збирання урожаю або перестій рослин може призвести до 

пліснявіння колоса та зерна фузаріозними та іншими плісневими грибами, 
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що негативно вплине на якість продукції. 

Після збирання урожаю необхідно провести негайне лущення стерні, 

що значно зменшить чисельність комплексу шкідників (клопи, злакові мухи, 

трипси, хлібні пильщики тощо) та хвороб.  

Необхідно підготовити складські приміщення до приймання та 

зберігання зерна. Потрібно їх повністю звільнити від продукції, що 

зберігалась, очистити від зернових просипів, сміття тощо. Щілини у стінах, 

опорних стовпах, балок та інших місць, де оселяються комірні шкідники, 

побілити розчином хлорного вапна. Обробку незавантажених складів (після 

санітарної очистки) провести вологим способом, використовуючи емульсії 

препаратів: актеллік (0,5 г/м
2
), арріво (0,8 г/м

2
), простор (0,12-0,35 мл/м

2
), 

фастак (0,2 г/м
2
), фуфанон (0,6-0,8 мл/м

2
) та ін., з нормою витрати робочої 

рідини 200 мл/м
2
. 

Для обробки прискладської території застосовують ці ж препарати, 

подвоюючи норму їх витрати та робочої рідини. 

Для знезараження незавантажених складських приміщень застосовують 

метод фумігації магтоксином або фостоксином з нормою витрати 1–3 

таблетки або 5–15 пеллет на 1 м
3
 приміщення, алфосом – 1–2 таблетки (3–6 

г/м
3
), Дегеш плейтс/стрипс 1-3 плити на 30 м

3
 або 1–3 стрічки на 600 м

3
, 

фостеком – 3–4 таблетки/м
3
, геліофосом – 6 г/м

3
. Якщо проведення 

фумігаційних робіт неможливе (недостатня герметичність складу, відстань 

від житлових приміщень менша 50 м), проти найбільш небезпечних видів 

твердокрилих застосовують аерозольний спосіб дезінсекції актелліком, (0,04 

г/м
3
) з нормою витрати робочої рідини 20 мл/м

2
, експозиція 24 години. 

Профілактичні заходи, спрямовані на недопущення комах у складські 

приміщення та запобігання ураження зерна хворобами: 

- своєчасне збирання урожаю за оптимальної вологості, запобігання 

травмування і биття, очищення від насіння бур’янів та інших домішок, 

сортування і просушування зерна до вологості 13%, а за підготовки до 

тривалого зберігання на 1–1,5 нижче; 

- роздільне розміщення зерна на зберігання за категоріями натурної 

маси, засміченості, вологості. Зерно нового урожаю необхідно зберігати 

окремо від зерна врожаїв минулих років, насіннєве – окремо від 

продовольчого і фуражного; 

- систематичний нагляд за станом зерна, контроль за температурою, 

вологістю зерна, зараженістю шкідниками, розвитком пліснявіння. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПОСІВІВ ЗЕРНОВИХ КОЛОСОВИХ 

КУЛЬТУР ВІД ХВОРОБ, ШКІДНИКІВ ТА БУР’ЯНІВ ЯК 

НЕОБХІДНОГО ЕЛЕМЕНТУ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ 

 

Вступ 

Ґрунтово-кліматичні умови України дають змогу одержувати 

найважливішу рослинницьку продукцію, яка повністю задовольняє потреби 

населення в продуктах харчування, тваринництво – у кормах, промисловість 

– в сировині. Крім того, наша країна має великі потенційні можливості 

збільшити виробництво зерна та іншої сільськогосподарської продукції для 

експорту на світовий ринок. Але для цього потрібно впроваджувати сучасні 

інтенсивні технології вирощування сільськогосподарських культур, 

складовою частиною яких є інтегрована система захисту від шкідників, 

хвороб і бур’янів. 

У середньому втрати рослинницької продукції від шкідливих 

організмів становлять 30 %, а в періоди спалахів розмноження шкідників, 

епіфітотій хвороб та при сильному засміченні полів бур’янами вони можуть 

перевищувати 50 %, а інколи врожай гине повністю. Так, без здійснення 

заходів щодо захисту навіть на високому агротехнічному фоні можна 

одержати врожай зерна озимої пшениці та ще й низької якості лише у межах 

2–4 т/га, тим часом як при належному захисті – 7–10 т/га. Отже, у такому разі 

кожен третій, а інколи й другий гектар орної землі хлібороб засіває, щоб 

підтримати життєдіяльність шкідливих організмів. 

В кінці минулого століття сільське господарство нашої країни зазнало 

суттєвих змін. Змінилися розміри полів, структура посівних площ, сівозміни, 

організація сільськогосподарського виробництва. Поряд із великими 

колективними підприємствами з’явилася велика кількість фермерських 

господарств, розміри землекористування яких не перевищують 30–50 га та 

навіть менше. 

У боротьбі із шкідниками, хворобами та бур’янами важливе значення 

належить сівозмінам. Тим часом при спеціалізації виробництва у 

фермерських господарствах, а також концентрації окремих культур з 

економічними перевагами (зернові, ріпак, соняшник та ін.) у великих 

господарствах порушена традиційна роль сівозмін, способів обробітку ґрунту 

і технологій вирощування культур. Все це сприяє до надмірного насичення 

сівозміни однією культурою або вирощування її в монокультурі, що в свою 

чергу призводить до поширення і зростання шкодочинності ряду шкідливих 

організмів. Так, насичення сівозміни зерновими культурами, або 

вирощування їх в монокультурі, зокрема пшениці озимої, збільшує кількість 
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хлібної жужелиці (туруна) у 7 разів, дротяників – 1,5–2 рази, попелиці – 2 

рази, трипсів 2,5–3 рази, шкодочинність злакових мух – у 2,5 рази. Різко 

зростає шкодочинність комплексу кореневих гнилей, септоріозу, 

борошнистої роси, церкоспорельозної гнилі. Загальні втрати від цих хвороб 

зростають у 3–5 разів. 

Отже, науково обґрунтоване чергування культур у сівозміні різко 

обмежує шкідливі організми в основній рослині. Чим менше насичення 

сівозміни однією культурою, тим більша просторова ізоляція між рослиною-

живителем, джерелом інфекції патогена та фітофагом. 

 

Методи захисту сільськогосподарських культур від шкідників, 

хвороб та бур’янів 

Система заходів захисту окремої сільськогосподарської культури від 

шкідливих організмів є важливою складовою частиною інтенсивної 

технології її вирощування. Вона спрямована на запобігання масовому 

поширенню шкідників, хвороб та бур’янів, а в разі їх появи – на можливість 

швидкого обмеження до економічно невідчутного рівня їх шкідливості. 

Головною ознакою системи є оптимізація всіх методів захисту рослин. 

До основних методів захисту сільськогосподарських культур належать: 

агротехнічний, фізико-механічний, хімічний, селекційно-насіннєвий 

(імунологічний) та біологічний методи. 

Агротехнічний метод. Агротехнічний метод захисту рослин – система 

агротехнічних прийомів, що спрямовані на забезпечення найвищої 

продуктивності певної сільськогосподарської  культури, підвищення 

польової стійкості рослин до стресових абіотичних факторів навколишнього 

середовища і шкідливих організмів, обмеження їх розвитку. 

Агротехнічні прийоми сприяють придушенню розповсюдження 

шкідливих організмів. Ці прийоми діляться на загальні агротехнічні та 

спеціальні. Перші не вимагають спеціальних витрат і є обов’язковими в 

процесі вирощування певної культури. Другі пов’язані з додатковими 

витратами праці і засобів. Використання агротехнічних прийомів у захисті 

рослин ефективно тільки на фоні прийнятих для відповідної зони сівозмін з 

властивими їм системами обробітку ґрунту, догляду за культурами і 

оптимальними термінами посіву і збирання. Особливо велике значення в 

захисті рослин від шкідників, хвороб та бур’янів мають такі фітосанітарні 

заходи, як сівозміна, просторова ізоляція посівів, знищення післяжнивних 

решток і бур’янів, оптимальні строки посіву і збирання, вапнування кислих 

ґрунтів, внесення добрив та ін. 
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Фізико-механічний метод. Це один із найстаровинніших методів 

захисту рослин, що об’єднує застосування різних пасток, термічного 

знезараження насіннєвого і садивного матеріалу, а також безпосереднього 

знищення шкідливих об’єктів шляхом їх збору. Він втратив своє значення у 

великих колективних господарствах, де широко застосовують пестициди. 

Враховуючи безпечність для довкілля, він набуває широкого застосування у 

приватному секторі, на присадибних ділянках. 

Проти шкідників і хвороб, що поширюються з насіннєвим та садивним 

матеріалом, велике значення має відбір незараженого насіння, прогрівання 

ґрунту, просушування і сонячний обігрів зерна. Дія цих прийомів полягає у 

згубному впливі фізичних умов середовища на шкідливі організми.  

Хімічний метод. Хімічний метод захисту рослин полягає у застосувати 

пестицидів хімічного синтезу (хімічних засобів захисту рослин), які здатні 

викликати загибель різноманітних видів шкідливих організмів або 

порушувати їх розвиток. Пестициди кваліфікують за призначенням, 

способом проникнення та характером дії на шкідливі організми, за хімічною 

будовою і складом. 

За призначенням пестициди поділяють на такі основні групи: 

інсектициди – проти комах, акарициди – кліщів, інсектоакарициди – 

одночасно проти комах і кліщів, фунгіциди – проти грибних хвороб, 

бактерициди – проти бактеріальних хвороб, гербіциди – проти бур’янів, 

нематоциди – проти фітогельмінтів (шкідливих нематод), родентициди – 

проти шкідливих гризунів, арборициди – проти небажаної дерев’янистої та 

чагарникової рослинності. 

До хімічних засобів захисту рослин належать також регулятори росту 

(стимулювання або гальмування) рослин – ретарданти, препарати для 

знищення листя – дефоліанти, підсушування рослин – десиканти, 

препарати для відлякування – репеленти, приваблення – атрактанти, 

стерилізації комах – статеві стерилянти, які обмежують харчування комах 

– антифідинги, або антифіданти. 

За способом проникнення в організм, характером дії та деякими 

іншими критеріями пестициди можна поділити на ряд підгруп. Інсектициди і 

акарициди бувають контактні та системні. Перші уражують комах при 

контакті з будь-якою частиною тіла. Їх застосовують проти шкідників, що 

живуть відкрито (попелиці, кліщі, клопи, личинки багатьох метеликів, 

пильщиків тощо) на всіх стадіях розвитку. До контактних препаратів 

кишкової дії належать ті, шо надходять в організм шкідника разом із кормом 

і отруюють його при потраплянні до кишечника. Їх застосовують проти 

фітофагів із гризучим ротовим апаратом. Системні пестициди здатні 
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проникати в рослину, пересуватися по судинній системі та отруювати комах 

у результаті їх живлення на таких рослинах. Їх застосовують проти шкідників 

із сисним або колючим ротовим апаратом (кліщі, попелиці, кокциди, клопи 

та ін.). Фуміганти проникають в організм комахи через органи дихання, 

застосовуються проти шкідників запасів. 

Деякі препарати, наприклад, мінеральні масла, прямої токсичної дії не 

мають, проте вони закупорюють дихальні шляхи фітофага, в результаті чого 

він гине від асфіксії. 

Фунгіциди за характером дії також поділяють на контактні та системні. 

Перші не проникають у рослину і діють на збудника хвороби при 

безпосередньому контакті. До цієї групи належать неорганічні препарати 

сірки, міді, похідні дитіокарбамінової кислоти та ін. Їх захисна дія 

визначається терміном наявності на поверхні рослин в ефективній кількості 

та залежить від метеорологічних умов. Застосовують їх у періоди, шо 

передують масовому поширенню збудників хвороб і діють на патогена до 

того, як відбувається зараження рослин. Вони не можуть знищувати 

патогенів після вторгнення їх у рослинну тканину. 

Системні фунгіциди проникають у тканини та судинну систему рослин 

і рухаються по ній. Тривалість їх дії меншою мірою залежить від 

метеорологічних умов, вони виявляють лікувальний ефект, запобігаючи 

загальному ураженню рослини або знищуючи патогени у ній. 

Результативність системних фунгіцидів залежить від часу з моменту 

вторгнення фітопатогена у тканину рослини до початку хімічної обробки. 

Чим коротший період після вторгнення патогена та застосування препарату, 

тим вища його ефективність. 

Гербіциди за характером дії на рослини поділяють на дві основні групи: 

суцільної дії, які знищують усі види рослин, і вибіркові (селективні), що 

уражують тільки певні види рослин і нешкідливі для інших. За зовнішніми 

ознаками дії і особливостями застосування розрізняють гербіциди: контактні, 

системні та діючі на кореневу систему рослин або на проростаюче насіння. 

Контактні гербіциди уражують листя і стебла рослин при контакті з ними та 

тільки ті ділянки, на які потрапив препарат, тому не впливають на кореневу 

систему бур’янів які відростають знову. До системних гербіцидів належать 

речовини, здатні пересуватися по судинній системі рослин. Потрапивши на 

листя, стебла чи корені рослин, системні гербіциди поширюються по всій 

рослині, спричинюючи її загибель. Застосування препаратів системної дії 

особливо ефективне проти бур’янів, що мають добре розвинену кореневу 

систему, особливо багаторічних. Третю групу становлять гербіциди, які 

вносять у ґрунт для знищення проростаючого насіння та коренів бур’янів. 
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Селекційно-насіннєвий (імунологічний) метод. Створені сорти і 

гібриди сільськогосподарських культур характеризуються високим 

біологічним потенціалом урожайності, але його реалізація на практиці не 

перевищує 40–50 %. Яка ж причина такого ненормального стану? Світова 

практика показує, що селекція на продуктивність та якість продукції без 

одночасного посилення бар’єрів, шо становлять імунну систему рослин, 

зумовлює високу генетичну вразливість сортів і гібридів. Поширення їх на 

великих територіях є основною причиною частих епіфітотій і масового 

розмноження шкідників. Вирощування сприйнятливих сортів стає гарним 

поживним середовищем для шкідливих організмів.  

Найбільш ефективним заходом проти шкідливих організмів є 

виведення і впровадження у виробництво стійких сортів. Вирощування 

високопродуктивних сортів і гібридів, які характеризуються груповою 

стійкістю до шкідливих організмів, є найбільш радикальним, екологічно 

безпечним й економічно вигідним методом захисту рослин. На стійких 

сортах і гібридах розвиток шкідників і хвороб протікає дуже повільно. Такі 

посіви в більшості випадків не потребують хімічної обробки або їх кратність 

є мінімальною. 

Поряд з виведенням і впровадженням у виробництво стійких сортів і 

гібридів не менш важливим завданням є збереження якомога довшої їх 

стійкості та одночасного її підвищення в процесі онтогенезу. Методи 

збереження стійкості сортів різнобічні, але головна увага має бути 

спрямована на запобігання формуванню нових рас і біотипів у шкідливих 

організмів. Для цього в кожному господарстві слід вирощувати не один сорт, 

а 2–3 сорти чи гібриди, які мають генетичні відмінності за ознакою стійкості. 

Біологічний метод. Цей метод передбачає використання живих 

організмів або продуктів їх життєдіяльності з метою зменшення чисельності 

та шкодочинності шкідливих організмів і створення сприятливих умов для 

діяльності корисних видів у агроценозах. 

Один з важливих напрямів біологічного методу – збереження і 

підвищення ефективності природних ресурсів ентомофагів і корисних для 

захисту рослин мікроорганізмів. 

Не менш важливим напрямом є збагачення агроценозів корисними 

організмами, які в даному агроценозі відсутні або наявні в незначній 

кількості. Здійснюють це методами сезонної колонізації, 

внутрішньоареального переселення, інтродукції і акліматизації ентомофагів 

та корисних мікроорганізмів, застосуванням промислових форм 

біопрепаратів. 
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Виявлення природних корисних біоагентів є невід’ємною складовою 

інтегрованих систем захисту рослин, що включають: моніторинг 

(спостереження) фітосанітарної ситуації; комплекс агротехнічних заходів, 

серед яких одним з найважливіших є вирощування стійких проти шкідливих 

організмів сортів; максимальне збереження природних корисних компонентів 

агроценозів; використання спеціалізованих біологічних агентів, шо 

нешкідливі для навколишнього середовища; а при необхідності – раціональне 

застосування хімічних засобів. 

Шкідливі організми, що шкодять на посівах зернових колосових 

культур. Зернові культури можуть уражуватися понад 300-350 видами 

різноманітних організмів. Це комахи, гриби, бактерії, віруси, нематоди, 

кліщі, птахи, гризуни, дикі звірі бур’яни тощо. Але основну загрозу для 

втрати врожаю становлять збудники грибних інфекцій, комахи, гризуни та 

бур’яни. В останні роки значно зросли площі, вражені вірусними хворобами 

такими, як мозаїка пшениці. 

Кожен з цих чинників становить загрозу посівам зернових культур і 

може призвести до часткового та навіть повного їх знищення. Це в першу 

чергу залежить від кількості шкідливих організмів, умов їх розвитку, 

стійкості самих рослин та багатьох факторів. Водночас, на полі можна 

зустріти відразу декілька видів шкодочинних організмів, що посилює загрозу 

значних втрат врожаю. Ці шкідливі організми поширені скрізь і можуть 

уразити будь-яку частину рослини протягом усього періоду вегетації. Тому 

до проблеми захисту рослин слід поставитися дуже відповідально. Заходи 

боротьби зі шкідливими організмами рослин не можуть вплинути на 

потенціал врожайності (як, наприклад, сортова характеристика, добрива, 

полив та інше), але вони зберігають те, що вирощено нелегкою працею та 

вкладені в одержання врожаю ресурси. 

Втрати від діяльності шкідливих організмів можуть бути дуже 

великими. Багато шкідників спроможні самостійно знищити більшу частину 

врожаю. На щастя, такі явища виникають нечасто. Але наявність кількох 

шкодочинних об’єктів практично завжди є загрозою втрати 30–60 % 

майбутнього врожаю. Крім того, не тільки зменшується кількість врожаю, 

але й значно погіршується його якість. При чому погіршення може бути 

настільки значним, що зерно стане непридатне як для харчових, так і для 

кормових цілей (наприклад, ураження твердою сажкою). Слід зауважити, що 

є видимі пошкодження, а також невидимі неозброєним оком (це особливо 

стосується хвороб). 

Після вибору доброго попередника, наступним етапом в системі 

захисту зернових колосових культур є протруєння насіння. 
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Протруювання насіння – важливий лікувально-профілактичний захід 

у системі захисту рослин зернових культур. Зазвичай, патогени, які вражають 

зерно, можуть знаходитися в його середині та на поверхні. Значним 

джерелом інфекції, безумовно, є ґрунт. Щоб уберегти проростаюче насіння й 

молоду рослину від цих патогенів, необхідно проводити протруювання 

насіння. Діючі речовини в протруйниках повинні запобігти враженню 

насіння ззовні, а якщо інфекція знаходилась на поверхні насіння або в його 

середині, то знешкодити її там. 

Протруйники можна поділити на групи. Перша з них – препарати для 

боротьби із грибковими інфекціями (Вітавакс 200, Максим, Дивіденд Стар та 

ін.), для боротьби з шкідниками (Матадор, Круїзер, Гаучо) та комбінованими 

(Селест Топ, Самурай). 

При виборі протруйника перш за все слід визначитися: яку проблему 

вам потрібно подолати. Більшість сучасних триазолових протруйників досить 

ефективно контролюють сажкові хвороби. А от що стосується інших, тут 

картина досить різноманітна. Якщо діюча речовина має високу системну дію, 

то вона дуже швидко проникає у середину насіння, потім у проросток та 

досить швидко розкладається. Цього достатньо щоб знищити збудників 

хвороб всередині рослини (летюча сажка) та на поверхні насіння (тверда 

сажка), але зовсім не досить для контролю збудників хвороб, які 

«нападають» на молоду рослину з ґрунту, або коли ураження проходить 

після проростання зерна. До таких хвороб можуть бути віднесені 

різноманітні кореневі гнилі (офібіліозна, фузаріозна, гельмінтоспоріозна та 

інші). Для ефективного контролю цих збудників необхідно, щоб діюча 

речовина не була рухливою. Вона повинна знаходитися на насінні протягом 

тривалого часу, захищаючи від зовнішньої інфекції. Тому однокомпонентні 

протруйники не зможуть забезпечити повноцінний захист. 

Протруюють лише кондиційне насіння при його вологості не вище за 

14 %, яке очищене від домішок та пилу. Цей захід проводять за 5–15 діб до 

посіву механізованим способом із обов’язковим дотриманням правил техніки 

безпеки. Добір протруйників слід здійснювати на підставі результатів 

фітоекспертизи насіння, очікуваного розвитку хвороб насіння та сходів, 

спектру дії препаратів, їх ефективності проти окремих патогенів. Більш 

широкий спектр дії мають протруйники в склад яких входить декілька 

діючих речовин: ламардор 400 FSт.к.с. (0,15–0,2 л/т), байтан-універсал, з.п. 

(2,0 кг/т), сертікор 050FS т.к.с (0,75–1,0 л/т), вітавакс 200ФФ, в.с.к. (2,5–3,0 

л/т), вінцит 050CS, к.с. (1,5–2,0 л/т), кінто-дуо, к.с. (2,0–2,5 л/т), максим стар 

(1,5 л/т) та ін. При розміщенні пшениці озимої після стерньових 

попередників, для захисту сходів від ґрунтових шкідників, доцільно разом з 
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фунгіцидом застосовувати один з інсектицидних препаратів: промет 400 CS, 

м.к.с., круїзер 350FS, т.к.с, або застосовувати один з комплексних 

протруйників: селест макс 165 FS т.к.с. (1,5–2,0 л/т), селест топ 312,5 FS т.к.с. 

(1,0–2,0 л/т), юнта квадро, т.к.с. (1,5–16 л/т). 

 

Хвороби зернових колосових культур.  

Зернові культури можуть вражатися багатьма хворобами, збудниками 

яких є віруси, гриби, бактерії. Також можуть виникати захворювання не 

паразитарного характеру (наприклад, від нестачі якогось мікроелемента). Але 

більшість хвороб викликається грибами, які можуть вражати всі органи 

рослини. Назвемо основні хвороби, які найбільш розповсюджені в Україні. 

Сажкові хвороби. Ці хвороби на зернових викликають кілька 

збудників. Так, тверду сажку на пшениці визивають базидіальні гриби 

Tilletia caries, T.lae- vis, на ячмені – Ustilago hordei. Симптоми видно на 

початку молочної стиглості, коли в зернівках замість зерна утворюються 

мішечки з теліоспорами. На ячмені всі органи ураженого колосу 

перетворюються на чорну спорову масу, яка має дуже неприємний запах 

гнилого оселедця. Другий тип сажок – летючі сажки. Їх викликають 

базидіальні гриби: Ustilago nuda на ячмені, U.tritici на пшениці, на житі - 

U.vavilovi. Хвороба виявляється під час виколошування, коли всі частини 

колосу, крім стержнів, перетворюються в рихлу спорову масу. Зараження 

відбувається під час цвітіння, тому збудник інфекції знаходиться в середині 

зерна, на відміну від твердих сажок, коли спори знаходяться на поверхні. Це 

важливий момент, який необхідно враховувати при виборі протруйника. 

Основним джерелом інфекції сажкових хвороб є заражене насіння, 

тому основа боротьби з ними – протруювання насіння. 

Кореневі гнилі поширені у всіх регіонах України, їх збудниками є 

один або комплекс недосконалих грибів. Ураження кореневими гнилями 

призводить до загнивання кореневої системи, прикореневих частин рослин. 

При ураженні спостерігається побуріння, деформація та загибель проростків. 

Наслідком ураження кореневими гнилями є пригнічення рослин, відмирання 

продуктивних стебел, білоколосість, щуплозерність. Основним джерелом 

інфікування є ґрунт, тому основа боротьби із кореневими гнилями – 

протруювання насіння. 

Снігова пліснява або випрівання озимих. Захворювання 

спостерігається рано навесні після танення снігу. На рослинах з’являється 

ніжний сірувато-білий павутинний наліт міцелію гриба. Пошкоджене листя 

буріє. Спостерігається відмирання вузлів кущіння. Посіви гинуть. Збудником 
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є гриб Fusarium nivale, джерело інфекції – ґрунт. Основа боротьби – 

протруювання насіння. 

Іржа. Існує декілька видів іржі, збудником яких є види із роду Puccinia. 

Лінійна або стеблова іржа злаків. Збудник – Р. graminis різних 

підвидів. Це дводомні гриби, проміжними хазяїнами яких є барбарис та 

магнолія. У зв’язку з незначним розповсюдженням цих дерев на території 

України, шкодочинність цієї хвороби не дуже велика. Гриб вражає стебла, 

листкові піхви, а іноді остюки та стержень колосу. На них з’являються 

іржаво-бурі плями, які до кінця літа чорніють і стають випуклими. 

Бура іржа пшениці та жита (P. recondita; Р. dispersa). Зараження 

починається з осені, але період головної шкодочинності припадає на період 

колосіння – воскової стиглості. Спочатку з’являються бурі плями з 

уредоспорами, потім вони трансформуються в блискучі чорні з теліоспорами. 

Епіфітотійний розвиток спостерігається один раз в три-чотири роки. 

Жовта іржа (P. striiformis Wesst ). Уражає пшеницю, жито, ячмінь, дикі 

злаки. Характерною ознакою хвороби є лінійне розташування урединій на 

листках, які утворюють лимонно-жовті довгасті смуги у вигляді пунктирних 

ліній. Можуть уражувати всі надземні частини. Особливо шкідливе ураження 

колосу. Зерно перестає наливатися, стає щуплим. 

Карликова іржа ячменю (Р. hordei Otth) Виявляється у вигляді 

дрібних уредо- пустул жовто-бурого кольору, які згодом переходять в чорні 

теліопустули. Уражуються листки, листкові піхви. 

Борошниста роса. Збудником цієї хвороби є гриб Erysiphe graminis. 

Він вражає більшість видів злакових культур та дикоростучі злаки. На листі, 

стеблах, колоскових лусочках і навіть на остях утворюється білуватий 

павутинний, а потім борошнистий наліт, який складається з міцелію та спор. 

У вражених рослинах зменшується асиміляційна поверхня листків, 

знижується кущистість та зимостійкість. 

Септоріоз. Збудниками є гриби Septoria tritici, S.graminis, S.hordei. 

Вражають пшеницю, ячмінь та інші злакові культури. На листі, стеблах, 

колоскових лусочках з’являються світлі, бурі плями із темною облямівкою, 

на поверхні яких утворюються дрібні чорні крапки – пікніди. Листя засихає, 

стебло зморщується, зерно в колосі щупле. 

Плямистості. На злакових культурах зустрічається кілька видів 

плямистостей.  

Темно-бура плямистість (Drechslern sorokiana). Вражає майже всі 

види злакових культур. Збудник пошкоджує сходи (у вигляді кореневих 

гнилей) та дорослі рослини. На листках з’являються темно-сірі або світло-

бурі продовгуваті плями із темною облямівкою, на яких потім утворюється 
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оливково-бурий наліт конідіального спороношення гриба. При уражені 

колоса хвороба має назву «чорного зародку».  

Смугаста плямистість ячменю (D.graminea). Гриб вражає рослини 

від появи сходів до повної стиглості зерна. На листках з’являються блідо-

жовті плями, які потім подовжуються і стають світло-коричневими з вузькою 

пурпурною облямівкою. Тканина листків у місцях враження розтріскується, 

листки розщепляються на продовгуваті смуги та засихають. На деяких сортах 

враження зерна може викликати «чорний зародок». 

Сітчаста плямистість ячменю (D.teres). Виявляється у вигляді 

бурих овальних плям із великою кількістю поперечних і поздовжніх рисок, 

які утворюють сітчастий візерунок. 

Облямівкова плямистість (Rhynchosporium graminicola). Гриб уражує 

здебільшого ячмінь, жито, дикі злаки. На листках та листкових піхвах 

хвороба виявляється у вигляді сіро-зелених плям, які швидко збільшуються у 

розмірах. При сухій погоді симптоми облямівкової плямистості схожі на 

опіки. На зерні хвороба проявляється у вигляді світло-коричневих плям з 

темно-бурим ореолом. Хвороба призводить до втрати врожайності і якості 

зерна. 

Тифульоз (Typhula incarnata) Вражає ячмені. Внаслідок інфекції листя, 

листкові піхви рослин стають оранжево-жовтими з маленькими бурими або 

червоно-коричневими склероціями. Хвороба часто супутня сніговій плісняві. 

Фузаріоз колоса. Збудниками хвороби є гриби Fusarium graminearum 

та F. avenaceum. Уражуються пшениця, ячмінь, жито. Колос вкривається 

рожевим нальотом міцелію гриба, який проникає в зерно, розчиняє білок із 

виділенням токсичних речовин. Таке зерно часто називають «п’яним 

хлібом». 

«Чорний зародок». Збудниками хвороби можуть бути гриби з родин 

Drech- eslera sp., Alternaria sp., Fusarium sp. Уражує пшеницю, ячмінь. 

Хвороба проявляється у вигляді почорніння зерна в зародку та інших місцях. 

Ураження відбувається у період молочної стиглості. Перезараження може 

проходити при зберіганні ураженого та здорового зерна в буртах при 

підвищенні температури. Уражене зерно має низьку схожість, фізіологічно 

недорозвинене. 

Аскохітоз. Збудником хвороби є недосконалий гриб Ascochyta hordei. 

Уражує пшеницю, ячмінь, жито. На листках спочатку утворюються дрібні 

округлі сірі плями. Пізніше вони зливаються і охоплюють всю листкову 

пластинку, яка може засохнути. 

Вірусні та бактеріальні хвороби. 



68 
Агроекологічні заходи вирощування зернових колосових культур 

Безумовно, основні хвороби зернових культур пов’язані з грибами. Але 

є низка хвороб, збудниками яких є бактерії та віруси. Найбільш 

розповсюдженими з них є такі: 

Бура бактеріальна плямистість (Pseudomonas coronafaciens). На 

листках з’являються світло-зелені, а потім бурі або червоно-бурі овальні 

плями зі світлою облямівкою, яка з часом темніє. Листки зморщуються та 

засихають по краях. При сильному розвитку хвороби можна спостерігати 

загнивання насіння. 

Чорний плямистий бактеріоз пшениці (Хаnthomonas translucens). 

Найбільш характерна ознака – почорніння верхньої частини колоскових 

лусочок у вигляді плями або штрихів. Інфекція бактеріальних хвороб 

зберігається на рослинних рештках та насінні. Спеціальних заходів контролю 

бактеріальних хвороб нема, основа боротьби – агротехніка та виконання 

правил насінництва. 

Смугаста мозаїка пшениці та руська мозаїка пшениці (Triticum 

virus). Уражують практично всі злакові культури. Характерні ознаки 

вірусних хвороб – поява світло-зелених (лимонно-жовтих) штрихів або смуг 

уздовж жилок листка. Уражені рослини відстають у розвитку, дають 

безплідні пагони. Зерно щупле, іноді зовсім не виникає. Інфекція зберігається 

на зимуючих рослинах. Вірусні хвороби розповсюджуються сисними 

комахами (попелиця, цикадки, клопи, трипси) та кліщами. Основа боротьби з 

вірусами – це висів здорового посівного матеріалу та знищення 

розповсюджувачів вірусних хвороб, а саме сисних комах. Спеціальних 

препаратів для боротьби з вірусами немає, тому тільки за допомогою 

профілактики можна стримати розповсюдження вірусних хвороб. Такими 

профілактичними заходами може бути протруювання насіння 

інсектицидними препаратами. 

 

Шкідники зернових колосових культур. Хоча потенційно 

пошкоджувати зернові культури може понад 100 видів комах, але найбільш 

розповсюдженими шкідниками є хлібні клопи (клоп-черепашка, маврська 

черепашка, австрійська черепашка), хлібний турун (жужелиця), попелиці, 

шведська та гесенська мухи, опоміза пшенична, пильщики, хлібні жуки (жук-

кузька, жук-красун, жук-хрестоносець), п’явиці, стеблові блішки, трипси 

(пшеничний, житній, вівсяний), злакова листокрутка. 

Також злакові культури пошкоджують багатоїдні комахи: озима та 

оклична совки, дротянки, личинки хрущів. В окремі роки спалах чисельності 

дає лучний метелик, а в південних областях зернові можуть бути пошкоджені 

сарановими. 
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Пошкодження шкідниками впливає як на кількісні показники 

врожайності, так і на якість зерна. Комахи можуть зріджувати посіви 

(личинки хлібної жужелиці, дротянки, гусінь совок, внутрішньостеблові 

шкідники), знизити врожайність з причини погіршення розвитку рослин 

(клопи, попелиця, внутрішньостеблові комахи, трипси). Деякі комахи 

пошкоджують зерно в колосі, вимолочують зерна (хлібні жуки, жуки хлібної 

жужелиці). Крім того, пошкодження комахами впливає і на якість зерна. Так, 

на якість клейковини впливає пошкодження зерна клопом-черепашкою. 

Наявність 3 % пошкоджених клопами зерен робить непридатною для 

хлібопечення якість клейковини. 

Клоп-черепашка (Eurygaster integriceps) є одним з головних шкідників 

зернових культур. Поряд із ним можна зустріти супутні види, які близькі з 

ним за біологією, циклом розвитку та шкодочиністю. Це маврська черепашка 

(Eurygaster maurus) та австрійська черепашка (Eurygaster austriacus). Вони 

можуть різнитися також зонами розповсюдження. Так, наприклад, 

австрійська черепашка поширена в Поліссі та Лісостепу, а клоп-черепашка – 

в південному Лісостепу та Степовій зоні. 

Зимують ці види клопів у стадії дорослих комах у лісосмугах, лісах під 

опалим листям. Масовий літ клопів навесні збігається приблизно з кінцем 

фази кущіння–початком трубкування у озимих культур. Це перший період, 

коли треба проводити обприскування проти цих шкідників, щоб не 

допустити масового їх розмноження. Жуки відкладають яйця і вже через 6-12 

діб (залежно від погодних умов) з’являються личинки, шкодочинність яких 

аналогічна дорослим клопам. Масове закінчення розвитку личинок та поява 

нових дорослих комах співпадає із молочною або молочно-восковою 

стиглістю у озимих культур. Це другий період, коли необхідно боротися з 

цими шкідниками. 

Пошкоджені на першому етапі дорослими клопами рослини засихають, 

а у період колосіння може спостерігатися часткова або повна білоколосиця. 

На другому етапі шкодять головним чином личинки старшого віку та 

молоді дорослі клопи, які живляться достигаючим зерном. Пошкодження 2-

3 % зерна призводить до втрат хлібопекарських властивостей борошна. Це є 

наслідком позакишкового живлення клопів. Вони проколюють зерно, вводять 

туди свої ферменти, які переварюють їжу, а потім усмоктують її. Але частина 

ферментів залишається у зерні, що й робить борошно непридатним до 

хлібопечення. 

Таким чином, боротися з клопами на зернових треба в два етапи. 

Спочатку слід знищити клопів, які після перезимівлі перелітають на поля. Це 

період кінець кущіння – початок трубкування. Для цього найкраще 
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використати інсектициди: енжіо (0,18 л/га), моспілан, р.п. (0,1 л/га), ф’юрі 

к.е. (0,07 л/га), протеус о.д. (0,5-0,75 л/га), фуфанон, к.е. (1,2 л/га), коннект 

к.с. (0,4-0,5 л/га). Висока початкова дія цих препаратів дає змогу різко 

знищити чисельність шкідників, навіть при високій їх щільності.  

На другому етапі захисту від клопів у період формування колосу 

(молочно-воскова та воскова стиглість) краще використати Карате Зеон (0,2 

л/га), бо на колосі системна дія інсектицидів не надто виражена. Слід тільки 

враховувати температурний режим у період обробки. Якщо температура 

повітря вища, ніж 30°С, тоді доцільніше обробити посіви Актарою 25 WG 

(0,1-0,15 кг/га) та Актарою 240 SC (0,15-0,16 л/га). 

На зернових культурах можна зустріти кілька видів злакових 

попелиць, як наприклад, звичайна злакова попелиця, велика злакова 

попелиця, ячмінна попелиця. Цикл розвитку у них схожий: зимують яйця на 

озимині та диких злаках. Навесні з’являються личинки, які скоро стають 

дорослими особами. І далі йде процес партеногенетичного розмноження 

(безстатево). В період вегетації можуть дати понад 12 поколінь. Весь цикл 

розвитку цих видів пов’язаний зі злаковими культурами (ярими та озимими, 

падалицею, дикими злаками). 

Таким чином, зрозуміло, що попелиці можуть пошкоджувати посіви 

протягом всього вегетаційного періоду як озимих, так і ярових культур. 

Личинки і дорослі особи попелиць висмоктують поживні речовини з 

рослини, що впливає на якість та кількість врожаю. 

В більшості випадків, якщо витримується програма боротьби з 

клопами, паралельно буде стримуватися розвиток попелиць. Але в окремі 

роки розмноження цих комах має характер епізоотії (масового 

неконтрольованого природними чинниками розмноження), коли потрібно 

проводити спеціальні обробки проти попелиць. 

Трипси зустрічаються у всіх регіонах вирощування зернових культур. 

В основному шкодочинними вважаються три види – пшеничний, вівсяний та 

житній трипси. Пошкоджують рослини як личинки, так і дорослі трипси. 

Особливо шкодочинні трипси у період колосіння. Вони живляться соком 

дозріваючого зерна, знаходячись під колосковими лусками. У пошкоджених 

рослин скручується колос, що призводить до утворення білоколосості та 

щуплозерності. Також ці комахи можуть бути розповсюджувачами вірусних 

хвороб. Вага зерна може зменшитися до 40 %. Особливо інтенсивно трипси 

розмножуються в посушливі роки. Трипсів слід знищувати в період молочної 

стиглості, суміщаючи з боротьбою проти клопів. Оскільки трипси 

знаходяться під колосковими лусками, то краще використовувати препарати 

із системною дією. 
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Внутрішньостеблові шкідники. До цієї групи шкідників відносяться 

види комах, личинки яких живуть всередині рослини. Серед них найбільш 

часто зустрічаються такі види: шведські мухи, гессенська муха, опоміза 

пшенична, пшенична муха, пильщики хлібний звичайний та чорний, злакова 

листокрутка, озима муха. 

Для всіх них характерною рисою є те, що шкоди завдають личинки, 

більша частина життя яких проходить всередині рослини. Внаслідок 

пошкодження цими комахами рослини відстають у рості, можна спостерігати 

білоколосість, полягання стебел. На ранніх стадіях розвитку злаків рослини, 

пошкоджені цими шкідниками, гинуть. 

Злакові внутрішньостебельні мухи мають кілька генерацій протягом 

сезону, одна із них припадає на початок розвитку озимих культур. Тому 

токсикація сходів при обробці зерна інсектицидним протруйником буде 

початком боротьби з цими шкідниками. Використання інсектицидів із 

системною дією також буде стримувати розвиток наступних генерацій 

злакових мух у період розвитку злакових культур, а також пильщиків. Бо 

діюча речовина цих препаратів, проникаючи в середину рослини, робить її 

отруйною для всіх комах, які живляться цією рослиною, незалежно від їх 

місця знаходження: всередині чи ззовні рослини. 

Хлібна жужелиця (хлібний турун) особливо шкодочинна в зоні Степу 

та південному Лісостепу, хоча може давати спалахи розмноження в інших 

кліматичних зонах. Шкодять посівам зернових як личинки, так і дорослі 

жуки. Але роблять вони свою «чорну справу» в різний період та і з різним 

характером шкодочинності. Жуки з’являються в період формування зерна 

озимих культур, а масово – у фазу молочної стиглості. Вони живляться 

зерном до самого збирання врожаю. Один жук може пошкодити 50–60 зерен, 

при чому жуки полюбляють живитися зав’яззю зерна. 

Обробку проти жуків хлібної жужелиці можна поєднати з боротьбою 

проти клопів на другому етапі, оскільки період шкодочинності співпадає у 

часі, а препарати проти клопів ефективні і проти жуків хлібної жужелиці. 

Ще більшої шкоди завдають личинки хлібної жужелиці. Вони 

починають пошкоджувати озимі культури восени і потім навесні наступного 

року, ще протягом 5–7 тижнів живляться листками озимини. Характерним 

пошкодженням личинками хлібної жужелиці є так зване розмочалювання 

листків. Личинка затягує листок до себе в нірку, виїдає м’якоть, а жилки 

потім викидає нагору. Для хлібної жужелиці характерний досить довгий 

період відродження личинок, що затрудняє боротьбу з ними, бо досить важко 

визначити період масового відродження личинок та період початку 

обприскування. Тому найкращим способом контролю личинок є токсикація 
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сходів шляхом обробки зерна озимих культур інсектицидними 

протруювачами. 

Хлібні жуки. Злакові культури пошкоджують три види хлібних жуків: 

жук-кузька, жук-хрестоносець та жук-красун. Зимують ці шкідники у стадії 

личинки в ґрунті. Дорослі жуки з’являються в період молочно-воскової 

стиглості у злаків і починають їсти зерно. Крім того, вони вибивають зерно з 

колосу. Трохи раніше (в період цвітіння) може початися літ жука-красуна, 

який може живитися в період утворення зерна, наслідком його пошкоджень 

може бути білоколосість. 

Оскільки поява хлібних жуків співпадає з появою таких шкідників 

колосу, як клопи, хлібна жужелиця, попелиці, трипси то можливо 

комплексно знищити їх, бо препарати для контролю цих шкідників ідентичні. 

Личинки хлібних жуків живуть у ґрунті і можуть пошкоджувати 

кореневу систему злакових культур. Найбільш дієвим заходом знищення 

личинок хлібних жуків залишається обробка насіння інсектицидними 

протруйниками. 

Озима совка відноситься до групи підгризаючих совок. Гусениця веде 

нічний спосіб життя: вдень вона знаходиться в ґрунті, а в вечірній час 

перегризає рослину у приземній частині, внаслідок чого вона засихає. 

Розвиваються совки у двох генераціях. Совки в окремі роки можуть 

бути досить небезпечними шкідниками для озимих зернових. Через 

особливості їх біології боротися з цим шкідником непросто. Препарати, які 

використовують для токсикації сходів або системні інсектициди (а це 

інсектициди з групи неонікотиноїдів), не мають достатньої ефективності 

проти лускокрилих, до яких відносяться совки. Тому необхідно проводити 

обприскування контактними препаратами. Але оскільки гусінь перегризає 

приземну частину стебла, то важливо, щоб робочий розчин потрапив саме в 

цю частину рослини. Тому треба обприскувати посіви із підвищеним тиском, 

щоб робочий розчин досяг прикореневої частини стебла. 

На злакових культурах розповсюджена п’явиця звичайна. 

Пошкоджують рослини жуки та личинки. Більше вони шкодять ярим 

культурам. Жуки прогризають в листках наскрізні дірки, а личинки з’їдають 

епідерміс листків у вигляді смуг. Пошкоджені листки засихають, ріст рослин 

може уповільнюватися. При сильному розмноженні п’явиць їх можна 

знищити будь-яким інсектицидом. 

В південних областях України значної шкоди зерновим посівам можуть 

завдати саранові. Вони живуть на луках біля полів, але можуть утворювати 

стадні форми і переміщуватися на культурні рослини. В місцях концентрації 

саранових при високій чисельності їх слід обробити інсектицидами. 
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Бур’яни на зернових колосових культурах. Шкодичинність бур’янів 

складається з декількох факторів: 

- Конкуренція за ресурси розвитку. Це волога, поживні речовини, 

світло та інші. Бур’яни поглинають для свого розвитку вологу, якої часто 

обмаль. Ви вносите програмовану дозу добрив, розраховуючи отримати 

пристойний врожай. Але їх частина піде на розвиток врожаю бур’янів. 

Небажана рослинність може знизити інтенсивність фотосинтетичних 

процесів. Все це значною мірою знижує врожайність пшениці та ячменю.  

- Алелопатичне пригнічення бур’янами культур. Рослини виділяють у 

ґрунт та у повітря багато хімічних речовин, які спроможні пригнічувати інші 

рослини, даючи конкурентні переваги перед іншими рослинами в біоценозі. 

Це пригнічення може мати незворотний характер, оскільки діє на генетичний 

код культури. 

- Бур’яни значно затрудняють та здорожують збиральні роботи. Багато 

видів бур’янів дозрівають разом із культурою, і їх насіння потрапляє в 

бункер разом із зерном. Потім потрібна дуже ретельна доробка зерна, 

оскільки Держстандарт (ДСТУ 3768–2019) не допускає домішок насіння 

гірчака повзучого, кукелю звичайного, в’язелю різнокольорового, кроталярії, 

дурманів індійського та звичайного, геліотропу опушеноплідного, пажитниці 

п’янкої, рицини звичайної, софори лисохвостої, термопсисів гірського та 

ланцетовидного (мишатник), триходесми сивої, ворсинки, мар’яника 

польового, сорго, пажитника сінного більше, ніж 0,05 %. 

На зернових культурах можна зустріти понад 200 видів небажаної 

рослинності, але реально масово розповсюджені декілька десятків. На озимих 

культурах найбільш розповсюджені такі види: 

Дводольні зимуючі, озимі та дворічні: ромашка непахуча (Matricaria 

perforate), фіалка польова (Viola arvensis.), підмаренник чіпкий (Galium 

aparine.), сокирки польові (Consolida regaiis S.), грицики звичайні (Capsella 

bursa-pastoris), куколиця біла (Melandrium album), дескурайнія Софії 

(Descurainia Sophia), талабан польовий (Thlaspi arvense), зірочник середній 

(Stellaria media), качим постійний (Gypsophila muralis), горобейник польовий 

(Lithospermum arvense). 

Дводольні ярі: лобода біла (Chenopodium album), спориш (Polygonum 

aviculare), фалопія березковидна (Fallopia convolvulus), чистець однорічний 

(Stachus annua), паслін чорний (Solanum nigrum), гірчак розлогий (Polygonum 

lapathifolium), рутка лікарська (Fumaria officinalis), калачики призабуті 

(Malva neglecta), щириця звичайна (Amaranthus retroflexus). 
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Дводольні багаторічні: осот жовтий (Sonchus arvensis), березка 

польова (Convolvulus arvensis), осот рожевий (Cirsium arvense), кульбаба 

лікарська (Taraxacum officinalis), подорожник великий (Plantago major). 

Злакові: бромус покрівельний (Bromus tectorum), пирій повзучий 

(Agropirum repens), вівсюг (Avena fatua L). 

У інтенсивному землеробстві із прогресивним розвитком агрохімічної 

промисловості вже тривалий час існує домінування хімічного методу 

захисту сільськогосподарських культур з використанням синтезованих 

гербіцидів. Виробництву пропонується препарати різних діючих речовин, 

строків внесення, з дозою використання від десятків грам до кількох кілограм 

чи літрів. 

За незначного розвитку озимих колосових у осінній період, 

прогнозується низька конкурентоздатність культур у весняний період. За 

таких умов, буде доцільним провести обробіток посівів у ранні строки, за 

температури повітря до +10
о
, середніми з рекомендованих виробниками норм 

гербіцидів. При коренепаростковомуагротипі засміченості посівів (3–5 шт./м
2
 

і більше розеток багаторічних бур’янів) доцільно використати для їх 

контролю у фазі повного кущіння – на початку виходу культурних рослин у 

трубку гербіциди: еллай супер (15 г/га), естерон (0,8-1,0 л/га), лонтрел гранд 

(0,12 л/га), ланцелот (0,033 л/га,) старане преміум (0,5 л/га).  

На посівах колосових культур із малорічним агротипом засміченості 

(10-15 сходів зимуючих або ранніх ярих бур’янів на 1 м
2
 і більше) можна 

провести хімічну обробку гербіцидами мушкет (60 г/га), аркан (20 г/га), 

банвел 4S (0,3 л/га), гранстар голд (18 г/га) або гранстар про (20–25 г/га). При 

високій забур’яненості посівів коренепаростковими та дводольними 

бур’янами треба використовувати комбіновані препарати – гроділ максі 

(100 мл/га), калібр (60 г/га), лінтур (150 г/га), які відзначаються досить 

широким спектром дії на бур’яни, але є більш коштовними (вартість 

гектарної норми на рівні 200–250 грн.). В разі високої рясності в посівах 

зернових колосових культур однорічних тонконогих бур’янів (плоскуха, 

бромус, мишій, мітлиця, вівсюг) і їх кількості що перевищує еколого-

економічний поріг забур’яненості, необхідно застосувати гербіциди: аксіал 

(1,0 л/га), пума Супер (1,0 л/га). У боротьбі з важковикорінюваними 

коренепаростковими багаторічниками та однорічними злаками слід 

використати гербіцид монітор, 75% в.р.г. в поєднанні з ПАР Тренд 90 – у 

дозах (26 г/га + 0,2 л/га відповідно). 

Ярі зернові культури забур’янюються переважно однорічними 

двосім’ядольними бур’янами тому, за температури 14–16 °С для контролю їх 

присутності у посівах застосовують гербіциди: 2,4–Д 500, в.р (0,9–1,7 л/га),  
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Система захисту пшениці озимої від шкідників і хвороб 

Строк 

проведення 

заходу 

Шкідливі організми та 

ЕПШ 

Зміст заходу, назви та норми витрати 

препаратів кг/га, л/га, кг/т, л/т 

До сівби Збудники хвороб 

насіння і проростків, 

сажкові хвороби 

Протруєння насіння одним з препаратів 

фунгіцидної дії: вітавакс 200 ФФ (2,5–

3  л/т), віспар (2 л/т), вінцит ( 1,5 л/т), 

раксіл ультра (0,2 л/т), іншур перформ 

(0,5 л/т), корріоліс (0,2 л/т), ламардор 400 

FS (0,2 л/т), максим 025 FS або максим 

XL 035 FS (1–2 л/т), шелтер (2 л/т), селест 

Топ, 312.5 FS, т. к. с. (1,0–2,0 л/т) тощо. 

Шкідники сходів Протруєння насіння препаратом на вибір: 

гаучо 70 WS (0,25–0,5 кг/т), круїзер 350 

FS, т.к.с. (0,4–0,5 л/т), селест Топ, 312.5 

FS, т. к. с. (1,0–2,0 л/т) тощо. 

Збудники хвороб 

насіння і проростків, 

сажкові хвороби та 

шкідники сходів 

Протруєння насіння препаратом селест 

Топ, 312.5 FS, т. к. с. (1,0–2,0 л/т) тощо. 

Сходи – 

3-й листок 

Хлібна жужелиця  

1–2 личинки/м2 

Обприскування посівів на вибір: драгун 

(0,8–1,2 л/га), нурелл Д (0,75–1,0 л/га), 

маршал 25 (0,8–1,2 л/га) тощо. 

Сходи – 

початок 

кущіння 

Цикадки більше 50 на 

1м2, злакові попелиць 

чи злакові мух 100 чи 

40–50 на 100 помахів 

сачка, відповідно 

Обприскування посівів одним із 

препаратів БІ 58 новий, фосфамід, золон 

35 (0,5–1,5/га), данадим стабільний (1–1,5 

л/га), актара 240SC, карате (0,15–2 л/га), 

фастак (0,1 л/га), ф’юрі (0,07–0,1 л/га), 

фостран (1,5 л/га) тощо. 

Кущіння Хлібна жужелиця 2–3 

личинки/м2 

Обприскування посівів одним з 

препаратів: драгун (0,8–1,2 л/га), 

нурелл Д (0,75–1 л/га), маршал 25 (0,8–1,2 

л/га) тощо. 

Відновлення Хлібна жужелиця  Обприскування одним із препаратів: 
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весняної 

вегетації 

(4–6 личинок/м2) борей, с.к. (0,16 л/га), драгун (1,2 л/га), 

кінфос, к.е.(0,5 л/га), маршал, к.е. (0,8–1,2 

л/га), нурел Д, к.е. (0,75–1 л/га) тощо. 

Борошниста роса, 

септоріоз, злакові мухи 

та ін. 

Ранньовесняне боронування посівів 

впоперек рядків, підживлення азотними 

добривами (40–60 кг/га). 

Вихід рослин в 

трубку 

Борошниста роса (при 

ступені ураження 1% за 

умов вологості вище 

90% і середньодобової 

температури повітря 

14–17оС), септоріоз, 

гельмінтоспоріоз 

Обприскування посівів одним із 

фунгіцидів: альто супер, к.е. (0,4 га), 

амістар екстра, к.с. (0,5–0,75 л/га), 

арбалет, к.с. (2,0 л/га), голдзім, дерозал, 

к.с.(0,5л/га), імпакт 25, к.с (0,6–0,8 л/га)., 

тілт,(0,5 л/га), рекс дуо, к.с. (0,4–0,6 л/га), 

фалькон, к.е. (0,6 л/га), солігор, к.е. (0,7–

0,9 л/га) тощо. 

Клоп шкідлива 

черепашка (2 екз./м2), 

злакові, польові і ін. 

клопи (15–20 екз./ м2) 

Обприскування крайових смуг посіву 

одним із інсектицидів: актара, в.р.г., 

блискавка, к.е., фастак, к.е. (0,12 кг/га), 

альфагард, к.е., карате зеон, мк.с. (0,15 

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

мк.с. (0,06 л/га), децис профі, в.г. (0,04 

кг/га), данадим, к.е. (1–1,5 л/га), моспілан, 

р.п.(0,1 л/га)., ф’юрі, к.е. (0,07 л/га), 

протеус, о.д. (0,5–0,75 л/га), фуфанон, к.е. 

(1,2 л/га) тощо. 

Колосіння та 

цвітіння 

Борошниста роса (3 % 

ураженості верхніх 2-х 

листків), септоріоз, 

іржа, фузаріоз колоса 

Обприскування посівів одним із фунгі-

цидів: альто супер, к.е., імпакт 25, к.с., 

(0,5 л/га), амістар екстра, к.с. (0,5–0,75 

л/га), амістар тріо, к.е.(1 л/га), фалькон, 

к.е., (0,6 л/га), фолікур, к.е.(1 л/га) тощо. 

Формування – 

наливання 

зерна 

Клоп-черепашка 

(2 екз./м2 сильні і цінні 

пшениці, 4–6 – інші), 

трипси (50 екз./колос), 

злакові попелиці (20 

екз./стебло), хлібні 

жуки (3-4 екз./м2) 

Обприскування посівів одним з 

інсектицидів, що й при виході рослин в 

трубку. 
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Агрітокс (Гербітокс) (0,7–1,7 л/га), 2М-4Х, в.к. (0,9–1,5 л/га), Старане, к.е. 

(0,5–0,7 л/га), Агро Макс (0,8–1,0 л/га) та ін. Проти однорічних 

двосім’ядольних, в т.ч. стійких до 2,4-Д та 2М-4Х, ефективними будуть 

Базагран М в.р., (2,0–3,0 л/га), Дікамба Форте, в.р.к. (0,5–0,8 л/га), Гроділ 

Максі (9–11 г/га), Аркан (0,02л/га), Формула (10–15 г/га) у поєднанні з ПАР. 

Проти однорічних та деяких багаторічних двосім’ядольних – препарати 

Ультра 730, в.р. (0,7–1,2 л/га), Логран, в.г. (6–10 г/га), Адор, в.г. (15 г/га), 

Барель, в.р.к. (0,15–0,3 л/га), Дезормон, в.р. (0,8–1,4 л/га), Альфа-Дикамба, 

в.р.к. (0,2–0,3 л/га), Дікамерон Гранд, в.р.г. (0,09–0,12 л/га), Еллай Супер, в.г. 

(15 г/га), Шефілд, к.е. (0,6–0,8 л/га), Магнум, з.п. (15 г/га), Лінтур, в.г. (0,12–

0,15 л/га), Триггер ВГ (15–25 г/га) та інші, дозволені згідно «Переліку 

пестицидів та агрохімікатів, дозволених до використання в Україні». За 

присутності у посіві однорічних злакових бур’янів доцільно провести 

обприскування гербіцидами Пума супер, м.в.е. (1,0 л/га), Аксіал к.е. 

(1,0 л/га), Еверест в.г. (35–120 г/га), а за наявності багаторічних злакових 

вносити гербіцид Монітор 750 в.г. (13–26 г/га) + ПАР Генамін (0,4–0,6 л/га). 

 

 

Ярі зернові колосові культури. Протруювання насіння є обов’язковим 

профілактичним хімічним заходом. Більшим спектром дії володіють 

препарати, які у своєму складі утримують комбінацію фунгіцидів: іншур 

перформ, т.к.с., вітавакс 200 ФФ, в.с.к. та ін. Проти борошнистої роси та 

септоріозу листя на ранніх етапах розвитку рослин ефективні кінто дуо, к.с., 

раксіл ультра 120 FS, ТН або ін. 

У разі вимушеної сівби після колосових попередників для захисту 

посівів від хлібного туруна, підгризаючих совок, дротяників та інших 

ґрунтових шкідників слід обробити насіння перед сівбою такими 

комбінованими препаратами: нупрід макс ТН, с.к. (2,0 л/т), селест макс 165 

FS, ТН (1,5–2,0л/т), юнта квадро 373,4 FS, к.с. (1,4–1,6 л/т), які крім 

інсектицидної мають фунгіцидну дію проти сажкових хвороб, кореневих 

гнилей, септоріозу листя, пліснявіння насіння, темно-бурої плямистості, 

борошнистої роси, жовтої іржі. 

Для підвищення стійкості рослин проти вірусних хвороб та інших 

шкідливих факторів одночасно з протруюванням насіння обробляють 

мікроелементами (сполуки добирають з урахуванням результатів 

агрохімічного аналізу ґрунту) і біостимуляторами росту рослин 

агростимулін, в.с.р. (5–10 мл/т), вермистим, в.р. (8–10 л/т), емістим С, в.с.р. 

(10 мл/т) або ін. 
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У фази сходи – 3-й листок за чисельності шкідників вище ЕПШ 

проводять крайове або суцільне обприскування посівів одним з 

рекомендованих інсектицидів: бі-58 новий, к.е. (1,5 л/га), данадим Мікс, к.е. 

(1,0 л/га), карате 050 ЕС, к.е. (0,15-0,20 л/га) тощо. 

У фази вихід у трубку – колосіння ячменю та вівса за чисельності 

п’явиць 150–200 і більше личинок на 1 м
2
; злакових попелиць – 5–10 імаго на 

стебло проводять вибіркове обприскування посівів в осередках шкідника 

одним із препаратів: біммер, к.е. (1,0–1,5 л/га), золон 35, к.е. (1,5–2,0 л/га) 

тощо. 

У фази вихід у трубку – цвітіння може виникнути необхідність у 

захисті посівів від плямистостей листя, борошнистої роси, іржі, септоріозу 

листя та колоса, фузаріозу колоса із застосуванням фунгіцидів: бампер Супер 

490, к.е. (0,8–1,2 л/га), рекс Дуо, к.е. (0,4–0,6 л/га) тощо. За помірного 

розвитку хвороб рекомендується використовувати біологічні препарати.  

У фазі формування зерна необхідно запобігти втратам зерна від 

шкідників за чисельності, що перевищує ЕПШ. Обприскування крайових 

смуг або суцільне проводять одним із рекомендованих інсектицидів: децис ф-

Люкс ЕС, к.е. (0,20–0,25 л/га), карате 050 ЕС, к.е. (0,15–0,20 л/га), карате Зеон 

050 СS, мк.с. (0,1–0,3 л/га) або ін. 
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ЗАХОДИ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ЗЕРНА. ОПТИМІЗАЦІЯ 

ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ 

 

При вирощуванні зернових колосових культур важливо підвищувати не 

тільки врожаї зерна, але також і показники його якості, що визначають 

технологічні, борошномельно-хлібопекарські властивості і товарну цінність 

зернової продукції. 

Високий вміст білка та клейковини в зерні будь-якого сорту пшениці 

озимої складно закріпити на тому рівні, який характерний для нього при 

впровадженні у виробництво. Сортові властивості мають дуже значну 

мінливість залежно від ґрунтово-кліматичних і погодних умов. Досить 

важливим при цьому є розробка нових та застосування вже відомих методів 

ґрунтової та рослинної діагностики під час вегетації цієї культури,  

завчасного прогнозування вмісту білка та клейковини в зерні. На основі такої 

інформації необхідно вносити корективи в технології вирощування пшениці 

озимої з метою підвищення якості її зерна, визначати як райони закупівель 

високоякісного продовольчого зерна в Україні, так і об’єми таких закупівель. 

На формування білка в зерні великий вплив чинять погодні умови. В 

посушливі роки зерно пшениці озимої містить максимальну кількість білка, 

але слід відзначити, що при зменшенні запасів вологи в ґрунті в період 

наливу зерна вміст білка підвищується до тих пір, поки їх значення в 

метровому шарі складають 70–80 мм. При подальшому зменшенні запасів 

вологи вміст білка залишається без змін та намічається тенденція до його 

зниження. Формується дрібне та щупле зерно, що негативно впливає як на 

врожай, так і на ряд технологічних показників (натура зерна,  вихід борошна 

та ін.). Особливо явно це проявляється за умов низької відносної вологості 

повітря і підвищеного температурного режиму. 

Якщо упродовж достигання та в передзбиральний період переважає 

волога погода, може спостерігатися поширення хвороб, які призводять до 

почорніння зародку та збільшення кількості забруднених зерен. До того ж 

можлива поява ознак проростання зерна в колосі. 

За ґрунтово-кліматичними умовами зона Степу є сприятливою для 

виробництва високоякісного зерна. Окрім погодних та ґрунтово-кліматичних 

умов, вирощування зерна поліпшеної якості у великій мірі залежить від 

сорту, технологічних прийомів вирощування та організаційно-економічних 

заходів. 

Сорти мають забезпечувати стабільні показники якості зерна, які були 

б найменш залежними від несприятливих метеорологічних факторів, фону 

живлення, перестоювання пшениці на корені. До того ж, всім відомо про 
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чіткий зворотній зв’язок «урожай – білок». Сьогодні у виробництво 

впроваджуються інтенсивні сорти нової генерації з великим генетичним 

потенціалом до формування високих врожаїв, але прирости врожаїв цих 

сортів не забезпечені відповідною кількістю азотних добрив, ціни на які 

невпинно зростають. А це сприяє фактичному зниженню вмісту білка в 

товарному зерні пшениці. 

За дослідженнями, проведеними в ДУ Інститут зернових культур 

НААН України, серед сортів пшениці озимої вітчизняної селекції краща 

якість зерна останніми роками відмічається у таких: Пилипівка, Нива 

одеська, Журавка, Зиск, Мудрість одеська, Мелодія одеська, Сонечко, 

Розкішна та інші. Вміст білка в зерні нинішніх сортів пшениці озимої, які 

вирощують в північному Степу України, як правило, варіює в межах 10–13 % 

і прямо корелює із вмістом сирої клейковини. 

Попередники та удобрення. Одним із важливих агротехнічних заходів, 

за допомогою якого можна поліпшити якість зерна пшениці озимої, є 

правильний підбір попередників. Попередники, які покращують 

вологозабезпечення озимини і збагачують ґрунт поживними речовинами, 

зокрема нітратами, сприяють формуванню зерна більш високої якості. 

Зерно кращої якості одержують, як правило, при розміщенні пшениці 

озимої по парових попередниках, після зернобобових культур. Помітно 

знижується якість зерна після непарових попередників і, в першу чергу, після 

поширених натепер соняшника, ріпака, озимих та ярих колосових культур, 

які характеризуються підвищеним виносом поживних речовин з ґрунту. Щоб 

одержувати продовольче зерно не нижче 2–3-го класу якості після таких 

попередників, слід вносити при вирощуванні цієї культури у загальній 

кількості не менше 120–150 кг/га д. р. азоту.  

Рослинна діагностика, яка проводиться у фази розвитку пшениці озимої  

вихід в трубку та колосіння, показує, що в останні роки на посівах по 

парових попередниках, на яких рано весною та наприкінці фази кущіння  

проводять азотні підживлення, а також після непарових попередників з 

передпосівним внесенням підвищених доз мінеральних добрив та 

подальшими весняними підживленнями, кількість загального азоту у верхніх 

листках складає близько 3,5–4 %, що є оптимальними показниками та дає 

змогу очікувати на більшості таких площ одержання зерна з вмістом білка не 

менше 11,5–12,5 %, а клейковини – 20–23 %. На посівах, де добрива не 

вносяться, та після гірших непарових попередників (ячмінь ярий, соняшник, 

ріпак) з недостатнім удобренням, вміст азоту в листках становить менше 2,5–

3 %, на таких посівах одержують зерно низької якості. 

Наукою та практикою встановлено, що в умовах північного Степу 
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доцільно за основного та передпосівного обробітку ґрунту вносити до 

половини загальної норми азотних добрив і всю норму – фосфорно-калійних. 

За достатнього удобрення азотом з осені в ряді випадків відсутня потреба у 

проведенні ранньовесняного підживлення. Однак, якщо з осені внесли  

невелику дозу азоту, а також за підвищеної кількості опадів у зимово-

весняний період, які зумовили переміщення азоту у нижні шари ґрунту, таке 

підживлення стає необхідним. 

Додатковим заходом для підвищення врожаю та якості зерна є локальні 

підживлення посівів азотними добривами весною наприкінці фази кущіння 

пшениці за допомогою зернових сівалок, але такий захід не може повноцінно 

замінити основного удобрення. 

 З метою покращення якості зерна важливе місце посідають пізні азотні 

підживлення рослин. Розроблені та апробовані на практиці два способи 

пізнього підживлення: внесення сухих туків на поверхню ґрунту та 

позакореневі – розчином добрив. Кращим добривом для позакореневих 

підживлень є карбамід. Його розчин, на відміну від інших добрив, має 

нейтральну реакцію, не спричиняє опіків рослин, не призводить до корозії 

вузлів обприскувачів. Кількість азоту, рекомендована для таких підживлень, 

складає 15–30 кг/га д. р. Менші дози азоту використовують за жаркої 

посушливої погоди в посівах з помірною вегетативною масою і в пізні фази 

розвитку рослин, більші – за вологої погоди, розвинутої надземної маси 

рослин і в ранні фази розвитку. 

Обприскування посівів з літаків в жарку погоду проводять лише вранці 

і ввечері, а в похмуру – упродовж дня, при  швидкості вітру не більше 3–5 

м/с, висоті польоту 5 м, з середньою витратою робочого розчину 150 л/га. На 

полях з технологічною або маркерною колією краще використовувати 

наземні обприскувачі з витратою робочого розчину до 300 л/га. Позитивний 

вплив позакореневих підживлень на якість зерна пшениці озимої встановлено 

з періоду утворення другого-третього міжвузля й до початку молочного 

стану зерна. 

Позакореневе підживлення – це складний і в той же час вирішальний 

захід поліпшення якості зерна пшениці озимої, який потребує творчого 

підходу. При виборі посівів для позакореневого підживлення мають 

враховуватися в першу чергу ті площі, де застосовували систему удобрення 

(основне внесення і весняні підживлення) і вирощують відповідні (сильні) 

сорти по кращих попередниках. Одержання високого врожаю та відмінної 

якості зерна в таких випадках буде гарантовано. Дані, одержані в  ДУ 

Інститут зернових культур, свідчать про те, що позакореневі підживлення 

посівів пшениці озимої в рекомендовані строки сприяють підвищенню вмісту 
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білка в зерні на 1–2 %, клейковини – на 2–4 %, сили борошна – на 15–50 о. а., 

об’єму хліба – на 10–50 см3. 

За багаторічними дослідженнями, проведеними в умовах північного 

Степу, встановлено, що після парових попередників навіть за мінімального 

внесення мінеральних добрив при урожайності пшениці озимої 3,5–4,5 т/га 

вміст білка в зерні становить 10,5–11,5 %, а сирої клейковини – 21,0–22,5 %. 

За оптимального удобрення, яке базується на результатах рослинної та 

ґрунтової діагностики, урожайність зростає до 4,0–7,0 т/га, рівень білка в 

зерні збільшується до 12,0–14,0 %, а клейковини – до 23,0–28,0% (табл. 1). 

 

1. Урожайність та якість зерна пшениці озимої залежно від 

попередників та рівня мінерального удобрення в умовах північного Степу 

(ДУ ІЗК НААН) 

 

Попередники  Показники   Рівень удобрення 

      мінімальний* оптимальний** 

Парові урожайність, т/га    3,5–4,5  4,0–7,0 

  вміст білка в зерні, %  10,5–11,5  12,0–14,0 

  вміст клейковини в зерні, % 21,0–22,5  23,0–28,0 

Зернобобові 

культури  урожайність, т/га   3,0–3,5  3,5–5,5 

  вміст білка в зерні, % 1 0,0–11,0  11,5–13,0 

  вміст клейковини в зерні, % 18,0–21,5  22,0–25,0 

Колосові культури, 

ріпак, соняшник урожайність, т/га   2,0–3,0  3,0–5,0 

  вміст білка в зерні, %  8,5–10,5  11,0–12,5 

  вміст клейковини в зерні, % 16,5–18,5  19,0–23,5 

 

Примітка. *Мінімальний рівень удобрення: після парових попередників 

передбачається внесення в передпосівну культивацію фосфорно-калійних 

добрив дозою Р30К30; зернобобових культур – N30P30K30; гірших 

непарових попередників – N45P30K30; весняно-літні  підживлення не 

проводять. 

**Оптимальний рівень удобрення: за результатами ґрунтової та 

рослинної діагностики в більшість років перед сівбою пшениці озимої після 

парових попередників вносять N30P30–60K30 та підживлюють рослини 

локально у фазу повного кущіння (N30–45) і позакоренево (N30). Після 

зернобобових культур передпосівне внесення добрив становить N45–60P30–

60K30; після гірших непарових попередників – N60–90P60K30; окрім цього 
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по мерзлоталому ґрунту та локально вносять по N30–45. 

Після зернобобових культур при забезпеченні рослин поживними 

речовинами в достатній кількості упродовж всього вегетаційного періоду 

досягається урожайність 3,5–5,5 т/га, білка в зерні – 11,5–13,0 %, клейковини 

– 22,0–25,0 %  

Після колосових культур, ріпаку, соняшнику формування урожайності 

на рівні 3,0–5,0 т/га, 11,0–12,5 % білка та 19,0–23,5 % клейковини в зерні 

відбувається при внесенні в передпосівну культивацію не менше 60 кг/га 

азоту у складі повного добрива, а також проведенні азотних підживлень по 

МТГ та локально дозою 30–45 кг/га за д. р. За мінімального удобрення після 

таких попередників урожайність становить лише 2,0–3,0 т/га, вміст білка в 

зерні – 8,5–10,5 %, а клейковини – 16,5–18,5 %, таке зерно переважно 

використовується на непродовольчі цілі.  

Боротьба з шкідливою черепашкою. Однією з основних причин 

зниження якості зерна пшениці озимої є розповсюдження в посівах клопа- 

черепашки. Навесні клопи живляться соками стебел молодих рослин, 

внаслідок чого центральний листок жовтіє, скручується і відмирає. Після 

колосіння – наколюють стебла нижче колосу, що спричиняє його побіління. 

Потім пошкоджують зерно в період його формування і дозрівання. В 

уражених зернах змінюється не тільки зовнішній вигляд, але й внутрішня 

будова. При уколі в зерно попадає велика кількість протеолітичного 

ферменту, який розчиняє його та змінює колір ураженої частини.  

Зерна, пошкоджені у ранній стадії стиглості, стають легкими, 

щуплими, зморшкуватими, втрачають схожість. Зерна, уражені у воскову 

стиглість, мало змінюються за формою, інколи в окремих місцях 

спостерігається зморшкуватість. При пошкодженні зерна в повну стиглість 

зберігається його форма і розмір, але на місці уколу утворюється жовто-

кремова пляма з різко вираженою однією чи кількома чорними точками. 

Уколи клопа-черепашки значною мірою змінюють внутрішню будову зерна. 

Ендосперм набуває нестійкої і нещільної структури та сніжно-білого 

кольору. При розмелі такого зерна ендосперм легко розсипається на дрібні 

крупинки. 

Пошкодження зерна пшениці клопом-черепашкою різко погіршує 

хлібопекарські властивості борошна. В такому борошні клейковина має дуже 

погану якість, а хліб не дає потрібного об’єму, характеризується великою 

розпливчастістю, має поверхню, покриту тріщинками. 

         Дослідження, проведені в лабораторії якості зерна Інституту упродовж 

останніх 25 років, показали, що в умовах північного Степу більшість років 

характеризувалися підвищеною чисельністю клопа. Особливо широка 
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розповсюдженість цього шкідника відмічалася в 1996, 2000 та 2008–2009 рр., 

але досить значною була і в 1995, 1997, 1999, 2007, 2011 та 2014 рр. В деяких 

місцях суттєве перевищення економічного порогу шкідливості відмічали і в 

2018–2019 рр. Ентомологічні спостереження на посівах різних сортів 

пшениці озимої в умовах Дослідного господарства ДУ ІЗК показали, що 

чисельність личинок шкідливої черепашки на початку молочної стиглості 

зерна була неоднаковою у різні роки досліджень. Рівень пошкодження зерна 

був тісно пов’язаний з кількістю шкідника. В роки найбільшого підйому 

популяції шкідливої черепашки пошкодження зерна становило до 20 % і 

більше. В такі роки значно погіршувалися показники якості зерна. Так, якість 

клейковини була тільки ІІІ-ої, найнижчої групи, сила борошна складала 

всього 20–30 одиниць альвеографу, а об’єм хліба – 350–400 см3. В роки 

низької чисельності шкідника показники ВДК відповідали І групі якості, сила 

борошна сягала 300 о.а., а об’єм хліба – 700–750 см3. 

За високої чисельності шкідника спостерігалася сильна негативна 

кореляція рівня пошкодження зерна з такими показниками якості, як 

склоподібність, натура зерна, показники ВДК, сила борошна, об’єм хліба. В 

роки, коли вміст уражених зерен не перевищував 10–12 %, простежувалася 

чітко виражена негативна залежність пошкодження з якістю клейковини та 

силою борошна. А за пошкодження зерна 5–6 % погіршувалася, перш за все, 

якість клейковини. 

За масового розмноження клопа-черепашки знизити його шкідливість 

можливо лише за допомогою інсектицидів. Хімічний захист проводять проти 

імаго і личинок. Обприскування рослин у період виходу рослин в трубку 

приурочують до масової міграції клопа на посіви пшениці. Спочатку шкідник 

концентрується по краях поля, а потім розселяється по всій площі. Така 

дисперсія клопа-черепашки дає змогу знищувати його обробкою крайових 

смуг поля шириною до 100 м. Ці заходи запобігають втратам врожаю 

пшениці озимої від дорослих клопів. Для збереження якості зерна необхідно 

провести обробки посівів інсектицидами на початку молочної стиглості зерна 

від личинок шкідника, що, в основному, співпадає з досягненням їх 2–3-ого 

віку. Поріг шкідливості як імаго, так і личинок клопа-черепашки становить 2 

екз./м
2
. 

За рекомендаціями ентомологів у випадках, коли чисельність особин 

шкідника перевищує поріг шкідливості, варто використовувати один із 

наступних препаратів: актара (0,10–0,14 кг/га), актелік (1,0 л/га), базудин 

(1,5–1,8 л/га), Бі-58 Новий (1,5 л/га), децис (0,25 л/га), золон (1,5–2,0 л/га), 

карате (0,15–0,2 л/га), коннект (0,4–0,5 л/га), сумітіон (0,6–1,0 л/га), фастак 

(0,1–0,15 л/га) та ін. 
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Оптимізація збирання врожаю. Серед багатьох факторів, що впливають 

на урожайність та якість зерна пшениці озимої та інших зернових колосових 

культур, важливе значення мають строки і способи збирання. Врожай 

знижується внаслідок зменшення маси зерен за перестоювання посівів, їх 

обсипання, збільшення втрат при обмолоті. Особливо значне зниження 

врожаю відбувається в роки з надто посушливою, або дощовою погодою. 

За результатами наукових досліджень, проведених в умовах півдня 

України, при перестоюванні пшениці озимої на корені за дощової погоди 

упродовж 5, 10, 15 і 20 діб врожайність знижувалася, відповідно, на 0,14; 

0,25; 0,48 і 0,54 т/га. Таким чином, за добу перестоювання пшениці 

втрачалося 0,02–0,03 т/га зерна (І. Т. Нетіс, 2011). За іншими даними 

встановлено, що вже на 7-й день збирання втрати зростають, а на 10–12-й 

день вони досягають 15–20 % (В. Н. Ремесло, В. Ф. Сайко, 1981).  

А. І. Носатовський ще в середині минулого століття встановив, що 

найвищий врожай зерна пшениці досягається до середини воскової стиглості. 

Як тільки настає повна стиглість, зерно переходить в наступну стадію 

розвитку, коли починає обсипатися. До біологічних втрат приєднуються 

механічні. Насамперед втрачаються найбільш крупні і цінні зерна. За 

перестоювання пшениці зменшуються натура зерна і вага 1000 зерен.  

Деякі дослідники встановили, що перестоювання пшениці озимої на 

корені упродовж 10–12 днів призводить до істотного зниження показників 

якості зерна, таких як натура, маса, склоподібність, масова частка білка та 

клейковини (Н. В. Ермакова, 2009; Е. В. Николаев, 1986). За іншими даними 

якість зерна за цей період суттєво не змінюється (Г. П. Жемела, А. Г. 

Мусатов, 1989). 

Визначення оптимальних строків збирання має велике значення, тому 

що передчасне скошування хлібів призводить до одержання щуплого 

неповноцінного зерна. Дослідами, проведеними в умовах Степу України, 

доведено, що в масиві пшениці озимої накопичення сухої речовини, білка та 

клейковини в зерні продовжується до кінця воскової стиглості, коли його 

вологість знижується до 18–22 %. На цей час ендосперм твердий, на зламі 

борошнистий або склоподібний, оболонка щільна, забарвлення зерна типове. 

Розрізняють два способи збирання врожаю – однофазний і двофазний. 

Останній поєднує дві основні роботи: скошування у валки і підбір їх після 

підсихання. Залежно від способів визначають строк збирання, який може 

бути у воскову стиглість за різної вологості зерна і в повну. При збиранні 

пшениці озимої у виробничих умовах за вологості зерна 36–43 %, що 

відповідає фазі тістоподібного стану (43%) і початку воскової стиглості (36 

%) відмічався недобір урожаю і погіршення його якості (Г. П. Жемела, 
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А. Г. Мусатов, 1989). 

У пшениці, яка знаходиться у валках, зменшується врожай і 

погіршується якість внаслідок біологічних втрат – тривалого, інтенсивного 

дихання зерна і впливу мікроорганізмів. Встановлено, що після дощу і рос 

зерно у валках довше знаходиться в стані підвищеної вологості, тому що 

висихає повільніше, ніж солома. У рослин на корені, навпаки, зерно висихає 

швидше, а солома повільніше. 

Величина біологічних втрат урожайності в дощову погоду значною 

мірою визначається сортовими властивостями пшениці: у ранньостиглих 

сортів, як визначив Е. В. Николаев, вони менші – 10,7–11,6 %, у 

пізньостиглих – більші – 17,8–19,8 %. Втрати врожаю за прямого 

комбайнування значно менші, ніж за роздільного збирання. 

За рекомендаціями вчених ДУ ІЗК НААН та інших наукових установ 

під пряме комбайнування відводять, в першу чергу, чисті поля з рівномірно 

дозрілими хлібами, відносно невисоким і стійким до вилягання стеблостоєм. 

До прямого комбайнування слід приступати з настанням повної (95 %) 

стиглості зерна, коли його вологість не перевищує 16–17 %. 

Схильні до вилягання та осипання, переважно, високорослі сорти, з 

густотою стеблостою не менше 280–300 шт./м2, а також нерівномірно 

дозріваючі та сильно забур’янені посіви слід збирати роздільним способом. 

Розпочинати роздільне збирання необхідно у фазі воскової стиглості, коли 

вологість зерна становить близько 30 %, закінчувати – при вологості не 

менше 20 %. У цей період формується більш високий біологічний урожай і 

орієнтуватися на нього слід у тому випадку, коли є можливість скосити хліб 

у валки за 3–4 доби. Варто зауважити, що відтік пластичних речовин з 

листково-стеблової маси в зернівки скошених рослин різко знижується при 

значному посиленні процесу дихання, у зв’язку з чим врожайність зернової 

маси не збільшується. Окрім цього, слід звернути увагу на те, що затримка з 

обмолотом валків понад 10–15 діб призводить до поширення грибних хвороб 

та збільшення кількості бур’янів (особливо після значних опадів), в 

результаті чого втрати зерна різко зростають.  

Для скошування хлібів у валки при двофазному збиранні слід 

застосовувати відрегульовані начіпні або причіпні жатки.  

Зниження втрат при збиранні зерна є головним фактором збереження 

врожаю. Порушення технологічних операцій збирання може призвести до 

втрати, як мінімум, 17,0 % врожаю. Зокрема, найбільші втрати врожаю (6,6 

%) відмічено при порушенні оптимальних строків збирання культур. Дещо 

менше втрачається зернової продукції при застосуванні невідрегульованої 

техніки (4,5 %) та за неправильного поєднання способів збирання (4,0 %). 
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Тобто, наведені дані свідчать, що оптимізація строків та якісне проведення 

збиральних робіт суттєво зменшують втрати урожаю при збиранні. 

Залежно від напряму використання соломи, стану ярусності та висоти 

стеблостою встановлюють висоту зрізу рослин при прямому комбайнуванні. 

Посіви озимини, що не вилягли, скошують на висоті 15–20 см, а за 

стеблостою понад 110 см – на висоті 20–27 см, щоб валок лежав на стерні. 

Збирання озимих зернових культур варто розпочинати з остистих 

форм, оскільки вони в більшій мірі підпадають під ризик осипання, а за 

умови вологої та дощової погоди – проростання зерна в колосі.   

При виборі оптимальної висоти зрізу рослин озимини при збиранні слід 

враховувати багато факторів, зокрема, довжину стебел та їх кількість на 

одиниці площі. На високорослих та щільних, з великою кількістю стебел 

посівах, висоту зрізу підвищують до 27 см, на рідких та низькорослих – 

знижують до 15 см (табл. 2). 

 

2. Оптимальна висота зрізу озимих зернових колосових культур, см 

Кількість стебел, шт./м
2
  Довжина стебла, см 

 71–80 81–90 91–100  101–110 111–120 понад 120 

300–400 15 15 17  18 22 25 

401–500 15 17 18  20 22 25 

501–600 15 18 20  22 23 25 

601–700 18 18 20  23 25 27 

Понад 700 18 18 22  25 27 27 

 

Сучасні комбайни, маючи широкозахватні жатки з очісуючим 

пристроєм, спроможні збирати пшеницю за підвищеної вологості зерна (25–

27 %), що дає можливість попередити запал і погіршення якості зерна в 

посушливі роки. Зібране зерно очищають та підсушують до вологості 14–15 

%. Це дозволяє зберігати врожай без втрат, сприяє збереженню якості зерна 

сильних пшениць і запобігає розвитку шкідників. 

Висока організація збиральних робіт, проведення їх у стислі строки 

(упродовж 10–12 діб) дозволяють запобігти перестою хлібів і погіршенню 

показників якості зернової продукції. Продовольче високоякісне зерно на 

токах необхідно буртувати окремо від пшениці низької якості і з обкосів. 

Групувати зерно слід із врахуванням категорій – за вологістю, чистотою та 

іншими показниками. 

Збирання низькорослих та зріджених хлібів. Низькорослі, зріджені і 

значно забур’янені посіви доцільно збирати роздільним способом. Для 

зменшення втрат зерна і матеріально-технічних ресурсів рекомендується 
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здвоювати валки сучасними жатками з мотовилами, обладнаними 

прогумованими пасками на лопатях. Укладати хлібну масу у подвоєний 

валок слід так, щоб колоси були розміщені в один бік, що при підбиранні 

значно зменшить втрати зерна і збільшить продуктивність агрегатів. 

Збирання полеглих хлібів. За умов надмірного зволоження та 

помірного температурного режиму посіви пшениці озимої, та й інших 

зернових колосових культур, особливо розміщені по кращих і удобрених 

попередниках (чорний пар, горох), нерідко вилягають. Це відмічається 

переважно на полях, де вносили підвищені дози мінеральних добрив, зокрема 

азот ранньою весною.  

При збиранні дуже полеглих хлібів, коли значна частина колосів 

знаходиться нижче висоти зрізання стебел, мотовило працює краще при 

обладнанні ріжучого апарата жатки стеблопідіймачами (ліфтерами) різної 

конструкції. Найбільш надійними визнані стеблопідіймачі для бобових 

жаток. 

Доцільно досягати якнайнижчого зрізання рослин, а також забезпечити 

високоефективну роботу ріжучого апарата агрегату. Жатки і хедер комбайна 

за прямого комбайнування рекомендується обладнати роздільниками хлібної 

маси з регульованими стебловідводами замість нісків боковин, що 

використовуються при збиранні хлібів, виніс мотовила по горизонталі має 

бути найбільшим. Роздільники регулюють таким чином, щоб втрати зрізаних 

колосів довести до мінімуму. 

Для збирання хлібів з суцільним виляганням вправо (по напрямку руху 

жатки) зовнішній стебловідвід слід підняти по можливості вище і дещо 

відвести вправо, основне центральне перо змістити вліво, а внутрішній 

стебловідвід – припідняти і відвести вліво. 

За збирання хлібів, що полягли в лівий бік, зовнішній стебловідвід 

розміщують так само, як і при збиранні полеглих в правий бік, а центральне 

перо роздільника відхиляють дещо вправо. 

Збирання хлібів з підвищеною вологістю і засміченістю. Якщо на 

період збирання посіви забур’янені – їх слід збирати роздільним способом. У 

валки косять всередині і не пізніше кінця воскової стиглості, коли пожовтіє 

більше 80 % колосів, а вологість зерна становить 30–25 %.  

Роздільне збирання дає можливість розпочати скошування посівів на 5–

8 діб раніше. Так слід збирати сильно забур’янений, вологий, з підгоном, 

високорослий і густий стеблостій, а також схильні до вилягання і осипання 

культури і сорти. Якщо передзбиральна густота рослин менше 280–300 

шт./м2, а висота рослин менше 60–70 см, двофазне збирання на таких площах 

проводити, як правило, не рекомендується. 
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Середньорослі хліба (60–70 см) слід скошувати на висоті 10–13 см, а 

більш високорослі (75–80 см) – на висоті 15–18 см. Слід пам’ятати, що при 

надто високому зрізі можуть збільшуватись втрати за рахунок незрізаних 

колосів, низьких або пониклих стебел. За достатньої вегетативної маси краще 

всього тримається валок на стерні при скошуванні посіву впоперек напрямку 

рядків. Якщо ж скошування доводиться проводити вздовж посіву, то жатку 

слід відрегулювати так, щоб зрізані рослини вкладалися під кутом 20–30 °С 

до напрямку рядків.  

У недостатньо щільних і низькорослих посівах для зниження втрат і 

більш раціонального використання комбайнів на підбиранні застосовується 

здвоєння валків. У високорослих і забур’янених посівах доцільніше 

формувати одинарні валки з товщиною 20–25 см та масою не більше 4 кг/п.м. 

Зволікання з підбиранням валків призводить до втрат зерна і погіршення його 

якості. 

Вологі та забур’янені посіви значно важче підрізати ножами жатки. 

Хлібна маса затримується на пальцях ріжучого апарата, підіймаючи ніж над 

протиріжучими пластинами, при цьому різко погіршується або зовсім 

припиняється зрізування хлібів, а отже зростають і втрати зерна. 

В такому випадку, перш за все, необхідно правильно відрегулювати 

ріжучий апарат. Забороняється перевищувати допустимі зазори між 

ріжучими елементами (0,8 мм), а також між притискувачами і ножами жатки 

(0,5 мм). Середні лінії сегментів і пальців мають співпадати в крайніх 

положеннях ножів.  

Періодично слід контролювати стан підбарабання і очищати його 

отвори, оскільки волога хлібна маса може частково або навіть повністю 

забивати їх, що призводить до зниження сепаруючої здатності підбарабання 

та перевантаження соломотрясу зерном, внаслідок чого підвищуються його 

втрати. 

В умовах підвищеної вологості повітря під час збирання доцільніше 

застосовувати пряме комбайнування, оскільки за двофазного відбувається 

різке зниження відтоку пластичних речовин з листостеблової маси до зерна 

при значному посиленні процесу дихання, що призводить до зниження 

врожайності. До того ж, зволікання з початком обмолоту валків на 10–12 діб 

за вологої погоди може привести до посиленого розвитку грибних хвороб та 

заростання валків бур’янами. За таких умов під час збирання, або на 

низькорослих посівах озимини з високою забур’яненістю, ефективним 

прийомом є десикація посівів, до того ж у більшості господарств відсутня 

техніка для роздільного збирання врожаю. Десикація є альтернативою 

двофазного (роздільного) способу збиран¬ня забур’янених посівів озимих 
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зернових культур. На насінницьких посівах краще застосовувати препарати 

баста 140 в.р. (2–3 л/га), реглон супер (1,5–2,0 л/га), а у товарних посівах 

більш ефективним буде використання препарату раундап 36 % в.р. дозою 2–3 

л/га.  

Особливістю використання препарату реглон супер (в дозі, меншій за 

1,5 л/га) є часткове пригнічення бур’янів, яке полягає у підсушенні верхньої 

частини стебел. Вже через 3–4 дні пошкоджені бур’яни знову починають 

нарощувати вегетативну масу. Раундап діє повільніше, натомість 

ефективніше. Це препарат системної дії, який поряд з надземною 

вегетативною масою знищує кореневу систему бур’янів. Не слід 

використовувати препарат раундап на насінницьких посівах озимих зернових 

культур, оскільки, за результатами проведених досліджень, можливе 

зниження посівних якостей насіння. 

Таким чином, головною вимогою у проведенні якісного збирання 

врожаю є оптимізація технологічного процесу з урахуванням біологічних і 

морфологічних особливостей озимих зернових колосових культур, сортів, 

рівня врожайності, швидкості та рівномірності достигання зерна, фізико-

механічних властивостей збиральної маси. Збирання врожаю зернових 

культур слід починати з ячменю озимого, потім скоростиглих сортів пшениці 

м’якої озимої.   

Пшениця тверда озима є більш стійкою проти осипання, порівняно з 

м’якою. З цієї причини її доцільно збирати прямим комбайнуванням. Якщо 

посіви забур’янені – можливе роздільне збирання. 

Ячмінь озимий при перестоюванні схильний до осипання та вилягання. 

Тому збирання врожаю слід проводити роздільним способом у фазі воскової 

стиглості зерна, при вологості 25–30 %, а з настанням повної стиглості – 

прямим комбайнуванням, за умови, що вологість зерна не перевищує 14–15 

%. 

Жито озиме збирають роздільним двофазним способом і прямим 

комбайнуванням. Слід пам’ятати, що ця культура дуже схильна до 

вилягання, осипання і проростання зерна в колосі, тому її слід збирати в 

короткі строки. У жита озимого настання фази повної стиглості відбувається, 

як правило, на 10–14 діб пізніше ячменю озимого, а тривалість збирання без 

суттєвих втрат врожаю коливається від 7 до 8 діб. Полеглі і засмічені 

бур’янами посіви збирають роздільним способом у фазі воскової стиглості 

зерна. Після підсихання валків, коли вологість зерна становить 12–14 %, 

проводиться обмолот зерна комбайнами. Пряме комбайнування проводять у 

фазі повної стиглості за вологості зерна 14–15 %. 

Тритикале озиме на зерно збирають роздільним двофазним способом 
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або прямим комбайнуванням. Скошують у валки у фазу воскової стиглості 

зерна, а після підсихання валків обмолочують зерно наявними у господарстві 

комбайнами. Пряме комбайнування проводять у фазі повної стиглості зерна 

за вологості 14–16 %. 

Для ячменю ярого важливо правильно визначити початок збирання і 

режим обмолоту. Не можна збирати ячмінь у недозрілому стані, особливо 

коли він призначається для пивоварних цілей, бо в ньому ще не закінчились 

процеси утворення високомолекулярних сполук. Як відомо, ячмінь менш 

стійкий до осипання, ніж інші зернові культури: зерно в колосі утримується 

слабо, в нього легко обламується колосовий стрижень, а під час дощів і 

стебло. Втрати врожаю ячменю ярого при збиранні на п’яту добу після 

настання повної стиглості зерна можуть становити 0,3–0,4 т/га, а на десяту – 

понад 0,5 т/га. При затримці зі збиранням врожаю знижується також і якість 

зерна. Якщо збирати зерно у повній стиглості, воно матиме більше 

крохмалю. Збирання ячменю на десятий день після початку повної стиглості 

призводить до зниження маси 1000 зерен на 2–4 г і натури – на 4–10 г/л. 

Пивоварні сорти ячменю швидше інших зернових культур проростають у 

валках і навіть будучи ще нескошеними. Тому збирання треба проводити 

своєчасно і у стислі строки. 

Слід додати, що при збиранні особливу увагу варто звернути на 

насінницькі площі кращих сортів зернових колосових культур і доведення 

насіннєвого матеріалу до посівних кондицій. 

 

Показники якості зерна. Зерно колосових культур характеризується 

сукупністю фізичних і хімічних показників. Серед фізичних властивостей 

зерна найперше слід відмітити такі як натура, маса, склоподібність, твердість 

і вологість. Натура зерна (маса певного його об’єму) залежить від 

сферичності, щільності, розмірів, стану поверхні зерна, наявності домішок у 

зерновій масі. Вологе зерно завжди має меншу натуру. Граничним 

показником натури зерна пшениці, за якого починає зменшуватися вихід 

борошна, є 740 г/л. За показників натури, нижчих від 700 г, погіршується 

колір м’якушки хліба, його смак, проте вихід хліба буває не менший, ніж із 

зерна з натурною масою 800 г. 

Маса зерна, яка звичайно виражається масою 1000 зерен, не значно 

впливає на вихід борошна, але пшениця з зерном менше 20–22 г 

малопридатна для борошномельної переробки. 

Вважається, що в дрібному зерні міститься більше білка, ніж у 

крупному. Проте, щупле зерно має нижчу харчову цінність тому, що білки в 

ньому містяться в периферійній частині, яка під час розмелу йде у висівки. За 
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оптимальної виповненості зерно як у дрібнозерних, так і крупнозерних сортів 

може мати однаковий вміст білка. 

Склоподібність, як показник якості, використовують при оцінці зерна 

пшениці і ряду інших зернових культур. Підвищена склоподібність зерна є 

основною передумовою виробництва якісного борошна. З цим показником 

значною мірою пов’язані механічні властивості зерна (міцність і твердість). 

Склоподібне зерно легше вимелюється, ніж борошнисте. Деякі дослідження 

довели існування досить тісного кореляційного зв’язку між склоподібністю 

та вмістом білка в зерні. Але склоподібність є лише відносним показником 

вмісту білка і клейковини, вона значно погіршується за вологої погоди в 

період дозрівання зерна та перестоювання посівів, в той час як вміст білкових 

сполук в зерні може помітно не зменшуватися. Хлібопекарські якості 

склоподібних пшениць, як правило, вищі від борошнистих.  

Твердозерність є показником борошномельних властивостей зерна. 

Твердозерна пшениця добре вимелюється, висівки містять мало крохмалю, 

борошно з такої пшениці найбільш придатне для випікання хліба. Для 

м’якозерної вимелювання висівок затруднюється. Борошно м’якозерних 

пшениць краще використовувати для виготовлення кондитерських виробів. 

Але дуже тверде зерно теж небажане, так як частина оболонок потрапляє при 

розмелі в борошно і підвищує зольність.  

Вологість зерна має важливе значення під час його зберігання. За 

правильного зберігання пшениця не втрачає своїх цінних властивостей 

упродовж багатьох років, а волога – може зіпсуватися за кілька днів. З іншого 

боку, і надто суха пшениця має свої недоліки. Зерно з такої пшениці стає 

дуже крихким і легко б’ється. Особливо це проявляється за сушіння пшениці 

в сушарках. 

За тривалого зберігання в складських приміщеннях вологість зерна не 

має перевищувати 14 %. За вологості понад 17 % посилюється дихання зерна, 

життєдіяльність мікроорганізмів на його поверхні, починається розпад 

високомолекулярних сполук. Встановлено чотири стани зерна за вологістю: 

сухе (до 14 % включно), середньої сухості (14–15 %), вологе (15,5–17 %) і 

дуже вологе (понад 17 %).  

Хімічні властивості зерна пшениці визначаються вмістом у ньому 

неорганічних речовин (вода, мінеральні солі) та органічних (білки, 

вуглеводи, жири, ферменти, вітаміни, пігменти, ліпіди та інші сполуки).  

Основними речовинами, які складають харчову цінність, є білки і 

вуглеводи. Залежно від умов вирощування вміст білка у пшениці може 

варіювати від 7 до 25 %.  

Фізіологічна повноцінність білка визначається його амінокислотним 
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складом. Молекула білка збудована з двадцяти різних амінокислот. У складі 

білків є незамінні амінокислоти – аргінін, валін, лейцин, ізолейцин, лізин, 

метіонін, фенілаланін, треонін, глютамінова кислота, гістидин і триптофан.  

Білок зерна пшениці складається з водорозчинних альбумінів, 

розчинних в сольових розчинах глобулінів, спирторозчинних проламінів і 

розчинних в лугах глютенінів. Кількість і співвідношення цих фракцій білка 

не є постійними, а змінюється в залежності від умов вирощування. Існує 

суттєва сортова відмінність за окремими фракціями. Із збільшенням 

спирторозчинної фракції в білку зменшується вміст лізину і триптофану. 

Крім білка, важливою складовою частиною зерна є вуглеводи – 

крохмаль, цукри, клітковина, геміцелюлоза і пентозани. Вони сконцентровані 

в клітинах ендосперму і їх вміст становить до 80 %. Основним вуглеводом 

пшеничного зерна є крохмаль. В залежності від різновидності, сорту пшениці 

і умов вирощування його кількість в зерні становить 49–73 %. Між вмістом в 

зерні і борошні крохмалю і кількістю білка існує обернена залежність. Тому, 

всі фактори, які сприяють нагромадженню білка в зерні, зумовлюють 

зменшення в ньому крохмалю. 

Біохімічні процеси в зерні й продуктах його переробки при достиганні, 

зберіганні, випіканні хліба відбуваються за участю ферментів, тобто майже 

всі процеси в зерні ферментативні. 

Всі хімічні компоненти зерна тісно пов’язані між собою і в тій чи іншій 

мірі впливають на його технологічні властивості. Але найбільше фізичні 

властивості тіста, а саме його здатність утримувати вуглекислоту, 

розрихлятися і давати при випічці пружну і пористу м’якушку хліба, 

залежать від клейковини. Клейковина утворюється при відмиванні з тіста 

крохмалю та інших речовин і складається з двох основних білкових 

компонентів – гліадина і глютеніна, між якими існує міцний фізико-хімічний 

зв’язок. 

Із збільшенням вмісту клейковини здатність тіста утримувати 

вуглекислий газ підвищується, однак ще в більшій мірі газоутримуюча 

здатність тіста залежить від якості клейковини. Міцна клейковина 

відрізняється сповільненим процесом її формування. Відразу ж після 

відмивання вона кришиться, а після 20–30-ти хвилинного відлежування 

набуває достатньої зв’язності, розтяжності, еластичності і великої пружності. 

Добра клейковина навіть безпосередньо після замісу утворює еластичну 

пружну масу. А слабка формується однаково швидко, як і добра, але в кінці 

відмивання втрачає еластичність і пружність. Якість клейковини вимірюють 

на спеціальному приладі – ВДК-1. В залежності від показників приладу, 

визначених в умовних одиницях, клейковину відносять до І-ої, ІІ-ої чи ІІІ-ої 
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групи (табл. 3). 

Досвід показує, що якість клейковини є сортовою особливістю значно 

більшою мірою, ніж її вміст в зерні. Разом з тим, умови вирощування також 

певним чином впливають на якість клейковини, тому сорти сильної пшениці 

в багатьох випадках можуть давати зерно з низьким вмістом клейковини 

незадовільної якості. 

 

3. Градація клейковини за групами якості 

Показники приладу ВДК 

в умовних одиницях  Група якості Характеристика клейковини 

0–15     ІІІ   незадовільна міцна 

20–40     ІІ   задовільна міцна 

45–75     І   добра 

80–100    ІІ   задовільна слабка 

105–120    ІІІ   незадовільна слабка 

 

Серед факторів, які мають дуже помітний вплив на якість клейковини, 

одне з перших місць посідає пошкодження зерна клопом шкідливою 

черепашкою. Особливої шкоди завдають личинки клопа-черепашки в період 

наливу зерна. Фермент їхніх слинних залоз, попадаючи в зернівку, змінює 

біохімічний склад зерна. Тому борошно, одержане з пошкодженого зерна, 

при замішуванні з водою дає розпливчасте тісто, в результаті чого якісні 

характеристики випеченого хліба значно знижуються. 

Несприятливі погодні умови (проливні дощі, підвищена вологість 

повітря) під час дозрівання врожаю спричиняють проростання зерна. Під час 

проростання різко підвищується активність ферменту альфа-амілаза, який  

має великий вплив на крохмаль в процесі випікання хліба. Так, відбувається 

надмірне зрідження тіста, що проявляється в липкості і вологості хлібної 

м’якушки. На даний час активність альфа-амілази зерна – число падання 

(ЧП) визначають автолітичним методом, який ґрунтується на клейстеризації 

водної суспензії борошна, або меленого зерна на киплячій водяній бані з 

наступним визначенням в’язкості цієї суспензії. Для пшениці, яку 

використовують для випікання хліба, цей показник не має бути нижчим від 

180–220 секунд. 

Для одержання об’єктивних даних про механічні чи реологічні 

властивості тіста, які мають велике значення для якості хлібобулочних 

виробів, сконструйовано багато різних приладів, за допомогою яких можливо 

наперед встановити, як поведе себе тісто під час випікання. Найбільш 

поширеними приладами, які використовують для виміру реологічних 
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властивостей тіста в нашій країні, є альвеограф та фаринограф. Альвеограф 

призначений для визначення сили борошна за питомою роботою деформації 

тіста. На фаринографі досліджують наступні показники: водовбирна 

здатність борошна, час опору тіста, стабільність та ступінь розрідження тіста. 

Але найбільш об’єктивну оцінку борошна можна одержати за 

допомогою лабораторного, або пробного випікання хліба. Тісто із сильного 

борошна має формостійкість, що дуже важливо при випіканні подового 

хліба. Газоутримуюча здатність тіста вища також у сильного борошна, що 

пояснює збільшення об’єму хліба і покращення пористості м’якушки. 

Головними показниками за пробного випікання хліба є об’ємний вихід його 

із 100 г борошна, розпливчастість, колір і шпаристість м’якушки. Залежно від 

методу випікання об’єм хліба одного і того ж зразка може змінюватися від 

400 до 1500 см3. В одних лабораторіях для зерна доброї якості він становить 

500–650, а в інших – 900–1100 см3. 

Класифікація сортів і зерна пшениці за хлібопекарськими якостями 

Контроль за якістю зерна пшениці здійснюють у два етапи: під час 

впровадження сорту у виробництво та при продажу зерна на ринку. Згідно 

“Методів визначення показників якості продукції рослинництва” (2016) 

сорти м’якої пшениці поділяють на сильні, цінні, пшениці-філери і слабкі. 

Сорт можна віднести до категорії сильних тільки тоді, коли він є 

твердозерним або середньотвердозерним і має такі показники: склоподібність 

зерна – не менше 60 %; вміст білка в зерні – не менше 14 %; сирої 

клейковини – 28 % (якість клейковини не нижче першої групи, 45–75 

умовних одиниць за приладом ВДК); сила борошна – не менше 280 одиниць 

авльвеографу (табл. 4). 

 

4. Класифікаційні норми, які використовують для характеристики 

сортів пшениці за хлібопекарськими якостями 

Показник       Сорти пшениці 

      сильні цінні філери слабкі 

Склоподібність, %, не менше  60  50 40 не обмежено 

Вміст білка в зерні, %, не менше 14,0  13,0 11,0  8,0 

Вміст сирої клейковини в зерні, %, 

не менше     28,0  25,0 22,0  15,0 

Якість клейковини, умовні одиниці 

приладу ВДК    45–75  45–85 20–100 0–120 

Сила борошна, о. а., не менше 280  260 180  <180 

Об’єм хліба з 100 г борошна, см3, не менше 1200 1100 800 <800 
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Для тіста з борошна сильних пшениць притаманна велика стійкість до 

замішування, об’ємний вихід хліба має становити не менше 1200 мл із 100 г 

борошна, вологість якого складає 14 %. Борошно цих пшениць додають до 

борошна слабких з метою поліпшення хлібопекарських властивостей 

останніх. За цією ознакою сильні пшениці розподіляють на відмінні, добрі та 

задовільні поліпшувачі. До цінних пшениць відносять такі, борошно з яких в 

тісті за відповідного технологічного процесу дає формостійкий хліб великого 

об’єму з доброю пористою м’якушкою. Сорти сильних, цінних пшениць і 

добрих філерів за несприятливих погодних умов і невідповідної вимогам 

агротехніки можуть формувати зерно низької якості з погіршеними 

хлібопекарськими властивостями. 

Для формування однорідних партій зерна поліпшеної якості та 

запобігання їх змішування при прийманні і розміщенні на хлібоприймальних 

підприємствах, перед збиранням обов’язково проводять обстеження посівів 

та попередню оцінку якості зерна. Перед збиранням масивів, де очікують 

одержати зерно поліпшеної якості, обов’язково проводять обкоси полів з 

боку лісосмуг та по периметру шириною 20–30 м. Одержане з обкосів зерно, 

яке частіше пошкоджене клопом-черепашкою, зсипають окремо.  

Зібране зерно з підвищеним вмістом білка та клейковини підлягає 

негайному очищенню, оскільки органічні домішки призводять до 

самозігрівання зернових мас, гідролізу речовин зерна вже через 8–10 годин. 

Для охолодження зернової маси застосовують спеціальні холодильні 

машини, або активне вентилювання в нічні години. Високобілкове зерно, а 

також зерно з міцною клейковиною сушать за м’яких помірних температур 

(40–50 °С). За слабкої клейковини застосовують більш високу температуру 

сушіння і нагрівання зерна (до 55–60 °С). В разі сушіння зерна з ознаками 

проростання та пошкодження клопом-черепашкою витримують гранично 

допустимі температури, при цьому його вологість знижують до 10–12 %. Це 

підвищує стійкість зерна при зберіганні. 

Загальні технічні вимоги до зерна пшениці. Залежно від показників 

якості зерно м’якої пшениці згідно з ДСТУ 3768:2019 розподіляють на 

чотири класи. М’яку пшеницю 1–3-го класів використовують для 

продовольчих (переважно в борошномельній та хлібопекарській галузях) 

потреб і для експортування. Пшеницю 4-го класу використовують на 

продовольчі і непродовольчі потреби та для експортування. На вимогу 

замовника в зерні м’якої пшениці можна визначати й інші показники якості, 

які не є класоутворювальними: уміст зерен, пошкоджених клопом-

черепашкою, силу борошна за альвеографом, індекс седиментації тощо 

відповідно до чинних методик. 
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У стандарті наведено широкий перелік показників, для кожного класу є 

відповідні обмеження. Так, наприклад, вміст білка для зерна 1-го класу має 

становити не менше 14,0 %, 2-го – 12,5 %, 3-го – 11,0 %, а для 4-го класу 

зерна цей показник якості взагалі не нормують. Вміст сирої клейковини для 

1-го класу має бути не меншим, ніж 28,0 %, 2-го – 23,0 %, 3-го – 18,0 %, для 

4-го класу цей показник не регламентують. Якість клейковини для 1-го, 2-го 

та 3-го класів зерна має бути в межах 45–100 умовних одиниць приладу ВДК, 

для 4-го – не обмежується. 

 

5. Показники якості зерна пшениці м’якої (ДСТУ 3768:2019) 

Показник     Характеристика та норма за класами 

      1  2  3  4 

Натура, г/л, не менше    775  750  730   Не обмежено 

Склоподібність, %, 

не менше ніж    50  40 Не обмежено  Не обмежено 

Вологість, %, не більше   14,0  14,0  14,0  14,0 

Зернова домішка, %, не більше 5,0  8,0  8,0  15,0 

зокрема:     

биті зерна     5,0 5,0 5,0 У межах зерн. домішки 

зерна злакових культур   3,0 4,0 4,0 У межах зерн. домішки 

пророслі зерна    2,0 3,0 3,0 У межах зерн. домішки 

Сміттєва домішка, %, не більше  1,0  2,0  2,0  3,0 

Сажкове зерно, %, не більше   8,0  8,0  8,0  10,0 

Білок, %, не менше   14,0  12,5  11,0  Не обмежено 

Сира клейковина, %, не менше 28,0  23,0  18,0  Не обмежено 

Якість клейковини: од. пр. ВДК 45-100  45-100 45-100  Не обмеж.  

Число падіння, с, не менше  220  220  180   Не обмежено 

 

Зерно пшениці всіх класів має бути у здоровому стані, не зіпріле та без 

теплового пошкодження; мати властиві здоровому зерну запах, колір; не 

дозволено зараження пшениці шкідниками зерна. У разі невідповідності 

граничній нормі якості зерна пшениці хоча б за одним із показників її 

переводять у відповідний за якістю клас. У разі невідповідності показників 

кількості та якості клейковини мінімальним вимогам 1–3-го класів пшеницю 

переводять у 4-ий клас за умови дотримання вимог щодо інших показників 

якості.  

Вологість зерна та вміст домішок у партії зерна пшениці допускають 

вище від граничних норм за згодою сторін у разі технологічних можливостей 

доведення такого зерна до показників якості, зазначених у стандарті.  
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Загальні технічні вимоги до зерна тритикале. Залежно від показників 

якості зерно тритикале за національним стандартом ДСТУ 4762:2007 

поділяють на 3 класи. Зерно 1-го і 2-го класу використовують на продовольчі 

потреби, 3-го класу – для кормових і технічних потреб. Вимоги до показників 

якості тритикале за класами наведені в таблиці 6. Показники масової частки 

сирої клейковини та її якості не є обов’язкові для визначення класу 

тритикале, їх норми надано для закладання у договір про поставку в Україні 

тритикале для переробних підприємств (виробництво борошна). 

 

6. Показники якості зерна тритикале 

(ДСТУ 4762:2007 Тритикале. Технічні умови) 

Показник     Характеристика та норма за класами 

        1  2  3 

Натура, г/л, не менше     680  650 не нормують 

Вологість, %, не більше    14,5  14,5  14,5 

Масова частка зерна пшениці, %, 

не більше       5  5  5 

Зернова домішка, %, не більше   5  7  10 

зокрема пророслі зерна     3  5   у меж.знрн.дом. 

Білок, %, не менше     12  10 не нормують 

Сира клейковина, %, не менше   22  18 не нормують 

Якість клейковини: група   І–ІІ І–ІІІ не нормують 

умовні одиниці  приладу ВДК  60–100  60–115 не нор. 

Число падіння, с, не менше   150   100 не нормують 

 

У разі віднесення партії тритикале до того чи іншого класу, 

визначаючи пророслі зерна та число падіння, перевагу надають числу 

падіння. 

Тритикале всіх класів має бути у здоровому стані, без самозігрівання та 

без теплового ушкодження під час сушіння; мати властивий здоровому зерну 

нормальний запах (без затхлого, солодового, пліснявого, інших сторонніх 

запахів); мати нормальний колір; не допускають зараження тритикале 

шкідниками зерна, крім зараження кліщем не вище ІІ ступеня. 

У разі невідповідності граничній нормі якості тритикале хоча б за 

одним із показників його переводять у нижчий клас. 

Вимоги до якості тритикале, що формують для експортування, 

встановлюють у договорі (контракті) між постачальником та покупцем зерна. 

Загальні технічні вимоги до зерна жита. Залежно від показників якості 

зерно жита за національним стандартом ДСТУ-4522:2006 розподіляють на 4 
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класи. Показники якості кожного класу надано у таблиці 7.  

7. Показники якості зерна жита, ДСТУ 4522:2006 Жито. Технічні умови 

(Із змінами від 28.08.2009 ) 

Показник     Характеристика та норма за класами 

       1 2 3 4 

Вологість, %, не більше    14,5 14,5 14,5 14,5 

Число падіння, с понад   200 200–141 140–80 не обмежено 

Натура, г/л, не менше     700 680 660 не обмежено 

Зернова домішка, %, не більше    4,0 6,0 6,0 15,0 

        зокрема пророслі зерна   3,0 5,0 5,0 у меж.зерн. дом. 

Смітна домішка, %, не більше   2,0 2,0 2,0 5,0 

Зерна з рожевим забарвленням, %, не більше 3,0 5,0 6,0 не обмежено 

Фузаріозні зерна, %, не більше   1,0 1,0 1,0 1,0 

 

У разі віднесення партії жита до того чи іншого класу, визначаючи 

пророслі зерна та число падіння, перевагу надають числу падіння. Зерно 

жита, залежно від його якості, рекомендують використовувати: 1; 2; 3-го 

класів – для переробляння на борошно та інші продовольчі потреби, 4-го 

класу – для кормових потреб. 

Жито всіх класів має бути не зіпріле та без теплового пошкодження під 

час сушіння; мати властивий здоровому зерну нормальний запах (без 

затхлого, солодового, пліснявого, інших сторонніх запахів) та колір; не 

допускають зараження зерна жита шкідниками, крім зараження кліщем не 

вище ІІ ступеня. 

У разі невідповідності граничній нормі якості жита хоча б за одним із 

показників його переводять у нижчий клас. 

Зерно жита, яке формують для експортування, має бути у здоровому 

стані, мати нормальний запах та колір, не заражене шкідниками. Інші 

показники його якості зазначають у контракті між постачальником і 

покупцем.  

Загальні технічні вимоги до зерна ячменю. Ячмінь має бути у 

здоровому стані, без самозігрівання і теплового ушкодження під час сушіння; 

мати нормальний запах, властивий здоровому зерну (без затхлого, 

солодового, пліснявого, сторонніх запахів), нормальний колір, властивий 

здоровому зерну цього класу; не допускається зараження шкідниками 

хлібних запасів, крім зараження кліщем не вище І ступеня. Ячмінь поділяють 

на класи залежно від його використання відповідно до вимог, зазначених у 

таблиці 8. У разі невідповідності норм якості ячменю хоча б за одним із 

показників його переводять у нижчий клас. 



100 
Агроекологічні заходи вирощування зернових колосових культур 

 

8. Показники якості зерна ячменю (ДСТУ 3769:98 Ячмінь фуражний – 

технічні умови) 

Показник   Вимоги до зерна ячменю, яке використовують  

 для продовольчих цілей для виробництва солоду в спиртовому 

виробництві для кормових цілей для пивоваріння 

   1 класу 2 класу 3 класу 1 класу 2 класу 

Колір Жовтий з різними відтінками Властивий здоровому зерну. 

Допускається потемнілий Світло-жовтий або жовтий Світло-жовтий або 

сірувато-жовтий 

Вологість, %, 

не більше  14,5  15,5  15,5  14,5  15,0  

Натура, г/л, 

не менше 600  570  Не регламентується 

Маса 1000 зерен, г, не менше  Не регламентується 40,0 38,0 

Масова частка білка,%, не більше Не регламентується 11,0 11,5 

Зернова домішка, %, не більше 7,0 3,0 15,0 2,0 5,0 

зокрема пророслі зерна  2,0 У межах зернової домішки 

Зерно та насіння інших культурних рослин 3,0 У межах зернової 

домішки 

Дрібні зерна, %, 

не більше  5,0  5,0  Не регламентується 5,0 7,0 

Крупність, %, 

не менше Не регламентується 85,0  70,0 

Здатність до проростання, %, 

не менше Не регламентується 92,0 Не регламентується 95,0 92,0 

Життєздатність, %, 

не менше Не регламентується 92,0 Не регламентується 95,0 95,0 

 

Відбирання проб зерна для аналізу. Для правильної оцінки показників 

якості зерна вагоме значення має ретельність відбору проб. Державні 

стандарти, які встановлюють правила відбору проб зерна: 

– ДСТУ ISO 13690:2003 Зернові, бобові та продукти їх помелу. 

Відбирання проб (ISO 13690:1999, IDT); 

– ДСТУ ISO 6644:2008 Зернові та продукти їх помелу. Автоматичне 

відбирання проб механічними засобами (ISO 6644:2002 IDT). 

Якість зерна визначається за результатами лабораторного аналізу 

середньої проби, що є основною умовою об’єктивності оцінки. Середня 

проба зерна за всіма показниками – фізичними й хімічними – має відповідати 
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якості партії зерна (однорідної за якістю встановленої кількості зерна, яку 

одночасно здають, приймають або зберігають). 

Кожну партію зерна спершу оцінюють органолептично. У разі 

виявлення неспецифічного запаху зерно відразу повертають виробникові. 

Якщо в процесі органолептичної оцінки відхилень не виявлено, тоді 

починають відбирати пробу. Кількість зерна, взятого для аналізу, залежить 

від тоннажу конкретної партії. 

Точкова проба зерна – це проба, відібрана з партії зерна за один раз з 

одного місця. Для її відбору використовують конусні, циліндричні, мішкові 

щупи та механічні пробовідбірники. Ручним щупом відбирають точкові 

проби з верхнього й нижнього пластів зерна, а механічним – по всій глибині 

насипу зерна. Циліндричний щуп використовують для відбирання проб із 

засіків, контейнерів, мішковий щуп – із мішків. Маса однієї точкової проби 

має бути не менше ніж 100 г. 

З автомобілів, довжина кузова в яких до 3,5 м, точкові проби 

відбирають у чотирьох місцях: на відстані 0,5–1 м від переднього та заднього 

бортів і близько 0,5 м – від бічних; за довжини кузова 3,5–4,5 м – у шести, а 

за довжини 4,5 і більше метрів – у восьми місцях. Загальна маса точкових 

проб зерна з автомобіля, довжина кузова в якого до 3,5 м, має становити не 

менше 1 кг; 3,5–4,5 м – 1,5 кг; від 4,5 м і більше – 2 кілограми. 

Точкові проби зерна, яке зберігають у коморах і на майданчиках 

насипом висотою до 1,5 м, відбирають ручним щупом, якщо насип вищий – 

комірним щупом зі штангами, попередньо розділивши насип на секції по 200 

м2. У кожній секції точкові проби відбирають у шести місцях. За невеликої 

кількості зерна в партії можна відбирати зерно у чотирьох місцях поверхні 

секції площею до 100 м
2
. У кожному місці пробу відбирають із верхнього (на 

глибині 10–15 см від поверхні насипу), середнього та нижнього шарів зерна. 

Загальна маса точкових проб зерна – близько 2 кг на секцію. 

З партії затареного в мішки зерна (до 10 мішків) пробу відбирають із 

кожного мішка, а з 10 до 100 мішків – з 10 довільно взятих мішків, понад 100 

– з кількості мішків, яка приблизно дорівнює квадратному кореню від 

загальної кількості мішків у поставці. Точкові проби відбирають із різних 

частин мішка (наприклад, із верхньої частини, середини і нижньої частини) 

за допомогою мішкового щупа. Загальна маса таких точкових проб – не 

менше двох кілограмів. 

Для відбору проб зерна застосовують механічний пробовідбірник А1-

УП-2-А, пробовідбірники ПДШ, ППД, щупи конусні, циліндричні, мішкові. 

Проби з вагона відбирають циліндричними щупами із штангами, що 

нагвинчуються. Усі точкові проби зерна зсипають у чистий, не заражений 
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шкідниками посуд. 

Об’єднану пробу одержують як сукупність точкових проб. Всі точкові 

проби зсипають у чисту, суху, міцну, незаражену шкідниками хлібних 

запасів тару, яка виключає зміну якості зерна, та ретельно перемішують. При 

використанні механічного пробовідбірника для відбору проб з автомобілів, 

точкові проби змішуються в процесі відбору проб і утворюють об’єднану 

пробу. За об’єднаною пробою зерна найточніше визначають органолептичні 

показники зерна, зараженість його комірними шкідниками. Заражене 

шкідниками зерно (крім кліща) повертають у господарство.  

Відповідність якості зерна вимогам стандарту визначають за середньою 

пробою. Маса середньої проби має бути 2,0 ± 0,1 кг. Якщо маса об’єднаної  

проби перевищує 2,0 ± 0,1 кг, то виділення середньої проби із об’єднаної 

проводять на дільнику БИС-1 або методом квадратування. Дільником БИС-1 

можна змішувати проби зерна, розділяти їх навпіл, виділяти наважки заданої 

маси (25, 50 та 100 г). 

Після проведення всіх аналізів середню пробу зерна зберігають 

упродовж доби, якщо його прийняв хлібоприймальний пункт. Проби з партії 

зерна, призначеного на відвантаження в інші місця, слід зберігати упродовж 

місяця, а зерна, призначеного для експорту, – упродовж трьох місяців у разі 

перевезення залізницею і шести місяців – водним транспортом. Проби для 

визначення вологості зерна необхідно зберігати в ємності, що герметично 

закривається. 
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